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· jornal acima citado, em sua 
edição de 29 de dezembro, 
apresentou cronologia de 
manifestações de representan 
tes de órgãos oficiais, con 
traditórios, até a convocação 
da imprensa pelo presidente 

· do IBDF para em 28 de de 
zembro comunicar a possi 
bilidade de exploração da 

· madeira da Amazônia. Não 
' falou, na ocasião em contratos 
· de risco, referidos por ele rnes 
. mo a 5 de dezembro em 
· Manaus. 

Ao mesmo tempo o jornal 
! noticiava que cientistas mi 
! neiros pediam "amplo debate 
técnico, científico e político" 
sobre a projetada explosão 
madereira da Amazônia. Es- 

-------------=:::::=:--tranharam os mesmos cientis- 

1 CONTRATOS DE RISCO tas ~ue a divulgação ~e ~m 
PARA A FLORESTA projeto de mv:st_1gaç~o 
AMAZÓNICA ecológica da ~ma~oma haja 

. ocorrido pnmeuo nos 
Estados Unidos e advertiram 
contra o perigo, para o Brasil, 
de a execução do projeto se 
fazer sem a participação de 
pesquisadores nacionais. Esse 
projeto contaria com recursos 
do governo norte-americano, 
do World Wildlife Fund, da 
lnternational Union for the 
Conservation of Natural 
Resources e da ONU. 
O presidente do Centro 

Mineiro de Conservação da 
Natureza, Hugo Werneck, 
disse ser curioso que o projeto 
haja saído imediatamente 
depois da grita contra a 
utilização da madeira ama 
zônica para pagamento de 
nossa dívida externa. 

Em dezembro pp. a imprensa 
noticiou a existência de es 
tudos na área federal para es 
tabelecer "contratos de risco" 
para utilização florestal da 
Amazônia. O objetivo seria o 
aproveitamento sistemático de 
certas áreas para produção de 
madeira exportável, a fim de 
diminuir a dívida externa do 
Brasil. 
O assunto despertou grande 

reação, sendo alvo de críticas 
o presidente do Instituto 
Brasileiro de Defesa Florestal, 
Paulo Berutti. Particularmen 
te forte foi a argumentação do 
presidente da AGAPAN-As 
sociação Gaúcha de Proteção 
ao Ambiente Natural - que 
acusou o IBDF de ineficiente, 
atribuindo-lhe a extinção da 
Araucaria, que deveria ter 
preservado (Folha de S. 
Paulo, 3 de dezembro). 

Não menos forte que o im 
pacto da notícia foram asam 
bigüidades criadas na in 
formação a seu respeito. O 

O Governo explica 

A 9 de janeiro o Palácio do 
Planalto distribuiu nota à im 
prensa, preparada conjun 
tamente pelos Ministérios da 
Agricultura e do Interior, a 
fim de esclarecer a opinião 

pública sobre o que realmente 
ocorre em relação à utilização 
econômica da floresta na 
região amazônica. Com a nota 
a mesma fonte distribuiu três 
estudos que, segundo a Folha 
de S. Paulo, de 10 de janeiro, 
praticamente confirmam os 
termos da matéria por ela 
publicada a 3 de dezembro pp. 
São eles: "A floresta ama 
zônica brasileira: enfoque 
econômico-ecológico", de 
Clara Pandolfo, funcionária 
da SUDAM, feito no ano pas 
sado; "Training and invest 
ment for foresty development 
in the Amazon region'", da 
FAO; e "Contratos de 
utilização florestal com re 
ferência especial· à Amazônia 
brasileira", de F. Schmi 
thusen. 

