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r· O "I Seminário sobre Recursos Florestais da Mata Atlântica", realizado entre os dias 29 de junho 
e 02 de julho de 1999, na sede do Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente de São 
Paulo, é parte integrante do projeto "Inventário dos Recursos Florestais da Mata Atlântica- a 
exploração e utilização dos recursos, seus impactos sócio-econômicos atuais e potencialidades 
de manejo sustentável". r· 

r 

O projeto Inventário, desenvolvido no período de dezembro de 1997 a fevereiro de 2000 foi ooordenado 
pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da MataAtlântica, em parceria com a Fundação SOS 
Pró Mata Atlântica, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o CENARGEN/EMBRAPA, com patrocínio 
do FUNBIO (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade). 

r- 

A motivação para o desenvolvimento do projeto deve-se à constatação de que a exploração 
dos recursos naturais na Mata Atlântica tem sido na maior parte dos casos exercida de forma 
predatória do ponto de vista ecológico, econômico e social. Nesse quadro, a ausência de 
pesquisa e estímulo tem levado à perda do conhecimento sobre técnicas de manejo, 
desperdiçado os benefícios potenciais desses recursos e ameaçado o imenso patrimônio genético 
nacional. Essa perda se concretiza quando a floresta é substituída por usos menos nobres e 
sustentáveis, o que em síntese denota a inexistência no país uma política séria voltada ao manejo 
sustentável dos recursos florestais da Mata Atlântica, finalidade maior do projeto. 

Objetivos do projeto: 

,,..... 
1 

inventariar no Domínio da Mata Atlântica os recursos florestais cuja exploração 
representante significativo impacto econômico em âmbito local ou regional; 
avaliar em que medida esses recursos florestais estão ou não sendo manejados de · 
forma sustentável e qual sua potencialidade de gerar benefícios para a conservação 
e o desenvolvimento, a médio e longo prazo; 
identificar os inibidores do processo, de forma a subsidiar políticas públicas para 
esse setor, quanto à pesquisa, legislação, capacitação de recursos, organização de 
produtores, acesso ao mercado, licenciamento e certificação ambiental; 
divulgar, através de publicações (anais, folhetos, cartilhas, cartaz) vídeos e banco de 
dados, experiências bem sucedidas de manejo sustentável de recursos florestais 
nas 3 regiões do Domínio da Mata Atlântica (NE, SE, S); 
identificar áreas de concentração de espécies nativas de interesse sócio- econômico 
que devam ser protegidas como reservas genéticas nacionais. 

('· 

r: 

O "I Seminário sobre Recursos Florestais da Mata Atlântica", teve como objetivo divulgar todas 
as informações levantadas no âmbito do projeto, além de propiciar um fórum transdiciplinar de 
discussão sobre a atual situação da exploração dos recursos florestais da Mata Atlântica em 
seus diversos aspectos, sejam eles culturais, políticos, sócio-econômicos, ecológicos ou legais. 

r 

O seminário teve duração de três dias, sendo o primeiro destinado a apresentação de conferências 
e de painéis sobre os trabalhos do projeto até então produzidos e de outros trabalhos convidados; 
o segundo dia foi dedicado as mesas-redondas e o terceiro aos grupos de trabalhos e plenária. 

r 
A Conferência de abertura, teve como tema: Conservação e Sustentabilidade na Mata Atlântica. 

r Foram apresentados painéis sobre as espécies estudadas pelo projeto: araucária, erva-mate, . 
~- :,:.·J~~ 
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palmito, bromélias, plantas medicinais e cajú, além dos trabalhos convidados sobre xaxim, 
piaçava e biriba. 

O seminário contou também com mesas-redondas abordando os seguintes temas: 

1. Conservação e acesso aos recursos genéticos. 
2 Aspectos sócio-econômicos da exploração e uso dos recursos florestais da Mata 

Atlântica. 
3. Políticas públicas e desenvolvimento sustentável na Mata Atlântica. 
4. Pesquisa e monitoramento de recursos florestais da Mata Atlântica. 
5. Mercado e economia derecursos florestais da Mata Atlântica. 

Foram igualmente organizados grupos de trabalhos sobre os seguintes tópicos: 

1. Legislação de proteção e uso dos recursos florestais da Mata Atlântica. 
2. Financiamento e incentivos ao uso sustentável dos recursos florestais da Mata Atlântica. 
3. Repartição de benefícios. 
4. Mercado/certificação. 
5. Pesquisa científica e etnoconhecimento. 
6. Reserva genética. 

Contando com a participação de pessoas representando mais de 40 instituições, o seminário 
obteve grande êxito em relação aos seus objetivos e permitiu a consolidação de importantes 
trabalhos e discussões sobre o tema, sintetizados no presente documento. 

São Paulo, novembro 2000. 

Clayton F. Lino 
coordenador geral do projeto 
presidente do CNRBMA 

Luciana Lopes Simões 
gerente executiva do projeto -- 
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PROGRAMA 

Dia 29/06/99 - 3!. Feira 

19:00 hs Cerimônia de Abertura 

Dia 30/06/99 - 4!. Feira 

<' 
08:30 hs 
09:00 hs 
09:20 hs 
10:00 hs 
10:30 hs 
12:00 hs 
14:00 hs 

Abertura dos trabalhos 
Apresentação do Projeto 
Palestra «Conservação e Sustentabilidade na Mata Atlântica» 
Intervalo 
Palestra Recursos Genéticos 
Ah10ÇO 
Painel 1 (SuQ 
Araucária- Miguel Guerra 
Xaxim- Suelma Ribeiro (trabalho convidado) 
Erva-Mate - Fabiana Maia de Andrade 

15:00 hs Intervalo 

r· 15:15 hs Painel 2 (Sudeste) 
Palmito- Maurício Reis 
Bromélias -João Vicente Coffani-Nunes 
Caixeta-Adriana Nolasco (trabalho convidado) 
Plantas Medicinais - Ílio Montanari Jr. 

16:30 hs Intervalo 

16:45 hs Painel 3 (Nordeste) 
Cajú-Jaime Cavalc:anti 
Piaçava- LuizAlberto Mattos Silva (trabalho convidado) 
Biriba- Márcia Luzia Cardoso Neves (trabalho convidado) 
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("'· 

r 
(*' 

19:30 hs Jantar 

21:00 hs Vídeo 
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r Dia 01/07/99 - 51• Feira 
08:30 hs Mesa Redonda 1 

Conservação e Acesso de Recursos Genéticos 
participantes: L.aymertGarciadosSantos, Paulo Kageyarna, Weber Amaral, Wílton Duarte. 
Debate 

r: 
r: 

09:15 hs MesaRedonda2 
Aspectos Sócio-Econômicos da Exploração e Uso 
participantes: D~nielle Paludo, Antonio Carlos Diegues, Ronaldo Ribeiro, Arnaldo Neves. 
Debate 

r> 

10:10 hs Intervalo 

10:30 hs Mesa Redonda 3 
Políticas Públicas 
particpantes: Claudo C. Maretti, João Paulo Capobianco, Mário Mantovani. 
Debate 
Mesa Redonda4 
Pesquisa e Monitoramento de Recursos Florestais da MataAtlântica 
participantes: Márcia Hirota, Marli Pires, Virgílio Viana, Dor1i da Crooe. 
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Debate 

12:10 hs Formação de Grupos de Trabalho 

12:30 hs 

14:00 hs MesaRedonda5 
Mercado e Economia de Recursos Florestais da Mata Atlântica 
participantes: Amyra EI Khalili, Carlos Eduardo F. Young, Laura de Santis Prada 
Debate 
Intervalo 14:50 hs 

15:05 hs Discussão nos GTs 
1. Legislação de proteção e uso dos recursos florestais da Mata Atlântica 
2 Financiamento e incentivos ao uso sustentável do recursos florestais da 
Mata Atlântica 
3. Repartição de benefícios 
4. Mercado/certificação 
5. Pesquisa científica e etnoconhecimento 
6. Reserva genética 

17:00 hs Preparação de material para apresentação em plenária 
Apresentação em plenária 

18:00 hs Encerramento 

19:30 hs Jantar 

Dia 02/07/99 - 61• Feira 
09:00 hs Plenária-Apresentação e Debate do Material preparado pelos GTs 

11:00 hs Preparação do documento final 

12:00 hs 

14:00 hs Aprovação do documento síntese 

15:30 hs Sessão de encerramento 
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ASPECTOS ECOLÓGICOS E ECONÔMICOS 
Miguel Pedro Guerra, Maurício Sedrez dos Reis, Lineu Schneider (Núcleo de 
Pesquisas em Florestas Tropicais/FlT/CCA/Universidade Federal de Santa 
Catarina) e Vanildo Silveira, pós-graduando (Núcleo de Pesquisas em Florestas 
Tropicais/FIT/CCA/Universidade Federal de Santa Catarina). 

1. INTRODUÇÃO 
r 

r: 

AAraucaria angustffo/ia, conhecida como Pinheiro-do-Paraná, é a única espécie de seu gênero 
com ocorrência natural no Brasil, e suas florestas, chegaram a ocupar cerca de 20 milhões de ha 
(Seitz, 1986), nos Estados do Paraná (40%), Santa Catarina (31 %) e Rio Grande do Sul (25%) e 
como manchas esparsas no Sul de São Paulo (3%), internando-se até o sul de Minas Gerais e 
Rio de Janeiro, em áreas de altitude levadas (1 %) (Carvalho, 1994). 

r 
r: 

Seus usos mais comuns são a produção de tábuas, vigamentos, pranchóes, caixas, móveis, 
cabos de vassouras e ferramentas, palitos de dentes e de fósforo, fabricação de compensados, 
pasta mecânica e celulose, papel, lã e seda artificiais, instrumentos musicais, instrumentos de 
adorno, artigos de esporte, separadores para acumuladores, caixas de ressonância de piano, 
tacos de nós, mourões, telhas de taboinhas, etc. Os galhos e refugos, e especialmente o "nó de 
pinho" servem para lenha e combustível de caldeiras. 

Sua madeira contém 58,3% de celulose e 28,5% de ligninae produzfibras longas de alto rendimento em 
celulose, sendo o papel produzido considerado de ótima qualidade. A resina serve de base para a 
fabricação de vernizes, terebentina, acetona, ácido pirolenhoso e outros produtos químicos. 

A exploração desta espécie se intensificou a partir de 1934, tendo seu auge nas décadas de 50 a 70, de 
tal maneira que suas reservas no Estado do Paraná em 1977, represen1assem apenas 4,3 % da área 
original (Shimizu & Oliveira, 1981 ). Estima-seque entre 1958 e 1987 exportou-se mais de 15 milhões de ni3 
de madeira, sendo o produto madeireiro mais importante do Brasil até a década de 70 (Seitz, 1986). 

r 
r 



- 
Devido ao intenso desmatamento e consumo, sem preocupações com o reflorestamento das 
áreas exploradas, a produção de madeireira tendeu ao esgotamento das reservas naturais, 
prejudicando o abastecimento de matéria-prima para a indústria e alterando a fisionomia de 
extensas regiões no sul do Brasil. Para contornar a falta de matéria-prima, iniciou-se programas 
de reflorestamento utilizando essências exóticas, especialmente as do gêneroPinus, ocupando 
as áreas onde naturalmente ocorriam essências nativas como aAraucaria angustifofia, indicando 
a necessidade de programas de melhoramento que viabilizem utilizar esta espécie para o 
reflorestamento comercial. 

O reflorestamento comA angustffolia foi iniciado por um número reduzido de empresas particulares, 
essm oorno pelo Governo Federal. CercadeOO.OCO hafurarn plantados até 1979declinancbdrasticamente 
até uma taxa inferior a300 ha por ano, no início da década de 80 (Shimizu & Oliveira, 1981 ). 

A Fundação SOS Mata Atlântica (1993), detectou um total de 144 mil hectares desmatados no 
Paraná entre 1985 a 1990, a maior parte dos quais nas áreas principais de ocorrência de 
remanescentes das Florestas com araucária. Portanto, as poucas manchas desta formação 
estão em processo de desaparecimento. Este processo torna-se mais drástico, devido a quase 
inexistência de unidades de conservação que cubram as diferentes associações vegetais 
existentes nesta formação (IAP, 1998). 

Os trabalhos de Rambo (1951), Klein (1960) e Reitz& Klein (1966) comprovaram a alta diversidade 
da mata de araucária. Através destes trabalhos, observa-se que conforme as características do 
meio físico e da proximidade com outras formações, tanto a floresta associada aAraucaria 
angustifolia, quanto a estrutura e composições destas florestas são variáveis. Klein (1960), afirmou 
ser esta uma espécie pioneira, e em suas associações observa-se um nítido desequilíbrio 
dinâmico determinando a ocorrência de diversos estágios evolutivos da floresta, ou seja, os 
estágios de invasão sobre o campo limpo, estágios de maturação e finalmente de substituição 
por associações da Floresta Pluvial. Os estágios evolutivos propostos foram representados 
pelas associações do pinheiro com campo, associações pioneiras (capões e matas ciliares), 
Ocotea spp., e associações da Floresta Pluvial. 

2. ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

A) Madeira 

De acordo com as informações obtidas junto à Associação Brasileira de Produtores de Madeira 
(ABPM) a madeira de araucaria de primeira (sem nós) é vendida, no varejo, a A$ 160,00/dúzia; a de 
segunda (pequenos nós de um lado) é vendida a R$140,00/dúzia; a de terceira (nós com diâmetro 
de até 1 cm) é vendida a R$120,00/dúzia, a de quarta (nós com diâmetro de até 3 cm é vendida a R$ 
70,00/dúzia e a de quinta (restante) é vendida a R$ 40,00/dúzia. Como termo comparativo, a melhor 
madeira de Pi nus, equivalente a de primeira da araucaria é vendida a A$ 85,00/dúzia. Há ainda 
mercado para a madeira de araucaria e, como demonstrado acima, o mercado a remunera bem, 
aspecto este que explica em parte a pressão sobre os remanescentes naturais. 

A diminuição no processo exploratório da araucaria pode ser atribuído aos seguintes aspectos: 
a) as restrições legais à exploração dos remanescentes; 

b) a preocupação com a opinião pública e grupos ambientalistas que imputam aos madeireiros 
a responsabilidade sobre o desmatamento; 



r 

r 
e) as grandes empresas e serrarias adaptaram seus equipamentos para toras de Pinus. Contudo, 
é importante lembrar que as pequenas serrarias ainda trabalham com serras de grande porte e 
estão situadas em municípios menores e com fiscalização deficiente. Estas serrarias devem 
estar processando, segundo estimativas feitas, em torno de 800 dúzias de tábuas de araucaria 
de 4,20m x 30 cm, equivalentes a 300 m3 de madeira/mês, somente na região de Lajes, se. 
As informações levantadas junto à empresas reflorestadoras do Paraná revelam que, nos plantios 
de araucaria, o incremento médio anual, incluindo os volumes dos desbastes, é 13 m3/ha/ano. 
No corte final aos 45 anos, espera-se a produção de 280 mª/ha de madeira. O preço de madeira, 
comparativamente à de Pinus, atinge até 85% a mais dependendo do diâmetro das toras. Para 
madeira de processo o preço atinge até 36 % a mais em relação a Pinus. 1 ncrementos médios de 
até 20 m3/ha/ano, em bons sítios de produção são possíveis de serem obtidos com esta espécie, 
em comparação com incrementas médios de 30 m3/ha/ano, observados para Pi nus. Os preces 
médios recebidos pelos produtores por mª de tora de primeira variam de R$ 60,00 a 80,00 para 
a araucaria e de R$ 30,00 a 40,00 para Pi nus. A proporção m3 tora/m3 tábua é de 1,6 e de 2,3 para 
araucaria e Pi nus, respectivamente. O resultado destes dados é que a viabilidade econômica 
para araucaria é alcançada para áreas em que o incremento médio é de 17 m3/ha/ano, enquanto 
que para Pi nus, este valor só é alcançado em áreas com incremento médio de 35 m3/ha/ano. 

Ainda segundo informações obtidas, a tendência de exportação de madeira de araucaria é de 
redução progressiva em virtude da redução dos estoques existentes e da pressão dos mercados 
importadores para a certificação florestal. Somente aquelas empresas que iniciaram o 
reflorestamento há mais de 30 anos como é o caso 9a---Araupel e da Klabin terão, em curto espaço 
de tempo, árvores plantadas para serem exploradas com certificado ou selo verde. Estes dados 
revelam que os agentes envolvidos que há mais tempo iniciaram programas de reflorestamento 
terão vantagens comparativas na exploração deste recurso. A Araupel foi uma das maiores 
exportadoras de madeira serrada e processada de araucaria, tendo como importadores 
preferenciais o Reino Unido, a Itália, a Argentina e o Uruguai. Os dois primeiros países foram 
historicamente os maiores importadores europeus e os dois últimos, no âmbito do cone Sul, 
sempre tiveram grande interesse neste recurso. Esta empresa especializou-se nos últimos anos 
na produção de madeira processada para a produção de degraus de escada para os mercados 
da Inglaterra e Itália, chegando a obter US$ 800,00/mª de madeira processada nesta forma. 

Do ponto de vista social e econômico, há significativo impacto da exploração da araucaria junto aos 
pequenos agricultores do Sul do Brasil. Nestas pequenas propriedades as reservas naturais são 
consideradas como uma "reserva de poupança" a ser empregada em períodos de dificuldades 
financeiras, ou quando ocorre alguma despesa não prevista, como em casos de doenças. Conforme 
foi possível detectar pelas entrevistas e levantamentos feitos estes pequenos agricultores tornam 
se muitas vezes presas fáceis de proprietários de pequenas serrarias que operam clandestinamente 
com relação à araucaria. Na ausência de autorização de corte seletivo e de fiscalização, os 
agricultores vendem árvores em pé a um preço menor do que aquele obtido em condições normais. 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r 
r: 
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r 
r: B) Pinhão 

r 

Apesar de não se dispor de dados oficiais e confiáveis sobre a exploração do 
pinhão na região Sul do Brasil, resta claro que este recurso têm papel considerável 
como fonte de alimento no período de outono e inverno, bem como na geração de 
renda de meeiros, parceiros, coletadores avulsos normalmente desempregados e 
pequenos proprietários rurais. Não é possível quantificar atualmente o número de 
famílias envolvidas com esta atividade, nem a quantidade de produto gerada por 
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esta atividade. Contudo, para se ter uma idéia de sua magnitude basta dizer que a quase totalidade 
dos pinhões comercializados nos sul do Brasil no período do outono e inverno, têm origem neste 
padrão de exploração, sendo que o volume total é elevado. 

Alguns proprietários de fazendas nos campos do planalto de Santa Catarina têm procurado a 
exploração sustentável de suas propriedades. Nestas condições, os pinheiros de campo, que 
apresentam uma produção de uma tora limpa com diâmetro acima de 40cm, a renda obtida com 
a venda de pinhões é praticamente o dobro daquela obtida com a venda da araucaria para as 
madeireiras. Exemplificando: em um pinheiro de mais de 70 cm de diâmetro, num período de 20 
anos a produção foi de aproximadamente 30 sacos de pinhões, cuja renda, a um preço médio de 
R$15,00 por saco, foi de R$ 450,00. Esta mesma árvore, se derrubada, produziria 1,6 m3 de 
madeira que, ao preço de R$150,00/m3, resultaria num valor de R$ 242,00 para o produtor, valor 
este que corresponde a 50% do preço de venda da serraria. Se fosse considerado o incremento 
hipotético de 50 para 70 cm no diâmetro da planta nestes mesmos 20 anos, isto corresponderia a 
O, 79 m3 dando uma remuneração de apenas R$ 118,00 para o produtor. Se for considerado todo 
o ciclo produtivo desta árvore, a produção total em pinhão em toda sua vida ultrapassaria em 
muito os R$ 242,00. 

A colheita das pinhas normalmente ocorre de março a maio. Esta prática, além de remunerar o 
trabalho, evita a debulha excessiva 'de pinhões, prejudiciais ao gado que os consome 
principalmente quando ocorre escassez de forragem. 

No ano de 1996 o preço do pinhão em nível de produtor, no planalto catarinense, oscilou entre R$ 
25,00 e 50,00/saca de 50 kg. A maior parte do produto é vendido a compradores que o remete para 
os CEASAs. O produtor recebe de 20 a 40% do preço praticado no varejo. Dependendo da qualidade 
e mecanismos de promoção, o preço em 1998 oscilou entre R$1,20 e R$ 0,50/kg no varejo. 

A exploração de pinhão no outono-inverno é uma atividade básica de subsistência, representando 
num recurso importante na remuneração daqueles que trabalham na região, além de contribuir 
de forma concreta com a preservação da araucária. 

Em um processo integrado de produção, consideram-se todos os potenciais produtivos de um 
mesmo ambiente, evitando práticas que limitem drasticamente um dos produtos. Não pode-se 
desconsiderar as três explorações mais importantes da região do planalto de Santa Catarina: a 
silvicultura, a pecuária de corte e a apicultura, e mais recentemente, a horticultura e a fruticultura. 

