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HOMEM E NATUREZA NA AMAZONIA / HOMBRE E NATURALEZA EN LA AMAZONIA 

JARI AOS DEZOI'l'O AROS: , 
LIC(5ES PARA OS PLANOS STI.VICOL'.l'ORAIS Ell CARAJAS 

Philip M. Fearnside 
Mana us 

I. Introducao: Jari e Carajas 

3) 

Jari, uma propriedade de 1,6 milhoes de hectares no rio Jari, no lade norte 
do rio Amazonas (Figura 1), ganha um novo significado com a noticia de 
planes de plantacoes silviculturais gigantescas na area do programa Grande 
carajas, na Amazonia oriental. o inicio da mineracao em Carajas, lugar do 
maier dep6sito de minerio de alto teor de ferro do mundo, fornece um impeto 
para que o Programa Grande Carajas financie o desenvolvimento em uma area 
de 900.000 km2 nos Estados do Para, Maranhao e Goias (FEARNSIDE, 1986a). 
A questao de como Jari esta completando 18 anos depois que as plantacoes 
silviculturais comecaram e importante para os esquemas silviculturais muito 
maiores que seriam necessaries para suprir a demanda de carvao vegetal para 
As fundicoes planejadas para Carajas. Jari e famosa como a maier plantacao 
de silvicultura da Amazonia. A interpretacao do significado da silvicultura 
de Jari requer uma compreensao da colecao dos outros empreendimentos econo
micos em Jari, que inclue uma plantacao de a~roz irrigado, uma mina de cau
lim, um rebanho de bulbulinos em areas de varzea, uma operacao modesta de 
pecuaria em terra firme e uma serraria. 

Em janeiro de 1982 o proprietario fundador de Jari, O.K. Ludwig, da Uni
verse Tankships Corp., vendeu o controle maioritario em acoes da proprieda
de para um cons6rcio de firmas brasileiras, agora em ndmero de 22. A nova 
Jari (formada por tres firmas: Companhia Florestal Monte Dourado, Companhia 
Agro-Pecuaria Sao Raimundo e Caulim da Amazonia ) e encabecada pelo magnata 
brasileiro da mineracao Augusto Trajano de Azevedo Antunes. A nova Jari tem 
dado grandes passes para reduzir as perdas financeiras provocadas pela mu
danca, e foi capaz de declarar um lucre operacional pela primeira vez em 
1985/86. A noticia de que Jari "deixou o vermelho" e amplamente conhecida, 
tendo side divulgada em Veja (08 de janeiro de 1986). Newsweek (11 de ages
to de 1986) tambem noticiou o "reverse de um fiasco" em Jari. Infelizmente, 
as noticias sao enganosas como indicadores de que grandes operacoes silvi
culturais tenham se tornado um modo de desenvolvimento viavel na Amazonia. 
As razoes incluem que o "lucre operacional" nao reflete o custo de manter o 

291 



Philip M. Fearnside 

I 

PAR A 

Fig. 1: 0 Projeto Jari 
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d6bito de Jari, que a operacao foi vendida aos atuais propriet~rios por uma 
fracao do seu custo origin~rio e que as circunstancias fora do comurn de urna 
mina de caulim altamente lucrativa compensam as perdas no setor de silvi
cultura. 

0 atual estudo 6 em parte baseado em informacao obtida durante urn recente 
retorno A Jari (10-12 de abril de 1986). Jari mudou em muitos modos desde 
as visitas anteriores (FEARNSIDE & RANKIN, 1980, 1982, 1985). Os desenvol
vimentos na Jari dao urna id6ia da complexidade e incerteza das operacoes 
silviculturais na escala considerada para o Programa Grande Caraj~s. Tambem 
refletem tanto as mudancas boas quanto as ~s, na busca de sustentabilidade 
da plantacao na pr6pria Jari. A vasta dimensao da Jari torna a seguranca do 
seu futuro uma importante questao para a regiao. 

II. Mudancas desde o retorno a Jari 

A. Plantacao de especies comerciais 

Desde 1983, a parte da ~rea na plantacao da propriedade ocupada com Gmelina 
tern declinado em favor de Eucalyptus e Pinus (Figura 2). Dentro da fracao 
da propriedade dedicada ao Eucalyptus o nUmero de esp6cies tern aurnentado. 
Al6m do E. deglupta e E. urophylla ja plantados ate 1983, a ~rea de Euca
lyptus da propriedade agora inclue E. urograndis e alguns E. pellita. 

Gmelina arborea 

Os administradores de Jari foram forcados a reduzir ainda mais o tempo de 
rotacao para a especie principal da propriedade, Gmelina arborea. Gmelina 
foi planejada originariamente para ser colhida em urn ciclo de 6 anos, mas 
at6 1983 o ciclo havia sido encurtado para 5 anos para evitar perdas com o 
fungo Ceratocystis fimbriata (FEARNSIDE & RANKIN, 1985: 121). Jari agora 
colhe sua Gmelina na idade jovem de 3-4 anos para evitar o fungo, que se 
tornou mais severo. No caso da Gmelina crescida de brotos dos tocos, ou 
talhadia, o corte mais cedo 6 tambem sensate devido ao fraco crescimento 
depois do quarto ano. As rotacoes mais curtas implicam aurnentos substan
ciais nos custos de producao, pois a despesa de esperar anos adicionais 
para colher uma plantacao estabelecida 6 minima em comparacao com os custos 
das operacoes de plantio, capina e colheita que t~m que ser feitas indepen
dentemente da duracao da rotacao. 

0 fungo Ceratocystis ataca a Gmelina talhadia mais severamente do que a 
Gmelina plantada por mudas ou sementes. Como a Gmelina talhadia (rebrota de 
tocos) cresce mais depressa do que as ~rvores plantadas por sementes (nos 
primeiros 4 anos), os administradores da Jari esperam que se possa desen
volver urn estoque suficientemente resistente para permitir a talhadia. 
A Gmelina talhadia tamb6m seria vantajosa para os locals de encostas mais 
inclinadas, como urn meio de minimizar a erosao no periodo entre as colhei
tas. 

A reproducao continua em urn esforco para desenvolver linhas da Gmelina que 
sejam resistentes ao Ceratocystis. Essa resist~ncia nao foi conseguida. Os 
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PLANTACOES DA JARI 
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As plantacoes da Jari em 1983 e 1986. 
devido ao fungo Ceratocystis fimbriata, 
outras esptkies. 
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A Gmelina vern diminuido 
sendo substituido por 

sucessos anteriores da Jari na melhoria da forma de crescimento de Gmelina 
estao sendo transferidos para as plantacoes de Gmelina que nao sao permiti
das de crescerem como talhadia depois de colhidas. 0 tamanho limitado do 
pomar de producao de sementes criou uma diminuicao no estoque de sementes 
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melhoradas. Existe uma area de 70 ha em urn trecho comercial que agora esta 
sendo desbastada para ser convertida em uma fonte adicional de sementes. 

