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INTRODUÇÃO 

Cajú, maracujá, carqueja, pau-brasil, xaxim, erva-mate, palmito, 
araucária, orquídeas, bromélias, pitanga, jabuticaba, copaíba, 
jacarandá, caxeta, piaçava ... A Mata Atlântica faz parte da nossa 
cultura e de nossa economia. Ainda assim, nestes 500 anos de Brasil 
não temos sabido utilizá-la de forma sustentável. Para tanto, o primeiro 
desafio é conhecer os usos e benefícios que a floresta já nos propicia 
sob o ponto de vista ecológico, econômico e sócio-cultural. 

Esta publicação é parte integrante do projeto: " Inventário dos 
Recursos da Mata Atlântica" que tem como objetivo estudar a 
exploração e a utilização dos recursos da floresta, seus impactos 
sócio econômicos atuais e potencialidades de manejo sustentável. O 
projeto coordenado pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica foi desenvolvido em parceria com a Fundação SOS 
Mata Atlântica, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Centro de 
Recursos Genéticos da EMBRAPA e contou com o patrocínio do FUNBIO 
- Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. 

Escrita em linguagem acessível esta cartilha visa atingir um público 
bastante amplo, desde pequenos produtores rurais até empresários, 
cientistas, ambientalistas, imprensa e autoridades governamentais, 
contribuindo para a melhor compreensão da importância sócio 
econômica da Mata Atlântica. Dessa forma, espera-se cada vez mais 
ampliar e consolidar uma grande parceria nacional para a 
conservação, recuperação e uso sustentável da "Floresta-Mãe" da 
de nossa brasilidade. 

Clayton F. Lino 
Conselho Nacional da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica 

os 
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INTRODUÇÃO 

nestes cinco séculos é contar a história 
do povo brasileiro. Um povo que misturou 
na veia sangue negro, índio e branco, 
mesclado ao verde da floresta. 

A Mata Atlântica faz parte das nossas 
paisagens. Ela é o verde que embeleza 
a costa brasileira de norte a sul, que 

animais e vegetais; a terra onde mais de 100 milhões de brasileiros 
construíram suas casas e cidades. Importante para nossa saúde, 
sua presença interfere no clima, na qualidade do ar que respiramos 
e na proteção aos mananciais, rios e cachoeiras de onde escorrem 
as águas cristalinas que saciam a nossa sede. Cada pedaço dela 
tem uma feição diferente. No litoral, perto do mar, nas grandes serras, 
predomina a Floresta Ombrófila Densa, com aquele verde intenso, a 
mata fechada, cipós, palmeiras, bromélias e filodendros nas árvores 
úmidas do orvalho. Mais para o interior, as Florestas Estacionais 
Semideciduais, que têm como característica a perda das folhas no 
inverno e árvores como o enorme jequitibá e o belo ipê. Nas regiões 
mais secas do Brasil central, a vegetação se adaptou de forma 
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diferente, assim como as Matas Ombrófilas Mistas com araucárias 
da região Sul, ou os cajuais do arenoso litoral do Nordeste. Além 
disso, convivem com a Mata Atlântica vários ecossistemas associados, 
como a vegetação de restinga, os manguezais e os campos de altitude. 

Os recursos naturais desta mata serviram sempre de matéria-prima 
para utilização de seus habitantes. Muito antes da chegada dos 
europeus, milhares de índios habitavam esta região. Dela retiravam 
folhas, frutos e raízes comestíveis ou medicinais; madeira 
para erguer suas casas, palha para cobri-las e lenha para se esquentar. 

O pau-brasil 

A tintura extraída do pau-brasil ( Caesalpinia echinata) era usada para 
tingir sedas, linhos e algodões, dando aos tecidos uma cor de brasa, 
entre o vermelho e o púrpura: a cor dos reis e dos nobres e tão difícil 
de obter naquela época. Os índios levavam cerca de três horas para 
derrubá-las, utilizando seus machados de pedra. Com a chegada dos 
portugueses e dos machados de ferro, o tempo de corte diminuiu 
para apenas quinze minutos. De tanto ser explorada, a árvore quase 
entrou em extinção. Hoje em dia, sua madeira é muito apreciada 
para fabricação de arcos de violino e outros instrumentos musicais. 