Os dados levantados nesta região revelam que a integração entre a pecuária, a apicultura e a 
produção de pinhão podem apontar para a sustentabilidade social econômica e ecológica da 
exploração nas áreas remanescentes. Com isto a renda média das propriedades agrícolas desta 
região pode quadruplicar em relação ao sistema de exploração até então baseado principalmente 
na exploração da pecuária extensiva. 

- 
-, 

C) Resumo dos recursos e agentes envolvidos 

Para o levantamento de dados apresentados no quadro síntese (Tabela 1) foram feitas visitas 
técnicas, entrevistas e aplicados questionários em empresas do setor, madeireiras, produtores e 
pesquisadores. Os principais agentes envolvidos de uma forma ou de outra com este recurso 
nos três estados do sul foram contatados, procedendo-se a aplicação de questionários e 
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r 
entrevistas. Estas atividades foram feitas em viagens e visitas técnicas nos meses de setembro 
e outubro de 1998. 
Com base nos levantamentos e questionários aplicados, os agentes que apresentam relação 
direta com a araucaria foram classificados em cinco grupos: setor de papel e celulose, madeireiro, 
grandes proprietários, pequenos proprietários e pequenas serrarias. Na tabela 1, apresenta-se 
um quadro-síntese sobre as principais características e atributos dos principais agentes envolvidos 
com aAraucaria angustifolia. 
Tabela 1 - Síntese dos atributos e características dos agentes envolvidos com a 
exploração daAraucaria angustifolia 

r 

r· f\gente/ Área Pressão Usos e Mercado Vantagens Desvantagens Certificação 
setor média sobre interesses sobre sobre exóticas 

(ha) reservas !Principais exóticas 
Papel e 50.000 baixa reservas, interno, fibra longa e crescimento, adota 
;::::elulose educação externo clara exigente em sítio 

ambiental, 
celulose 

Madeireiro 5.000 média madeira, interno, rendimento crescimento, adota às 
laminados externo na serraria, vezes 

qualidade, 
mercado 

Grandes 2.000 média toras, interno, . rendimento exigente em sítio 
Proprietários madeira regional na serraria, não adota 

qualidade, 
mercado 

Pequenos 50 alta toras, regional rendimento crescimento, 
Proprtetários madeira, local qualidade, exigente em não adota 

mercado, sítio, legislação 
pinhão 

Pequenas - alta pinhão regional rendimento legislação, 
serrorros madeira local qualidade, crescimento não adota 

mercado legislação 

r> 

/' 

r: 

r: 3. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Os dados e informações disponíveis com relação a araucaria permitem estabelecer as seguintes 
conclusões e perspectivas: 

~ A área remanescente desta espécie na sua região de ocorrência situa-se entre 1-2 % da área 
original; 

B) A espécie pode ser classificada como vulnerável; 
q A maior pressão de corte situa-se nas regiões em que a araucaria ocorre em associação 

com a canela-imbuia. 
D) Há a necessidade de uma melhor compatibilização entre as legislações nos três estados do 

sul no que tange à exploração, manejo e conservação da araucaria. Há a necessidade de 
um maior intercâmbio e atuações conjuntas dos órgãos normatizadores e fiscalizadores. 

E) Devem ser estruturados e implementados incentivos para a conservação e o reflorestamento 
com a araucaria. A isenção do ITR (Imposto Teritorial Rural) é um incentivo comumente 
apontado pelos reflorestadores, como um dos componentes a ser analisado. 

F) Apenas uma empresa do setor estabeleceu práticas de manejo para assegurar a certificação 
florestal de acordo com as normas do Forest Council Stenvardship. Há a necessidade de 
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serem estabelecidos critérios para a certificação florestal com esta espécie. 
G) As grandes empresas reflorestadoras e processadoras de celulose, com raras excessões, 

não têm mais int~resse comercial nesta espécie, mantendo reservas acima daquelas exigidas 
pela legislação. E comum nestas empresas o estabelecimento de programas de educação 
ambiental. Estas empresas voltariam a ter interesse comercial nesta espécie se a instalação 
futura de programas de melhoramento genético gerasse genótipos com taxas de crescimento 
compatíveis com aquelas observadas com as espécies de Pinus. Estas empresas estão 
dispostas a participar de um fundo de financiamento para a pesquisa com esta espécie, bem 
como se dispõem a ceder áreas para a experimentação. 

H) Exíste variabilidade genética para o estabelecimento de um programa de melhoramento com 
esta espécie. Em determinadas condições edafo-climáticas o incremento com a araucaria 
atinge até 30m3/ha/ano. Já para as espécies de pi nus os incrementas dos reflorestamentos 
variam de 15 a 40m3/ha/ano. A araucaria apresenta o maior incremento médio das espécies 
que ocorrem na Floresta Ombrófila Mista e na Floresta Estacionai Decidual. A araucaria situa 
se também entre as cinco espécies nativas do Brasil com maior crescimento. 

O Nos últimos anos, para os pequenos proprietários e parceiros rurais, a exploração e 
comercialização do pinhão passou a ser um componente mais importante do que a exploração 
da madeira. Contudo há a necessidade de um melhor ordenamento desta exploração. Há a 
necessidade de serem estabelecidos estudos para quantificar o número de famílias 
envolvidas com esta atividade, o volume explorado e comercializado e seus impactos 
ecológicos sobre a dispersão, regeneração e alimentação da fauna associada. 

J) Há a necessidade de estabelecimento de parcerias entre setor público, privado e ONGs, 
visando a implementação de um programa de conservação, melhoramento e manejo 
sustentado da araucaria. Há a necessidade de se trabalhar melhor a questão da educação 
ambiental com esta espécie. Há entre os médios e pequenos agricultores e donos de serraria 
a percepção de que "ainda existem grandes reservas de araucaria a serem exploradas". 

~ Os mercados da Argentina e Uruguai, bem como os da Europa, notadamente a Itália e Inglaterra, 
têm grande aceitação pela madeira de araucaria, tornando este recurso adequado para o 
estabelecimento de programas de melhoramento e de certificação florestal. 

1..) Há interesse na indústria de celulose pela araucaria. As fibras de sua madeira são longas e 
claras, permitindo a obtenção de celulose com melhor branqueamento natural e papel com maior 
resistência. Pelo menos uma das grandes empresas do setor apostou nesta espécie para esta 
finalidade no curto prazo e para a produção de madeira no médio prazo. Esta empresa tomou-se 
a maior reflorestadora de araucaria no Brasil. Mesmo as demais empresas do setor têm interesse 
na araucaria para a composição do mix de celulose para a produção de tipos específicos de 
papéis, sendo que neste mix, a araucaria participa com percentagens de 5 a 10%. 
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UMA NOTA SOBRE A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE DICKSONIA 
SELLOW/ANA (Xaxim} 
Suelma Ribeiro Silva (IBAMA-DF). 

1. INTRODUÇÃO 

O xaxim (Dicksonia sellowíana Hook.), pertencente à família Dicksoniaceae, encontra-se distribuído 
no continente americano ocorrendo desde o sudeste do México, na América Central, da Venezuela 
à Colômbia, sul da Bolívia, Paraguai, Uruguai e Sul e Sudeste do Brasil na América do Sul. No 
Brasil, encontra-se distribuído nas regiões sul e sudeste, nos remanescentes de Mata Atlântica. 

É utilizado pela indústria para a fabricação de vasos, placas e palitos suportes para o cultivo de 
plantas ornamentais. Ocorre em lugares pantanosos de regiões montanhosas e em subbosque 
de mata. 

Encontra-se incluída, juntamente com mais 106 espécies na Lista Oficial de Espécies da Flora 
Ameaçadas de Extinção e no Apêndice li da Convenção Internacional sobre o Comércio Internacional 
de Espécies da Fauna e Flora em Perigo de Extinção -CITES. Apesar da existência de instrumentos 
legais que restringem a comercialização do xaxim e definem mecanismos para sua proteção, o 
comércio e a degradação das suas áreas de ocorrência ainda constituem práticas comuns no país. 

2. VALOR ECONÔMICO E SOCIAL 

O xaxim é utilizado principalmente para fabricação de vasos para cultivo de plantas ornamentais, 
tais como orquídeas, bromélias e samambaias. O caule do xaxim é tido como um recipiente 
adequado para essas plantas por apresentar alta capacidade de retenção de água e boa 
drenagem. O xaxim também tem sido usado juntamente com outros substratos alternativos, tais 
como casca de árvores, carvão vegetal, brita e toras de madeira. 

O "coquim" o qual é feito a partir de um aglomerado de fibras da casca de côco desfibrada e látex 
natural também tem sido usado como uma alternativa ao uso do xaxim. Experimentos realizados 
têm mostrado que as vantagens do uso do coquim estão relacionadas com a sua capacidade de 
retenção de umidade, porosidade, leveza e pH neutro. 
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Quanto à comercialização, o Brasil apresenta-se como o maior exportador de D. se/fowiana. De 
acordo com os relatórios da CITES, o Brasil tem exportado xaxim desde 1990. O comércio 
envolve plantas vivas e vários produtos, tais como vasos, placas, pó, fibras e palitos. Os principais 
paises importadores são Alemanha, Argentina, Áustria, Espanha, Estados Unidos, França, 
Holanda, Itália, Japão e Uruguai. 

Quanto ao comércio interno, são escassas as informações existentes sobre o mesmo. Entretanto, 
o xaxim encontra-se livremente comercializado nos supermercados do país. 

O preço do xaxim varia conforme o tipo e tamanho do produto comercializado. Por exemplo, um vaso 
de xaxim pode ser encontrado em um supermercado do país por um preço de aproximadamente R$ 
35,00 (trinta e cinco reais). Pode ser vendido pelas fábricas no entorno do PARNA de São Joaquim 
(SC) a A$ 10,00 (dez reais) o m3 (metro cúbico), no Ceagesp-SP, principal central de abastecimento 
do país, cada arranjo com bromélias é vendido a R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 1 O placas de um metro 
a R$ 24,00 (vinte e quatro reais) e uma planta inteira a R$10,00 (dez reais). 

Levantamentos preliminares realizados nos Estados de Santa Catarina e Paraná têm mostrado que 
a exploração de xaxim constitui numa fonte de renda para as comunidades que vivem na região de 
União da Vrtória-PR e Urubici-SC, especialmente, no entorno do Parque Nacional de São Joaquim. 
Estima-se que mais de 50 famílias estão envolvidas no processo de exploração do xaxim. 

3. INSTRUMENTOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À DICKSONIA SELLOWIANA 

A exploração de xaxim é uma atividade regulamentada pela legislação brasileira. De acordo com 
a legislação, a exploração dos recursos da Mata Atlântica (Decreto 750/93, Port./1 BAMA 113/95) 
deve estar relacionada com o desenvolvimento de um plano de manejo sustentável. Tal plano de 
manejo deve ser fundamentado em estudos técnico-científicos que devem subsidiar estratégias 
para conservação, preservação de ecossistemas e a manutenção da diversidade biológica. 

Quanto ao transporte de xaxim, o mesmo é permitido mediante a obtenção da Autorização para 
Transporte de Produto Florestal-ATPF, emitida pelo IBAMA aos portadores de planos de manejo 
aprovados pelo órgão competente (Port n. 44-N/93) e do Regime Especial de Transporte-RET 
que consiste na aposição de um carimbo no verso da nota fiscal. 

As pessoas físicas ou jurídicas que se dedicarem à exploração de xaxim são obrigadas a se 
registrarem no cadastro Técnico do IBAMA nas categorias de extrator, produtor, comerciante e 
exportador de produtos e subprodutos da flora. (Portaria-lBAMA nº 113/97). Atualmente, existem 104 
empresas registradas e enquadradas nas categorias de extratores/fornecedores e fabricantes de 
artefatos de xaxim. A maioria dessas empresas concentra-se nos Estados de Santa Catarina e 
Paraná. É necessário que o J BAMA fiscalize essas empresas através da realização de vistorias 
periódicas nos estabelecimentos registrados. 

No nível Estadual, a exploração irracional do xaxim levou a adoção de medidas legais nos 
Estados que constituem na principal região de ocorrência natural dessa espécie. No Rio Grande 
do Sul, é proibida a coleta, a industrialização, o comércio e o transporte do xaxim proveniente de 
floresta nativa (Lei nº 9.519, de 21/01 /92). No estado do Paraná, o uso de xaxim é disciplinado 
através da exigência de um Plano de Manejo (Ordem de Serviço/lBAMA n2 04 7/92). No estado de 
Santa Catarina, o plano de manejo objetivando a exploração de xaxim deve obedecer os seguintes 
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critérios: 1- exploração limitada a 30% dos indivíduos adultos, cujos diâmetros sejam superiores a 
30 cm, medidos a 80 cm do solo; li - plantio das ponteiras dos exemplares explorados em adição à 
obrigatória condução de rebrota de touça remanescente (Port. lnterinstitucional nº 1, de 04/06/96). 

- 
Quanto ao comércio internacional de xaxim, o seu controle e monitoramento é realizado pela 
Convenção Internacional de Espécies da Fauna e Flora Em Perigo de Extinção-CITES. A espécie 
encontra-se relacionada nos Anexos li da CITES, sendo sua exportação condicionada à emissão 
de licença emitida pelo IBAMA. 

4. DICKSONIA SELLOWIANA EM ÁREAS PROTEGIDAS 

Até o presente, D. sellowiana tem sido registrada em 7 Parques Nacionais (Tabela 1) e em 1 
Reserva Particular do Patrimônio Natural-RPPN, distribuídos nos Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O mapeamento dessas áreas 
é de fundamental importância para o estabelecimento de estratégias de monitoramento das 
populações deD. sel/owiana. 

Tabela 1 - Ocorrência de Dicksonia sellowiana em Unidades de Conservação 
Federais (Fernandes, 1997 e IBAMA, 1997). 

Unidades Muntcloios UF Áreafhal 
l - Parque Nacional de Resende, Liberdade e RJ 30.000 
tatiaia ltamonte 
2 - Parque Nacional da Serra Teresópolis, Magé e Petrópolis RJ l l .800 
dos Órgãos Presidente Soares, Esoera Feliz, 
3 - Parque Nacional do Caparaó, Juna e Alegre MG/ES 26.000 
Capara ó 
4 - Parque Nacional Urublci, Bom Jardim da Serra, se 49.300 
de São Joaquim Grão Pará, São Joaquim e 

Odeons 
5 - Parque Nacional de Praia Grande, Cambará do Sul SC/PR 10.250 
~arados da Serra São José do Barreiro, Cunha, 
~ - Parque Nacional da Serra Angra dos Reis, Parati, Ubatuba RJ/SP 100.000 
k::ia Bocaina Cambará do Sul e Torres 

7 - Parque Nacional da Antônio Carlos SC/RS 18.000 
seno Geral 
~- RPPN de se 558,86 
Caraguatá 
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5. AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO 

Após a realização do I Workshop sobre conservação e manejo deDicksonia sel/owiana, em 
1997, em Urubici-SC foi instituído pelo IBAMA (Port. 133/09/98), o Grupo de Trabalho Multidiciplinar 
para Conservação das Pteridófitas visando, sobretudo, definir estratégias para conservação e 
manejo do xaxim e outras espécies afins que encontram-se pressionadas pelo comércio. 

Será realizada a primeira reunião do Grupo no 500 Congresso Nacional de Botânica, em julho 
de 1999, em Blumenau-SC, visando discutir, entre outros aspectos, a formação de um comitê 
permanente, elaboração de um plano de ação para conservação e manejo sustentável do 
xaxim, o desenvolvimento de um projeto amplo envolvendo diversas instituições assim como 
a identificação de fontes de financiamento para a sua implementação. 

Têm sido compiladas todas as informações existentes sobre legislação relacionada com a 
espécie assim como os trabalhos científicos (relacionados com a fisiologia, taxonomia e 
distribuição geográfica, ecologia) desenvolvidos até o presente. 
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A Exploração e Utilização do Recurso //ex paraguariensis St. Hill - Erva 
Mate, seus Impactos Sócio-Econômicos Atuais e Potencialidades de 
Manejo Sustentável. 

Fabiana Maia de Andrade (Baldo S/A) 

1. INTRODUÇÃO 

O sistema extrativista utilizado no início do ciclo da erva-mate, desencadeou uma instabilidade 
econômica para a cultura e, gerou uma escassez nos conhecimentos necessários para a sua 
produção. A exploração deste recurso natural, deforma desorganizada e sem técnica adequada, 
fez com que boa parte dos ervais nativos fossem erradicados, junto com as florestas nativas 
onde vegetavam, dando lugar às lavouras. Isto reduziu a oferta de matéria prima para a indústria 
ervateira, provocando uma elevação dos preços. Os produtores motivados por esta alta, 
começaram a reflorestar com erva-mate, surgindo assim os plantios homogêneos. 

A erva-mate tem sua área de ocorrência natural em 3 países: Brasil, Paraguai e Argentina, 
abrangendo cerca 540 mil Km2• No Brasil sua área está dispersa principalmente nos Estados do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, ainda um pouco do Mato Grosso do Sul, São Paulo 
e Minas Gerais, sendo 450 mil Km2 do total. 

- - 
Com o aprofundamento no estudo da cultura da erva-mate, ocorreram melhorias no sistema de 
exploração como, sistema de poda, manejo em ervais nativos e a produção de mudas, porém, 
ainda existem limitações para o aumento da produtividade, qualidade e, renda do produtor. - 
A erva-mate já se constitui em atividade de primeira importância econômica no sul do Brasil e, por 
longo período foi o principal produto de exportação do país. Hoje produtores, técnicos do setor, 
órgãos de pesquisa e indústrias de beneficiamento da erva-mate tentam, unidos por este interesse 
comum, tornar o produto mais participativo no comércio nacional e internacional. - 

- 
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2. ASPECTOS GERAIS 

Em 1822 o naturalista francês August de Saint Hilaire, classificou botanicamente a erva-mate como 
//ex paraguariensis. A árvore tem o caule acizentado, com 20-25 cm de diâmetro podendo atingir 50 
cm e, conforme o sítio e a idade chegam a 15 metros de altura. A parte que realmente interessa são 
as folhas que estão distribuídas de forma alternada, são sub-coriáceas até coriáceas, estreitas na 
base e ligeiramente obtusas no vértice. Suas bordas possuem pequenos dentes, visíveis da metade 
do limbo para a extremidade. Em áreas de matas nativas, onde há menor intensidade de luz, as 
folhas podem chegar a uma dimensão de cerca de 23 cm de comprimento com 8-1 O cm de largura. 
Em estado natural a erva-mate é umbrófila, de crescimento lento a moderado, típica de florestas 
maduras e, cresce espontaneamente nas regiões constituídas por matas de araucárias. 

A //ex paraguariensis pode ser apreciada sob o aspecto químico bromatológico ou como matéria 
prima de vários subprodutos. Os principais componentes da erva-mate podem ser associados 
nos seguintes grupos: Polifenóis- Flavonóides, Alcalóides, Taninos, Aminoácidos, Vitaminas, 
Componentes Voláteis, Componentes Minerais, Saponinas, Clorofila, Carotenóides, Lipídios, 
Ácidos orgânicos, Proteína, Celulose, Lignina, Enzimas. Segundo a literatura o mate é uma bebida 
estimulante, elimina a fadiga, estimula a atividade física e mental, atuando beneficamente sobre 
os nervos e músculos. 

O principal produto comercializado da erva-mate é sem dúvida o chimarrão e depois o chá-mate, 
porém, a composição química das folhas da erva-mate apresenta, além dos usos tradicionais, algumas 
aplicações industriais que estão no fluxograma a seguir: 

3. APLICAÇÕES INDUSTRIAIS E USOS ALTERNATIVOS PARA A ERVA-MATE. 

3.1. Exploração da Erva-Mate 

O ambiente organizacional ervateiro brasileiro, possui diferentes situações empresariais: empresa 
auto-sustentáveis que atuam na produção florestal, no processamento agro-industrial e na 
comercialização; empresas que adquirem a matéria prima, processam e comercializam; 
empresas que adquirem mate argentino e misturam com mate brasileiro; e, empresas que 
participam de todas estas situações empresariais (RUCKER, 1996). O sistema de produção, a 
área de erval plantado e natívo, a produtividade e a qualidade da matéria-prima, indicam o perfil 
dos produtores. Em função do sistema de produção utilizado pelo produtor, ocorrem alterações 
no ambiente, que podem ou não, trazer retornos econômicos e ambientais, que se refletem em toda 
a cadeia produtiva da erva-mate. Os sistemas podem ser: 

- Extrativista: sistema rudimentar de produção da erva-mate nativa. As práticas silviculturais 
adotadas, total ou parcialmente, são: aquisição ou produção própria das mudas; coveamento 
manual para adensamento de erva! nativo; plantio de mudas em faxinais/ervais na mata; roçada 
das saias de erveiras antes da colheita; poda das erveiras com foice ou facão, a cada 2 ou 3 anos. 