Segundo o primeiro estudo, 
a SUDAM vem fazendo desde 
1972 minucioso levantamento 
das atividades florestais da 
região, procurando deter 
minar as possibilidades de ex 
pansão e desenvolvimento 
dessas atividades, sem deixar 
de levar em conta a preser 
vação ecológica. 
A SUDAM, nesse .estudo, 

defende a necessidade oa ex 
ploração racional da floresta, 
protegendo-a contra práticas 
predatórias. Seria a floresta 
um capital inativo, a que con 
viria dar sentido econômico. 
'' A Amazônia, se organizar a 
sua produção, terá condições 
de tornar-se, nas próximas 
décadas, um grande centro 
produtor para o mercado 
mundial, liderando o co 
mércio mundial de madeiras 
tropicais." O conhecimento 
que já se possui sobre o uso . 
dos recursos florestais 
amazônicos já permitiria o es 
tabelecimento de linhas gerais 
de ação na implementação de 
um programa de aproveita 
mento racional desses re 
cursos. 
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Salienta o relatório da es 
pecialista da SUDAM os pon 
tos de "estrangulamento" 
para os quais indica os meios 
de superação. São, por exem 
plo, o primitivismo das téc 
nicas de extração florestal, a 
dispersão das indústrias 
madeireiras e a descapitali 
zação florestal em espécies de 
valor econômico, que vai cres 
cendo. Aconselha a criação de 
12 áreas florestais para ex 
ploração econômica, num 
total de 40 milhões de hec 
tares. Justificando essa ex 
ploração, diz Clara Pandolfo 
que as importações mundiais 
de madeira quadruplicaram 
nos 20 últimos anos, passando 
de 30 para 125 milhões de 
metros cúbicos. Esse cres 
cimento tenderia a aumentar, 
atingindo talvez uns 400 
milhões de metros cúbicos no 
fim do século. As exigências 
brasileiras de consumo tam 
bém aumentarão, no mesmo 
período, de 25 para 30 milhões 
de metros cúbicos. A crise 
mundial do petróleo deverá 
contribuir para esse aumento 
mundial da procura de ma 
deiras, pelo abandono de 
produtos sintéticos compe 
titivos. Em vista dessas e 
outras razões, a técnica da 
SUDAM entende que o 
Governo deve assumir o 
comando do processo de ex 
ploração florestal na Ama 
zônia por meio de contratos 
do tipo "florestas de rendi 
mento e de domínio público", 
criando-se uma entidade exe 
cutiva para esse fim. 

O estudo de F. Schmi 
thusen, da FAO, data de 1978 
e usa a expressão "contratos 
de risco". Afirma serem 
muitas as desvantagens 
relacionadas com as conces 
sões a longo prazo, que podem 
todavia reduzir-se a um único 
problema fundamental. Con 
cedendo esses contratos, 

qualquer governo corre o risco 
de a empresa exploradora pôr 
em perigo os recursos flores 
tais, em conseqüência da falta 
de obrigações e responsa 
bilidades bem definidas ou do 
descumprimento das con 
dições rrP\';, "'1ente esta 
belec.das no contrato. Para 
analisar as implicações de uma 
política de concessão de con 
tratos para a área florestal 
amazônica, o autor sugere 
uma série de passos, como a 
formação de um grupo-tarefa 
dentro do IBDF, constituído 
por representantes deste e 
outros órgãos. Seria útil que 
os funcionários encarregados 
da preparação da estrutura 
institucional para essa política 
visitassem alguns países que já 
utilizam este sistema. Alguns 
desses passos já foram dados 
pelo Governo, ao que se 
depreende de informações 
veiculadas pelo jornal. 

O relatório preparado pela 
F AO e sem indicação de autor 
- o terceiro dos documentos 
distribuídos pelo Governo - 
traz a data de 1978. Nele se en 
contram muitas afirmações 
constantes do relatório de 
Schmithusen. Declara esse 
documento que "a utilização 
dos enormes recursos da 
floresta amazônica pode 
aumentar altamente o su 
primento de produtos de 
madeira, não somente para 
fazer face ao crescimento do 
consumo interno, mas para 
aproveitar a oportunidade de 
expandir mercados externos, 
melhorando o balanço de 
pagamentos. Analisa o 
relatório ainda os aspectos 
financeiros dessa exploração, 
em termos de investimento e 
retorno do investimento. 
A seguir- o comunicado 

oficial: 