A Gmelina esta sendo inoculada com o fungo Ceratocystis em algumas partes 
das plantacoes comerc~a~s em urn esforco para selecionar urn estoque resis
tente. Estao tambem em andamento exper~encias nas quais arvores contamina
das sao cortadas e deixadas na plantacao (em vez de serem removidas) para 
se verificar se essa medida mais barata seria suficiente para se conseguir 
o controle do fungo. 

Apareceu urn novo fungo na Jari, atacando 100 ha de Gmelina em outubro e no
vembro de 1985. 0 ainda nao identificado fungo causa a queda das folhas, 
mas estas desde entao cresceram novamente e as arvores nao morreram. 

A aplicacao de fertilizantes nas plantacoes comerciais de Gmelina comecou 
em 1982 (FEARNSIDE & RANKIN, 1985: 123) e foi descontinuada desde aquela 
epoca. 0 custo da remocao de nutrientes balanceados tera que ser pago fu
turamente se a producao tiver que ser sustentada. 

0 uso de esteiras para remover os tocos, conhecido como "preparacao inten
siva", e feito a uma taxa de 3.000-4.000 ha/ano, 0 que e 0 ritmo permitido 
pela capacidade atual de Jari. Nessa taxa, levaria 25-33 anos para destocar 
todos os 100.000 ha aproximadamente de area desmatada ate agora. Os admi
nistradores de Jari nao planejam fazer mais preparacoes intensivas nas 
areas de encostas inclinadas, onde o risco de erosao e maior. No entanto, 
a equipe teme que o aumento do custo com o trabalho manual torne o uso nao 
mecanizado das encostas anti-economico. 

A equipe de silvicultura da Jari admite que eles nao serao capazes de plan
tar mais do que muito poucos ciclos de Gmelina nos locais muito inclinados, 
devido A erosao. Se o manejo dos brotos dos tocos se demonstrar impratica
vel devido ao fungo Ceratocystis entao esses locais terao que ser ou aban
donados, ou convertidos em uma cultura perene (dende, etc.), ou destinados 
a uma rotacao de longo ciclo de especies de madeira de lei. Os testes ante
riores com culturas perenes (cacau) e madeira de lei plantada (teca) foram 
descontinuados como anti-economicos (FEARNSIDE & RANKIN, 1980). 

Jari ja abandonou locais de Gmelina no total de 793 ha, 226 dos quais ti
nham sido plantados por mudas e 567 ha tinham rebrotado como talhadia. 0 
abandono e o destine provavel de uma area de aproximadamente 1.500 ha no 
setor do Pacanarf localizado no solo "patio", urn plintosolo muito pobre 
(aparentemente Bloco 69-76). A equipe acredita que alguns dos locais de 
Gmelina abandonados que foram cortados e deixados sem manejo podem ainda 
produzir pelo menos urn pouco de madeira util, pois a fabrica pode aceitar 
mesmo troncos bastante finos. 

Pinus caribaea 

Pinheiro de caribe (Pinus caribaea) esta sendo visto com urn entusiasmo 
crescenta pela adminstracao da Jari para urn papel expandido no futuro. 
Pinus caribaea esta agora sendo plantado em solos urn pouco melhores do que 
antes. 0 crescimento tern sido born, em alguns casos com producoes tao altas 
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quanto o Eucalyptus. A administracao da Jari informa 
conseguido em alguns solos de qualidade pobre (nao 
locais est~ em solo arenoso em sua segunda rotacao. 

que o crescimento foi 
visitados). Um desses 

0 Pinus caribaea tern um crescimento vagaroso nos primeiros 3 anos, depois 
do que a taxa aumenta. Pinus tem produzido ate 14,5 toneladas/ha/ano nas 
plantacoes jovens nos melhores solos de plato, mas somente cerca de 8 tone
ladas/ha/ano nas ~reas que serao colhidas. As producoes baixas sao devi
das a falta de capina adequada durante a fase de transicao. A melhor ~ea 
de 1973 (Bloco 43-73/86) produziu 23 toneladas/ha/ano quando colhida na 
idade de 13 anos. 

0 ataque do fungo Cylindrocladius deslupario sobre o Pinus foi primeiro uma 
preocupacao, em 1984, quando o Eucalyptus urograndis (uma especie susceti
vel ao fungo) foi introduzido em escala comercial na Jari. 0 fungo est~ 
aumentando regularmente nos locais do Eucalyptus urograndis, mas permanece 
em um nivel est~vel no Pinus. Quando esse fungo ataca uma ~ore, as agu
lhas secam mas a ~rvor.e nao morre. 

Os fogos nao causaram danos series desde 1983, apesar do tempo seco. 0 fogo 
e um risco inerente em plantacoes de Pinus e tern causado estragos signifi
cativos no passado em Jari (FEARNSIDE & RANKIN, 1980, 1985). como uma pre
caucao, Jari agora est~ deixando quebrafogos mais largos de floresta nativa 
entre os blocos da plantacao. 

A equipe diz que os problemas de alastramento do fogo pela plantacao prove
niente das rocas dos posseiros tem diminuido. A companhia estabeleceu um 
"Nucleo de Assentamento Rural" (NAR) para reassentamento dos posseiros. Nao 
visitei nenhum dos locais de reassentamento. A equipe de plantacao afirma 
de que os posseiros tern aceitado o reassentamento e que a queima nos campos 
da comunidade na ~rea de reassentamento e feita depois de informarem a 
equipe da Jari, para que se possa tomar as devidas precaucoes. A Jari des
tinou tres assistentes sociais para os locais de reassentamento. Nao est~ 
claro quantas das 1.500-2.500 familias presentes em 1983 aceitaram o re
assentamento. 

"Rabo de raposa" (a tendencia para longos brotos apicais sem galhos) ainda 
e um problema no Pinus caribaea da Jari. Material genetico foi selecionado 
aproximadamente em 1978 a partir de 50 das melhores ~rvores, mas a progenia 
dessas ~rvores (que foram cultivadas em Morro do Sol no Estado de Minas Ge
rais) nao teve ainda tempo suficiente para produzir sementes para as plan
tacoes comerciais. 