- Não Tecnificado: as técnicas utilizadas se referem basicamente a: aquisição ou produção própria 
das mudas; aquisição de lâminas para proteção das mudas; coveamento manual; plantio das mudas 
com replantio das falhas; roçada por ocasião da colheita; poda com facão a cada 2 anos. 

- Tecnificado: possui o produtor com nível tecnológico adequado às exigências do mercado, 
constituem técnicas silviculturais básicas: aquisição ou produção própria de mudas; aquisição 
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de lâminas/tábuas para proteção; coveamento manual; aquisição de esterco animal para plantio; 
plantio das mudas com replantio; aplicação esporádica de fertilizante químico; capinadas linhas 
de plantio nos 2 anos iniciais; emprega eventual de herbicida no lugar da capina; poda com 
tesouras; controle de pragas com catação manual dos galhos atacados e queima; combate a 
formigas cortadeiras; corte bienal. 

3.2. Manejo para Desenvolvimento Sustentável 

Os ervais são diferenciados, assim como suas técnicas de manejo. Os ervais podem ser: nativos 
(em ser), adensados, homogêneos e, consorciados. 

O manejo deve ser aplicado em áreas que apresentam uma elevada concentração natural do 
recurso, de modo a assegurar a regeneração natural e propiciar a produção de sementes para o 
reflorestamento. Sugere-se manter permanentemente um mínimo de 500 plantas nativas de erva 
mate adultas/ha, conservando a limpeza do sub-bosque para propiciar a germinação de novas 
mudas, com cerca de 3-4 anos se obtém uma boa área nativa de erva-mate, favorecendo a sua 
preservação. O manejo racional deve envolver uma exploração cuidadosa, com um planejamento 
dos ervais nativos e plantados que, inicia com a seleção da área de coletas de sementes, a 
condução dos ervais e sua exploração. Em áreas nativas de erva-mate, encontramos indivíduos 
isolados e em agrupamentos com alta densidade, além da ocorrência simultânea de outras 
espécies florestais. Assim, para que haja eficácia dos tratos culturais e silviculturais, melhor 
aproveitamento da mão de obra e maior rendimento por unidade de área, é necessária uma 
densidade ideal de plantas no erval nativo. Para isso, utiliza-se o raleamento (retira-se os 
indivíduos de baixa produtividade e resistência), e/ou adensamento do erval (plantio nos claros 
existentes, para alcançar uma população ideal), que constituem o manejo propriamente dito. 
Alguns produtores consorciam o erval nativo com pecuária, que ajuda a manter limpo, aumenta o 
aproveitamento do terreno e diversifica as atividades. Nestas áreas, as erveiras têm sua altura 
de copa a± 2 metros de altura, assim protege a planta contra a criação, que pode se alimentar 
das folhas ou quebrar os galhos. Nesta situação: a produtividade é menor, a colheita é dificultada 
em função da altura das erveiras e, pouco se consegue com regeneração natural e adensamentos 
por causa do pisoteio dos animais. 

3.3. Tipos de Podas da Erva-Mate 

PODAS DE FORMAÇÃO E CoNDUÇÃo: É a retirada de pequenos galhos entrelaçados ou tortos, 
além dos galhos internos que são eliminados ou reconduzidos para fora, para que a estrutura da 
copa forme uma espécie de cálice. A primeira poda de formação ocorre ao final do 1 º ou 2º ano 
após ao plantio. Ao final do 3º ano faz-se a segunda poda, retirando as brotações de cada 
galho, a uma distância de 1 O a 40 cm de sua base para originar nova brotação. Dos novos brotos 
que surgem são escolhidos dois por ramos e os demais são eliminados. 

PODAS DE Paooucso: Consiste em remover galhos e ramos para aproveitamento das folhas e 
ramos finos, que são utilizados na preparação da erva cancheada. A primeira colheita de produção 
é a partir do 4º ou 5º ano de campo, após o plantio definitivo, sendo realizada preferencialmente 
a cada 2 anos. Retira-se cerca de 70% de galhos e folhas de cada erveira, permanecem 30% 
para manter a estrutura e acelerar a recuperação da árvore. O período ideal da safra, é de maio 
a setembro, se concentrando nos meses de junho a agosto, antes de ocorrer a nova brotação; 
nesta época as folhas estão maduras e a erveira está em repouso fisiológico. 
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A poda de produção também pode ser dividida em: poda de inverno (retira parte inferior em 
março a maio) e poda de primavera (retira parte superior no final de agosto a setembro), isto é, a 
mesma planta é podada duas vezes no ano e não sofre drasticamente com a colheita. 

r: 

A safrinha ocorre nos meses de dezembro a fevereiro. Esta é de interesse às indústrias que 
renovam seus estoques e, passam a trabalhar com toda sua capacidade instalada, não 
permanecendo muito tempo ociosa durante o ano. Nem todos os produtores e indústrias a praticam, 
pois vêem como riscos para a planta: geadas precoces e insolação. 
Hoje, a perda de ervais nativos ainda é maior do que o plantio efetuado, devido a falta de técnica 
adequada durante a sua exploração. 

4. BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO 

O parque industrial no Brasil é constituído predominantemente por unidades de pequena 
capacidade operacional. Existem 725 empresas processadoras, com uma capacidade instalada 
de 405 mil Kg/hora e um desempenho variável de 32% a 42% no desfrute do processo de 
transformação/beneficiamento da erva-mate, apesar de uma ociosidade anual superior a 60%. 
(BELTRÃOeta//i, 1998; MAZUCHOWSKleta//i, 1996; DACROCE, 1996). 

r: 
Os processos industriais para a erva-mate pouco mudaram com o decorrer dos tempos. Uma 
mudança foi a adoção de engenhos e barbaquás automáticos com grande capacidade de 
processamento. De maneira geral os processos são os mesmos desde o início do ciclo do mate. 

O regime de produção da erva mate varia de acordo com a localidade, os aspectos ligados à 
tradição e aspectos econômicos. A despeito destas diferenças, três etapas são claramente 
definidas até a obtenção do produto final: 

r: 

- sapeco: passagem rápida de ramos com folhas sobre as chamas de uma fogueira de lenha 
adequada para este fim ou, em sapecador mecânico; 
- secagem: feita no carijo (chamas atuam diretamente sobre a erva) ou barbaquá (erva recebe 
o calor da fornalha através de um canal subterrâneo) ou ainda, em secadores mecânicos onde a 
secagem é rápida, 8 a 1 O minutos. 
- cancheamento: é a trituração ou fragmentação da erva, normalmente é feito por um triturador 
de madeira dura (nível de produtor) ou cancheador metálico (nível de indústria), constituindo-se 
desta maneira a matéria-prima para as indústrias de beneficiamento, especialmente para a 
preparação dos tipos comerciais (chá, chimarrão). O beneficiamento da erva mate é dividido em 
duas partes: o ciclo do cancheamento (trituração da erva) executado a nível de produtor e de 
indústria e, o ciclo da industrialização, somente pela indústria que se resume em três operações 
fundamentais: a moagem (obtenção dos subprodutos: pó, goma, folha, talos, palitos), a mistura 
(para caracterização do blend final) e o empacotamento. 

r: 

5. ASPECTOS SÓCIOS-ECONÔMICOS 

r: 
r- 

A erva-mate nativa e plantada, é explorada economicamente em cerca de: 
- 558 municípios dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul; 
- 180 mil propriedades rurais, a maioria familiares; 
- 725 empresas. 
Isto envolvendo em torno de 500 mil trabalhadores diretos, considerando mão de obra geral nas 
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indústrias (escritório, fábrica, freteiros/transporte) e propriedades rurais (família, 
funcionários permanentes e tarefeiros/temporários), com um volume de recursos da ordem de 
180 milhões de reais por ano (CONGRESSO SUL-AMERICANO DA ERVA-MATE, 1997; 
Informações pessoais). 

C:it1, •• -;...,. rln c:.,~+nr S::rv:it~irn n:i Cl.a.ni~n C:.,d• 
lndicãdores Total Paraná Rio GRANDE DO SuL SANTA CATARINA 

Municípios* 537 151 273 113 
Indústrias 725 209 398 118 
Mão de obra 
ocupada 710mil 262.000 165.000 67.000 
Propriedades/ 
Famílias llOmil 51.000 40.000 19.000 
Produção total 
Importação 550 milt. 300/o 48% 22% 
efetiva 18,7milt 30% cancheada 30% cancheada 35% cancheada 
Exportações 118,2 t 43% beneficiada 43% beneficiada 

3 milt. 62% cancheada 12% cancheada 25% cancheada 
23,3 milt. 30% beneficíada 62% beneficiada 7% beneficiada 

Fonte: BELTRÃO etal, 1998. Sedex/Decex, 1998. EMATER-PR, 1997. EMATER-RG, 1996. EPAGRI-SC, 1996. 
=Oonsultona para Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 1998. 

A tabela acima revela a importância do recurso na sua área de ocorrência, que envolve parte de uma 
comunidade regional, seja pelo número de municípios envoMdos, número de indústrias ou postos de 
trabalho que gera, demonstrando a necessidade de ampliação dos mercados para erva-mate. 

-- 
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Os estados da região sul, diferem em algumas características no perfil de seus produtores, basicamente 
na maneira de exploração dos ervais e no tamanho das propriedades. A estrutura fundiária ervateira 
é predominantemente minifundiária nos três estados, mostrando que a erva-mate é uma culb..Jra típica 
da pequena propriedade. 

Em linhas gerais, os produtores demonstram acreditar na cultura porém, são insatisfeitos com a 
falta de apoio de algumas indústrias e, pelo descaso do governo. Levantam aspectos como: 
- baixos preços pago à erva-mate; 
- problemas com a importação da Argentina, que influi na qualidade e preço do produto; 
- descaso da assistência técnica, com a falta de informação para o desenvolvimento da cultura; 
- dificuldade no transporte da matéria-prima para as indústrias (distância, falta de veículo); 
- falta de recursos financeiros para melhor desenvolvimento da propriedade. 

6. ASPECTOS ECONÔMICOS 

Produção e Comercialização da Erva Mate 

A localização da zona produtora ervateira possui certa similaridade nas tendências climáticas 
que interferem nos índices de produção e no "blend" final do produto, mais ou menos amargo, 

, principalmente nos ervais cultivados . 
. ~1'-_' - 
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r: No Brasil, a região sul responde por cerca de 97% da produção nacional, enquanto o Mato Grosso do 

Sul, embora crescente, apresenta uma participação de apenas 3%. r 

r: 

O consumo brasileiro de erva mate tem potencial, quer como chimarrão, chás e outros derivados, 
fundamentando-se basicamente na tradição, como no, caso do chimarrão. A região sul é a maior 
consumidora de chimarrão, cerca de 80% do consumo, parte da matéria vêm da produção 
paranaense em média 90%. O Paraná e Rio Grande do Sul, são os tradicionais consumidores 
desta bebida, os 10% restantes são utilizados para produtos como chás, mate solúvel, etc. 

r> 

O Rio Grande do Sul no início da década de 70, era o principal produtor com 50% da produção 
nacional, mas reduziu sua produção em 1989 para 25%. Neste período o Paraná assumiu a 
liderança participando com 37% e, Santa Catarina com 36% da produção nacional. 

r: 

A queda na produção ocorreu devido a exaustão ocorrida pela exploração contínua e ao avanço 
das áreas de lavouras sobre as matas nativas. Porém, paralelamente a demanda interna, a 
externa aumentou, o que incentivou os plantios comerciais de erva-mate. 

É praticamente determinante em qualquer mercado, que o aumento no consumo gere uma maior 
procura pela matéria prima e conseqüente elevação nos preços. Pode se verificar este 
crescimento com o produto erva mate. r: 

7. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA MATE 

A análise de evolução das exportações brasileiras, demonstram a nível dos três estados produtores 
do Sul, que desde 1980, praticamente todas as exportações brasileiras de erva mate destinavam 
se ao Uruguai. A partir de 1988, as exportações para outros países tiveram alguma importância. 
Hoje atingem os mercados da Síria, Alemanha e, conquistam também o Japão e Estados Unidos. 

r: Alguns países importadores como Japão, Alemanha e Estados Unidos passaram a demonstrar 
interesse pelo produto mate, principalmente como medicinal, além da procura/consumo por 
colônias brasileiras nos países com hábito do chimarrão. Estes países também possuem grande 
capacidade tecnológica para investir em pesquisas para erva-mate, podendo representar 
vantagens e desvantagens, pois um produto nacional, corre o risco de ter parte de seus usos 
patenteados fora do Brasil. · 

r 

r 
O principal mercado comprador da erva-mate brasileira são os países que fazem parte do 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Em 1997, o Uruguai recebeu cerca de 83,4% das 
exportações brasileiras de mate (cancheado e beneficiado) sendo o maior importador, o Chile 
12,7%, e os demais países 3,9%. 

r- 
O crescimento das exportações de mate, principalmente do beneficiado, mostra também a maior 
agregação da renda a nível nacional, que retorna em benefícios para a cadeia do mate. 

r 

r: 
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Resumo da evolução das exportações brasileiras da mercadoria mate (volume), 
período de 92/97. 

Mercadoria 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Cancheado 10.Q18.875 10.Cffi.191 8.645.640 6.573.920 3.008.260 2.075.000 
Beneficiado 10.5.97.53!5 15.137.797 16.821.469 19.556.327 23.379.835 23.114.532 
Ex. Ess. Cone o 150 1.135 39.472 137 12.634 
Total 20.616.410 25.147.138 25.468244 26.169.719 26.388.232 25.202.166 
Fonte: SECEX!DECEX. SERPRO/PR, 1998. 

VIII - Importações Brasileiras de Erva Mate 

A zona produtora de erva mate está dividida entre Brasil, Argentina e Paraguai. As regiões 
apresentam certa similaridade nas tendências climáticas, mas por características próprias de 
cada uma e das diferenças no sistema de produção e de beneficiamento, ocorrem diferenças no 
"blend" do produto, principalmente em ervais cultivados. No quadro abaixo observamos a 
produção de folha verde dos países produtores. 

Região Produtora, Produção de Folha Verde. 

REGIÃO PRODUTORA PRODUÇÃO (ton. de folha verde) 
Brasil 675.(XX) 
Argentina 26J.(XX) 
Paraauai 87.000 
Total 1.022.000 
Fonte: BELTRÃO, 1998. 

Segundo RUCKER (1996), a economia ervateira tem-se mantido ao longo dos anos dentro de um 
processo de relações comerciais bricoladas entre o Brasil e Argentina. O comportamento da 
demanda pela matéria prima erva mate, determinou e determina a alternância das importações/ 
exportações entre estes dois países produtores e parceiros comerciais. - A Argentina que no início do ciclo da erva mate era importadora do produto, passou a ser exportadora 
em função de extensas áreas de plantios, que ocorreram pela incapacidade do Brasil em atender 
a demanda Argentina e, como forma de colonização da fronteira pelo Governo Argentino. Com este 
impulso, a Argentina investiu na pesquisa básica de erva mate e nas técnicas modernas de 
comercialização, não só com os parceiros do MERCOSUL, como também em terceiros mercados, 
a exemplo da República Árabe da Síria. Portanto, o país está centrado na tecnologia, na técnica de 
marketing institucional, e nas negociações com terceiros mercados (RUCKER, 1996). Hoje 
encontramos na Argentina um produto de baixo custo de produção se tomando um forte concorrente 
do Brasil e, dominando alguns mercados caracteristicamente brasileiros como o Chile. 

O Paraguai é um pequeno exportador dentro da cadeia da erva mate, mas oferece a qualidade 
de seus ervais nativos e a possibilidade de crescimento de ervais cultivados, tanto em área 
como produtividade, para se tornar mais competitivo. 

A erva mate é importada em todas as formas: in natura, cancheada, beneficiada e como extratos. 
O produto mate importado pelo Brasil, origina-se em sua maior parte da Argentina. A escala das 
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importações da erva mate no Brasil ocorreram e ocorrem devido a dois fatores fundamentais: 
- A agressividade do Setor Ervateiro Argentino, impulsionada pela alta produção de suas 
plantações com preços extremamentes competitivos. 
-A desorganização do Setor Ervateiro Brasileiro, caracterizado porfalta de informações precisas 
a respeito de sua oferta centrada num modelo extrativista. A oferta da erva matein natura no 
Brasil, é estruturada basicamente pela situação econômica de seus produtores que reagem 
unicamente ao diferencial preço. Apesar do Brasil ser o maior produtor de erva matein natura, 
ainda não tem uma estrutura ervateira organizada e sólida, que controle o seu estoque de matéria 
prima para manter sempre sua oferta em relação a procura do produto. 

r: 
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O produto argentino que entra no Brasil nem sempre se faz de maneira formal, isto impossibilita a 
identificação do mesmo e o caminho que faz dentro de nosso mercado. Esta falta de seriedade não 
permite qualificar o produto brasileiro, tradicionalmente o mais caro. A erva mate argentina possui 
caracteristicamente um sabor mais amargo o que dificulta sua comercialização aos mesmos níveis 
de preço que o produto brasileiro. Este problema poderia ser resolvido facilmente, identificando o 
produto e colocando no mercado consumidor os produtos devidamente identificados com seus 
respectivos diferenciais de preços, assim procedendo, estaríamos premiando o consumidor e 
estabelecendo nichos de mercado. r: 

r 

Porém, preferimos "entrar'' o produto sem identificá-lo, misturar ao produto brasileiro e vendermos 
como erva mate brasileira, prejudicando o consumidor que está sendo enganado e o próprio 
setor. Assim posto, não se pode acreditar que a importação de erva mate argentina seja nosso 
maior inimigo no momento. Podemos deixar algumas questões que surgem: 
- Falta de conhecimento da oferta real de erva mate brasileira. 
- Altos custos de produção e baixa produtividade típicas do modelo extrativista. 
- Descaso do governo e suas instituições, à um setor de importância social como poucos. 
- Necessidade de amadurecimento do setor em suas relações comerciais. 

r: 

r: 

r: 

9. Conclusões 

r 
' 

Para os pequenos produtores a erva mate é uma atividade da propriedade agrícola que auxilia 
na renda para subsistência familiar e que, diante dos esforços promovidos por pesquisadores, 
técnicos, indústrias e produtores, é uma cultura promissora auxiliando: 
- a fixação do homem na zona rural, com ocupação de mão de obra; 
- o crescimento econômico com geração de empregos desde a produção até a comercialização; 
- a melhoria do padrão de vida rural; 
- a implantação de sistemas agrossilviculturais (diversificação); 
- a recuperação de terras marginais degradas que se prestem ao cultivo; 
- a expansão industrial; 
- a geração de riquezas e receita tanto para o produtor como para o estado. 
Dentro deste contexto e, na busca de alternativas que maximizem a rentabilidade e, ao mesmo 
tempo, preservem e recuperem os recursos naturais, observamos a necessidade sobre a cadeia 
produtiva da erva-mate de: 
- manejar os ervais nativos, mantendo ou incrementando a produtividade com melhoria em sua 
qualidade, para áreas economicamente viáveis, 
- realizar adensamento de florestas com mudas originárias da região, de modo a aumentar a 
oferta e qualidade da matéria-prima. 
- incentivar os produtores a fazer plantios diversificados com outras árvores, pois é uma cultura 
rentável e que devido a não utilização de agrotóxicos torna-se menos agressiva ao meio ambiente .. 
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do que outras culturas, além da diversificação poder tornar o plantio de uso múltiplo. 
- aumentar o rendimento das áreas cultivadas de erva-mate, através do uso de mudas com 
qualidade. 
- determinar alternativas ecológicas para controle de pragas e doenças. 
- determinar os mercados de alcance do recurso erva-mate. 
- incentivar e investir em pesquisas dos usos alternativos, para ampliação do mercado e, 
modernizar o processo industrial, com vistas a melhoria da qualidade do produto em suas 
diferentes formas de consumo. 
-fiscalizar a importação da erva-mate (in natura e cancheada) Argentina e, evitar que ela seja 
comercializada misturada com a brasileira, de maneira indiscriminada, o que pode afetar a 
qualidade quando mesclada ao produto nacional. 

O valor das exportações do produto MATE, demonstra a possibilidade de avanço no sistema de 
relações comerciais junto ao MERCOSUL e, a prioridade cada vez maior, de adaptar-se às 
necessidades do mercado tanto nacional como internacional, no sentido de orientar a produção, 
a exploração, o beneficiamento e a comercialização da erva-mate, em todas as suas formas. Um 
maior interesse em pesquisas visando os usos alternativos para erva-mate, demonstrando ser 
um produto ecológico, sem usos de agroquímicos revertendo em menor agressão ao meio 
ambiente e ainda, um maior investimento neste marketing dos produtos, tendem a incrementar 
ainda mais estes valores. 

1 o. Fluxograma da Cadeia Produtiva da Erva-Mate 

GOVERNO: Ambiente Institucional 
Ministério da Saúde: Leis, Portarias, Resoluções; CONFAZ: Política Tributária Estadual; Ministério da Agricultura e 
Abastecimento: Normas de Controle Fitossanitârios; Ministério do Meio Ambiente-lBAMA: Normas e Procedimentos da 
Exploração Econômica; Secretarias Estaduais de Saúde e Meio Ambiente; Código Florestais, Leis e Portarias. 