"Em face de notícias desencon 
tradas sobre o assunto, afigura-se 
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oportuno esclarecer a opinião 
pública sobre o que realmente 
ocorre em relação à utilização 
econômica de florestas na região 
Amazônica." 
"Em 1974, a Sudarn apresentou 

estudo sobre a matéria, aliás 
referido no 2. 0 PND." 
A principal preocupação era 

com uma utilização racional da 
riqueza florestal da área, que 
evitasse os inconvenientes 
atualmente observados, como 
sejam:" 
"A) A atual dispersão das in 

dústrias rnadeireiras,o que impos 
sibilita uma fiscalização eficiente 
por parte do órgão competente e 
inviabiliza qualquer processo de 
controle da produção;" 
"B) O sistema extrativista de 

abastecimento da matéria-prima, 
feito nos moldes mais empíricos, 
com enorme desperdício de 
madeira é extremamente precário 
em termos qualitativos e quan 
titativos;" 
"C) A ausência de reposição da 

madeira extraída, considerando 
que, no regime atual de trabalho, 
tal responsabilidade está uni 
camente afeta ao usuário que, na 
maior parte dos casos, não tem 
condições de se desempenhar des 
sa incumbência. 
'' A proposta apresentada foi de 

selecionar áreas em que seriam es 
tabelecidas as florestas de ren 
dimento, ou seja, núcleos flores 
tais, terra atualmente de pro 
priedade do governo, 'previamen 
te selecionadas, para as quais 
seriam encaminhadas as empresas 
madeireiras cujos projetos, de 
vidamente analisados pelos ór 
gãos competentes, fossem jul 
gados de interesse para o desen 
volvimento regional. Tais em 
presas, de acordo com a capa 
cidade de produção do projeto 
aprovado, poderiam dispor, ao 
lado da área destinada às ins 
talações industriais, de área 
florestal. a ser tecnicamente 
manejada, com vistas ao su 
primento de matéria-prima, de 
modo regular e contínuo. Essas 
empresas seriam meras arren 
datárias das áreas florestais em 
exploração, obrigando-se ao 
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cumprimento de normas con 
tratuais severas no que concerne à 
tecnologia de extração e à re 
posição efetiva da madeira ex 
traída, nos termos do artigo 20 do 
Código Florestal.' ' ' 
"A forma mais recente desses 

estudos da Sudam foi, há pouco, 
apresentada no 3. ° Congresso 
Florestal Brasileiro, em dezembro 
de 1978. 
"Como assinala a entidade, a 

concentração das indústrias 
madeireiras nessas áreas restritas, 
perfeitamente definidas e de 
marcadas - as florestas de ren 
dimento -, levaria progressi 
vamente a um estágio de mútua 
complementaridade entre as em 
presas, fazendo surgir, nesses 
locais, centros florestais inte 
grados e gerando núcleos po 
pulacionais significativos, corres 
pondendo a um verdadeiro 
processo natural de colonização 
do interior amazônico. Esse sis 
tema de trabalho é perfeitamente 
consentâneo com os modernos 
princípios de desenvolvimento 
ecológico - o ecodesenvolvirnen 
to - onde o conceito de colo 
nização corresponde a esquemas 
de desenvolvimento micro-re 
gional integrado, tal como se 
propõe para as áreas das florestas 
de rendimento. 
"A atividade madeireira é a 

única atividade de uso da terra 
que não exige a remoção da 
floresta - ao contrário, mantém 
na e conserva-a - e deve ser con 
siderada, por isso, como a ati 
vidade econômica prioritária a ser 
desenvolvida no processo de 
ocupação regional. Mas, para tal, 
é preciso racionalizá-la, tornan 
do-a compatível com os conceitos 
da moderna ciência florestal. 
"Ao lado desses trabalhos da 

Sudam, o IBDF recebeu, no 
segundo semestre de 1978, um es 
tudo de técnicos da FAO com 
referência especialmente à pos 
sibilidade de uso econômico da 
Floresta Nacional de Tapajós. 
"O estudo orientou-se no sen 

tido de responder a duas inda 
gações principais: 
"A) Poderia ser a floresta 

manejada como um permanente 
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sistema produtivo de madeira, 
sem destruir a sua característica 
básica de floresta natural, nem 
afetar seriamente o seu papel e 
seus valores? 