A necessidade de manter a f~rica de celulose suprida com cavacos de madei
ra obrigou Jari a colher Pinus na idade de 9 anos. A qualidade de celulose 
de pinheiro e maior na idade de 11 anos, quando o comprimento da fibra au
menta numa taxa de 5 % ao ano no intervale de 9-11 anos de idade. As fibras 
longas dao resistencia ao rasgamento. A decisao de colher os pinheiros da 
Jari com 9 anos em vez de esperar mais, portanto, acarreta o custo de opor
tunidade tanto de antecipar dois ou mais anos de crescimento com despesas 
minimas de capina ou outros trabalhos de manutencao, quanto resulta em 
sacrificar um tanto a qualidade do produto. 
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0 departamento de planejamento da Jari classificou 728 ha de Pinus como 
"abandonados". AH!m disso, uma area de aproximadamente 3.000 ha onde o Pi
nus teve urn crescimento pobre esta sendo convertida em pasto, seguindo a 
colheita dos pinheiros em 1986 (Bloco 85-78). A equipe de silvicultura nao 
sabe porque esse trecho de primeiro ciclo cresceu lentamente, mas sugerem 
a possibilidade de que as causae sejam fatores do solo e a competicao do 
capim inicialmente consorciado com os pinheiros. As areas de Pinus caribaea 
que foram consorciadas com pasto quando os pinheiros estavam de seu tercei
ro para o quinto ano de crescimento tern a desvantagem de urn problema adi
cional de ervas daninhas dos remanescentes de pasto quando as areas sao 
usadas para urn segundo ciclo de pinheiros. A administracao da Jari declara 
que a conversao em pasto sera feita porque existe a infraestrutura (currais 
e cercas) naquele local e nao devido ao crescimento pobre das arvores. Os 
Pinus na area destinada para a conversao em pasto cresceram somente cerca 
da metade da taxa das arvores em locais melhores. A administracao de Jari 
afirma que 0 plantio de pastos em areas de plantacoes anteriores nao esta 
sendo vista como uma fossa para solos esgotados. 

Eucalyptus deglupta 

Jari nao planta Eucalyptus deglupta desde 1983 e agora esta colhendo esta 
esp6cie na idade jovem de 3-4 anos. 0 custo de oportunidade da colheita 
antecipada precisa ser aceito para que o fluxo de cavacos para a fAbrica 
possa ser mantido. Os administradores de Jari tambem apontam para a vanta
gem de substituir os trechos de E. deglupta por variedades melhoradas de 
esp6cies melhores de Eucalyptus. 0 crescimento do E. deglupta tern sido 
modesto. 0 periodo seco de outubro-dezembro na Jari teve urn impacto maior 
sobre o E. deglupta, sensivel a seca, do que sobre as outras especies de 
Eucalyptus. E. deglupta tern a vantagem, sobre as outras especies de Euca
lyptus, de ser resistente ao fungo Cylindrocladius deslupario, mas outros 
fatores fazem com que a decisao de descontinuar E. deglupta seja 16gica, 
pois a doenca nao provoca danos serios. 

Na Jari, Eucalyptus deglupta esta com polifen6is na madeira. Esses residuos 
nao-saponificaveis tornam 0 cerne, da parte inferior do tronco, escuro, 
imediatamente aparente nas pilhas de madeira esperando ser picada. Alguns 
troncos, mesmo quando tern a cor clara ao serem cortados transversalmente 
para amostragem, tornam-se escuros depois de algumas horae, indicando a 
presenca dos polifen6is. Se eles nao fossem removidos, OS polifen6is man
chariam a celulose, abaixando seu preco no mercado. o custo extra de US$ 
6/tonelada para a remocao dos polifen6is de E. deglupta mantera a reputacao 
da firma de alta qualidade em celulose ate que o E. urophylla, que nao tern 
polifen6is, entre em linha em plena escala em 1988. 

A Jari mantem urn estoque de germoplasma de E. deglupta, selecionado pelo 
baixo conteudo de polifen6is. Isso deixa aberta a opcao de voltar ao E. de
glupta no caso de fungos ou outros problemas se tornarem severos nas 
especies alternativas. 

A qualidade da celulose e mais baixa no Eucalyptus plantado em solos po
bres. Isso, combinado com a vantagem do aurnento da taxa de crescimento, 
pode explicar por que todas as especies de Eucalyptus na Jari sao fertili-
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zadas. Nenhurna outra especie e fertilizada nas plantacoes comerciais na 
propriedade. 

0 Eucalyptus entra em conflito com a Gmelina no tempo 6timo do ano para co
lheita. Gmelina e colhida melhor na estacao seca, porque os solos argilosos 
das encostas muito inclinadas, freqUentemente plantadas com essa especie, 
t~m urn maior potencial de erosao e porque e dificil se usar maquinas nessas 
areas acidentadas durante o periodo chuvoso. E. deglupta tambem e colhido 
melhor na estacao seca devido ao mais baixo conteudo de "extrativeis" (im
purezas) que t~m que ser removidos da celulose quando e colhido nessa 
epoca. Gmelina tambem tern mais impurezas na epoca de chuva do que na de 
seca, embora as impurezas de cor bege da Gmelina causem menos problemas do 
que as impurezas pretas no E. deglupta. 

A densidade do E. deglupta na Jari e mais baixa do que nos Eucalyptus na 
regiao Centro-Sul do pais. Para evitar a baixa qualidade de celulose que 
resultaria do uso do E. deglupta em forma pura, Jari desenvolveu urna 
mistura de especies nativas que inclue 40\ de capitari (Trabeuia insignis, 
BIGNONIACEAE). 0 suplemento da madeira das florestas nativas tambem reduz 
significativamente o custo de suprir as necessidades de cavacos da fa
brica. 

Jari tinha 1847 ha abondonados de E. deglupta em fevereiro de 1986. Esses 
trechos aparentemente foram plantados em locais impr6prios; nenhurn plano 
foi feito para a conversao dessas areas para outros usos. 

Eucalyptus urophylla 

0 fungo Cylindrocladius ataca o E. urophylla, mas as arvores nao morrem e 
a reducao no crescimento aparentemente nao e grande. 0 E. urophylla sofre 
menos ataques do que o E. urograndis. Atualmente existe mais Cylindrocla
dius no lado do rio Jari que fica no Amapa do que no lado que fica no Para; 
alguns membros da equipe atribuem a diferenca ao solo argiloso mais pesado 
no lado do Amapa. 

Uma doenca bacteriana causada pelo Pseudomonus solonacearum apareceu no 
E. urophylla, principalmente nas arvores jovens. A bacteria ataca as raizes 
das arvores; as folhas tornam-se amarelas e a arvore morre. A equipe tec
nica observou os primeiros sintomas em 1984. Desde entao a doenca se espa
lhou mas nao alcancou niveis suficientes para causar alarme. 

Uma larva lepodoptera atacou o E. urophylla em 1985, mas os prejuizos rela
tados nao foram serios. Urn microhymenoptera atacou parte de urn bloco (Bloco 
35) em 1985, mas desde entao nao aurnentou. Nenhurn dos insetos ja foi iden
tificado. 

Eucalyptus urograndis 

0 E. urograndis e urn hibrido do E. urophylla e do E. grandis produzido pela 
interreproducao em plantacao aberta, sendo as arvores f~meas de E. grandis. 
Como a fertilizacao cruzada nao e feita a nao ser em condicoes estritamente 
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controladas, o trecho de "E. urograndis" cont~m individuos das esp~cies dos 
pais espalhados entre os individuos hibridos. 