Produção de 
Terceiros 

1 
Produtos e Sub-produtos 

da Erva-mate 
Erva-Mate 
Nativa 

Indústria Secagem (cancheamento) 
e Beneficiamento 

j r Importação Erva-Mate 
Cancheada e ln 

Natura 

1 Comercialização 

+ 
Secagem ou 

Cancheamento de 
Terceiros 

Produção em Áreas 
das Indústrias 

l i Mercado 
Interno 

Exportação 

Tarefeiros H Biomassa Foliar 1 
1 Consumidor Final 1 

Ambiente Organizacional 
Sistema Estadual de Assistência Técnica, Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuãria, EMBRAP A, Universidades Públicas e 
Privadas, Sistema Financeiro, CODESUL, Federações das Indústrias, Secretarias de Agricultura, Secretarias de Ciência e 
Tecnologia, ATER, APIMATE, ASPEMATE, SECEX, MERCOSUL, FINEP, Fundações de Amparo a Pesquisa Estadual. 
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CONSERVAÇÃO E MANEJO DO PALMITEIRO (EUTERPE EDUL/5 M.) 
NA MATA ATLÂNTICA 
Maurício Sedrez dos Reis, Miguel·Pedro Guerra (Núcleo de Pesquisas em Florestas 
Tropicais- NPFT -FIT/Universidade Federal de Santa Catarina), Rudimar Conte 
(Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais - FIT/Universidade Federal 
de Santa Catarina. 

INTRODUÇÃO 

O palmito proveniente da palmeiraEuterpe edulis Martius (palmiteiro), também conhecido por 
ençarova, juçara ou içara, é um dos mais importantes produtos não madeiráveis explorados na 
Floresta Atlântica. 

O palmiteiro (Euterpe edulís Martius) é uma palmeira nativa (portanto originária) do Domínio da 
Floresta Tropical Atlântica do Brasil. Considerando as principais sua área de ocorrência se estende 
desde o Sul da Bahia (15 S) até o Norte do Rio Grande do Sul (30 S) no litoral, adentrando, no Sul, 
até o Leste do Paraguai e Norte da Argentina (57 W). Assim, o palmiteiro apresenta sua distribuição 
por quase toda a área de abrangência do domínio da Floresta Tropical Atlântica, assumindo 
originalmente elevados índices de abundância e freqüência no estrato médio das formações 
Ombrófila Densa e na maior parte das formações Estacionai Decídua[ e Estacionai Semidecídua, 
(KLEIN, 1974;CARVALHO, 1993). 

A disponibilidade atual do recurso está restrita a formação Ombrófila Densa, em reservas (áreas 
privadas ou Unidades de Conservação públicas e privadas) em regiões de mais difícil acesso. 
A espécie é explorada comercialmente, com significado econômico, legal ou clandestinamente, 
nos seguintes Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Rio 
de Janeiro e Espírito Santo. Contudo, a maior parte da atividade está concentrada nos Estados 
de São Paulo (especialmente no Vale do Ribeira), Santa Catarina (especialmente na Região do 
Vale do ltajaí e Litoral Norte do Estado) e Paraná (Litoral Norte), regiões onde se concentram as 
reservas expressivas existentes . 
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KLEIN (197 4) caracteriza o palmiteiro como uma espécie esciófila, ou seja, de sombra, ocorrendo 
contudo dentro de diferentes associações vegetais que lhe proporcionam sombreamento. Sua 
maior abundância encontra-se quando associado a florestas que atingiram o seu clímax. Sua 
ocorrência natural em áreas onde já houve a exploração da madeira ou mesmo em áreas 
abandonadas pela agricultura, inicia quando se estabelecem as primeiras árvores. r: 

EXTRATIVISMO PREDATÓRIO E MANEJO SUSTENTADO 

r· 
Originalmente o palmiteiro era extraído num processo com retorno a cada área a médio ou longo 
prazo. Mas a pressão da produção industrial de palmito introduziu. a extração intensiva e em larga 
escala. A abundância de palmiteiros na região, a forte demanda pelo produto, e a facilidade 
inicial da exploração e processamento ofereceram suporte para a rápida proliferação de fábricas 
de palmito em conserva, com consequente intensificação da exploração. 

r: 

Esta super-exploração do palmiteiro, denunciada desde muito cedo, comprometeu a sua 
regeneração natural a ponto de eliminar a espécie em vastas áreas do Domínio da Mata Atlântica 
(KLEIN, 197 4; NODARI e GUERRA, 1986). A prática da produção clandestina também consolidou 
e permitiu o crescimento da prática do roubo de palmito em propriedades privadas e em áreas 
de domínio público destinadas à preservação florestal. Obviamente, várias áreas onde a 
agricultura intensiva já havia se estabelecida e, portanto, a floresta estava suprimida desde o 
século passado ou início deste, já não mais havia populações naturais da espécie, mesmo antes 
do início da exploração intensiva. 

r· 

(' 

r: Apesar do caráter predatório da exploração contribuir para a degradação da Floresta Tropical 
Atlântica, E. edulis apresenta um grande potencial para utilização como modelo para manejo de 
suas populações naturais de forma sustentável. Tal aspecto se deve a sua grande abundância 
no sub-bosque de toda área coberta pelo domínio da Floresta Tropical Atlântica, grande 
capacidade de regeneração natural em suas populações naturais, fácil comercialização e intensa 
interação com a fauna. 

r 
r: 

r: 

r: As potencialidades e possibilidades de manejo sustentado para o palmiteiro têm sido bastante 
estudadas pelo Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais (NPFT) da Universidade Federal 
de Santa Catarina (REISetal., 1989; FANTINI etal., 1992; REISetal., 1992; REISetal., 1993; REIS 
etal.; 1994;REISetal., 1995; FANTJNletal., 1997;CONTE 1997).Taisestudossefundamentamna 
necessidade de se conhecer a autoecologia da espécie, especialmente no que se refere a 
dinâmica demográfica e biologia reprodutiva, para o estabelecimento de estratégias de 
intervenção (manejo) que permitam o estabelecimento de um sistema sustentável. Adicionalmente, 
a economicidade do processo tem sido analisada (PEREIRA, 1994; REIS et ai., 1995; CONTE, 
1997), de modo a caracterizar as possibilidades de obtenção de renda para o proprietário da 
terra, critério básico para as possibilidades de utilização efetiva do sistema. 

r: 

r 

r: 

r 
r: Em refação a produtividade de populações naturais sob manejo, tomando-se por base os dados 

de RIBEIRO et ai. (1994) e REIS et ai. (1999) é possível estabelecer um referencial de número de 
indivíduos com estipe maior que 1,3m por hectare, bem como do número de indivíduos com DAP 
superior a 9 cm (diâmetro limite de corte proposto na legislação para a maioria das situações) 
para populações naturais de Santa Catarina e para o Vale do Ribeira em São Paulo: 556 ind./ha 
e 185 ind./ ha para Santa Catarina e 514 ind./há e 113 ind./ há para São Paulo. Além disso, 
empregando as relações de estimativa do rendimento em palmito com o DAP (diâmetro a altura 
do peito) propostas em FANTJNI et al. (1992) e RIBEIRO et ai. (1994) é possível, a partir das 

r 

r 
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distribuições diamétricas, estabelecer o rendimento esperado com o corte de todas as plantas 
(processo predatório) ou apenas daquelas com DAP maior do que 9 cm, como previsto na 
legislação que visa o manejo sustentado: 195,4 kg/ha e 117, 1 kg/ha para Santa Catarina e 100, 7 
kg/há e 55,7 kg/ha para São Paulo. 

Neste contexto, a manutenção de plantas matrizes/ reprodutivas (porta-sementes) nas áreas a 
serem exploradas tem sido o aspecto mais importante para garantia de manutenção das estruturas 
genética e demográfica das populações naturais (FANTINI et ai., 1992; REIS et ai., 1992; REIS, 
1995; REIS, 1996), ou seja, garante quantitativa e qualitativamente a regeneração natural, bem 
como disponibiliza alimento para a fauna. O número de matrizes a ser mantido deve ser entre 50 
e 70 indivíduos por hectare (REIS, 1996). A manutenção das estruturas genética e demográfica 
permite a reposição natural dos estoques a serem explorados, garantindo a perpetuação do 
processo de exploração. A garantia de manutenção destes processos depende da existência 
da fauna como elemento imprescindível na movimentação dos alelos (realização dos cruzamentos, 
fluxo de pólen, e dispersão dos propágulos) . 

Apesar das possibilidades biológicas, tecnológicas e econômicas da realização de manejo 
sustentado de populações da espécie estarem bem fundamentadas, outros aspectos ainda se 
mostram como entraves, como a legislação, o fator preço e a cultura do extrativismo. 

LEGISLAÇÃO E ENTRAVES AO MANEJO SUSTENTADO 

Todo o palmito produzido no Domínio da Mata Atlântica deveria ter origem em uma área manejada 
de acordo com a legislação vigente especifica para a espécie, e devidamente licenciada pela 
agência ambiental competente. Nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul já existe legislação específica, portanto critérios estabelecidos. Nos Estados mencionados, 
apesar da existência de critérios específicos, baseados em dados e experiências bastantes 
consistentes, com fundamentos biológicos conservacionístas, viabilidade técnica e econômica 
comprovada, complicações aparecem freqüentemente. Vários fatores contribuem para 
desestimular o produtor a percorrer todo o processo legalmente, entre eles o custo do projeto 
aprovado e o longo tempo que toma a sua elaboração, análise, e aprovação. 

A análise comparativa mostra que os sistemas previstos nas legislações estaduais contemplam 
a necessidade de manutenção de porta sementes, critério básico para manutenção da 
sustentabilidade nas populações naturais manejadas. Também prevêem a manutenção de um 
estoque mínimo de regeneração natural, exceto a do Paraná Contudo, esta última prevê que a 
exploração só será admitida em áreas que apresentarem estoque que garanta a perpetuação 
da espécie. Assim, a preocupação com a manutenção das populações naturais está contemplada 
em todos os casos. 

Adicionalmente é interessante observar a convergência das legislação quanto ao critério do diâmetro 
limite de corte, mesmo quando o fundamento da legislação é diferente, como no caso do Paraná 
Aparece também, com exceção da legislação do Rio Grande do Sul, a preocupação em estabelecer 
um processo simplificado para as pequenas propriedades. Tal preocupação tenta viabilizar 
aplicabilidade da legislação para os pequenos proprietários e contempla aspectos peculiares da 
estrutura fundiária nos Estados em questão . 
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r: 
Apesar dos esforços da comunidade científica, gerando o conhecimento, dos técnicos envolvidos, 
bem como dos órgãos licenciadores e fiscalizadores, no sentido de normatizar a exploração, há 
ainda entraves de ordem operacional e burocrática associados às legislações. 

r: 

CONSUMO E ASPECTOS ECONÔMICOS 
r: 

Os dados oficiais sobre a produção e o consumo de palmito no Brasil são escassos e pouco 
confiáveis (CERVI, 1996; FANTINI e RIBEIRO, 1999). A existência da produção e comercialização 
clandestina de palmito praticamente inviabilizam uma contabilidade precisa dos números oficiais 
da produção. As estimativas realizadas a partir de pesquisas apontam para um consumo interno 
de 40 mil toneladas anuais (CERVI 1996), correspondentes a um mercado interno de mais de 400 
milhões de dólares, uma cifra alcançada por poucos produtos no Brasil. Apesar de que somente 
10% desse total é produzido a partir deEuterpe edulis, segundo FANTINI e RIBEIRO (1999), essa 
estimativa é um bom indicativo do potencial quase ilimitado para a colocação do palmito da 
Floresta Atlântica. Considerando esta estimativa de 4 mil toneladas anuais é possível estimar a 
área de corte anual de palmiteiros entre 27 .009 ha e 160.000 ha. 

r: 

r: 
r: 

r: 

Os custos de produção podem variar imensamente já que os sistemas de produção variam 
desde o roubo e a exploração predatória, onde os custos são apenas corte, transporte e 
processamento, até o sistema de manejo que emprega as mais recentes técnicas de manejo 
para garantir uma produção sustentável. Apesar de que a eficiente administração do processo 
produtivo certamente contribua para a manutenção de baixos custos, é licito suspeitar de produtos 
com preço muito baixo. Muitas empresas de conserva compram palmito roubado para baixar o 
custo da sua matéria-prima, Muitos restaurantes também compram palmito clandestino para 
oferecer o produto em abundância aos clientes. Essa é, por exemplo, uma estratégia de "marke1ing" 
utilizada pelas churrascarias em São Paulo, conforme depoimentos de empresários do setor. 
Assim, o palmito produzido clandestinamente força para baixo o preço do produto no varejo. O 
mesmo papel tem o açaí (Euterpe o/eraceae) trazido da Amazônia. Chegando ao mercado do 
Sul do país com preços bem mais baixos que o palmito (em torno de US$1,00 o vidro), o açaí se 
toma uma alternativa para o consumidor de mais baixa renda. Para manter o palmito competitivo 
em relação ao açaí, os produtores de palmito tem que reduzir sua margem de lucro ou reduzir os 
custos de produção, ou seja, menos investimento em produção sustentável, 

r: 
r: 

r: 
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O açaí também exerce uma pressão sobre o preço do palmito vendido aos restaurantes. 
Normalmente, o palmito chega ao restaurante por um preço inferior ao do açaí no supermercado. 
Do contrário, o proprietário do restaurante pode optar pela compra do açaí. O palmito clandestino 
é vendido para os restaurantes por um preço médio de US$2,00 por vidro de 300 gramas (FANTI NI 
e RIBEIRO, 1999), com uma variação muito pequena. Uma outra vantagem na compra do palmito 
clandestino é que o proprietário do restaurante normalmente tem o direito de devolver ao 
fornecedor lotes de palmito de baixa qualidade, traduzida por produto muito fibroso. A maioria 
dos restaurantes têm um fornecedor fixo, só mudando de fornecedor quando outra oferta tem 
preço muito mais vantajoso. A venda de palmito para os restaurantes ainda é vantajosa para o 
produtor. Enquanto ele pode ganhar US$2,00 por vidro vendendo para o restaurante, o fabricante 
pagaria apenas US$1,50 por vidro, para o palmito já envasado. 

r> 

r: 

r: 

r> Por outro lado, a exploração de palmito sob manejo sustentado é altamente viável. CONTE (1997) 
analisando uma área de 38 ha em lbirama, SC, demonstra que o retorno ao investimento pode 
acontecer no primeiro ano, com um saldo líquido de R$ 708,94, sendo que nos anos seguintes do r: 

r 
(' 
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ciclo de corte a atividade exploratória proporciona um renda líquida anual de R$ 3.244,44, o que 
corresponde a 2,25 salários mínimos mensais. Esta remuneração é bastante significativa quando 
comparada com uma atividade agrícola, tendo em vista que a renda está sendo proporcionada por 
apenas um dos recursos potenciais que a floresta pode proporcionar. 

Além disso, as possibilidades de certificação para projetos de manejo de palmiteiro são bastante 
favoráveis. Três questões são especialmente relevantes neste sentido: os critérios técnicos 
estabelecidos na legislação para o manejo da espécie são fundamentados em conhecimento 
da autoecologia da espécie e/ou experiências consistentes; o reduzido impacto (comparativamente 
a espécies de dossel e/ou produtoras de madeira) da exploração e o mercado (inclusive o 
internacional) de alta demanda. Contudo, aparentemente o mercado não tem sinalizado com a 
possibilidade de ganhos devido a certificação. Atualmente nenhuma empresa ou produtor envoMdo 
com o palmito tem buscado a certificação florestal. 

CONCLUSÕES PERSPECTIVAS E RECOMENDAÇÕES 

Três conclusões principais podem ser estabelecidas: 
a) O palmito é o mais importante produto não madeirável extraído da Mata Atlântica. A importância 

está relacionada não só a questões econômicas (que por si só já são expressivas), mas às 
questões sociais envolvidas e ao papel ecológico da espécie; 

b) A espécie tem um grande potencial de uso sustentado, com boa fundamentação teórica, 
viabilidade econômica e inclusive amparo legal, sendo uma realidade em várias situações; 

c) O maior problema está associado à exploração predatória e clandestina, institucionalizada 
há décadas. Este processo compete de forma desigual com o produto proveniente do manejo 
sustentado, sustenta especuladores e gera inúmeros problemas sociais. Além disso, está 
levando ao esgotamento as populações naturais da espécie e, consequentemente, 
comprometendo o futuro da atividade. 

Várias frentes de ação devem ser implementadas simultaneamente com o objetivo de trazer a 
produção de palmito da clandestinidade para a produção legal. Mudanças na política de atuação 
das agências ambientais é provavelmente a medida mais urgente para a necessária adaptação 
do setor florestal brasileiro que lida com florestas nativas aos novos tempos. A aproximação de 
agências governamentais, universidades, e ONG'stem um enorme potencial para o desenvoMmento 
de programas dessa natureza no Brasil. 

Além de estimular o produtor a adotar medidas mais conservacionistas de produção, um programa 
de combate à produção clandestina de palmito deve atacar o problema do roubo. E a forma mais 
eficiente de combater essa prática é restringir o mercado para o palmito roubado. Os recursos 
existentes para a sua atuação deveriam ser canalizados prioritariamente para as operações 
efetivas no processo de compra do produto. A fiscalização com aplicação de multas pesadas 
para fábricas, restaurantes e churrascarias que compram palmito de origem ilegal ainda é uma 
das medida com maior potencial de sucesso. Outra medida de fácil aplicação é a exigência de 
caracterização da origem e espécie no rótulo do produto. ._J i 

A criação de um banco de dados que possa ser utilizado pelas agências ambientais e polícias 
florestais de todos os estados é uma necessidade imediata. O cruzamento de informações 
entre estas instituições e entre os estados agilizará a identificação dos produtores clandestinos 
de palmito e facilitará a tomada de decisão por parte das autoridades. 
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r- Por fim, um forte programa de aquisição de sementes para enriquecimento de áreas secundárias 
e recuperação das áreas já exploradas nas Unidades de Oonservação. Este programa 
inicialmente poderia envolver toda a comunidade, em especial os cortadores de palmito, pois o 
estímulo a compra de sementes obtidas por estes últimos reduziria a pressão de corte clandestino 
sobre as matrizes, permitindo continuidade da produção de sementes. As sementes deveriam 
ser redistribuídas (enriquecimento) imediatamente, assim, não haveria prejuízo à regeneração 
da espécie nem a alimentação da fauna. Neste programa poderiam atuar os próprios policiais 
florestais, com recursos dos municípios (especialmente em São Paulo, onde as Unidades de 
Conservação são as principais fontes de roubo de palmito) ou de programas específicos. 
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João Vicente Coffani Nunes e Rafaela Campostrini Forzza. - 
1. HISTÓRICO 

O interesse pelas bromélias deu-se muito cedo, desde a segunda viagem de Colombo ao Novo 
Mundo. Apesar da colonização espanhola e portuguesa ser mais conhecida pelo interesse em 
relação as riquezas minerais e subjugação dos nativos através da religião, também existia uma 
procura por novas plantas comestíveis. Dessa forma, Colombo e sua tripulação vieram a conhecer 
o "Ananás" ("Abacaxi''), que foi descrito como uma fruta "maior do que um melão e com sabor 
muito adocicado e cheiroso". 

Somente no séc. XVIII é que os europeus levaram bromélias como planta ornamental para as 
suas esMas. Desde então é crescente o número de admiradores pelo mundo, havendo coleções 
e associações de bromeliófilos em todos os continentes. 

No Brasil, a popularização das bromélias deu-se mais recentemente, principalmente na década 
de 90, sendo fundada, em 1993, a Sociedade Brasileira de Bromélias. 

2. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

Bromeliaceae constitui a maiorfamília de Angiospermas exclusiva do continente Americano. Nas 
Américas o domínio da família estende-se dos estados da Virgínia, Texas e Califórnia nos EUA, 
até a Argentina. - 
A grande concentração das espécies ocorre na América do Sul, estimando-se que 40% das 
espécies e 73% dos gêneros ocorram no Brasil. Dentro da família podem ser encontrados gêneros 
com uma ampla distribuição geográfica como Tíllandsía L. que ocorre desde os Estados Unidos 
até o sul da América do Sul, ou gêneros com uma distribuição mais restrita, como é caso de 
Encholirium Mart. ex Schult. & Schultf. que ocorre exclusivamente no Brasil, ou mesmo de espécies, 
comoAlcantarea imperialis que só ocorre na Serra dos Orgãos (RJ). 