Com a "descoberta" do Brasil, esses recursos passaram a ser 
explorados pelos colonizadores em ritmo muito mais acelerado. A 
extração do pau-brasil - madeira de apreciável valor econômico no 
mercado europeu e que batizou a nossa terra - foi intensamente 
praticada no início do século XVI. Esta atividade deu início à devastação 
da floresta, possuidora de madeiras nobres como jacarandá, cedro, 
maçarandubas e muitas outras, hoje praticamente inexistentes. iA 
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Desde então o homem não parou de derrubar árvores, e tendo a 
colonização se concentrado até meados deste século na faixa costeira, 
a Mata Atlântica, de todos os ecossistemas brasileiros, foi o mais 
atingido. Na sua área se desenvolveram os ciclos econômicos da 
cana-de-açúcar, do algodão e do café, seguidos por ferozes processos 
de urbanização e expansão agrícola - todos eles marcados pelo rastro 
da destruição. 

Hoje, depois de 500 anos de utilização contínua, restam pouco mais 
de 7% da exuberante vegetação original descrita por Pero Vaz de 
Caminha em sua carta ao rei de Portugal ("O arvoredo é tanto e de 
tanta qualidade que não se pode calcular ... ") - e o que sobrou está 
sempre sob alguma ameaça. 

Apesar disso, a Mata Atlântica ainda hoje está muito mais presente 
em nossa vida do que imaginamos. Ela está na vassoura de piaçava 
que varre as casas. Está no encanto e no perfume das coloridas 
bromélias e orquídeas que enfeitam o lar. São flores, vida. Vida que 
vem dos alimentos que ela nos dá. Frutas tropicais como o caju, a 
jabuticaba, o maracujá, a goiaba, a pitanga, a pitomba, que se 
cozinhadas viram doces, geléias, quitutes. Tem ainda o palmito, o 
pinhão - que cai das gigantescas araucárias - a batata-doce, a vagem 
e a mandioca, cuja farinha, misturada ao feijão, ainda hoje é o prato 
principal do brasileiro. 

Biriba - Eschweilera ovata 
Área de ocorrência: do Ceará ao 
Espírito Santo. 
Para um bom capoeirista, o arco 
do berimbau tem que ser feito 
com o pau da biriba. Por ser 
madeira muito dura e pesada, 
também é utilizada na construção de cercas e cabanas. 
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A floresta faz parte da cultura do nosso povo; ela está presente no 
som do berimbau, que utiliza a biriba para erguer o mais baiano dos 
instrumentos musicais; na erva-mate que o gaúcho não vive sem 
colocar em sua cuia de chimarrão; na inspiração de nossos poetas 
como Carlos Drummond de Andrade e Tom Jobim. Realmente, esta 
floresta vai além. A cada estudo os cientistas descobrem nela uma 
nova planta medicinal, a possível cura para doenças em plantinhas 
pouco conhecidas, como a raiz do gínseng brasileiro, a folha da 
carqueja, a espinheira-santa e tantas outras .... A lista dos bens que 
essa terra nos dá é enorme. 

Piaçava - Attalea funifera 
Área de ocorrência: região litorânea da 
Bahia. 
O nome é de origem tupi e significa 
"planta fibrosa com a qual se faz 
utensílios caseiros". Citada na carta 
de Pero Vaz de Caminha, foi usada 

_ durante toda a era colonial pelos 
navegadores na confecção de cordas para amarrar navios. 
É utilizada ainda na fabricação de vassouras, como isolante térmico 
e para a cobertura de casas e choupanas. 

Infelizmente, estes recursos florestais vêm sendo mal utilizados, com 
muito desperdício e, em geral, de maneira predatória, como se fossem 
intermináveis. Muitos produtores só pensam no lucro imediato, 
contribuindo para destruição da floresta e para o fim cada vez mais 
rápido destes recursos naturais, levando à miséria milhares de pessoas 
que vivem desta preciosa fonte de renda. No Extrativismo Predatório, 
retira-se da mata tudo de uma vez, sem se preocupar com o futuro, e 
todos saem perdendo. A floresta empobrece, os animais ficam sem 
sua fonte de alimento e a comunidade deixa de lucrar 
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economicamente com os recursos explorados, dificultando a 
possibilidade de recomposição da mata. 

MANEJO SUSTENTÁVEL 

Para acabar com este problema, os brasileiros têm pela frente o 
desafio de mudar dessa forma de exploração irracional baseada no 
extrativismo, para um novo modo de se relacionar com a floresta, 
explorando os recursos de maneira sustentável. Sustentável provém 
de sustentar, que significa manter, ou seja, buscar satisfazer as 
necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de suprir suas próprias necessidades. A esta técnica de uso 
da floresta damos o nome de Manejo Sustentável. 