0. E. urograndis ~ mais sensivel ao fungo Cylindroclaudius deslupario do 
que as esp~cies comerciais de Eucalyptus em Jari. Tanto as 4rvores novas 
quanto as velhas sao atacadas, mas o efeito ~ pior nas 4rvores novas. 0 
ataque ~ pior na estacao chuvosa. 0 fungo tamb~m atrasa a taxa de cresci
mento das arvores, mas nao as mata. 

0 cancro do Eucalyptus (o fungo Diaportha cubensis) ~ o calcanhar de Aqui
les do E. grandis. 0 ataque do cancro nao ~ evidente no hibrido em Jari. 

Eucalyptus pellita 

A Jari tern E. pellita em urna escala pequena: 64 ha foram plantados em 1983 
(em grupos espalhados pela propriedade), mas a administracao da Jari est4 
segurando o plantio da? esp~cie em plena escala comercial at~ que se vejam 
os efeitos do fungo Cylindroclaudius. Em urn trecho de 12 ha de E. pellita, 
16% das 4rvores foram atacadas no primeiro ano e algumas 4rvores morreram. 
De qualquer maneira, em 1986 a rede de parcelas de pesquisa foi aurnentada 
com 200 ha adicionais de E. pellita. 

III. Escassez de madeira na Jari 

A f4brica na Jari usa 3.000-3.500 toneladas/dia de cavacos para celulose 
quando a operacao esta em suas 750 toneladas/dia de capacidade nominal. Sao 
necess4rios tamb~m cavacos para lenha, mas esses at~ agora tern sido supri
dos inteiramente pela floresta nativa. E essencial o equilibro entre as de
mandas de madeira e o crescimento das plantacoes para a avaliacao do futuro 
do projeto. 

Pode-se obter urn calculo a grosso modo do crescimento das plantacoes a par
tir das 4reas presentes de cada esp~cie e classe de idade (Tabela 1). Usan
do-se as producoes m~dias para cada esp~cie (Tabela 2) pode-se calcular a 
quantia aproximada de crescimento de madeira nas plantacoes da propriedade 
(Tabela 3). Para se conseguir urn equilibria entre o crescimento da planta
cao e as demandas de madeira, a area de plantacao deveria ser expandida em 
21,4%, presurnindo-se a mesma porcentagem de esp~cies silviculturais. 

0 equilibria da madeira durante os pr6ximos anos devera ser critico, devido 
ao fato de Ludwig ter plantado pouco nos ultimos anos de sua administracao. 
As primeiras arvores plantadas sob a nova administracao entrarao em linha 
em 1987. Em 1985 a companhia estava correndo para obter madeira suficiente 
para evitar que a fabrica parasse. Uma das medidas era rebuscar as areas 
derrubadas anteriormente para catar troncos que pudessem ser usados para 
lenha na usina de forca e a colheita antecipada de plantacoes. A producao 
de madeira na Jari vern sendo suplementada por diversas fontes, inclusive 
atrav~s de compras (Tabela 4). A contribuicao de madeira nativa ~ signi
ficativa (Tabela 5). Durante o sufoco de 1985/86 a demanda de madeira esta
va abaixo do normal: por razoes nao relacionadas com a escassez de madeiras 
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TABELA 1: AREAS DAS PLANTA~~ES DA JARI(a) 

Ano de Gaelina Gaelina Pinus Eucalyptus Eucalyptus Eucalyptus Eucalyptus Eucalyptus Especies Pesquisa Total 
plantio de de caribaea dealupta urophylla uroarandis pellita caaaldulensis nativas co•ercial 

se•entes talhadias 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1- 0 
1971 0 0 0 0 0 0 0 •J 0 0 3 0 
1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 
1973 0 0 1-8 0 0 0 0 0 0 19 1118 
19711 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 270 
1975 0 0 10 0 0 0 0 0 0 23 10 
1976 3- 0 238 0 0 0 0 0 0 12 272 
1977 0 0 727 0 0 0 0 0 0 19 727 
1978 0 0 11.595 0 0 0 0 0 0 119 --595 
1979 0 0 -.82- 0 0 0 0 0 0 19 11.82-
1980 12 0 732 263 0 0 0 0 0 63 1.007 
1981 0 786 593 1.9110 0 0 0 0 0 55 3--85 
1982 0 365 1.23- 7.1161 166 0 0 2 0 27 11.819 
1983 1.002 5-996 3.11118 11.807 2.757 0 6- 0 27 111 22.878 
19811 1.005 2.100 6.792 0 7-392 1112 0 0 130 101 1-.003 
·1985 2.536 3-391 11.512 0 3.127 8119 0 0 0 92 10.1139 
1986 O(b) 0 O(c) 0 O(d) O(e) 0 0 0 0 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 11.589 12.638 28.123 1-.-71 13.--2 991 611 2 157 566 7-.-77 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(a) Areas e• hectares de planta~aes ativa.ente •antidas (nlo abandonadas) •• 2- de fevareiro de 1986. 
(b) 11.500 ha proaraaadas para p antio .. 1986. 
(c) 7.300 ha proara.adas para plantio e• 1986. 
(d) 1160 ha proaraaadae para plantio •• 1986. 
(e) 1.8110 ha proaraaadae para plantio •• 1986. 
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Tabela 2: Rotacoes e producoes das esp6cies silviculturais na Jari 

Esp6cies Rotacao 
(anos) 

Peso colhido com Casca 
casca (toneladas/ha) (\ peso seco) 

Producao de madeira 
(toneladas/ha/ano) 

Gmelina 
arborea 4 4S - so 20 
Eucalyptus 
deglupta 4 60 - 70 10 
Eucalyptus 
urophylla 4 66 - 80,S 20 
Pinus 
caribaea 9 120 - 130 24 - 2S 

Tabela 3: Balance do crescimento da madeira na Jari 
:' 

' 

9,0 - 10,0 

13,S - 1S,7S 

13,2 - 16,1 

s,o - s,s 

Esp6cie Area Producao de rna- Madeira nativa Madeira total 
(ha) deira (tonela- suplementar plantaciio & 

das/ha/ano)* (\ da mistura) nativa) 
(toneladas/ano) 

Gmelina arborea 17.227 9,S s 
Pinus caribaea 28.123 S,2S 0 
E. deglupta 14.471 14,62S 40 
E. urophylla, 
E. urograndis & 
E. pellita 14.499 14,6S 20** 
OUtras plantacoes 
comerciais & 

experimentais 72S 14,6S*** 20** 

TOTAL 7S.200 9,92 

* 
** 
*** 

pontes m6dios das variacoes de valores na Tabela 2. 
suposicao (SO \ do valor do E. deglupta) 
supostamente igual ao valor do E. urophylla. 

cALCULO DA ~NCIA DE MADEIRA PARA CELULOSE: 

Necessidade da fabrica ; 3.000-3.SOO toneladas/dia de cavacos 
(ponto m6dio ; 3.2SO toneladas/dia) 

172.270 
147.646 
3S2.730 

26S.S13 

13.276 

9S1.43S 

Necessidade anual (permitindo fechamento de 2 semanas para manutencao) 
3S1 dias x 3.2SO; 1.140.7SO toneladas de cavacos (peso seco) 