- 
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Os levantamentos florísticos em áreas da floresta pluvial tropical atlântica são escassos. É sabido, 
entretanto, que o nível de endemismo é elevado, alcançando o taxa de 55% para espécies 
arbóreas e 40% para famílias de espécies não arbóreas. Isto significa que uma de cada duas 
espécies encontradas em Mata Atlântica ocorre exclusivamente nesta formação. No caso de 
palmeiras e bromélias este percentual sobe para duas em cada três espécies. Como exemplo 
de bromélias endêmicas da Mata Atlântica podemos citar os gêneros Nidularium e Canistrum. 
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A grande diversidade e riqueza de epífitas, incluindo as bromélias, está diretamente relacionada 
com o aumento da umidade relativa do ar como pode ser observado na região de domínio da 
Mata Atlântica. É importante salientar que este ecossistema é considerado um dos centros de 
diversidade da família Bromeliaceae, sendo que várias espécies ocorrem em áreas muito restritas. 
Este fato aumenta consideravelmente o risco de extinção seja pelo desmatamento seja pelo 
extrativismo indiscriminado. 
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r: 3. ASPECTOS ECOLÓGICOS E DESCRITIVOS DAS ESPÉCIES 
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A família Bromeliaceae compreende cerca de 51 gêneros e 2500 a 3000 espécies. São plantas 
quase que exclusivamente herbáceas, podendo algumas espécies apresentar hábito lenhoso. 
São encontradas em praticamente todos os variáveis ambientes ao longo da distribuição 
geográfica da família, desde o nível do mar aos elevados altiplanos da Cordilheira dos Andes, 
bem como em locais muito úmidos como a Mata Atlântica até regiões muito áridas como a 
Caatinga. Podem ser plantas terrestres, rupículas, saxícolas ou epífitas, mas nunca parasitas. r 
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Nas epífitas as raízes servem, geralmente, apenas para fixação. As folhas são espiraladas com 
bainhas amplas e flexível que, freqüentemente, formam um recipiente no qual se acumulam água 
e detritos orgânicos. Uma das características da família é a presença de escamas absorventes 
na superfície foliar, as quais proporcionam a estas uma coloração prateada, sendo também 
responsáveis pela absorção de água e nutrientes. As inflorescências são terminais ou raramente 
axilares, sésseis ou escaposas, simples ou compostas, racemosas, recobertas por brácteas 
coloridas e brilhantes. As flores apresentam 3 sépalas e 3 pétalas, com cores que variam entre o 
azul, violeta, vermelho, amarelo, branco ou verde. Androceu com 6 estames bisseriados. O ovário 
é súpero ou ínfero, trilocular, tricarpelar. O fruto varia de cápsula septicida, mais raramente loculicida 
ou ainda pode ser do tipo baga. As sementes são pequenas com testa lisa ou suculenta, 
apendicular ou providas de alas ou plumas. 

r 

r: 

r: 

r 

r- 
Há espécies florescendo durante o ano todo, mas o verão é a principal estação para se observar 
bromélias em flor. A dinâmica reprodutiva das bromélias varia de acordo com a espécie, mas 
todas apresentam reprodução sexuada, formação de sementes, e assexuada ou vegetativa, 
formação de brotos laterais. Os beija-flores são os principais polinizadores da família, havendo 
espécies, no entanto, que são polinizadas por morcegos, abelhas, borboletas ou besouros. 
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4. PRODUTOS - COMERCIALIZADOS E POTENCIAIS 

Em muitos dos produtos vegetais comercializados, provenientes da Mata Atlântica, apenas 
algumas partes da planta são utilizadas para fins comerciais. Entretanto, no caso das 
bromélias grande parte do produto que vai para o mercado consumidor é toda a planta. 

Também é importante mencionar a utilização de inflorescências ou infrutescências (exAnanas) na 
confecção de arranjos. Aparentemente este recurso ainda é muito pouco explorado uma vez que, 
só foi encontrado disponível para o consumo em apenas um pequeno comerciante no CEAGESP. 
As espécies que são utilizadas apenas parte da planta são chamadas "plantas de corte". 

5. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

A discussão sobre a Distribuição Geográfico da Exploração e Comercialização de Bromélias da 
Mata Atlântica merece várias observações em função da peculiaridade dessa família de vegetais 
e as condições para o desenvolvimento desse estudo, entre elas podemos citar: 

1 -A ocorrência das espécies de Bromeliaceae está intimamente relacionada com Área de 
domínio da Mata Atlântica, que apresenta a maior riqueza e diversidade de espécies de bromélias 
dos ecossistemas brasileiros e, talvez, das Américas; 
2-A família das bromélias é formada por espécies que, geralmente, apresentam um padrão de 
distribuição geográfica bastante restrito. Em muitos casos as espécies são endêmicas, ou seja, 
só existem em um determinado local ou ambiente; 
3- Podemos sintetizar que o maior problema de preservação e conservação das bromélias é a 
destruição de seu habitat, ou seja, se a Mata Atlântica está sofrendo algum risco quanto a sua 
preservação, as bromélias também o estarão sofrendo; 
4-Foram visitadas as duas principais áreas consumidoras de plantas ornamentais do país, São 
Paulo e Rio de Janeiro, não havendo portanto um perfil pormenorizado a respeito das questões 
centrais desse estudo para o Brasil como um todo; 
5-0s principais produtores se encontram nos municípios de Campinas (Rolf Bromélias), Holambra 
(Eco Flora) e Rio de Janeiro (Mania de Bromélias); 
6-0 número total de produtores de bromélias é completamente desconhecido, mas observou 
se que esse contigente deve ser composto por um grande número de pequenos produtores/ 
comerciantes espalhados por todo o território nacional; 
7-0s principais centros de comercialização são o CEAGESP (SP) e Guaratiba (RJ), onde são 
comercializadas bromélias provenientes do extrativismo e de produtores; 
8-As principais áreas de extrativismo são: 
· Serra dos Órgãos (RJ), caso especifico deAlcantarea imperialis (= Vriesea impelia/is), onde a área 
de extratMsmo corresponde a área de distribuição da espécie, sendo portanto uma área de risco; 
· A região compreendida entre Mangaratiba (RJ) e Caraguatatuba (SP), onde os remanescentes 
de Mata Atlântica encontram-se, relativamente, em bom estado de preservação, abrigando uma 
grande diversidade de espécies de bromélias. É importante mencionar que esta área encontra 
'se entre os dois grandes centros consumidores do país; 
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9-As rodovias que cortam a extensa mancha de Mata Atlântica entre Rio e São Paulo, em 
especial a Rio- Santos, São José dos Campos-Caraguatatuba e outras que ligam a Via Outra 
ao litoral são importantes vias de acesso para os extrativistas, sendo também, muitas vezes, 
pontos de comercialização destes vegetais; 
1 O-Outro ponto bem conhecido de extrativismo e comercialização é a Rodovia Rio-Juiz de 
Fora, próximo ao trevo para Petrópolis; 

r- 
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Em relação as demais áreas de domínio Atlântico não temos informações sobre a exploração e 
comercialização de bromélias, havendo a necessidade de realizar um levantamento detalhado 
para as mesmas. No entanto, podemos observar que: 
1 -ABA 099, que liga Salvador a Mangue Seco (BA), tem sido um local muito visado pelos 
extrativistas e também pela especulação imobiliária. A destruição e a coleta de bromélias tornou 
se muito acentuada após a construção desta rodovia; 
2-0utra região da Bahia que merece ser mencionada é a porção Sul do estado, onde a Mata 
Atlântica tem sofrido um processo acelerado de destruição devido a grande queda na produção 
cacaueira. Vale ressaltar que muitas espécies novas de Bromeliaceae têm sido descobertas 
nesta região; 
3-No Espirita Santo a Região Serrana (ex. Domingos Martins e Santa Teresa) é um dos poucos 
locais onde a vegetação nativa ainda pode ser encontrada. Este fato se deve, principalmente, ao 
cultivo da café, a criação de gado e sem dúvida alguma ao cultivo de eucalipto para produção de 
celulose, que atinge grande parte deste Estado. Desta forma, as bromélias ficaram restritas aos 
poucos remanescentes de Mata Atlântica e a afloramentos rochosos. É importante salientar que 
muitas das espécies que ocorrem nesta região são endêmicas e estão correndo risco de extinção. 
A comercialização ocorre principalmente nas estradas, em especial na Br 101 (Rio - Bahia); 
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6. CONCLUSÕES 
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* O comércio de bromélias é um mercado em ascensão. Devido ao seu grande valor ornamental 
elas vêem conquistando um novo público; 
* A produção por cultivadores é significativa, mas o extrativismo ainda contribui de forma relevante; 
* Uma classe incentivadora para a popularização das bromélias são os arquitetos e paisagistas, 
sendo que estes não demonstram uma preocupação quanto a procedência (extrativismo/cultivo) 
das plantas a serem utilizadas em seus projetos; 
* Os paisagistas, em geral, não têm conhecimento sobre as questões relacionadas a biologia, 
cultivo e conservação das bromélias; 
* A produção atual atende efetivamente a mercados regionais; 
* O CEAGESP de São Paulo é um dos mais importantes entreposto de bromélias cultivadas ou 
extraídas da natureza; 
* A venda ilegal de bromélias (extrativismo) no CEAGESP é notória e a falta de fiscalização no 
local é surpreendente; 
* Constatou-se, também, que as "plantas ilegais" são transportadas de carro do tipo "Kombi", em 
que os vidros são cobertos por jornais ou pintados de branco; 
*Constatou-seque o volume de bromélias comercializadas provenientes de cultivo vem 
crescendo; 
*Constatou-seque o Estado de São Paulo, através do Rolf Bromélias e da Ecoflora, é o maior . ;;," 
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produtor atacadista de bromélias do país, tendo na Cooperativa Holambra seu principal veículo 
de comercialização; 
* A Mania de Bromélias (RJ) difere-se dos produtores da Holambra pela grande diversidade de 
espécies produzidas, sendo a maioria delas nativas do Brasil; 
* O Jardim Botânico do Rio de Janeiro está desenvolvendo o mais ambicioso projeto de 
levantamento de bromélias já realizado no país. Efetuando, no momento, o estudo das bromélias 
na Mata Atlântica; 
* O Estado do Rio de Janeiro apresenta-se melhor organizado em relação as bromélias, sediando 
a Sociedade Brasileira de Bromélias (SBBr), que possui uma revista de divulgação ("Bromélia''). 
Mas, mesmo assim, também tem grandes problemas com o comércio ilegal. 
* As experiências com apreensões no Rio de Janeiro demonstram que o aparato judiciário é 
lento no encaminhamento da resolução do processo; 
* A Mata Atlântica é um importantíssimo banco de diversidade de Bromeliaceae não só para o 
Brasil, mas para o mundo como um todo, uma vez que está família só ocorre naturalmente na 
Região Neotropical e hoje está sendo cultivada e comercializada em todos os continentes; 
* A listagem de espécies apresentadas ressalta a importância da Mata Atlântica quanto a 
diversidade de espécies e, principalmente, quanto a exposição e fragilidade da mesma diante 
deste quadro exploratório; 
* Alguns gêneros destacam-se em relação a sua distribuição geográfica. Guzmania que predomina 
o comércio de espécies exóticas, ou seja, procedentes de outros países, Tíllandsia, pela utilização 
de espécies de ampla distribuição, que não estariam correndo risco de extinção, Cryptanthus por 
predominar espécies do nordeste, Neorege/ia por predominar espécies do Estado do Rio de 
Janeiro, Vriesea por predominar espécies da região sudeste/sul e ser o gênero mais ameaçado, 
com destaque para Vriesea hierog/ypha, V. bituminosa e V gigantea, eA/cantarea com espécies 
do Rio de Janeiro, dando especial destaque paraA. imperialis, talvez, a espécie mais ameaçada 
no momento, junto com as Vriesea. 
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CYLIX'E'TYL 

PERSPECTIVAS PARA O MANEJO SUSTENTÁVEL DE FLORESTAS DE 
CAIXETA: CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO CAIXETA 

Adriana Maria Nolasco (Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo - Projeto de pesquisa temático "Manejo Integrado 
e Sustentável de Florestas de Caixeta no Vale do Ribeira, S. P .", financiado pela FAPESP). 

1. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E SILVICUL TURAIS 

A caixeta - Tabebuia cassinoides (Lam.) D.C. -é uma espécie arbórea de porte mediano, semi 
caducifolia, pertencente à família Bignoniaceae, que ocorre na planície litorânea brasileira desde 
o Estado do Espírito Santo até o Paraná, em formações florestais denominadas caixetais. 

Os ecossistemas naturais de caixeta ou caixetais são formações florestais naturais, pioneiras, de 
baixa diversidade e com predominância de caixeta, que se desenvolvem em altitudes médias 
de 30 m, nas depressões suaves e margens de rios da planície litorânea, geralmente sujeitas à 
inundação permanente, classificadas como sistema edáfico de primeira ocupação com influência 
fluvial. Áreas com predominância de solos hidromórficos orgânicos. Podem ser descritos como 
uma hidrosere, onde, a medida em que a área vai se tornando menos sujeita à inundações, a 
caixeta é dominada por outras espécies, passando a compor o extrato secundário do dossel. Na 
região de lguape, SP, a caixeta aparece associada a espécies das famílias Moraceae (figueiras), 
Palmae (palmeiras indaiá, juçara e jerivá), Clusiaceae (guanandi), Myrtaceae (araçá e vapurunga), 
Zingiberaceae (cana-do-brejo e lírio-do-brejo), Bromeliaceae e Araceae (cipó-imbé). 

Devido à exploração intensiva para fins comerciais, ao crescimento urbano nas regiões litorâneas 
e a conversão dessas áreas em empreendimentos agropecuários mais rentáveis, atualmente, 
os caixetais estão restritos a poucas áreas na região sudeste do país (Quadro 1 ). 
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Quadro 1.Áreas de ocorrência de caixeta na região sudeste. 

Munícioio/UF No. de Caixetais Área Estimada (ha) Área em U.C. (há) 
lguape/SP 50 1170 445 
Ilha Comorida/SP 1 70 70 
Pariquera-Açu/SP 4 90 o 
Paratv/RJ 5 185 140 
Sete Barras/SP 4 185 o .- ,;,i~ISP 3 tss ~ 
Reaistro/SP 2 45 o 
São Sebastião/SP 5 45 o 
Ubatuba/SP 1 15 15 
Linhares/ES 1 50 50 
Total 76 19.l> 7ffi 

Fonte: Marquesini, M. UI Relatório do projeto "Manejo Integrado e Sustentável de Florestas de Caixeta no Vale do Ribeira, 
SP". ln Press. 

A alta capacidade de se reproduzir vegetativamente através de brotações de cepas e raízes 
(Figura 1), além da propagação por sementes, o vigoroso crescimento dessas brotações e a 
capacidade de ser dominante do estrato arbóreo em seu habitat, conferem à espécie uma grande 
potencialidade para o manejo sustentável, dispensando replantios ou adensamentos. 

- 

Figura 1. Formas de propagação da caixeta: A, via semente; 
B, via rebrota. 

Seu ciclo de vida é de 40 a 50 anos, mas o período máximo de aproveitamento industrial é de 25 
a 30 anos. Árvores mais velhas tendem a sofrer um processo de apodrecimento do seu lenho, do 
centro para a periferia e de baixo para cima, até tombar por falta de sustentação. Quando as 
árvores atingem a idade de aproveitamento, em tomo de 1 O a 12 anos, apresentam DAP superior 
à 15 cm e altura total superior à 12 m. 



2. COLHEITA E PROCESSAMENTO DA CAIXETA: HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO 

A caixeta possui madeira clara, leve, de baixa densidade e boa trabalhabilidade e acabamento. 
Não racha nem empena durante a secagem, sendo indicada para a produção de caixas finas, 
lápis especiais, saltos para calçados, artesanato, palitos de fósforo, cabos de vassoura, 
componentes para móveis e tampas de perfume, entre outras aplicações. 

Tradicionalmente, a caixeta é processada de forma artesanal, pela população caiçara, para a 
produção de objetos utilitários como gamelas, colheres, espátulas; instrumentos musicais, como 
a viola e a rabeca, utilizadas no fandango; e peças de artesanato popular e decorativas como 
passarinhos, peixes e barcos. 

r: 
A colheita comercial teve início na década de 30, no Vale do Ribeira-S.P ., fornecendo madeira 
coletada de forma extrativista para a produção de tamancos, instrumentos musicais, brinquedos 
e cabos de pincel. No final da década de 50, passou a ser utilizada na produção de tabuinhas 
para lápis, sua principal aplicação desde então, substituindo o cedro americano (Ubocedrus 
decurrens) proveniente do norte da Califórnia, EU.A., que desde o início da 2ª. Guerra Mundial 
não podia ser importado. 

r- 
r 

- 
r: Sua utilização se estendeu por outros municípios do Vale do Ribeira e para outros estados com 

a instalação de uma série de serrarias pelas empresasA.W. FaberMCastell, Labra e Gilette do 
Brasil. Das nove serrarias que operaram no Vale do Ribeira até 1991, uma entrou em atividade na 
década de 50, duas na década de 60, duas em meados da década de 70 e quatro no início da 
década de 80. Destas, sete estavam localizadas no município de lguape, uma em Pariquera-Açu 
e um a em Registro. No Paraná, foi instalada uma serraria em Paranaguá em 1965, que funciona 
ainda hoje, e uma em Marretes em 1971. No Espírito Santo uma serraria foi instalada, também 
pela "Faber", em 1976 no município de São Mateus. 

,... .. 
r: 

r- 

r 
r: 
r: 

As serrarias do Vale do Ribeira, juntas, tinham uma capacidade instalada para produzir 64.000 
grosas de tabuinhas por mês e empregavam cerca de 250 trabalhadores, entre a exploração (50) 
e o processamento (200). Destes, grande parte eram mulheres, que trabalhavam no controle de 
qualidade das tabuinhas. 

r Em meados da década de 80 as serrarias já começavam a trabalhar com uma grande capacidade 
ociosa, não produzindo mais que 20.000 grosas/mês. Esta capacidade ociosa vinha crescendo 
em função de fatores como: (i) a intensificação da colheita no período anterior, que tornava cada 
vez mais distantes e escassas as áreas com árvores com características adequadas para o 
processamento industrial; (ii) a intensificação da fiscalização sobre a procedência da madeira, 
aumentando as apreensões de madeira proveniente das Unidades de Conservação; (iii) o 
estabelecimento de quotas de produção para as serrarias fornecedoras da "Faber'', totalizando 
82.000 grosas (60% destinadas às serrarias do Paraná e 40% para as serrarias do Vale do 
Ribeira); (iv) o início da substituição da caixeta por outras espécies como o jelutong (Dyera 
costu/ata) e a guimelina. 

r: 
Em 1989, aconteceu a paralização legal da atividade por ocasião da Portaria 218/89, amparada 
posteriormente pelo Decreto Federal no. 99.547/90, que impediu, até que fosse regulamentada, 
qualquer tipo de exploração florestal em área de Mata Atlântica. Neste período aconteceu uma 
série de conflitos relacionados com a exploração e o processamento da madeira de forma 
irregular, que culminaram com o fechamento das serrarias, a prisão de quatro caixeteiros e o 
desemprego dos demais. 

r 



- Buscando solução para estas questões e uma forma de viabilizar a retomada da atividade, é criada 
a Associação de Reposição Florestal de lguape (Associação dos Caixeteiros), que conseguiu 
através de sua ação fazer com que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, numa 
iniciativa pioneira, elaborasse as normas para o manejo de caixeta para o estado. Tal iniciativa 
resultou na Resolução SMA- 11 /92, que nonnatiza a exploração da caixeta sob regime de rendimento 
auto-sustentado. 

Entretanto, no período de 1991 a 1996, somente uma serraria de pequeno porte manteve-se 
funcionando no município de lguape, produzindo tamancos apenas esporadicamente, e uma em 
Registro, atualmente parada, que produzia tabuinhas para lápis. 

Através de uma parceria entre a Associação dos Caixeteiros, a Associação dos Jovens da 
Juréia, a Universidade de São Paulo (Departamento de Ciências Florestais e NUPAUB), REBRAF 
e PROTER, estão sendo desenvolvidas desde 1992 uma série de atividades de pesquisa e 
extensão visando a elaboração e implantação de sistemas de manejo e processamento da 
caixeta mais sustentáveis ambiental, social e economicamente. 

- 
3. AS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO PARA A RETOMADA DA 
EXPLORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA CAIXETA 

O "Projeto Caixeta", desenvolvido pelo Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP 
consiste atualmente em dois projetos: (i) "Manejo Integrado e Sustentável de Florestas de Caixeta 
no Vale do Ribeira, SP", projeto de pesquisa temático financiado pela Fapesp- Fundação de 
Apoio e Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo e; (ii) "Populações Tradicionais, Manejo 
Florestal Participativo e Cidadania", projeto de extensão desenvolvido em parceria com o 
NU PAUB/USP, financiado pela Fundação Ford, com o objetivo de disseminação, transferência 
de tecnologia, apoio à produção e capacitação técnica. 