Ao manejar (que quer dizer manusear, controlar) sustentavelmente os 
produtos nativos, estes podem gerar vários benefícios à comunidade, 
como o aumento da renda e a criação de empregos, dando ao cidadão 
a chance de se fixar no campo com dignidade e de forma duradoura. 
Assim, não continuamos a "inchar" os centros urbanos e garantimos o 
desenvolvimento social das populações rural e urbana, ajudando a 
promover um meio ambiente mais sadio e equilibrado. 

Com essas informações esperamos contribuir no despertar de 
consciências para uma verdadeira filosofia de desenvolvimento, a 
partir do exemplo dos recursos florestais. Propomos uma reflexão 
sobre como alguns recursos vêm sendo aproveitados, trazendo ainda 
estratégias para conservação da Mata Atlântica. 

Os recursos florestais não são infinitos e para bem aproveitá-los é 
necessário um raciocínio lógico: se tirarmos tudo o que temos agora, 
amanhã nada teremos. Vamos imaginar uma floresta com várias 
árvores de palmito de diversos tamanhos. Se na primeira vez que 
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esta área for explorada cortarmos todas as árvores grandes, no ano 
seguinte não haverá mais palmito, porque essa espécie demora em 
média oito anos para crescer. Restarão apenas algumas pequenas 
mudas, sem chance de serem aproveitadas. É preciso deixar algumas 
matrizes, ou seja, "as mães", para poderem gerar futuros palmitinhos, 
dando continuidade à vida e à espécie. Agindo dessa forma pode-se 
encontrar sempre palmitos na mata, assegurando o sustento 
financeiro a longo prazo das comunidades dependentes deste recurso. 

Palmito juçara - Euterpe edulis 
Área de ocorrência: do sul da Bahia 
ao norte do Rio Grande do Sul. 
Originariamente utilizado pelos 
indígenas, o palmito é hoje 
consumido em larga escala devido 
ao seu agradável sabor. 
É uma planta muito importante 
ecologicamente, pois seu fruto 
serve de alimento para vários 
animais. 

AS COMUNIDADES TRADICIONAIS E O MANEJO SUSTENTÁVEL 

Todos os dias descobrem-se novos usos para os recursos florestais, 
e quando se pensa em conservá-los e manejá-los melhor, é importante 
também preservar a cultura das comunidades que levaram centenas 
de anos aprendendo com a terra. 

Essas comunidades, denominadas Populações Tradicionais, são 
grupos humanos culturalmente diferenciados, que vivem há várias 
gerações em um determinado ecossistema, historicamente 
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reproduzindo seu modo de vida em estreita dependência do meio 
natural e utilizando os recursos naturais de forma sustentável. 

É exatamente nas comunidades tradicionais - de indígenas, 
pescadores, caiçaras, camponeses, remanescentes de quilombos e 
outras - que reside o conhecimento ancestral sobre a ecologia da 
floresta e a experiência concreta de alternativas de como manejá-la 
corretamente. Elas aprenderam a lidar com a mata sem destruí-la, 
através de experiências passadas de pai para filho ao longo dos 
séculos. Ao explorar determinado recurso, respeitam os ciclos da 
natureza, em que fase da lua deve ser feita a colheita, em que época 
do ano, como deve ser o corte, etc ... O incentivo à continuidade desses 
conhecimentos integrando-os com as pesquisas científicas avançadas, 
é extremamente importante para a manutenção, sobrevivência e 
desenvolvimento dessas populações e, conseqüentemente, para a 
conservação da floresta. 

O desenvolvimento sustentável 

Ao longo dos séculos, o olhar humano sobre a natureza sofreu 
mudanças constantes. Nos últimos séculos, predominava a visão de 
que a natureza precisava ser domada a qualquer custo, ou seja, a 
"terra bela" era a terra cultivada, o resto era "mato". Hoje, às portas 
de um novo milênio, o homem começa a redescobrir a si mesmo 
como parte da grande natureza e percebe que, para continuar o seu 
desenvolvimento, precisa viver em harmonia com a natureza, a fim 
de que a biodiversidade e o patrimônio ambiental sejam preservados 
para as gerações futuras. É preciso procurar um desenvolvimento 
que não crie desigualdades, e que, ao buscar o crescimento 
econômico, não ultrapasse os limites sociais e do meio ambiente, 
garantindo a qualidade e o futuro da vida no planeta. Ao seguir esses 
objetivos, o homem estará caminhando para o que chamamos de 
desenvolvimento sustentável. 
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ecologicamente 
correto 

desenvolvimento 
sustentável 

economicamente 
viável 

socialmente 
justo 

O bom manejo 

Para que um Plano de Manejo possa ser realizado de maneira efetiva, 
é preciso que ele seja ecologicamente correto, economicamente viável 
e socialmente justo, ou seja, baseado nos princípios do 
desenvolvimento sustentável. 