Carencia Anual = 1.140.7SO- 9S1.43S = 189.31S toneladas de cavacos 
Carencia proveniente das fontes de plantacao = 
, 189.31S x (1- 0,1S6) = 1S9.782 toneladas 
Area de plantaciio adicional necessitada (na atual configuraciio & producoes) 

= 1S9.782 / 9,92 toneladas/ha/ano = 21, 4 \ aumento 
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Tabela 4: Fontes suplementares de madeira na Jari (1985/86) 

Fonte 

Desmatamento para plantacoes 
Experiencias da EMBRAPA 
Capitarf (Tabebuia insignis) 
Compra de cavacos de Pinus caribaea 

TOTAL (103 toneladas) 

Nota 

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 

Peso aproximado 
(103 toneladas/ano) 

26,25 
0,54 

84 
78 

188,79 

Porcentagem do total da madeira para celulose (e) 17 \ 

~ 

(a) Aproximadamante 3.000 ha derrubados para plantacoes em 1985. A m'dia 
da biomassa do peso fresco para as trances = 350 toneladas/ha (FEARN
SIDE & RANKIN, 1985: 125), au aproximadamente 175 toneladas/ha de peso 
seco. A celulose do peso seco par hectare derrubado ' aproximadamente 
de 8,75 toneladas, pais 5\ das esp,cies sao usadas para celulose; pre
sume-sa que essas esp,cies representam a mesma porcentagem da biomassa 
colhida. Isso ' consistente com as 10\ da biomassa usada para celulose 
em 1983 (FEARNSIDE & RANKIN 1985: 124), quando foi usado o dobra do 
ndmero atual de esp,cies para celulose 

(b) Quantidade total colhida = 18 x 103m3; densidade m'dia = 0,6; pre
sume-sa que foi usado 5 \ como na nota (a) 

(c) Fase de 4 meses de Eucalyptus (= 120 dias) x 700 toneladas capi
tarf/dia 

(d) 390.000 toneladas de demanda de cavacos (da Tabela 5) x 20 \ de 
suprimentos par compras (valores de 1985/86) 

(e) 1.140.750 toneladas para operacao em capacidade completa 
(ver Tabela 3) 

a fabrica de celulose apercu abaixo da capacidade par v4rios meses, at' que 
parou completamente par urn mes, durante o qual efetuaram-se reparos.l 

A disponibilidade de madeira para celulose no perfodo 1986-1989 pede ser 
projetada a grosse modo (Tabela 6), baseada nas 4reas e classes et4rias das 
plantacoes (Tabela 1) e nas rotacoes e pontes m'dios dos rendimentos para 
as principais esp,cies (Tabela 2). V4rias presuncoes otimistas foram feitas 
nesta projecao para estimar as contribuicoes das esp,cies e classes et4rias 
nao inclufdas na Tabela 2.2 A projecao indica que a Jari ter4 o suficiente 
de madeira para abastecer a fabrica de celulose em 1986 e 1987, porem have
r4 uma falta grave em 1988 e 1989. Em 1989 a empresa produziria somente a 
metade das suas necessidades de madeira para celulose. A carencia em 1989 
tern aproximadamente o dobra da severidade que teria tide, case o tempo 
chuvoso nao tivesse impossibilitado a empresa de queimar 3.000 ha em 1985. 
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Tabela 5: Calculo da contribuicao dada pela madeira nativa na Jari: 

Esptkies Producao de Necessidade Suplemento como Madeira 
celulose em de cavacos percentual da suplemen-
1984/85 (a) (103 tone- contribuicao da tar (103 

(103 toneladas) ladas) (b) plantacao (c) toneladas) 

Gmelina arborea 82 355,3 5,263 18,7 
Pinus caribaea 90 390,0 0 0 
E. deglupta 42 182,0 24 (d) 45,5 

TOTAL 214 927,3 64,2 

(a) da Tabela 7 
(b) Calculado a partir da razao da demanda de cavacos para a producao de 

celulose 3.250 toneladas de cavacos: 750 toneladas de celulose 
(= 4,33 :1) 

(c) Derivado da p6tcentagem de mistura dada na Tabela 3: 
x p/ (1-p) onde: 
x = suplemento como proporcao da contribuicao da plantacao 
p = suplemento como proporcao da mistura (madeira total) 

(d) somente a contribuicao da especie da varzea "capitar!" (Tabebuia in
signis); algumas arvores de floresta de terra firme tambem sao usadas 

IV. Situacao financeira da Jari 

A Jari conseguiu uma significativa melhora com a eliminacao de suas perdas 
operacionais. Representantes da companhia dizem que em 1982/83 Jari tinha 
uma perda operacional de US$ 87 milhoes. As perdas operacionais ca!ram para 
US$ 23 milhoes em 1983/84 e, em 1984/85, a firma nao tinha nero perda e nero 
ganho operacionais. Espera-se urn pequeno lucre operacional para 1985/86. Os 
lucros e perdas operacionais nao incluem 0 custo do service de debito, ou 
seja, os pagamentos de juros e capital do dinheiro devido aos credores da 
operacao. Esses custos devem ser substanciais: a d!vida da Jari no tempo da 
venda de Ludwig foi calculada em US$ 300 milhoes (Isto ~. 21 de marco de 
1986), ao qual e necessaria acrescentar urn emprestimo de US$ 25 milhoes 
obtido pelos novos proprietaries em 1984 (PINTO, 1986: 210). 

Os custos operacionais de Jari sao aLtos, em parte devido ~ vasta infra
estrutura que mantem. Por exemplo, a Jari tern 3.500 km de estradas, sem 
contar as estradas secundarias nas plantacoes. Em comparacao, a rota da 
rodovia Transamazonica totaliza somente cerca de 3.000 km. A expansao da 
area da plantacao para trazer o crescimento e a demanda de madeira a urn 
equil!brio necessitara de urn aurnento dessa infraestrutura. 