"B) Poderia uma indústria de 
produtos florestais, baseada no 
fornecimento de madeira pro 
veniente de florestas manejadas 
dessa forma, constituir uma 
proposição razoavelmente eco 
nômica e auto-sustentável? 
"O relatório apresentado foi 

ainda bastante preliminar e in 
dicou a necessidade de outros es 
tudos (completar o inventário 
florestal e realizar um estudo de 
viabilidade industrial). 

"Foi a propósito desse trabalho 
que, como documento subsi 
diário, se apresentou o estudo de 
um técnico da FAO, sob suares 
ponsabilidade individual, o dr. F. 
Schmithusen, sobre "Contratos 
de Utilização Florestal com Re 
ferência Especial à Amazônia 
Brasileira". Tais contratos cons 
tituiriam uma das alternativas 
possíveis, segundo sugerido, para 
a execução do Projeto Tapajós. 
"As conclusões a tirar, no caso, 

são: 
"l) Como é fato público, há 

algum tempo, tanto na área da 
Sudam como do IBDF, a questão 
da utilização racional de áreas 
selecionadas da Floresta Ama 
zônica, para coibir a atual ex 
ploração predatória, vem sendo 
examinada a nível técnico. 
"Tais estudos ainda são 

preliminares, e não chegaram 
sequer ao nível ministerial. O as 
sunto será conduzido com pon 
deração e equilíbrio, sem aço 
damento (os textos dos trabalhos 
referidos estão à disposição do 
público). 
"2) Não há vinculação entre 

tais estudos e nenhuma idéia de 
favorecer empresas multina 
cionais, com supostos "contratos 
de riscos", que certas áreas 
políticas já quiseram, maliciosa e 
fantasiosamente, relacionar com 
um propósito de pagar a dívida 
externa. 

"3) Está-se procurando, com a 
melhor base técnica possível, es- 

tudar a forma que melhor con 
sulte os interesses nacionais quan 
to à ocupação, progressiva e 
racional, de certas áreas da 
Amazônia, através do uso de sua 
riqueza florestal. 
"A Floresta Amazônica não 

deve ser nem um museu nem uma 
área de exploração predatória. 
Nenhum pais pode abdicar do 
uso, para o seu desenvolvimento, 
das suas próprias riquezas na 
turais. Mas nada se fará, no caso 
da Floresta Amazônica, que 
apresente ameaça ao seu 
equilíbrio ecológico. Ao con 
trário, trata-se é de ter um sistema 
de utilização que garanta a re 
novação da floresta. 
"A falta de um sistema defi 

nido de exploração é que levou à 
devastação de nossos maciços 
florestais, inclusive no Sul do 
País. 
"Enquanto isso, há inúmeros 

países, principalmente na Europa 
central e setentrional, que há 
mais de século usam inteligen 
temente sua riqueza florestal. 

"Principalmente numa eco 
nomia de livre iniciativa, a opção 
não é usar ou não usar a floresta, 
e sim usá-la dentro de uma 
política racional, de preservação, 
ou enfrentar o fato consumado de 
seu desmatamento progressivo. 

"4) Qualquer sistema que 
venha a ser adotado dará todo 
apoio a empresas nacionais, para 
que participem ativamente do es 
forço de desenvolvimento das 
áreas selecionadas. 

"5) De passagem, lembre-se 
que continua proibida a expor 
tação de madeira em tora, in 
clusive para estimular o seu 
processamento e industrialização, 
no País, no grau máximo que for 
considerado possível." 

A revista Brazll, editada e 
distribuída pela Fundação 
Visconde do Cabo Frio, órgão 
Lia Ministério das Relações 
Exteriores, em seu número de 
dezembro (edição em inglês) 
explica o que sejam os con 
tratos de risco de exploração 
florestal e anuncia ao em- 
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presariado estrangeiro (a 
revista visa a estimular as ex 
portações brasileiras) não 
haver restrições às empresas de 
propriedade de estrangeiros. 
Salienta que nas áreas 
prioritárias para florestamen 
to e reflorestamento a es 
trutura do capital investido 
poderá ser de residentes ou 
não no Brasil. 