O manejo florestal deve conservar a biodiversidade e seus valores 
associados, os rios e bacias, os solos, a fauna, os ecossistemas 
frágeis e as paisagens singulares. Dessa forma estará mantendo as 
funções ecológicas e a integridade das florestas, gerando riqueza 
com o mínimo impacto possível no meio ambiente. 

biodiversidade é o nome que se dá à variabilidade de organismos 
vivos. Os seres vivos diferenciam-se entre si como indivíduos de uma 
mesma espécie (por exemplo, um cachorro é diferente de outro 
cachorro) e como espécie entre outras espécies (por exemplo, um 
cachorro é diferente de um macaco). O conceito de biodiversidade 
também abrange as diferenças entre os ecossistemas, como, por 
exemplo, entre a Caatinga e a Mata Atlântica. 
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As atividades de manejo florestal devem manter ou ampliar o bem 
estar econômico da sociedade em geral e especialmente das 
comunidades locais, respeitando as relações comunitárias e os direitos 
dos trabalhadores. A comunidade local deve participar das discussões 
sobre o manejo e o modo como ele será exercido. 

Os recursos colhidos ou utilizados durante as operações de manejo 
florestal devem proporcionar o desenvolvimento de uma economia 
estável para a comunidade de maneira eficiente e duradoura, 
proporcionando benefícios e lucros para todos. 

Vantagens Ambientais de um Manejo Sustentâvel 

Além dos benefícios que a floresta bem conduzida pode gerar ao ser 
humano, quem também sai ganhando com o manejo sustentável são 
os animais e plantas que dependem dela para sobreviver. 

Tomemos o caso do palmito como exemplo. Quando seu fruto está 
maduro, atrai grande número de animais. Alguns vão diretamente em 
busca desse alimento, outros em busca dos animais que procuram o 
fruto. Ao se concentrarem na área, os animais ajudam a dispersar as 
sementes pela floresta, assegurando a continuidade da espécie que 
irá lhes alimentar novamente no futuro. 

Quando a floresta é conservada, a cadeia alimentar funciona em 
perfeita harmonia, numa constante troca de favores entre as plantas 
e os animais, tornando possível a presença de todas as espécies que 
habitam seu ecossistema e assegurando a biodiversidade. 

ecossistema é o conjunto de seres vivos e seu meio ambiente em 
interação constante. 
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PLANO DE MANEJO 

Desde a Revolução Industrial no século XVIII, o homem intensificou a 
busca por matérias-primas necessárias à produção de energia 
suficiente que garantisse o funcionamento de suas invenções. As 
indústrias, os barcos a vapor e os trens, por exemplo, precisavam de 
muita lenha para funcionarem, e as florestas foram sendo cada vez 
mais exploradas. Já no século XX, nunca houve tanto "progresso" e 
também tanta destruição. O que antes bastava à subsistência e ao 
comércio regional, passou a ser retirado em grandes quantidades, 
fosse para abastecer o mercado interno, fosse para ser exportado. 

Hoje em dia, muitos proprietários rurais e empresas conscientes da 
necessidade da conservação dos recursos procuram realizar suas 
operações na floresta sem esgotá-la ou causar impacto ao meio 
ambiente, e para tanto elaboram um Plano de Manejo. 

O plano de manejo, ou seja, o planejamento da forma, escala e 
intensidade da exploração de qualquer recurso, assim como em 
qualquer outra atividade, deve ser constantemente monitorado e 
atualizado. Os objetivos a longo prazo e os meios para atingi-los devem 
ser claramente definidos. Uma vez elaborado por técnicos 
capacitados, o plano de manejo deve ser aprovado pelos órgãos 
ambientais competentes de cada estado. A partir daí, são regularizadas 
as atividades de extração e o trabalho tem início. 