Os baixos precos da celulose foram urna grande pressao financeira sobre a 
Jari. A escassez mundial prevista por Ludwig que elevaria os precos da ce
lulose ate US$ 700/tonelada na decada de 1980 nunca se materializou. Em vez 
disso, o mercado de celulose declinou para uma baixa em 1985, e desde entao 
elevou-se pouco. 
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TABELA 6: DlSPOIABlLlDADE PROJETADA DE MADEIRA lA JARl 

Itea Ano Gaeliaa Pinus 
pronto (de sea- caribaea 
para eates e 
colbeita talbadias) 

Eucalyptus 
de&lupta 

Eucalyptus 
uropbylla 

Eucalyptus 
uroarandis 

Eucalyptus 
caa,~dulensis 
6 J(ellita 

Especies 
nativaa 

Peaquisa Total 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Area 1986 1.197 1.393 9.6611 166 0 2 0 1116 12.568 
(ba) 1987 6.998 11.595 11.807 2.757 0 611 27 119 19.297 

1988 3.105 11.8211 0 7.392 1112 0 130 19 15.612 
1989 5.927 732 0 3.127 8119 0 0 63 10.698 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madeira 1986 55.119 711.5311 601.1109 9.728 0 117 0 27,115 767.927 
de plant- 1987 265.9211 96.1195 281.210 161.560 0 3.750 1.582 6,1161 937.601 
&90es 1988 117.990 227.9311 0 1133.171 8.321 0 7.618 2,505 797.5110 
(ton.) 1989 225.226 311.587 0 183.2112 119.751 0 0 8,306 501.113 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madeira 1986 2.901 0 1100.9110 2.1131 0 29 0 6,7511 1113.07!> 
de Clore- 1987 13.996 0 187.1179 110.390 0 938 396 1,615 21111.816 
sta nati- 1988 6.210 0 0 108.292 2.080 0 1.9011 626 119.1111 
va (ton.) 1989 11.8511 0 0 115.810 12.1138 0 0 2,076 72.179 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madeira 1986 
total p/ 1987 
celulose 1988 
(ton.) 1989 

Dispon- 1986 
abUiaade 1987 
de 1988 
.adeira 1989 

58.020 
279.920 
1211.200 
237.080 

Falta 
ou 
escedente 

escedente: 
escedente: 
talta: 
talta: 

711.5311 1.002. 3119 12.159 
96.1195 

227.9311 
311.587 

quanti dade 
(tonal adas) 

110.2117 
111.667 

2211.097 
567.1158 

1168.689 201.950 
0 5111.11611 
0 229.053 

Produ9lo 
ea percentaae• 
da necessidade(a) 

lOllS 
lOllS 
80S 
50S 

0 1116 0 
0 11.688 1.978 

10.1101 0 9.522 
69.189 0 0 

(a) leceasidade da tabrica z 1.1110.750 toaeladas peso aeco de cavacoa de aadeira para celulose por ano. 

33.768 1.160.997 
8:076 1.182.1117 
3.131 916.653 

10.383 572.292 

"d 
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Tabela 7: Balance financeiro no setor de silvicultura da Jari 

Receitas: 

Esp~cies para 
Celulose 

Gmelina arborea 

Pinus caribaea 

E. deglupta 

Mercado 

Exportaciio 
Dom~stico 

Exportacao 
Dom~stico 

Exportaciio 
Dom~stico 

Quanti dade 
(103 toneladas) 

66 
16 
48 
42 
31 
11 

214 

Precos (US$ 
toneladas FOB) 

267 
331 
249 
256 
267 
331 

Custos de produciio (exclusive do service da divida) 
~· 

PERDA NO SETOR DE SILVICULTURA 

Valor (US$) 

17.622.000 
5.296.000 

11.952.000 
10.752.000 
8.277.000 
3.641.000 

57.540.000 

104.790.000 

47.250.000 

Os precos de celulose tem sido mais baixos do que o custo da producao. Os 
precos recebidos pela celulose exportada para os mercados estrangeiros em 
1985 foram em m6dia de US$ 249/tonelada (FOB) para celulose de fibra curta 
(Pinus caribaea) e US$ 267 para celulose de fibra longa (Gmelina e Euca
lyptus). Os precos para celulose de fibra curta e longa no mercado dom6s
tico brasileiro foram de US$ 256 e US$ 331/tonelada respectivamente. Do 
total produzido em 1985, 67,8\ foram exportados e 32,2\ foram vendidos no 
mercado dom6stico. o preco recebido foi em m6dia de US$ 260/tonelada. 

0 preco da celulose em 1986 era cerca de US$ 400/tonelada, representando 
uma melhoria sobre as condicoes do mercado em 1985, mas ainda nao permite 
ao setor de silvicultura fazer frente as despesas operacionais com as 
vendas de celulose. · 

o ponto de equilibrio economico usado como via de regra na f4brica de ce
lulose ~ de US$ 450/tonelada para todas as tres esp~cies. Como o preco re
cebido foi aproximadamente de US$ 400/tonelada, a diferenca representa o 
subsidio pago pelas outras operacoes da companhia, especialmente a mina de 
caulim. 

A via de regra de US$ 400 parece subestimar o custo real da producao. Os 
arquivos do setor financeiro indicam um custo total de US$ 104.790.000 em 
1985, quando foram produzidas 214.734 tonelada de celulose, dando um custo 
m~dio de US$ 488/toneladas de celulose (Tabela 7). 

Quando se calculam os recebimentos pelas esp6cies (Tabela 7), o total de 
1985 chega a US$ 57,5 milhoes. como os custos da producao (fora o service 
da divida) foram de US$ 104,8 milhoes, o setor de silvicultura perdeu US$ 
47,2 milhoes durante o ano, ou seja, US$ 5.394 por hora. Somente 55\ dos 
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custos de producao foram recuperados com a venda de celulose. Se o service 
de debito e os investimentos a longo prazo tivessem sido incluidos, o dreno 
financeiro ocasionado pela operacao de silvicultura seria substancialmente 
maior. 

0 projeto do arroz contribuiu para compensar uma pequena quantidade das 
perdas do setor de silvicultura. Em 1985 Jari produziu 30.000 toneladas de 
arroz a urn custo de US$ 1.000 milhoes (US$ 53,07/tonelada), produzindo urn 
lucro bruto de US$ 1,220 milhoes. 

0 maior volume do subsidio para o setor de silvicultura veio da mina alta
mente lucrativa de caulim. CADAM (Caulim da Amazonia), companhia que toea a 
operacao de mineracao, mantem urn escrit6rio de contabilidade separado do 
resto de Jari. Os representantes da Jari calculam urn lucro operacional da 
CADAM em 1984/85 de US$ 9 milhoes. No entanto, pode-se deduzir pela con
quista do equilibrio da operacao geral, de nem lucro nem perda, que a con
tribuicao de 1984/85 da mina de caulim foi aproximadamente igual ~ perda da 
silvicultura menos o lucro do arroz, ou US$ 47,3-1,2 =US$ 46 milhoes. 

Ludwig orgulhava-se de nao aceitar subsidies oferecidos ~s outras operacoes 
de silvicultura do Brasil pelo Institute Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF), embora as isencoes de taxas e impostos sobre importacao 
fossem, de fato, subsidies importantes para o empreendimento (FEARNSIDE & 
RANKIN, 1980). A nova administracao de Jari entrou para o programa de in
centives do IDBF: o IDBF subscreveu 2.500 ha de Pinus caribaea plantados em 
1986, 2.500 hade Eucalyptus urophylla plantados em 1985 e 1.000 ha das ~1-
timas especies plantadas em 1984. o total de 6.000 ha subsidiados durante o 
periodo de 1984-1986 representa 16\ da area plantada no intervale. A Jari 
ainda desfruta de isencoes do imposto de renda brasileiro e provavelmente 
mantem suas isencoes de taxas sobre as principais importacoes (tais como a 
nova estrutura da usina de forca). Como no tempo de Ludwig, o efeito dos 
subsidies do governo tornam o status de Jari super otimista como uma in
dicacao da maneira como grandes plantacoes podem se sair muito bern em ou
tras partes, dada a natureza finita das verbas do governo que podem ser 
alocadas para subsidios.3 

Embora o governo brasilero continue a financiar o empreendimento atraves de 
muitos incentives e atraves da sustentacao de perdas pela propriedade e 
companhias de capital mixto que participam do cons6rcio da Jari, o governo 
aparentemente nao manteve muitas das promessas feitas aos atuais proprie
taries da Jari na ocasiao da venda por Ludwig em 1982. 