Em lguape estão concentradas as atividades de pesquisa nas áreas de ecologia, genética, 
manejo florestal, uso múltiplo dos recursos madeireiros e não madeireiros dos caixetais, 
beneficiamento da madeira e, redução e aproveitamento dos resíduos da exploração e do 
processamento. As atividades de extensão em desenvolvimento são: a elaboração de planos 
de manejo florestal gratuitos para o abastecimento da serraria comunitária (em fase de 
construção); adequação das atividades florestais para a produção de madeira certificada; 
treinamento de caixeteiros; elaboração de manual técnico e curso sobre manejo florestal para 
técnicos e proprietários; oficina sobre meio ambiente, manejo florestal e caixeta para professores 
da rede estadual de ensino; apoio à instalação da serraria comunitária. 

- 

- 
No município de Paraty, RJ, foi realizado estudo sobre a produção e comercialização de 
artesanato de caixeta e está em fase de elaboração um sistema comunitário de manejo, adequado 
a este tipo de produção; um curso para treinamento dos artesãos na colheita da caixeta; e 
atividades de apoio à organização para a colheita, produção e comercialização. 

4. PROBLEMAS E OPORTUNIDADES PARA O MANEJO SUSTENTÁVEL DA 
CAIXETA 

Um primeiro elemento para análise dos problemas e oportunidades para o manejo sustentável 
da caixeta é o número de caixetais e a disponibilidade de madeira. O Vale do Ribeira, SP, 

. concentra atualmente a maior parte dos caixetais da região sudeste (Quadro 1). Isto favorece a 
~ 
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retomada do processamento indústrial da madeira para diferentes fins. Entretanto, já não é possível 
retomar a produção da mesma forma que aconteceu até o final da década de 80. Para a produção 
de lápis, a indústria só aceitará madeira certificada que será empregada em produtos com maior 
valor agregado, como lápis para maquiagem. O mesmo é exigido para a produção de tampinhas 
para perfume, outro mercado em potencial. Para tanto, há necessidade de implantação de 
sistemas mais sustentáveis de produção, com redução dos danos na colheita e com garantia 
dos direitos sociais dos trabalhadores. Os princípios, critérios e indicadores para certificação da 
caixeta já foram desenvolvidos, aguardando a conclusão da instalação da serraria comunitária 
para iniciar o processo de certificação das áreas. 

r 
('· 

r 

r 
Em relação a disponibilidade de madeira, outro ponto a ser considerado é a forma como os 
proprietários tratam os caixetais. Durante um longo período essas áreas não foram consideradas 
rentáveis, sendo substituídas, sempre que possível, por empreendimentos agropecuários. 
Tradicionalmente, o proprietário não tinha grande interesse na atividade, nem mesmo no controle 
do volume real de madeira colhida, sendo o mais mal remunerado na cadeia de produção. 
Atualmente, muitos proprietários demonstram interesse em manejar suas áreas, mas é preciso 
criar instrumentos para que possam controlar a colheita e a rentabilidade, encarando a atividade 
como um negócio ou uma poupança. Determinando o melhor momento para a venda da madeira, 
o volume a ser vendido e para que tipo de mercado. Um melhor aproveitamento dos recursos 
madeireiros e não-madeireiros dos caixetais, através da redução de resíduos e do uso múltiplo 
dos recursos é outra forma de aumentar a rentabilidade da atividade tanto para o produtor como 
para os demais elementos da cadeia de produção. 

r: 

t: 
r: 
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r: 
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Para as demais regiões, o aproveitamento da caixeta só é viável para produção em pequena 
escala, como o artesanato (Quadro 1). Neste caso, a preocupação deve ser no sentido de garantir 
a manutenção dessas áreas e o acesso da população caiçara à matéria-prima, já que geralmente 
não é proprietária dos caixetais e, depende do artesanato de caixeta como fonte de renda. Uma 
alternativa que está sendo avaliada com os artesãos de caixeta é a criação de reservas extrativistas. 

r: 

Outras recomendações para viabilização da atividade são: (i) revisão da Resolução SMA 11 /92 
em função do avanço das pesquisas; (ii) criação de linhas de crédito para o setor; (iii) incentivos 
fiscais para produção certificada; (iv) assistência técnica para as atividades de manejo; (v) revisão 
do processo de licenciamento dos planos de manejo, considerando a situação fundiária da 
região e a inexistência de plantas topográficas das áreas; (vi) capacitação técnica para exploração 
e processamento; (vii) levantamento e abertura de novos mercados; (viii) elaboração de um 
plano de negócios para a serraria, com diversificação da produção para maior aproveitamento 
da matéria-prima e maior geração de emprego; (ix) desenvolvimento de novos produtos com 
maior valor agregado; (x) organização social para a produção, como cooperativas de trabalho 
para a colheita e processamento industrial e associação ou cooperativa para a produção artesanal. 

r- 
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Plantas Medicinais 
Ilia Montanari Jr. (CPQBNUNICAMP) 

1 - INTRODUÇÃO 

O uso de plantas medicinais para a cura de muitas doenças faz parte da cultura popular brasileira. 
Acompanhando a revalorização mundial do uso destas plantas no tratamento de inúmeras 
doenças, o consumo de fitofármacos no Brasil vem crescendo à razão de 20% anuais Onformação 
da firma Herbarium) e segundo o professor João Batista Calixto (comunicação pessoal) acredita 
se que ele deva estar em torno de 10% do mercado mundial, que é de quase U$ 14 bilhões 
anuais (Gruenwald, 1998). · 

Esta revalorização tem como pano de fundo o sentimento, nem sempre explicado racionalmente, 
de que tudo o que vem da natureza é mais saudável, é ecologicamente correto e contribui mais 
decisivamente para o bem estar da humanidade do que os produtos sintéticos (Franz, 1986 b). 

Como conseqüência da recente revalorização do uso das plantas medicinais, a pressão 
econômica exercida sobre estes recursos naturais tem sido grande nos últimos anos, com 
tendências a crescer, e a exploração comercial das plantas medicinais da Mata Atlântica acena 
como uma alternativa de renda para as populações que nela vivem. Em contrapartida, o apelo 
econômico destas plantas aumenta os riscos de destruição do nicho ecológico de várias 
espécies, podendo levar à erosão genética, colocando em perigo a sobrevivência de muitas 
espécies de plantas medicinais nativas da Mata Atlântica, como já aconteceu no passado com a 
espécies Psicotrya ipecacuanha e Ocotea odorifera e vem acontecendo atualmente com as 
espéciesMaytenus ilicifolia e Pfaffla panículata. 

2 - OBJETIVOS 

Levantar informações sociais, econômicas, ecológicas e legais, e fornecer subsídios que ajudem a 
elaborar planos de ação para Mata Atlântica, para que a possibilidade de exploração das suas 
plantas medicinais tome-se de fato uma alternativa viável e duradoura, oontribuindo para amelhoria 

- 
- - 
- - - - - 
- - 
- - 
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- - 



de vida das comunidades locais, para a preservação do ecossistema e traga saúde 
para as pessoas que se utilizam destas plantas. 

r: 3- MATERIAL E MÉTODOS 

r: Devido ao grande número de espécies medicinais e à variedade de ecossistemas presentes na 
Mata Atlântica, eleger alguns de seus representantes para serem estudados, por melhor que 
sejam os critérios desta escolha, não representará o potencial exploratório das espécies 
medicinais que ocorrem neste ecossistema. Mesmo assim, na tentativa de melhor representar 
este potencial, foram escolhidas 4 espécies. 

r: 

r> Os critérios utilizados para a escolha das espécies estudadas incluíram: 

r· a) Espécies que representassem os diversos tipos de habitat ali presentes (capoeira, 
mata, várzeas, áreas agrícolas, etc.) 

r: 
b) A disponibilidade de informações científicas (botânicas, etnofarmacológicas, 
ecológicas, químicas, toxicológicas, etc.). 

c) Sua fenologia, incluindo tipo de reprodução, ciclo de vida e porte. 

r. d) A necessidade de investimentos em infra-estrutura para a sua produção (viveiros, 
secadores, máquinas para beneficiamento, galpões de trabalho e armazenamento, etc.). 

r e) Seu valor comercial atual e a tendência do mercado. 

r: 
Baseado nestes critérios, as espécies escolhidas para serem estudadas no Projeto 

"Inventário dos Recursos Florestais da Mata Atlântica''-Plantas Medicinais foram: 

r- - Maytenus ilicifolia (espinheira santa) 
- Píaffia paniculata (pfaffia ou ginseng brasileiro) 
- Baccharis trimera (carqueja) 
- Echinodorus grandiflorus (chapéu de couro) r 

r 
r: 
r- 
r 



Quadro 1 : resumo das características de cada espécie escolhida. 

Maytenus Baccharls Echlnodorus Pfaffía 
ilicífolía trimera arandlflorus oanicu/ata 

Habitat Mata/ capoeira Áreas agrícolas/ Areas alagadas/ Mata/capoeira 
áreas várzeas 
decrodoccs 

Disponibilidade de Boa Boa Pequena Média 
informações 
Fenologia Arbusto ou ávore Arbustiva, Herbacea, Escondente, 

pequena, perene, perene, perene, 
perene, propagação propagação propagação 
propagação principalmente sexuada e sexuada e 
sexuada sexuada vegetativa vegetativa 

Valor comercial 0,60-6,00 0,5-2,5 0,8-6,0 3,0-15,0 
(pago ao produtor, 
em R$/kg planta 
seca) 
Perspectiva de Alta Alta Média Média 
tornar-se de uso 
oficial a curto prazo 
Demanda do 
mercado Crescente Crescente Crescente Crescente 

.__,_ 

- 
As informações e os dados presentes no referido relatório foram levantados através de pesquisa 
bibliográfica e entrevistas com extrativistas, agricultores e firmas que comercializam plantas 
medicinais. Para o trabalho de campo foi escolhida a região de Registro-SP, situada no Vale do 
Ribeira, por reunir algumas características: é o maior remanescente em área contínua de Mata 
Atlântica; o comércio de grande parte das drogas vegetais provenientes do extrativismo é feito 
com plantas coletadas nesta região e é uma região onde os produtores (extrativistas, manejadores 
e agricultores) são muito atuantes e politicamente organizados possuindo até uma associação 
(AEPPAM). 

4-CONCLUSÕES 

a) O atual uso da maioria quase absoluta das espécies tidas como medicinais dificilmente 
JUStfficaria preocupações ambientais. 

A grande maioria das espécies tem uso medicinal restrito, podendo este uso ser considerado um 
traço cultural de algumas comunidades. É improvável que este tipo de recurso natural, obtido por 
extratMsmo, utilizado esporadicamente por poucas pessoas, possa trazer problemas ambientais. 
Entretanto, algumas espécies apesar de ainda não serem oficialmente reconhecidas como plantas 
medicinais, já possuem valor comercial significativo e por isso vêm sendo exploradas de maneira 
muito mais intensiva, como a caquera (Senna multijuga), o chapéu de couro (Echinodorus 
grandiflorus), a espinheira santa (Maytenus ificifolia), o ginseng brasileiro (PFaffia paniculata), o 
ipê roxo (Tabebuia avellandae), para citar exemplos, o que justifica que para algumas espécies 
sejam elaborados planos de manejo. 



r: b) A quase totalidade das nossas plantas medicinais para serem oficialmente reconhecidas 
ainda tem um longo caminho a percorrer. r 

r: 
r: 

Além da exploração dos recursos naturais possuir uma legislação específica, no caso das plantas 
medicinais, o emprego que se fará dos recursos naturais explorados da Mata Atlântica tem 
implicações médico/legais e portanto o seu uso é regulamentado pelas autoridades sanitárias. 
Este ponto é muito importante e deve ser considerado, pois em última análise esta regulamentação 
é que determina o potencial de mercado que uma espécie possui, ou possuirá, como planta 
medicinal. 

r 
r 

e) As estratégias preservacionistas para as espécies medicinais da Mata Atlântica devem ser 
adotadas caso a caso, para que possam se adequar às diferentes características biológicas e 
evoluir segundo o nível de pressão ecológica de cada espécie alvo, em determinado momento. 

r 
r 

A intensidade da pressão ecológica exercida na mata, está diretamente relacionada a fatores 
como fenologia, tipo de reprodução e habitat de ocorrência e ao significado econômico que a 
espécie explorada possui em determinado momento, pois ele (significado econômico) pode 
variar à medida que o conhecimento científico sobre a espécie vai sendo aprofundado e também 
por outras características de mercado. No entanto, apesar do interesse comercial pelas espécies 
medicinais poder ser visto como um fator de pressão ambiental preocupante, ele ao mesmo 
tempo fornece os argumentos para justificar e assim garantir os recursos financeiros que os 
estudos biológicos demandam. ,r 

d) O mercado tem dificuldade em se expandir por falta de matéria prima de boa qualidade. 

r Existe uma crescente procura no mercado interno e externo por plantas brasileiras, porém devido 
ao despreparo dos extrativistas e à falta de informações técnicas para os manejadores e 
agricultores, a matéria prima não tem conseguido chegar ao mercado com o padrão, na 
quantidade e regularidade que ele demanda). A questão da falta de qualidade da matéria prima 
foi repetidamente tocada pelos comerciantes de ervas, laboratórios e farmácias de manipulação. 
São várias as razões para estas queixas, sendo as mais recorrentes: falsificação, contaminação 
microbiológica, alta porcentagem de material estranho, uso de embalagens inadequadas, 
secagem inadequada e falta de padronização. 

e) À medida que as leis que regulamentam a fabricação de fitoterápicos forem observadas, 
parecem ser objetivos conflitantes a preservação da diversidade genética intra-específica e a 
exploração direta dos recursos da Mata Atlântica para· a fabricação de medicamentos. 

r 
r: 
r: 
r 
r 

r 

A variabilidade genética existente em populações naturais é um dos motivos que impedem a 
obtenção de matéria prima padronizada, característica esta que é muito importante para a 
fabricação de medicamentos. Grande parte dos princípios ativos, que são as moléculas 
responsáveis pelo efeito terapêutico das plantas, como óleos essenciais, esteróides, 
carotenóides, alcalóides, glicosídeos, etc., é produzidopelo metabolismo secundário (Bu'Lock, 
1969, Balandrin, 1985; Hartmann, 1985; Mann, 1987; Mohr, 1995; Pletsch, 1998 ). Por sua vez, o 
metabolismo secundário de uma planta é regido pelo seu código genético (Franz, 1986 a; Khanna, 
1990; Zryd, 1992; Delabays, 1995; Magalhães, 1997; Büter, 1998). O fato de populações selvagens 
possuírem uma ampla variabilidade genética pode, pela razão exposta, dificultar a padronização 
da matéria prima e não conseguir satisfazer as exigências legais e as de mercado. 

r: 

r 



- 
5 • PERSPECTIVAS 

Supondo que algumas destas espécies cumpram as etapas estabelecidas em lei (estudos 
biológicos, estudos químicos, estudos farmacológicos e estudos clínicos) e se tornem matéria 
prima para a fabricação de fitomedicamentos, devido às suas características, a maneira mais 
adequada para se conseguir, num futuro próximo, matéria prima de acordo com as exigências 
de mercado, deverá ser através de cultivo. Este cultivo é aqui entendido como o manejo de 
populações aparentadas, ou seja, geneticamente próximas, podendo serfeito em qualquer 
ambiente, desde áreas abertas ou até mesmo dentro de uma mata. 

- 
- O cultivo pode tornar-se necessário por duas razões: a primeira delas é que a mata não consiga 

suprir a demanda por matéria prima, à medida que estas espécies forem atingindo maior 
importância econômica. A segunda razão é que as empresas de transformação, para poderem 
planejar-se administrativamente e trabalhar dentro das normas legais, precisarão de três 
informações sobre a matéria prima que vão processar. São elas: a quantidade, a regularidade 
e o padrão, com que poderão contar com esta matéria prima (Franz, 1990). Sem estas três 
informações básicas uma empresa não pode produzir. 

A matéria prima advinda do manejo nem sempre consegue atender as especificações que o 
comprador deseja pois os fatôres genéticos, ontogenésicos e ambientais dificultam a sua 
padronização. Além disso a resposta aos quesitos quantidade e regularidade acontece de 
maneira menos previsível e elástica do que sob condições de cultivo. 

- 
O caminho da domesticação para posterior cultivo, foi percorrido recentemente por inúmeras 
espécies exóticas e podem ser tomados como exemplo:Amica montana (Weyel, 1989; Delabays, 
1992), Hypericum perforatum (Franz, 1996), Artemísia annua (Magalhães, 1997) eEchinacea 
purpurea (Franz, 1996). Mesmo as nossas plantas nativas confirmam esta tendência: Psicotrya 
;pecacuanha praticamente desapareceu da Mata Atlântica, mas foi domesticada por ingleses na 
lndia e hoje é produto de exportação daquele país (Oliveira, 1998). Recentemente a indústria 
farmacêutica Mercktambém domesticou a espéciePilocarpus microphyllus e hoje a sua produção 
do fitofármaco pilocarpina vem principalmente de seus campos de cultivo (Pinheiro, 1997). Ainda 
como exemplos de espécies brasileiras que estão sendo domesticadas e já são cultivadas em 
pequenas áreas, podem ser citadas aMaytenus ilicifolia, Pfaffia paniculata, Pfaffia glomerata, 
Baccharistrimera, aCordiacurassavica e aMikaniaglomerata. 

Por estas razões, a domesticação de espécies medicinais é a maneira adequada para conciliar 
simultâneamente os três objetivos propostos no início deste projeto, pois esta é uma forma de 
aliviar a pressão exercida na mata por interesses financeiros (WHO/IUCN/WWF, 1988). Ao 
mesmo tempo que oferece uma alternativa econômica viável e duradoura para as pessoas que 
habitam estas regiões e já possuem áreas de cultivo. Além disso, o cultivo é um modo eficiente 
de produzir matéria prima para a fabricação de medicamentos seguros e eficazes e que possam 
ser usados por um grande número de pessoas ( Franz, 1986 a; Franz, 1986 b; Delabays, 1992; 
GAP., 1998). 

- 
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Pelas razões apresentadas, a tendência no tempo para a produção de matéria prima vegetal 
com finalidades terapêuticas, pode ser representada pela figura 1 : 
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TEMPO 

1 extrativismo H manejo 1 ~1 cultivo 
r 
r 

validação científica do efeito terapêutico 

crescimento da demanda por matérla prima 

maior segurança no uso 

aumento do valor agregado 

crescimento da população beneficiada 

r 
Figura 1: tendência temporal para a exploração de plantas medicinais 

r: 6 - PROPOSTAS DE ESTUDOS QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 

r 

Embora o objetivo inicial do projeto tenha sido o de mostrar um panorama dos recursos florestais 
usados para fins medicinais, é preciso considerar e, assim melhor justificar as propostas que se 
seguem, que muitas espécies possuem outros usos além do medicinal e que o manejo não encontraria 
restrições técnicas para a produção da matéria prima, se ela for destinada à indústria alimentícia, 
cosmética e aromática. São exemplos o ginseng brasileiro (Pfaffia paniculata), que pode ser 
comercializado como complemento alimentar; o chapéu de couro (Echinodorus grandiflorus), que 
entra na composição de refrigerantes; o capitiu (Renealmia sp.) usado como condimento sucedâneo 
ao cardamomo; a carqueja (Baccharis trimera) comercializada como composto emagrecedor; a 
almécega (Protíum sp.) e de diversas piperáceas por causa dos seus óleos essenciais. 

r: 

r 

r: 

A seguir são apresentados 5 temas de estudos, cada um com inúmeros desdobramentos que 
dependerão da espécie em foco, e 4 propostas práticas. Estes estudos devem ser feitos para que 
se possa realizar um inventário analítico de desenvolvimento sustentável dos recursos florestais 
usados para fins medicinais. As propostas práticas por sua vez, devem ser executadas para de 
fato possibilitar a exploração econômica que já vem ocorrendo com algumas destas espécies. A 
aplicação destas propostas não é invalidada pelas perspectivas apresentadas anteriormente, 
mas visam combater problemas que já estão ocorrendo, além de fornecer conhecimentos 
indispensáveis ao processo de domesticação de uma espécie a fim de torná-la cultivável. r: 

r 

r 
r 
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6.1 - Propostas de estudos - 
6.1.1 - Determinação da biologia de reprodução. 
Esta é uma infonnação fundamental pois pode indicar as estratégias mais adequadas para, ao ser 
explorada, evitar-se a erosão genética da espécie manejada. Assim, devem ser definidos os tipos 
de reprodução, taxas de cruzamento, de autogamia e de apomixia, de cada espécie a ser manejada. 

6.1.2 - Estudo de possíveis polinizadores e predadores. 
Este estudo é necessário para melhor estabelecer as interações ecológicas da espécie na mata. 

6.1.3 - Determinação da estrutura genética das populações. 
Esta determinação deve ser feita para que se possa acompanhar a evolução das espécies sob 
o sistema de manejo a ser adotado. O sistema de manejo adotado será considerado adequado 
quando puder sustentar-se economicamente, sem provocar um estreitamento genético das 
populações manejadas, nem agredir espécies do mesmo ecossistema. 

6.1.4 - Estudos de métodos de manejo em função das características fenológicas 
de cada espécie. 
Para que se possa explorar uma espécie, é preciso conhecer a sua fenologia e propor estudos que 
detenninem a época, a quantidade, a freqüência e a maneira com que a colheita pode ser praticada. 