MANEJO X CULTIVO 

O cultivo, ao contrário do manejo, não depende diretamente da floresta 
para ser operado. É uma atividade dependente do trabalho humano, 
em que o homem cria as condições ideais para o nascimento e o 
desenvolvimento da espécie a ser cultivada. Uma vez cessada a 
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atividade humana, a cultura se degrada. O mesmo não acontece no 
manejo. Uma floresta que foi manejada corretamente continuará 
sempre propiciando todas as condições para que as bromélias, os 
palmitos, os xaxins , enfim, todas as espécies se perpetuem. 

Bromélias - vârias espécies 
Área de ocorrência: todo o Brasil 
especialmente na Mata Atlântica. 
Antes de Colombo fazer sua segunda 
viagem para o Novo Mundo, em 
1493, as bromélias eram 
desconhecidas para os europeus. 
Nesta viagem, a única bromélia que 
despertou a atenção de Colombo foi 
o abacaxi, descrito como "maior do que um melão e com sabor muito 
adocicado e cheiroso". 
São adequadas ao paisagismo devido à sua coloração, folhagem, 
porte, plasticidade de uso e por serem resistentes e necessitarem 
de pouco solo. O seu néctar é foco de atração para os beija-flores, 
seus principais polinizadores. 

COMO ESTÃO SENDO EXPLORADOS OS RECURSOS FLORESTAIS DA 
MATA ATLÂNTICA? 

Cabe agora uma pequena reflexão a respeito das principais dificuldades 
e problemas encontrados na exploração dos recursos florestais até 
aqui vistos. 
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DIFICULDADES E PROBLEMAS 

Extrativismo 

A maioria das espécies oriundas das florestas vêm sendo exploradas 
de modo predatório, irracional. A araucária - que até o início deste 
século representava 50% das exportações do Sul do país-, de tanto 
ser derrubada sem cuidados de replantio, teve sua área de ocorrência 
reduzida a cerca de 2,5% da original. Hoje encontra-se esgotada, 
praticamente extinta, e o pouco que sobrou ainda corre perigo nas 
mãos dos madeireiros. A extinção de uma espécie significa o seu 
desaparecimento para sempre, e a araucária, assim como o palmito 
e o xaxim, entre outros, estão sob esta grave ameaça. 

Xaxim - Dicksonia sellowiana 
Área de ocorrência: regiões Sul e 
Sudeste. 
Após ser retirado da mata, o xaxim vai 
parar nas fábricas, onde é serrado e 
moldado em hastes, vasos e placas. 
O pó que sobra é vendido para o cultivo de orquídeas, samambaias e 
outras plantas, pois tem alta capacidade de retenção de água e boa 
drenagem. 

Clandestinidade 

Mais de 90% do palmito é retirado da mata ilegalmente e, logo após, 
processado em pequenas fabriquetas de forma clandestina no meio 
da floresta, sem nenhuma condição de higiene. Apesar do alto valor 
comercial do palmito, a clandestinidade acaba gerando exploração de 
mãode-obra, miséria, dependência, e os palmiteiros dificilmente conseguem 
saltar de seu campo social para melhores condições de vida. 
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Os alimentos produzidos na clandestinidade podem representar sérios 
riscos à saúde da população. No caso das plantas medicinais, por 
exemplo, se a planta não obedecer ao padrão desejado por meio da 
colheita correta, a droga pode apresentar baixos teores de princípio ativo 
e/ou contaminação microbiológica, tomando-se imprópria para consumo. 

As Plantas Medicinais 

Espinheira-santa - Maytenus ilicifolia 
Área de ocorrência: região Sul e 
pequenas manchas em São Paulo 
e Mato Grosso do Sul. 
O chá de suas folhas é comprovado 
cientificamente contra gastrites e úlceras gástricas ou duodenais. No 
Paraguai ela é reputada como anticoncepcional. O fruto da espinheira 
santa atrai muitos pássaros para as regiões onde é nativa. 

Carqueja - Baccharis trimera 
Área de ocorrência: todo o Brasil. 
É um importante medicamento para os problemas do fígado. Na 
medicina popular é usada para combater gripes, febres, problemas 
intestinais e impotência. Alguns produtores de cerveja utilizam-na como 
substituto do lúpulo. 