V. Conclusoes: as licoes de Jari para Carajas 

As experiencias de 18 anos de plantacoes silviculturais em grande escala na 
Jari sao relevantes para as perspectivas de plantacoes silviculturais ainda 
maiores que estao sendo planejadas para a producao de carvao na area de 
Grande Carajas. As plantacoes de Jari provaram ser bern mais dispendiosas e 
menos produtivas do que se previu originalmente. Os problemas incluem solos 
impr6prios para algumas das especies plantadas, intolerancia de algumas 
especies pelos periodos secos, ocasionalmente severos, inerentes ao clima 
que caracteriza a Amazonia, e muitas pestes e doencas. Apesar desses pro-
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blemas, a Jari prossegue com a silvicultura na expectativa de que futures 
aurnentos no preco da celulose, junto a urna reducao constante dos precos e 
riscos no processo de producao, tornarao lucrativa a operacao. No entanto, 
nem a dedicacao continua da Jari A silvicultura, nem suas substanciais con
quistas na eliminacao de perdas operacionais podem ser interpretadas como 
significando que grandes plantacoes silviculturais sejam agora urn modo de 
desenvolvimento economicamente viavel na Amazonia. o setor silvicultural da 
Jari vern perdendo dinheiro apesar da empresa ter feito uma conquista gran
demente divulgada de urn lucre operacional geral: as perdas pela silvicultu
ra tern sido compensadas pela circunstancia incomurn de urna lucrativa mina de 
caulim. 0 lucre operacional tambem nao inclui o service da divida. Mesmo 
que eases fatores fossem incluidos, o baixo preco da compra pago pelos 
atuais proprietaries em relacao ao investimento necessaria para a implanta
cao da Jari significa que a lucratividade da vantagem do atual cons6rcio da 
Jari seria insuficiente para fazer da propriedade urn modele para outros em
preendimentos silviculturais. 

o esquema de ferro-gusa do programa Grande Carajas ~r~a requerer vastas 
plantacoes silviculturais~ para o suprimento de carvao vegetal. A susten
tabilidade dessas plantacoes, como em Jari, irao requerer urna m~n~~zacao 
dos riscos biol6gicos e urn equilibria das entradas e saidas dos nutrientes 
do ecossistema. As demandas de carvao de 11 empresas para as quais foram 
aprovados as incentives em maio de 1986, inclusive de 7 usinas de ferro-gu
sa, foram avaliadas em 1,1 milhoes de toneladas anualmente (BRASIL, PRESI
D~NCIA DA REPUBLICA, PROGRAMA GRANDE CARAJAS, CODEBAR e MINIST~RIO DO INTE
RIOR, SUDAM 1986: 2). Informacoes sabre as demandas de carvao e dos planes 
de construcao das usinas de ferro-gusa descritas par Francisco Sales Batis
ta Ferreira, Presidente do Programa Interministerial Grande Carajas, parmi
tern o calculo das necessidades de plantacoes silviculturais baseado nas 
producoes da Jari (Tabela 8). Esses calculos revelam que seriam necessaries 
2,6 x 106 ha de plantacoes de Eucalyptus, au urna area 35 vezes maier que 
a das plantacoes manejadas da Jari. 

Par causa de sua vasta area, as plantacoes silviculturais necessarias para 
suprir as usinas de ferro-gusa de Carajas encontrariam problemas e incer
tezas ainda maiores do que as da Jari. A magnitude de investimento ne
cessaria para urn tal esquema tambem indica a possibilidade de que as 20 
usinas de ferro-gusa de Carajas usarao grandee quantidades de madeira pela 
derrubada de florestas nativas enquanto essas florestas existirem na area. 
A derrubada da floresta nativa evita, ao menos temporariamente, as custos 
do plantio e manutencao associados A silvicultura. As usinas de ferro-gusa 
de Carajas, portanto, provavelmente poderao se tornar uma grande forca ace
lerando o desmatamento da Amazonia Oriental. 
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Tabela 8: Demanda de carvao para Grande Carajas comparada com as producoes 
na Jari 

Informacao sabre a projeto de carvao de Grande Carajas: 

NUmero de usinas de ferro-gusa aprovadas: 
Capacidade das usinas aprovadas 

Total de nUmero de usinas planejadas 
Demanda de carvao par tonelada de ferro 
Conversao de madeira para carvao 

outras informacoes: 

Conversao de peso fresco para seco 
Producoes m~dias de Eucalyptus deglupta 
na Jari (peso seco) ~ 
Area de plantacoes manejadas em Jari 

Pode-se calcular: 

Producao total de 20 usinas de ferro-gusa: 
9emanda de carvao para 20 usinas 
Area das plantacoes de Eucalyptus neces
saria para suprir 20 usinas 
NUmero de vezes a area das plantacoes 
da Jari necessarias para suprir 
20 usinas de ferro-gusa 

Resume 

8 
670.000 toneladas/ano de ferro 
(total) 
20 
3,2 m3 
aprox. 0,5 toneladas de carvao/ 
tonelada de madeira seca 

aprox. 0,475 

14,65 toneladas/ha/ano 
75.043 ha 

1,68 x 106 toneladas/ano 
5,38 x 106 m3/ano 

2,6 x 106 ha 

35 vezes 

Jari, urn conjunto de operacoes que inclui a maier plantacao silvicultural 
da Amazonia, mudou em muitas maneiras importantes desde que a centrale 
passou do magnata armador norte-americana O.K. Ludwig para urn cons6rcio de 
firmas brasileiras, em 1982. Permanecem muitos problemas que afetam a sus
tentabilidade da empresa.A plantacao silvicultural comercial comecou em 
Jari em 1968. Os dezoito anos que se passaram foram marcados par varias 
mudancas dispendiosas quando as producoes de diferentes esp~cies e locais 
mostraram-se menores do que a esperado. As licoes aprendidas com as 
problemas biol6gicos e outros foram uma ajuda para a reducao des custos e 
riscos ~ medida que a operacao prossegue, mas muitos des benef!cios da 
experiencia foram perdidos par causa da alta rotatividade da equipe. 
Permanecem as problemas a lange prazo, tais como esgotamento de nutrientes, 
compactacao e erosao do solo e a chegada de novas pragas e doencas. 