6.1.5 - Análise química em amostras de produtos extraídos da mata. 
O resultado desta análise é importante para que se possa inferir quais e em que quantidade os 
nutrientes estão sendo exportados para fora do ecossistema manejado. 

6.2 - Propostas práticas 

6.2. 1 - Formação de recursos humanos. 
É importante que as pessoas que produzem plantas medicinais para a comercialização através 
de cultivo, manejo ou extratMsmo, tenham conhecimento técnico do que estão fazendo e qual a 
importância do seu trabalho. A criação de RH pode ser conseguida realizando-se cursos, 
encontros, reuniões técnicas, workshops e boletins técnicos sobre o tema. 

6.2.2 - Criação de associações 
Muitos investimentos em infra-estrutura, como transporte, viveiros e secadores podem ser de uso 
comum, o que reduziria os seus custos, e poderiam ser adquiridos por associações ou 
cooperativas. 

6.2.3 -Assistência técnica 
A visita regular de extencionistas é fundamental para a divulgação de tecnologias. 

6.2.4 - Disponibilização de informações 
Órgãos como IBAMA e DEPRN (Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de São Paulo) contribuiriam muito para o 
entendimento da situação das florestas se disponibilizassem infonnações como número de multas 
aplicadas ou apreensões realizadas. A divulgação das pesquisas realizadas por ONGs e 
instituições de pesquisas também deveria ser facilitada porque, ao contrário do que supõe seus 
realizadores, esta é uma forma de impedir que alguém reivindique para si o que é de conhecimento 
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popular, pois apenas o que é novo, invenção ou descoberta, pode ser patenteado e nunca um 
uso popular ou uma espécie vegetal (Lei da Propriedade lndustral, 1996; Lei de Proteção de 
Cultivares, 1997). A publicação é uma maneira inequívoca de comprovar a origem do conhecimento 
e assim evitar que outros, posteriormente, aleguem ser o seu descobridor ou inventor. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

r: 

Os brasileiros são donos da biodiversidade brasileira mas não é razoável supor que os estrangeiros 
ficarão esperando pelos resultados de nossas pesquisas com plantas medicinais. Estamos numa 
corrida científica e comercial internacional, onde existe uma imensidão de trabalho a ser feito e cuja 
realização demanda tempo e dinheiro. Este trabalho não pode ser abraçado de uma só vez pelos 
pesquisadores brasileiros dada a sua complexidade e ao número de espécies a pesquisar. 
Entretanto, o Brasil pode avançar neste processo dirigindo sua capacidade de pesquisa para 
etapas estratégicas, verdadeiros gargalos tecnológicos, de maneira que todas as etapas 
subseqüentes tenham que passar por eles e assim garantir para o país os benefícios financeiros 
advindos do uso das nossas plantas medicinais. Pode-se fazer isso com poucos investimentos e 
em pouco tempo, registrando-se os usos populares, ou identificando-se grupos químicos produzidos 
por determinada espécie ou criando-se variedades cultiváveis de plantas medicinais nativas. 

r: É também importante enfatizar que o objetivo maior de qualquer trabalho de pesquisa com plantas 
medicinais deve ser a disseminação de saúde. Como colocar isso em prática é a grande discussão. 
Essa discussão, aliás, deveria ser motivada por motivos filantrópicos e não apenas econômicos. - / 
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O CAJUEIRO: EXPLORAÇÃO, PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES 
NO ÂMBITO DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 
Jaime Cavalcanti {EMBRAPA/CNPAT) 

O cajueiro é um planta perene e seus produtos explorados são a castanha e o pedúnculo. A 
colheita é efetuada, geralmente, após a queda dos frutos e mesmo quando colhidos na planta 
não acarreta nenhum dano. A amêndoa obtida da castanha do caju (ACC} constitui-se no principal 
produto de utilização, sendo considerada uma das nozes de maior preferência no mercado. 
Também são derivados de grande importância o líquido da casca da castanha (LCC}, fonte de 
fenol utilizado para diversos fins nas indústrias de plástico, vernizes, isolantes, tintas e na indústria 
automotiva, nas formulações das lonas de freio (Johnson, 1974; Nairetal., 1979; Soares, 1986), e 
o pedúnculo, consumido in natura ou industrializado sob a forma de sucos, sorvetes, doces 
diversos (compota, cristalizado, ameixa, massa), licor, mel, néctares, geléias, cajuína, refrigerantes 
gaseificados e aguardente. O alto valor nutritivo do pedúnculo revela-se sob a forma de vitaminas 
e sais minerais; nele encontra-se a vitamina Cem níveis quase que cinco vezes maior que na 
laranja, tendo ainda, entre outros, a presença de cálcio, ferro e fósforo. 

O processo de degradação da Mata Atlântica, verificado ao longo dos anos, tem ocasionado 
perdas à biodiversidade, com redução drástica da variabilidade genética e, até mesmo, extinção 
de várias espécies. Esse quadro tem provocado graves conseqüências também ao cajueiro, 
que apesar de ser encontrado em larga faixa do mundo tropical, a maior diversidade deAnacardium 
occidentale L., única espécie cultivada e a de maior dispersão do gênero (Johnson, 1973; Mitchell 
e Mori, 1987), ocorre no Nordeste brasileiro (Barros, 1991 ), principalmente nas zonas costeiras, 
fazendo parte da vegetação de praias e dunas e nas formações de restinga (Lima, 1986). 

Por outro lado, houve aumento significativo da área destinada ao cultivo do cajueiro. A partir da 
década de 60, ocorreu uma considerável expansão dos setores agrícola e industrial em decorrência 
do mercado favorável aos produtos do caju (amêndoa da castanha do caju e líquido da casca da 
castanha}, por constituírem produtos geradores de divisas, necessárias à consolidação do modelo 
exportador brasileiro, e à existência de incentivos fiscais e subsídios, oferecidos a produtores e 
industriais do setor (Leite, 1994}. 
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A cajucultura nacional representa uma atividade de expressiva importância sócio-econômica, 
responsável pelo emprego da mão-de-obra disponível no período da entressafra das culturas 
anuais, principalmente o feijão, o milho e a mandioca, com cerca de 16 mil empregos na zona 
urbana, nas unidades de beneficiamento da castanha e do pedúnculo, e 36 mil empregos no 
meio rural. Nos últimos anos, as exportações de seus produtos têm gerado divisas da ordem de 
146 milhões de dólares anuais. Ocupa uma área de aproximadamente 700 mil hectares, com 
produção média no triênio 1994/96 de 115.895 t castanha/ano (IBGE, 1994, 1995 e 1996). Possui 
indústria processadora de castanha com capacidade de 280 mil toneladas/ano (Leite, 1994). A 
amêndoa tem alcançado o primeiro lugar na pauta das exportações do Estado do Ceará, nos 
últimos anos, com participação de quase 40% do valor exportado, o que demonstra a importância 
dessa cultura para o Estado. Quanto ao aproveitamento do pedúnculo ou falso-fruto, o valor da 
produção em 1996 alcançou R$ 40,2 milhões (IBGE, 1996), absorvendo cerca de 100 mil t, que 
representa apenas 6% a 8% da produção total. Esse aproveitamento está de acordo com os 
verificados todos os anos (EMBRAPA, 1991 ; Moura, 1998). - 
O produto explorado na forma extrativista representa menos de 5% da produção total (IBGE, 
1993, 1994 e 1995). Essa produção é proveniente, principalmente, dos estados incluídos na Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica, com concentração nos estados da região Nordeste, e tem sofrido 
uma acentuada redução ao longo dos anos, em função do desmatamento decorrente, 
principalmente, da especulação imobiliária, da pecuária extensiva e dos monocultivos agrícolas. 

Apesar da indiscutível importância, a agroindústria do caju estruturou-se em torno da exploração 
extrativista com pouca ou nenhuma organização dos produtores. Caracteriza-se, principalmente, 
pelo baixo nível tecnológico, com manejo deficiente, ou mesmo ausente, dos pomares e plantio 
por sementes de baixo potencial genético. Como resultado desse modelo de exploração, 
observa-se um decréscimo acentuado da produtividade ao longo dos últimos anos. Nem mesmo 
os subsídios e incentivos fiscais foram capazes de reverter esse quadro, sendo o aumento dos 
volumes produzidos decorrente, exclusivamente, do crescimento da área colhida. Esses fatos 
têm desestimulado os diversos segmentos do"agronegócio caju". 

Com relação à produtividade, o tamanho da propriedade se constitui em um fator importante. 
Verifica-se que a maior concentração da área colhida encontra-se nas pequenas propriedades 
(< 50 ha), com 40,7% e responde por 50,S°/o da produção, com rendimento médio de 393,36 kg/ha 
de castanha. Por outro lado, as grandes propriedades(> 500 ha) concentram-se em 27,39% da 
área e apresentam 21,09% da produção total e apenas 243,97 kg/ha (IBGE, 1996). Isto demonstra 
maior eficiência dos pequenos produtores, que pode ser explicada pela otimização dos tratos 
culturais, consorciação com outras culturas, como também uso de mão-de-obra familiar. 

- 
A partir de 1987, o Estado reduziu drasticamente os incentivos fiscais e passou a priorizar a ação 
de ciência e tecnologia, financiamento seletivo com incorporação de tecnologias no processo 
produtivo, normatização da castanha e da amêndoa e presença como agente conciliador dos 
conflitos entre os principais segmentos envolvidos na atividade. 

A pesquisa desenvolveu, durante as últimas décadas, tecnologias que constituem expressivas 
contribuições para a mudança do atual perfil da exploração do cajueiro. Uma das mais importantes 
tecnologias foi o desenvolvimento de clones de cajueiro do tipo anão precoce, a partir da década 
de 80, ocasionando novas perspectivas para a cultura, pois, apresenta porte reduzido e potencial 
produtivo de 1 .300 kg/ha de castanha em regime de sequeiro (Barros e Crisóstomo, 1995), contra 
os atuais rendimentos médios inferiores a 200 kg/ha na área total de cultivo no Brasil (IBGE, 1994, 
1995 e 1996}. Outra ação importante foi o desenvolvimento de minifábricas. A flexibilidade no 
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processamento proporcionado pela minifábrica possibilitou os estados tipicamente produtores 
de matéria-prima a induzir agregação de valor e geração de empregos. São exemplos os estados 
da Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. Com isso, tem havido uma modificação no 
perfil dessa atividade na região Nordeste, que antes tinha basicamente o Ceará como parque 
processador. Nesse aspecto, o Piauí, por exemplo, tem estruturado um conjunto de incentivos 
fiscais direcionados à criação de um parque processador descentralizado e a limitação 
(tributação) da venda da matéria-prima para fora do Estado. 

r 

Apesar da significativa importância sócio-econômica para a Região, essa agroindústria vivencia, 
atualmente, uma crise com sérias implicações nos níveis de emprego e renda, tanto na área rural 
como na urbana, com conseqüente queda do volume e de divisas e impostos. Na verdade, o setor 
agrícola vem atravessando uma fase de ajustamento após os incentivos fiscais. Os aventureiros 
que ingressaram na atividade apenas para obtenção fácil dos recursos governamentais, não tendo 
o caju como seu negócio principal, devem dar espaço a outros que realmente estejam inseridos no 
"agronegócio caju", promovendo a instalação de pomares com genótipos de qualidade superior e 
adaptados aos demais ecossistemas, proporcionando ganhos que viabilizam a exploração dessa 
cultura. Além desse quadro, os preços pagos aos produtores, tanto para a castanha quanto para o 
pedúnculo, não são muito animadores e estão quase sempre abaixo do preço mínimo estabelecido 
pelo governo, o que tem acarretado desestímulo ao setor produtivo. 

r 

r- 
Por outro lado, há um cenário bastante promissor para a cajucultura nacional. Existem diversos 
pontos positivos que podem ser considerados. 
(i) a região Nordeste é sede do Centro Nacional de Pesquisa de Agroindústria Tropical, onde o 
caju é o produto mais estudado e possui diversas tecnologias já disponíveis; 
(ii) disponibilidade de grande variabilidade genética em razão de o Brasil ser o berço do cajueiro; 
(iii) revigoramento do cooperativismo regional por meio do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE), com o apoio do Banco do Nordeste, entre outros programas; 
(iv) possibilidade de agregar maior valor à castanha, por meio das minifábricas e maior 
aproveitamento do pedúnculo. 

r 

r 

r 

A pesquisa disponibilizou diversas tecnologias para o incremento da produtividade, entretanto, 
representa apenas um segmento de um sistema mais complexo, sendo necessárias ações a 
curto, médio e longo prazo, decisivas nas áreas de assistência técnica, crédito, financiamento e 
efetiva participação de produtores e industriais. Em suma, há necessidade de maior atuação 
governamental, mediante políticas públicas, mais atinadas com a consolidação do agronegócio 
e não somente com segmentos produtivos independentes. Nesse caso particular, há de se avançar 
no aproveitamento mais diversificado e integral do caju (castanha e pedúnculo), como alternativa 
de tomar mais atrativa e rentável a atividade. 
Torna-se importante destacar a urgência de combate à crescente desertificação registrada em 
todos os ecossistemas do Nordeste brasileiro. No semi-árido, pelas suas características 
edafoclimáticas, há necessidade de espécies com adaptabilidade suficiente para suportar as 
alterações verificadas periodicamente no seu regime pluvial, principal causa do baixo nível sócio 
econômico da sua população. O cajueiro apresenta-se como uma das mais promissoras soluções 
pelas alternativas econômicas, sociais e ecológicas que oferece, pois tem contribuído para reduzir 
a degradação do solo em áreas desmatadas, como também, para a preservação da 
biodiversidade, por favorecer diversas espécies de pássaros, insetos, pequenos animais silvestres 
e microorganismos. A poda do cajueiro, prática realizada com o objetivo de facilitar os tratos culturais, 
a colheita e o consórcio com outras culturas, tem sido alternativa na exploração madeireira, pela 
oferta de material como fonte energética para fábricas, padarias e cerâmicas, colaborando para 
reduzir o processo de desmatamento. 

r: 
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A utilização de outras culturas consorciadas com o cajueiro tem sido prática comum entre os 
produtores, com a finalidade de reduzir os custos iniciais de instalação. Estudo realizado pela 
EMBRAPA (1989) nos estados do Ceará e Piauí entre 128 produtores (pequenos e médios), que 
tinham o cajueiro como a principal atividade, constatou o seu cultivo consorciado com outras 
culturas, principalmente o feijão, com 73,44% dos estabelecimentos estudados, o milho, com 
40,63% e a mandioca, 27 ,34%. Atividades como a bovinocultura, a caprinocultura e a apicultura, 
também, têm contribuído para o aproveitamento da área, agregando ganhos aos produtores. No 
caso da apicultura, a consorciação é bastante benéfica, pois contribui para aumentar a produção 
do cajueiro por ser as abelhas seu principal agente polinizador. 

A consorciação e o uso múltiplo poderão ser, também, facilmente utilizados com outras espécies 
frutíferas e/ou madeireiras, criando alternativas sociais, econômicas e ambientais para a região. 

Diante do exposto, a utilização do cajueiro como recurso florestal em áreas degradadas no 
âmbito da biosfera da mata atlântica apresenta-se com grande potencial. - 
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PIAÇAVEIRA - PALMEIRA ENDÊMICA DO LITORAL DA BAHIA 
Luiz Alberto Mattos Silva -universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

1. INTRODUÇÃO 

Nas pesquisas sobre o extrativismo vegetal no Brasil, citadas por Pinto e Bautista (1985), verificou 
se que as palmeiras contribuem com 36% do total explorado. Dentre as palmeiras que produzem 
fibra, a piaçaveira é considerada como a de maior importância econômica, sobretudo pela 
qualidade da fibra e a boa aceitação no mercado internacional. A palmeiraAtta/ea 'funifera Martius, 
conhecida por piaçava, piassava ou piaçaba, é uma espécie nativa e endêmica do litoral do 
Estado da Bahia. Estende-se desde a região do Prado, aproximadamente 17º 20' Sul (limite sul da 
espécie), até a fronteira com o Estado de Sergipe, aproximadamente 11 º 30' Sul (limite norte). A 
maior concentração encontra-se no município de Cairu. Em 1980, somente este município tinha 
uma participação de 40% da produção total de piaçava do sul do Estado, seguido pelos municípios 
de Nilo Peçanha com 27%, Canavieíras com 10% e Ilhéus com 5% (Zugaib e Costa, 1988). Estudos 
realizados por Silva e Vinha (1982; 1985) e Vinha e Silva (1998), mostraram que essa palmeira 
ocupa áreas significativas nos municípios litorâneos, associada à vegetação secundária, sob 
mata ou em áreas abertas. Uma de suas características importantes é ser uma planta bem 
adaptada à solos de baixa fertilidade, considerados impróprios para outras culturas. 

Conquanto seja uma espécie de valor econômico para a região litorânea da Bahia, o método utilizado 
para a sua exploracão é o extrativismo. Sua implantacão é feita empiricamente, sem o auxílio de 
qualquer norma técnica pré estabelecida. Os piaçavais, em geral, apresentam-se desorganizados, 
encontrando-se palmeiras com diferentes estádios de desenvolvimento, competindo com espécies 
arbóreas e um sub-bosque herbáceo-arbustivo denso. Como não há um cultivo perfeitamente 
racionalizado, grandes áreas com as condições edafo-climáticas ideais para o plantio dessa palmeira 
ainda não são aproveitadas. Nos 38.000 hectares aptos ao cultivo da piaçaveira no município de 
Ilhéus, estão incluidos os solos de baixa a média fertilidade e sem ocupação agronômica. 

Até agora, poucos são os trabalhos científicos que dão respaldo à difusão e racionalização de 
técnicas sobre o cultivo da piaçaveira. Os mais recentes estão relacionados com o levantamento 
de densidade populacional, biologia floral , comercialização e melhoramento genético. Visando 
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atender a expectativa dos agricultores, já que se trata de uma excelente alternativa para a 
diversificação do litoral baiano, a CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira), 
através do seu Centro de Pesquisas e a UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz) estão 
investigando o melhor método de germinação em condições de laboratório e de campo, bem 
como realizando uma coleta do material botânico para a formacão do banco de germoplasma, 
visando uma Mura seleção do material para estabelecer, através de trabalhos de melhoramento 
genético da espécie, a raça mais produtiva. 

2. USO POTENCIAL E VALOR ECONÔMICO 

Por serem longas, não elásticas, com alta flexibilidade e impermeáveis, as fibras retiradas das 
piaçaveiras são usadas, tanto no mercado interno como externo, para a fabricação de vassouras 
de uso caseiro e industrial (mecânicas), isolante térmico e cordas para amarração de navios. No 
mercado local, um subproduto da extração da fibra, a borra, é bastante procurada para a cobertura 
de casas e choupanas e atinge, em algumas épocas, valor comercial maior que a própria fibra. O 
mercado interno utiliza cerca de 95% da produção. Os principais países importadores de fibras da 
piaçaveirasão Portugal, Alemanha e Holanda, seguidos dos Estados Unidos, Inglaterra e Bélgica. -- ....,) 
Além da fibra, o fruto pode apresentar algum valor econômico, em função da quantidade de óleo 
presente nas sementes. Hoje, porém, apresenta pouca utilidade, já que outros produtos de origem 
vegetal são facilmente adquiridos. Uma outra opção seria sua utilização para carvão vegetal. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, os frutos da palmeira foram utilizados para a produção de 
carvão pela marinha mercante. 

3. ASPECTOS BOTÂNICOS 

O nome genérico deAttalea foi proposto em 1816 por Humboldt, Bompland e Kunth e dado em 
homenagem aAttalus 1 (197 a.C.), rei de Pérgamo, cidade estado na Ásia Menor. São conhecidas, 
no gênero, 22 espécies de palmeiras que ocorrem desde a América Central ao centro sul do 
Continente Sul Americano. Das 15 espécies encontradas no Brasil, pelo menos 1 O são citadas 
por Pinto e Bautista (1985) para o Estado da Bahia:A. acau/is, A. barreirensis, A. borgesiana, A. 
burretiana, A. compta, A. concentrísta, A. funifera, A. humilis, A. pindobassu e A. seabrensis, além 
do híbridoA. x piassabossu. Com base nas coletas de palmeiras realizadas em todo o Estado da 
Bahia, e no levantamento das espécies de Arecaceae depositadas nos acervos dos herbários 
da UFBa, EBDA e Radambrasil (Salvador), UEFS (Feira de Santana) e CEPEC (Ilhéus), Noblick 
(1991) concluiu que na Bahia existem 8 espécies deAtta/ea (A. barreirensis, A. burretiana, A. 
funifera, A. geraensis, A. humilis, A. pindobassu, A. salvadorensis e A. seabrensis), além de dois 
híbridosA. x piassabossu e A. x voeksii, sendo este último descrito recentemente como novo 
para a literatura. Entre todas, a mais importante é aAttalea funifera, descrita por Martius em 1825. 