Chapéu-de-couro - E grandif/orus e E macrophillus 
Área de ocorrência: toda a área de Mata Atlântica - Piauí ao Rio 
Grande do Sul. 
É usada na medicina popular como anti-reumática e diurética, contra 
inflamação de garganta e de pele, artrite, reumatismo, sífilis, laxante, 
diurético, depurador do sangue e eliminador de ácido úrico. Também 
é utilizada na composição de alguns refrigerantes. 
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Ginseng brasileiro - Pfaffia panicu!ata 
Área de ocorrência: áreas tropicais e subtropicais, desde a região 
amazônica até o sul do país. 
É reputada como tônica, antitumoral, antidiabética, complemento 
alimentar e afrodisíaco. Possui boa aceitação no mercado interno 
como substituto do ginseng verdadeiro. 

Desperdício 

Durante todo o caminho percorrido pelo produto, desde sua retirada 
da mata até chegar ao consumidor final, muita coisa é desperdiçada. 
Em São Paulo, por exemplo, segundo os vendedores de orquídeas e 
bromélias do CEAGESP, cerca de 20% das plantas são eliminadas por 
causa de maus-tratos no transporte. 

Caju - Anacardium occidentale 
Área de ocorrência: Mata Atlântica (Ceará 
até Bahia e Rio de Janeiro) e também 
Amazônia e Cerrado. 
O que chamamos de fruta do caju é, na 
verdade, o pedúnculo. Este apresenta alto 
valor nutritivo, possuindo até seis vezes 
mais vitamina C que a laranja, além de 

sais minerais, cálcio, ferro e fósforo. Pode ser utilizado para bebidas, doces, 
condimentos, farinha e ração, entre outros usos. No entanto, a principal 
parte explorada do caju é a amêndoa encontrada na sua castanha, que 
atinge bons preços tanto no mercado interno como no externo. Já o 
pedúnculo ("a fruta") é muito desperdiçado. 94% da produção é jogada 
fora. 
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ALTERNATIVAS DE MELHORIA DA PRODUTIVIDADE E RENDA 

• Promover culturas consorciadas 

Na busca por uma maior fonte de renda, o produtor não precisa ficar 
restrito à exploração de apenas um único recurso florestal. É possível, 
por exemplo, associar a exploração da araucária - tanto para o 
comércio do pinhão como da madeira (a longo prazo) - à atividades 
de pecuária e apicultura, entre outras. 

Araucãria - Araucaria angustifolia 
Área de ocorrência: região Sul e pequenas 
manchas em São Paulo e Minas Gerais. 
A araucária, único pinheiro nativo da Mata 
Atlântica, apresenta sua copa em formato 
de taça. Sua altura pode chegar aos 50 
metros, e alguns exemplares alcançam até 
300 anos de idade. Sua madeira pode ser 
utilizada para confecção de móveis, 
vigamentos, cabos de vassoura, palitos de 
dente e de fósforo, além de produzir papel 
de ótima qualidade. 
Sua semente é o pinhão, que possui alto valor nutritivo e serve de 
alimento tanto para o homem como para vários animais da floresta. 

• Agregar valor ao produto 

O Brasil sempre assumiu, desde tempos antigos, a postura de 
exportador de matéria-prima e importador de produtos 
manufaturados. Com isso deixa de agregar (associar, incorporar) valor 
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ao produto, perdendo a chance de um lucro muito maior. O simples 
fato da indústria de erva-mate beneficiar o produto, moendo, triturando 
e empacotando a erva, já representa um aumento significativo no 
preço de venda, o que não aconteceria se ela fosse oferecida ao 
mercado de maneira bruta, ou seja, como simples matéria-prima. 

• Organizar a cadeia produtiva 

Os recursos da Mata Atlântica têm a capacidade de influir na economia 
das comunidades que exploram esta fonte de renda e, dependendo 
da maneira como são aproveitados, até na economia nacional. A 
produção de erva-mate, por exemplo, movimenta mais de 500 
municípios, cerca de 180 mil pequenas propriedades e, apesar da 
sazonalidade de sua colheita, emprega quase 700 mil pessoas entre 
a zona rural e o beneficiamento do produto. Para fazer uma 
comparação sobre o significado destes números, a indústria 
automobilística gera 100 mil empregos nas fábricas e mais 600 mil 
entre revendas e autopeças, o que totaliza os mesmos 700 mil. Dessa 
forma é importante organizar o ciclo produtivo desde a produção até 
a comercialização, estimulando por exemplo a formação e o 
fortalecimento de cooperativas de produtores para obtenção de 
financiamentos, a obtenção de selos de qualidade, a ampliação do 
mercado de consumo e de centros de armazenamento e distribuição. 
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Erva-mate - //ex paraguaríensís 
Área de ocorrência: região Sul e partes em São Paulo, Minas Gerais e 
Mato Grosso do Sul. 
Para os índios, a erva-mate dava resistência às jornadas de trabalho, 
reduzindo a fadiga, fome e sede. Eles usavam a erva em todos os 
lugares e a toda hora, sem distinções de sexo ou idade. 
Seu efeito é mais prolongado que o do café, não deixando porém 
efeitos colaterais ou residuais, como irritabilidade e insônia. A erva 
também é de grande utilidade para moléstias da bexiga, facilita a 
digestão e ainda favorece a evacuação e a mictação. 

ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO 

Para conservar a Mata Atlântica e seus recursos foram traçadas 
algumas estratégias: 

Criação de Unidades de Conservação 

As Unidades de Conservação são áreas territorialmente definidas, 
criadas e regulamentadas por meio de leis e decretos, que têm como 
um dos seus objetivos principais a conservação dos ecossistemas e 
da biodiversidade neles presente. 

Dependendo do objetivo, as Unidades de Conservação recebem nome 
e tratamento diferentes. As Reservas Biológicas, por exemplo, 
dedicam-se exclusivamente à pesquisa científica. Os Parques 
Nacionais e Estaduais permitem a visitação turística, a educação 
ambiental e a pesquisa, podendo cada atividade ocorrer em áreas 
específicas e predeterminadas. Já as Áreas de Proteção Ambiental 
(APA) e as Reservas Extrativistas, além de todas as possibilidades 
citadas acima, prevêem o uso sustentável dos recursos, como, por 
exemplo, o manejo florestal. 
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Hoje sabe-se que é importante a criação de várias Unidades numa 
mesma região, vizinhas entre si, para que se formem áreas contínuas 
com vários graus de proteção, como os Corredores Ecológicos e as 
Reservas da Biosfera, garantindo espaço suficiente à sobrevivência 
da fauna e flora e também para o uso sustentável dos recursos 
naturais. 

A luta pela criação de mais Unidades de Conservação e corredores 
ecológicos continua. Mas tão importante quanto criá-las é propiciar 
condições de conservá-las. 

Politica Nacional para o Manejo Sustentâvel - o uso integrado de 
recursos 

Algumas das áreas mais preservadas da Mata Atlântica abrigam 
comunidades tradicionais em seu interior, que exploram seus recursos 

· em relativa harmonia com o meio ambiente. Muitas vezes, elas foram 
vítimas da política ambiental que impedia a pratica da caça, do 
extrativismo e das queimadas das roças sem se preocupar em 
apresentar ou apoiar alternativas para sua subsistência. A rigidez 
dessas leis, importantes para salvar a floresta, impunham fortes 
mudanças sociais e culturais às comunidades, criando conflitos. 

Hoje já se reconhece que para a conservação se tornar efetiva é 
imprescindível a parceria das comunidades na proteção dessas áreas. 
Essas populações merecem o respeito por sua cultura e detêm 
informações sobre a natureza que podem contribuir significativamente 
para o manejo mais correto das florestas nas áreas onde é permitido. 

O envolvimento, a participação, o entendimento e a colaboração das 
comunidades que residem nos ecossistemas da Mata Atlântica, sejam 
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elas urbanas, rurais, modernas ou tradicionais, é de vital importância 
e, para isso, é necessário que todos se beneficiem da sua 
conservação. Além disso, é muito importante o apoio das instituições 
de pesquisa, agências ambientais, órgãos governamentais, 
organizações não-governamentais, universidades e iniciativa privada. 
É somente com a integração de todos esses elos que se atingirá o 
objetivo comum de garantir a manutenção dos recursos florestais, 
sem deixar de utilizá-los. 

Caixeta - Tabebuia cassinoides 
Área de ocorrência: Pernambuco ao 
norte de Santa Catarina. 
Preferencialmente nas áreas 
alagadiças da faixa litorânea. 
A caixeta cresce em regiões úrnidas 
do litoral, perto de mangues e brejos 
- fornece uma madeira leve e macia, 
ideal para embalagens e artesanato. 
Na região do Vale do Ribeira, em São Paulo, ela vinha sendo 
explorada de maneira muito intensa e com grande desperdício de 
material, desde sua retirada da mata até chegar ao produto final. 
Para contornar o problema, entidades ambientalistas e as Secretarias 
do Meio Ambiente e da Agricultura, elaboraram um Plano de Manejo, 
com o apoio da comunidade local e de instituições de pesquisa. 
Atualmente, o projeto já conta com uma serraria própria para uso 
da comunidade no município de lguape. 
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CERTIFICAÇÃO 