A propriedade de 1,6 milhoes de hectares (ha) esta atualmente perdendo 
dinheiro em suas operacoes de silvicultura (celulose) e arroz irrigado, mas 
e capaz de declarar urn lucre operacional quando ~ inclu!da a receita da 
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subsidi~ria de mineracao de caulim. 0 lucre operacional nao inclui service 
de divida, que torna negative o fluxo da caixa. Os baixos precos da celu
lose foram urna pressao importante sobre a usina de celulose, 750 tonela
das/dia de capacidade e sobre seus 75,200 ha de plantacoes ativamente man
tides. A pressao financeira a partir des baixos precos da celulose e com
pasta pelos custos deferidos que agora estao aparecendo, provocados pela 
reducao do plantio e da manutencao durante os anos finais da posse per 
Ludwig. Com o ataque de fungos em Gmelina arborea, especie silvicultural 
mais valiosa da Jari, a empresa sofreu custos significativos de v~rios 
tipos diferentes. 

Foram feitos avances na melhoria genetica das especies silviculturais, no 
aprendizado de suas necessidades e adequacao as condicoes locais. o solo da 
propriedade, clima e outras caracteristicas que afetam as producoes silvi
culturais sao tambem melhor conhecidos. Os procedimentos da operacao da 
f~rica de celulose tambem se desenvolveram para o usc de especies da flo
resta nativa e de plantacoes, com o objetivo de conquistar mercados para os 
graus mais altos de qualidade de celulose. A expansao da criacao de bdfalo 
em ~reas de v~rzea e not~vel as atividades secund~rias da Jari. 

A determinacao pessoal de fazer com que Jari sobreviva indefinidamente como 
uma operacao economicamente vi~vel tern side demonstrada repetidamente per 
A.T.A. Antunes, que possui a companhia detendo a maier parte das acoes da 
empresa entre as 22 firmas que formam o cons6rcio brasileiro. As outras 
firmas do cons6rcio nao tern urn interesse ativo no manejamento da operacao, 
e tern side menos entusiastas a respeito de fazer contribuicoes adicionais 
para que o Jari venca seu atual sufoco financeiro. A silvicultura a longo 
prazo em Jari depende de seu sucesso em conseguir urna producao sustentada 
a precos economicamente competitivos. Se isso nao acontecer, os herdeiros 
ou os propriet~rios que irao futuramente substituir Antunes, atualmente com 
80 anos de idade, poderao nao compartilhar desse compromisso de encarar as 
despesas e os riscos da silvicultura em grande escala na Amazonia. Nesse 
meio tempo, a equipe em Jari est4 correndo para fazer com que os setores de 
silvicultura e producao de celulose paguem as despesas de seus custos 
operacionais e service de divida. 

0 cons6rcio brasileiro comprou sua parte da Jari per menos da metade do que 
Ludwig havia investido naquela parte da operacao. Per essa e outras razoes, 
a aplicabilidade de Jari como urn modele para desenvolvimento da Amazonia 
seria duvidosa mesmo que a situacao financeira da empresa melhorasse subs
tancialmente a partir do ponte de vista des propriet~ios atuais. Como ou
tras Jaris sao improv~veis, a vasta escala da pr6pria Jari faz esforcos 
continuos para assegurar sua sustentabilidade, uma tarefa que e tao impor
tante quanto dificil. 

0 Programa Interministerial Grande Caraj4s est~ provendo incentives fiscais 
para uma serie de usinas de ferro-gusa na Amazonia Oriental. De urn total de 
20 usinas planejadas, oito j4 foram aprovadas. Ser~ usado carvao vegetal 
para processar uma parte do minerio de Caraj4s, local do maier dep6sito de 
minerio de alto grau do mundo. o suprimento de carvao vegetal para as 20 
usinas necessitaria de plantacoes de Eucalyptus 35 vezes a ~rea da atual 
operacao silvicultural da Jari. As experiencias de Jari sugerem cautela ao 
embarcar-se em urn tal esquema grandiose de silvicultura. Os custos e difi-
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culdades de uma producao de madeira de maneira sustent~vel a partir de 
plantacoes tambem indicam a possibilidade de que as usinas de ferro-gusa se 
tornem forcas importantes no desmatamento. Sera muito forte a tentacao para 
que as usinas tirem madeira de fontes mais baratas atraves da derrubada das 
florestas nativas ao redor, enquanto essas florestas ainda existirem. 

Agradecimentos 

Agradeco A equipe da Jari pela sua paciencia com minhas perguntas. As ver
bas da viagem A Jari foram providenciadas pelo Institute Nacional de Pes
quisas da Amaz8nia (INPA). Uma versao anterior deste estudo foi apresentada 
no Semin~rio sobre "Homem e Natureza na Amaz8nia", 25-28 de maio de 1986, 
Blaubeuren, RepUblica Federal da Alamanha. 

Not as 

1 A escassez de madeira nao foi o motive nem da diminuicao e nem da 
parada, de acordo com a equipe da fabrica. A producao da fabrica vinha 
diminuindo por causa da producao da usina de forca (caindo ate 40 
megawatts desde novembro de 1985, em comparacao com a capacidade total 
de 55 megawatts). A usina de forca retornou a sua capacidade total no 
fim de marco de 1986, depois de consertos em sua estrutura de suporte. 
A usina de forca estava operando abaixo da sua capacidade para evitar 
vibracoes harm8nicas na turbina, devido a uma ruptura em sua estrutura 
de suporte e A ausencia de uma formacao rochosa no local, obrigando 
aos construtores da usina a mont~-la em suportes de madeira que estao 
sujeitos a ceder. Foi feito no Japao outra carcaca para a usina e foi 
embarcada para Jari. 

2 A Tabela 6 pressupoe que todas as plantacoes mais velhas que a idade 
de colheita dada na Tabela 2 tern continuado a crescer na mesma taxa 
anual e que a contribuicao de floresta nativa para especies que nao 
seja E. deglupta e a metade da porcentagem da mistura para celulose 
que Jari usa no caso de E. deglupta. Pressupoe-se que E. urograndis, 
E. camaldulensis, E. pellita, especies nativas e parcelas de pesquisa, 
todos crescem na mesma taxa que E. urophylla. Rotacoes igual Aquela de 
E. urophylla sao presumidas para estas especies, com a excecao das 
parcelas de pesquisa, para as quais uma rotacao igual A de P. caribaea 
foi usada. 

3 Em uma palestra A equipe tecnica da Jari em 8 de abril de 1986, Antu
nes disse que 0 governo ainda nao regularizou OS titulos da terra, nao 
aprovou a construcao da represa hidroeletrica no rio Jari, nao asfal
tou a pista do aeroporto nao assumiu a administracao das escolas em 
Monte Dourado, e a manutencao das ruas da cidade, do aeroporto e de 
outras infraestruturas municipals. o departamento de saude do governo 
(SESP) assumiu o hospital, embora a Jari seja obrigada a contribuir 
com uma complementacao para os salaries dos medicos para poder manter 
as instalacoes em funcionamento. 
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