Em quatro páginas sobre o 
projeto piloto organizado com 
a cooperação da FAO, o 
artigo "Putting the jungle to 
work" explica que desse modo 
será possível a exploração 
racional da madeira na 
Amazônia. O projeto, segun 
do a revista, é viável e deve ser 
implementado imediatamente. 

O artigo começa assim: 
"Espera-se que o governo 
brasileiro venha a implemen 
tar um projeto-piloto que 
poderá servir de modelo para a 
utilização racional de florestas 
da região amazônica. O 
projeto, denominado "Ta 
pajós", foi preparado com a 
ajuda de especialistas da F AO. 
E sua implementação, segun 
do informa o Instituto Bra 
sileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF), é a melhor 
resposta da atual safra da tec 
nologia brasileira aos mitos e 
hipóteses provenientes da pos 
sibilidade de compatibilizar a 
ecologia e a economia na ex 
ploração e utilização de de 
terminadas áreas da região 
amazônica. Hipóteses e mitos, 
favoráveis ou não à ex 
ploração dessa área, porque 
não se baseiam na experiência 
adquirida na administração e 
no uso racional da floresta 
nessas localidades.'' 

Segundo a mesma publi 
cação, o "projeto Tapajós" 
resultou de acordo assinado 
em 1977 entre o governo 
brasileiro e a F AO, com o ob 
jetivo de propiciar meios téc- 

nicos e econômicos, além de 
estudos de viabilidade 
ecológica, para utilização in 
dustrial de uma área de cerca 
de 407 000 acres (165 000 hec 
tares) da floresta amazônica 
no Pará. Promoveram-se 
viagens de técnicos brasileiros 
a países do sudeste asiático, 
para que eles tivessem visão 
dos projetos florestais ali em 
andamento. Iniciaram-se tam 
bém levantamentos na área es 
colhida para o projeto. 
Preparou-se documento téc 
nico entregue ao diretor do 
Departamento Florestal da 
F AO, baseado em infor 
mações colhidas em relatórios 
individuais de 21 especialistas 
estrangeiros em florestas 
tropicais, que colaboraram 
nesse projeto com 30 espe 
cialistas brasileiros. 

De acordo ainda com a 
revista Brazil o "projeto 
Tapajós" foi elaborado com a 
ativa participação do IBDF, 
SUDAM, INCRA, EM 
BRAPA, SEMA e CNPq, 
além de universidades e em 
presas privadas. A conclusão 
geral foi a de que se deveria 
implementar imediatamente o 
projeto. 

O artigo explica ainda 
a política florestal brasileira e 
fala das necessidades de re 
florestamento de 3,2 milhões ,... 
de hectares nos 8 próximos 
anos a fim de suprir vários 
mercados internos (celulose, 
aço etc.). Explica também os 
incentivos fiscais que o go 
verno reserva aos esforços de 
reflorestamento. 

Tratando genericamente dos 
projetos de desenvolvimento 
florestal, a revista afirma que 
não existem restrições às em 
presas de propriedade estran 
geira. Salienta, por exemplo, 
que no ano passado o maior 
investimento no FISET, na 
área do florestamento e re- 
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florestamento, foi feito por 
uma multinacional. Esse in 
vestimento foi de cerca de 3 
milhões e meio de dólares. A 
iniciativa privada tem corres 
pondido satisfatoriamente aos 
incentivos fiscais para esses 
fins. 

Reconhece Brazil, na ex 
posição feita para o empre 
sariado estrangeiro interes 
sado em investimento flores 
tal, que o número de unidades 
de conservação flores.tal é ain 
da baixa, mas o IBDF proporá 
para o corrente ano a deli 
mitação de 10 áreas para im 
plantação de novos parques 
nacionais e reservas, prin 
cipalmente na região ama 
zônica. 

Pelos elementos apresen 
tados, verifica-se que não era 
de estranhar a celeuma levan 
tada na imprensa e outros 
setores pela possibilidade de 
exploração madeireira na 
Amazônia mediante contratos 
de qualquer tipo. Sem entrar 
no mérito da questão, é 
evidente que assunto de ta 
manha relevância poderia e 
deveria ter sido mais cedo ex 
plicado aos brasileiros. Dis 
pensável o jogo de contra 
dições que se armou em torno 
do assunto. 