É cada vez mais grave a degradação de nosso planeta. A poluição do 
ar e das águas nas grandes cidades, o desaparecimento de boa parte 
de nossas florestas, entre outros exemplos, estão definitivamente 
influenciando negativamente a nossa qualidade de vida. 
Esta situação acabou por gerar, num movimento de causa e efeito, 
uma crescente conscientização sobre a importância da correta 
utilização das fontes de matéria prima de origem florestal, para não 
desequilibrar o meio ambiente. 
No final da década de 80, organizações não-governamentais com 
atividades nas áreas ambiental e social, entidades e indivíduos 
representantes de outros setores da sociedade em todo o mundo se 
organizaram para criar um mecanismo de incentivo às empresas e 
instituições que colocassem em prática esta consciência ecológica 
ao explorar os recursos florestais de maneira adequada. 
Após muita discussão e pesquisa, em outubro de 1993 estas 
entidades criaram o FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL ou Conselho 
de Manejo Florestal), com o objetivo de orientar programas de 
certificação florestal através da aceitação de princípios e critérios 
básicos, que atestem com seu selo o bom manejo florestal e os 
produtos que garantidamente sejam originários de uma floresta bem 
manejada. 
Desde então, a existência da entidade foi sendo divulgada e o 
interesse por este selo de certificação foi crescendo, atualmente 
existem seis organizações certificadoras credenciadas no mundo para 
conferir o selo do FSC. As experiências bem-sucedidas ao longo dos 
anos acabaram por valorizar e consolidar o selo do FSC em todo o 
mundo, e hoje ostentá-lo é sinal de credibilidade. 
O Brasil, pela importância de suas florestas, também participou de 
todo o processo de criação do FSC. Para obter a certificação é preciso 
provar que realmente se está praticando o manejo sustentável dos 
recursos naturais. Para avaliar a qualidade deste manejo, uma série 
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de princípios e regras básicas devem ser seguidos, como, por exemplo, 
a proteção ao ecossistema que se explora, o apoio social à 
comunidade local e a otimização econômica da atividade, ou seja, o 
manejo deve obedecer ao já discutido conceito do ecologicamente 
correto, socialmente justo e economicamente viável. 

Infelizmente, ainda são muito poucas as empresas brasileiras que 
passaram no teste da certificação, e a procura por produtos 
certificados tem sido maior que a oferta. Assim, é preciso promover 
o aumento desses produtos, para que o consumidor possa participar 
do processo. É como se ele, por meio de uma compra ecologicamente 
consciente, pudesse "votar" naqueles produtos que ajudam a 
conservar a natureza. 
As empresas que utilizam produtos certificados obtêm uma série de 
vantagens, como facilidade de obter bons financiamentos, explorar 
novos mercados e aumentar o valor de seus produtos. Algumas 
empresas européias, por exemplo, só compram madeiras brasileiras 
que contenham o selo, mesmo que estas custem um pouco mais. 
Além disso, as empresas melhoram sua imagem entre os 
consumidores, enfatizando a responsabilidade sócio-ambiental de 
suas atividades, gerando benefícios a todos e, acima de tudo, 
protegendo nossas florestas da destruição. 

Em resumo: O selo de certificação nada mais é do que um atestado 
de que determinado produto foi fabricado utilizando matéria-prima 
florestal explorada por meio de um bom manejo, considerado 
sustentável, ou seja, um manejo florestal considerado 
economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo. 
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A LUTA DE TODOS E DE CADA UM 

É muito importante que as pessoas tenham a consciência de que 
suas atitudes no dia-a-dia influenciam diretamente na conservação 
do meio ambiente. Em uma comunidade onde os cidadãos praticam 
hábitos ecologicamente corretos, não jogam lixo nas ruas nem 
despejam esgoto nos rios, economizam água e luz e reciclam seus 
materiais, por exemplo, a chance de desfrutar um meio ambiente 
saudável e equilibrado é muito maior. 
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"Todo o Brasil é um jardim em frescura e bosque e não se vê em 
todo o ano árvores nem erva sêca. Os arvoredos se vão às nuvens 

de admiravel altura e grossura e variedade de especies ... " 

Padre José de Anchieta 
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