A piaçaveira é uma palmeira solitária, inerme, erecta, caulescente no sul da Bahia e praticamente 
acaule no norte do Estado. A altura média varia entre 8 e 15 me o diâmetro em torno de 20 e 25 
cm. Apresenta8-1 O folhas, com arranjo espiralado, disposição quase vertical, retas e com ápices 
ligeiramente arcados, aproximadamente 9 m de comprimento total; as margens do pecíolo 
apresentam fibras rígidas (piaçava) de até 3,5 m de comprimento. As inflorescências podem ser 
hermafroditas ou andróginas (constituídas por flores femininas e masculinas na mesma ráquis) ou 
podem apresentar apenas flores masculinas (estaminadas) ou somente femininas (pistiladas); 

_ em ambos os casos, as inflorescências são interfoliares. Os frutos quando maduros são de cor 
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esverdeado no ápice a dourado na base, medem 10-15 cm de comprimento x 5,5-9 cm de diâmetro 
e pesam entre 200 e 270 g; perianto persistente e bege; epicarpo liso, 2-2,5 mm de espessura; 
mesocarpo esbranquiçado, suave, ligeiramente oleoso, 3-6 mm de espessura; endocarpo ósseo, 
superfície, marron-claro, 15-18 mm de espessura, com agrupamentos de fibras; sementes 1-3, 
com 3-4 cm de comprimento e 1,5 cm de diâmetro; endosperma branco, homogêneo. 

r: 

r- 
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Segundo Sondar (1942) são reconhecidos tres períodos de desenvolvimento da piaçaveira. No 
primeiro, denominado "patioba", as palmeiras são novas, o caule ainda está totalmente 
subterrâneo e quando produzem fibras, estas são poucas e curtas. No segundo, chamado de 
"bananeira", as fibras são longas, de boa qualidade, porém ainda apresentam caule subterrâneo. 
No terceiro, o de "coqueiro", o caule se encontra totalmente acima da superfície do solo. O período 
de bananeira é o que apresenta maior produção de fibras, e com maior comprimento, que pode 
atingir mais de 2 metros. As fibras produzidas têm grande resistência à rutura, variam de 2,5 a 7 ,5 
kg por planta (valor médio de 5,3 kg) e a elasticidade varia entre 1, 75 e 9,0%, sendo o valor médio 
de 4,25% e o diâmetro em torno de 1, 1 mm. 

4. SOLOS, CLIMA e VEGETAÇÃO 

r Em seu estado nativo, a piaçaveira do sul da Bahia é normalmente encontrada ao longo da faixa 
litorânea, esta faixa é formada basicamente por quatro unidades de solos, a saber: 
a) solo com horizonte argílico - Tropudults variação Cururupe, pobre, com teor de argila abaixo de 
10% no horizonte A, aumentando para 25-35% nos horizontes abaixo. O pH está em tomo de 5,0. 
A área ocupada no sudeste da Bahia com esse tipo de solo é cerca de 1.000 km2, o que representa 
1 % da região ou 5% da área apta para a cultura da piaçaveira; 
b) solo com horizonte óxico - Haplortoxs variação Tabuleiro, pobre, de textura mediana à argilosa, 
profundos e bem drenados. O conteúdo de argila é superior a 60% nos horizontes inferiores. O pH 
varia de 4,5 a 5,5. A área do sudeste da Bahia com este tipo de solo é de aproximadamente 
15.000 km2, o que representa 16% da área de toda a região. Mais de 80% desta área é apta para 
o cultivo da piaçaveira; 
e) solo com horizonte spódico- Tropaquods, pobre, de textura arenosa, drenagem rápida, pH 
inferior a 4,0. Ocupa 1.800 km2 e representa 2% da região, ou seja, 10% da área apta para o cultivo 
da piaçaveira; 
d) solo pouco desenvolvido - Quartzipsamments variação Cairu - São solos arenosos, muito 
pobres, com mais de 85% de areia, baixo teor de matéria orgânica e com pH acima de 5,5. 
Representam somente 300 km2, menos de 1 % da área com piaçaveiras. Sobre eles estão os 
maiores maciços desta palmeira. 

--- 1 
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O clima da região onde se cultiva a piaçaveira é do tipo Af, caracterizado por ser quente e úmido, sem 
estação seca definida. A temperatura média mensal está entre 20 ºC e 26 ºC, com média anual em tomo 
de 24 ºC, e a umidade relativa do ar está frequentemente acima de 00°/o. A precipitação é relativamente 
uniforme ao longo do ano, e varia de 1.600 mm ao sul de Canavieiras até o Prado Oimite sul da espécie), 
a mais de 2.000 mm, de Ilhéus à região de Valença, área de maior concentração da espécie. 

r 

r 

A piaçaveira é encontrada predominantemente na mata de restinga e na mata higrófila, sobre os 
Tabuleiros próximos ao litoral. Ambas as vegetações são pertinentes ao ecossistema Mata 
Atlântica. Na mata de restinga, a piaçaveira forma o dosei superior da vegetação, enquanto que 
na mata sobre os tabuleiros, vai aos poucos desaparecendo, não sendo mais encontrada nas 
partes densas dessa vegetação. Dentre as espécies herbáceas e arbustivas associadas à 
piaçaveira, predomina a tiririca (Rhynchospora splendens - família Cyperaceae), cuja biomassa 
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representa cerca de 77% da biomassa total dessa vegetação. As espécies arbóreas mais comuns, 
com DAP acima de 5 cm, são o mundururu (Miconia calvescens) e a quaresmeira (Tibouchina 
francavillana), ambas da família Melastomataceae, além de várias espécies de Myrtaceae. As 
espécies dessas famílias botânicas são características da vegetação secundária o que mostra, 
juntamente com a ausência de espécies nobres de madeira, que a área de ocorrência natural da 
piaçaveirajá foi bastante manejada (Silva e Vinha 1982; 1985). 

FLORAÇÃO, POLINIZAÇÃO e FRUTIFICAÇÃO 

As primeiras flores aparecem quando as plantas tem aproximadamente 1 O anos de idade e 
estão no período de "coqueiro". A floração pode ocorrer durante todos os meses do ano porém, 
com maior incidência, durante os meses de verão. A relação é da ordem de 20 inflorescências 
masculinas para3femininas e 1 hermafrodita. A liberação do pólen das flores masculinas ocorre 
logo após a abertura da espádice. Pela quantidade de pólen produzido, acreditava-se que a 
polinização era anemófila. No entanto, Voeks (1985), observou uma grande quantidade de insetos 
que visitavam regularmente as flores, principalmenteApis mel/itera, T rigona sp., Drosophíla sp. e 
duas espécies de Curculionidae. Afim de estudar o efeito desses insetos na polinização, recobriu 
várias inflorescências femininas, com sacos plásticos, de forma que não era permitida a entrada 
de insetos. Após vários dias, observou-se que somente 4% das flores femininas tinham sido 
fecundadas. Já nas inflorescências onde os insetos tinham livre acesso, o número de flor_es 
fecundadas foi cerca de 100%, o que caracteriza como polinização entomófila. Os frutos estão 
reunidos em cachos com até 400 cocos cada, podendo pesar até 70 kg. 

GERMINAÇÃO e PROPAGAÇÃO 

Até bem pouco tempo, se acreditava que a propagação da piaçaveira era provocada pela ação 
do fogo - após a derruba e queima da capoeira - induzindo a germinação através da quebra da 
dormência das sementes. Trabalhos realizados por Voeks e Vinha (1988) na Estação Ecológica 
do Pau-brasil, em Porto Seguro, mostraram que o fogo tem pouco ou nenhum efeito sobre a 
quebra de dormência das sementes desta espécie. Naquela Estação foram plantadas sementes 
em quatro tipos de tratamentos. No primeiro, as sementes despolpadas foram plantadas em uma 
capoeira de aproximadamente 12 anos de idade; no segundo, após a derrubada de parte da 
mesma capoeira, toda a vegetação foi retirada manualmente, deixando o solo exposto ao sol e, 
logo após, foram plantadas as sementes; no terceiro, após a derruba, plantaram-se as sementes 
e queimou-se a capoeira; no quarto tratamento, a capoeira previamente derrubada foi queimada 
e em seguida plantaram-se as sementes. 

Observou-se que as sementes plantadas na capoeira tiveram índice de germinação de 
aproximadamente 60%. Esse valor foi muito superior aos outros tratamentos, onde esse índice não 
atingiu 40%, sendo que o tratamento onde as sementes foram plantadas antes da queima foi o que 
apresentou pior resultado pois, além de retardar a germinação, esse índice foi inferior a 30%. 

- 
A germinação de sementes de palmeiras, em geral, são bem peculiares. Segundo Tomlinson 
(1960), o único cotiledone nunca se expande ou fica verde; ele permanece parcialmente ou 
totalmente subterrâneo. O ápice do cotiledone, correspondente à folha cotiledonar, permanece 
dentro do endosperma e o pecíolo cotiledonar prolonga-se por vários centímetros levando junto 
com ele a plantícula. Como resultado, a plantícula pode se localizar bem abaixo da superfície do 
solo. No caso da piaçaveira, a expansão do pecíolo cotiledonar pode atingir cerca de 20 cm de ~- . 
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profundidade. Desde a germinação, até o aparecimento da primeira folha na superfície do solo, 
pode demorar até 7 meses. Nesse estágio, o sistema radicular já se encontra bastante desenvoMdo. 

r Com o objetivo de aumentar o índice de germinação, efetuaram-se alguns testes na casa-de 
vegetação do CEPEC, utilizando frutos com e sem o mesocarpo, submetidos a uma temperatura 
constante de 40 ºC durante 7, 14, 21, 28 e 35 dias. Os resultados mostraram que a exposição a 40 
ºC durante 7 dias foi o que apresentou melhor resultado, porém o intervalo de germinação foi de 
161 dias, ou seja, do 257º ao 418º dia. Outros testes deverão ser conduzidos visando aumentar o 
índice de germinação e a sua uniformização. Constatou-se que após o 5º mês do plantio, a 
emissão de raizes ocorre a 8 cm da superfície do solo. Estas são de cor creme a amarelado. r: 
A distribuição da piaçaveira em condições naturais sempre foi atribuida a pequenos roedores que 
utilizam o mesocarpo na sua alimentação ou por enxurradas que transportam os frutos. Afim de 
comprovar tal fato, Voeks (1985) coletou vários frutos maduros e colocou-os, devidamente marcados, 
em vários locais. Após algum tempo, retornou ao local de origem e constatou que os frutos não 
tinham sido removidos. Atribuiu o fato ao desaparecimento de roedores. Por isto, e pelo ataque 
normal que sofrem os frutos maduros pelos bruquídeos, destruindo as sementes, a dispersão natural 
da piaçaveira é, hoje, praticamente impossível e só pode ocorrer com a intervenção do homem. 

7. DENSIDADE DOS POVOAMENTOS 

r 

Por ser uma espécie espontânea, o número de piaçaveiras por unidade de área varia 
consideravelmente de um local para outro. Essa variabilidade está relacionada com a distribuição 
natural da espécie como, também, com o grau de interesse dos proprietários rurais na sua 
exploração. Com o objetivo de conhecer o número de piaçaveiras por unidade de área nas 
regiões tradicionais de produção, bem como caracterizar os ecossistemas onde as piaçaveiras 
ocorrem, foram feitas prospecções nos municípios de Ilhéus, Canavieiras e Cairu. No município 
de Cairu, tradicional produtor de fibras, foi encontrado o maior povoamento - com 2.690 palmeiras 
por hectare-seguido pelo município de Ilhéus com 1.626 e o de Canavieiras com 700. 

(' 
Entretanto, quando se comparou o número de piaçaveiras produtivas dentro das áreas estudadas, 
observou-se que a diferença entre os locais estudados nos três municípios não foi tão grande, 
pois, variou de 870 plantas/ha no município de Cairú a 620 plantas/ha no município de Canavieiras; 
isto por ter sido incluído na média o número de piaçaveiras encontradas na mata. Em áreas 
abertas deste município, o número de piaçaveiras em produção foi de 840 plantas por hectare, 
enquanto na mata foi de 400 plantas/ha. 

,,-- 
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8.PRODUÇÃO 

- 1 

Os dados de produção de piaçaveira são desencontrados, muitas vezes obtidos através de 
informações com os proprietários e nem sempre muito confiáveis. Bondar (1942) indica uma 
produção de 8 a 1 O kg de fibras/planta/ano. Visando obter mais pormenores da produção, foi 
conduzido um experimento na Fazenda Barrado Manguinho, situada no km 12 da Rodovia PontaV 
Olivença, no município de Ilhéus. Neste experimento foram marcadas 25 palmeiras consideradas 
jovens, ou seja, na fase "patioba'', sem nunca terem apresentado floração e outras 25 consideradas 
adultas, isto é, que já lançaram inflorescências e apresentam estipe com altura superior a 1 ,5 m 
(fase "coqueiro'). A prod9. ução média das 25 plantas jovens foi de 1.815 g por planta, 40% acima 
das plantas adultas, as quais alcançaram uma produção média de 1.282 g por planta. O comprimento 
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das fibras também foi superior nas plantas jovens em cerca de 36°/o, porém o diâmetro não apresentou 
diferenças significativas. Como a produção de fibras está diretamente relacionada com a produção 
das folhas, a maior e melhor quantidade de fibras nas plantas jovens foi atribuída ao fato de que 
nestas, toda a energia é alocada na produção vegetativa, enquanto na planta adulta uma grande 
parte da energia obtida é alocada para a produção de flores e frutos. 

9. PRAGAS e DOENÇAS 

Por ser uma espécie pouco estudada, pouco se conhece sobre as pragas que atacam as 
plantações de piaçava. Com uma distribuição geográfica bastante restrita, e no clima favorável 
no seu local de origem, é possível que o equilíbrio biológico impeça o aparecimento de pragas 
que venham a inviabilizar a sua sobrevivência. Este equilíbrio, entretanto, pode ser rompido a 
qualquer momento com o excesso de povoamento da espécie e o rápido desaparecimento da 
vegetação a ela associada. 

- 
Todos os insetos encontrados nas piaçaveiras são comuns a outros tipos de palmeiras, 
principalmente as dos gênerosOrbignya e Cocos. Entre as mais conhecidas estão oAspidiotus 
destructor- cochonilha que ataca as palmeiras em geral; não provoca a sua morte, mas o ataque 
desta praga definha a planta, provocando o atraso no seu desenvolvimento. Rhynchophorus 
palmarum, conhecido como "broca da ferida", comum em coqueirais, também ataca a piaçaveira 
através dos ferimentos que aparecem no estipe, feitos pelo homem para subir até as folhas 
durante o corte da fibra e pode causar a morte da palmeira. O adulto deste besouro é de cor 
negra, com aproximadamente 5 cm de comprimento, e de hábito diurno. A fêmea ao ser atraída, 
faz a postura nas axilas das folhas mais jovens ou nas regiões do ferimento. Moura et ai. (1991) 
apresentam algumas medidas baseadas no controle comportamental, químico, mecânico, cultural 
e biológico desta praga. 

Já os frutos são atacados por insetos dos gêneros Caryoborus, Caryobruchos e Pachymeros da 
família Bruchidae, principalmente através das amêndoas. Estes insetos de hábitos noturnos 
ovipositam em frutos caídos e as larvas atacam diretamente as amêndoas, inviabilizando a 
coleta de sementes e frutos maduros já no solo. A coleta das sementes deve ser feita 
preferencialmente quando os frutos ainda estão nos cachos e os primeiros começarem a cair, 
fase conhecidas como de "frutos sapateiros". 

1 O. DOMESTICAÇÃO 

Atualmente são reconhecidos mais de 200 gêneros de palmeiras com cêrca de 2.600 espécies 
(Uhl & Dransfield, 1987), das quais somente quatro espécies são consideradas em estado de 
domesticação: o damasco (Phoenix dactylifera L.), o coco (Cocos nucifera L.), o dendê (E/aeis 
guineensis Jacq.) e a pupunha (Bactris gasipaes Kunth .) . O processo de domesticação é lento, 
podendo demorar décadas ou mesmo séculos. A domesticação não é um processo fácil, porém 
devem ser dados os primeiros passos. No caso específico da piaçaveira vários ítens como solo, 
clima etc. já estão incluídos. O trabalho agora seria estudar e caracterizar diferentes fenótipos 
existentes entre os povoamentos para futura seleção de variedades e híbridos mais produtivos . 

- 
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r: 11. PRODUTIVIDADE 

r 
('· 

A produtividade da piaçava foi medida por Moreau (1997) em quatro sistemas de manejo: mata, 
sistema agroflorestal, pastagem e área plantada. A maior produtividade foi das palmeiras 
vegetando em pastagem e em área plantada e a menor em mata densa, isto é, em ambiente 
fechado. Se agregarmos os rendimentos de outras culturas presentes no sistema agroflorestal, 
provavelmente este será o mais rentável, por unidade de área, além de preservar os recursos 
naturais como água e solo. Ressalva-se que a mata com piaçaveiras, apesar de apresentar 
menor produtividade, é de grande importância, pois pode tornar rentáveis áreas de reservas 
legais, RPPNs e outras matas mantidas preservadas, que tenha piaçaveiras ou possam ser 
enriquecidas com elas. Essa ressalva é feita para que os produtores não pensem que devem 
derrubar matas para plantar piaçava e trazer consequências negativas no futuro, tanto em termos 
econômicos como ambientais. 

r: 
r: 12. COMERCIALIZAÇÃO 

A produção da fibra é uniforme durante todo o ano, mantendo a uniformidade no abastecimento 
da fibra no mercado. Além disso, a piaçava é um produto não perecível, podendo ficar longos 
períodos na planta ou armazenados. Após a colheita separa-se a borra da fibra que geralmente 
é molhada para ganhar peso. Os ganhos obtidos pelas diferentes classes da cadeia comercial 
variam de acordo com os seis caminhos possíveis a serem seguidos até chegar ao consumidor. 
O pagamento do produto geralmente é feito na balança, ou seja, no ato da pesagem. 
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A Mata Atlântica e seus ecossistemas associados (manguezais, matas de restinga, vegetação 
de dunas e outros}, compõe um quadro paisagístico de alta biodiversidade, especialmente 
valorizado em função da redução de sua extensão espacial original. 

As áreas onde se desenvolvem estas formações vegetais, especialmente na zona costeira, foram 
alvo de diferentes modos de ocupação humana conforme os ciclos econômicos e 1ipos de atividades. 

Aconvivênciaentreoserhumano eamataallântica,semprevariou muito, confrnmeo momento histórico, 
o lugar, o 1ipo e duração da atividade econômica e também conforme aspectos culturais e étnicos. 

Na região nordeste, dada a perenidade espacial e temporal de cultives como o da cana-de 
açúcar e fumo, e de suas características fisiográficas e demográficas, as áreas de mata atlântica 
estão colocadas perante processos de convivência diferenciados. 

No Recôncavo Baiano (área desta pesquisa}, a exemplo do contexto nordestino, os canaviais 
iniciaram e terminaram, a supressão de florestas costeiras, em um processo, que prevaleceu do 
século XVI até meados do século XX. 



O desenvolvimento recente no Brasil de estudos em etnobiologia, notadamente etnobotânica e 
etnobiologia, trouxeram também a luz, elementos de uma convivência dinâmica e sustentável, 
por vezes harmônica, que tem se desenvolvido em diferentes porções da zona costeira, bem 
como de todo território inter-tropical brasileiro: são as populações indígenas e caboclas, 
estabelecendo-se em regimes de subsistência e de pequena produção mercantil. 

Estas atividades na zona costeira, desenvolveram concomitantemente às feitorias, mantendo-se 
como atividade ancilar; garantia a alimentação de colonos e pequenas aglomerações instaladas 
ao longo da costa. 

Baseada na implantação de roças em regime de rotação florestal ('Slash and Bum Agricultura'), 
com uso de clareiras abertas na mata e posterior abandono, este modo de ocupação, permitia a 
regeneração das manchas florestais atlânticas, e fomentava um mosaico de paisagem com 
capoeiras1 de diferentes estágios de regeneração. 

Uma possibilidade nova na percepção sobre estas manchas de mata atlântica que vicejam na 
costa brasileira, seria considerá-las não somente como fragmentos remanescentes da mata 
atlântica primitiva, mas também, como um conjunto de fragmentos de capoeiras e capoeirões, 
florestas eliminadas e renascidas através de longo processo de convivência. 

Os modos atuais de lidar com a questão do manejo dos recursos florestais, ainda não adentraram 
nas realidades regionais e locais, de modo a considerar as especificidades ecológicas e sócios 
culturais, existentes em diferentes porções do Complexo Mata Atlântica. 

Existe hoje, um interesse acadêmico e ambiental, em se estudar as relações entre populações 
tradicionais e as florestas tropicais, como modo de se buscar formas de manejo sustentáveis 
para a conservação da biodiversidade. 

O Recôncavo Baiano, uma região de ocupação antiga, núcleo de nascimento da economia 
colonial, caracteriza-se desde os estudos da geografia clássica, como um espaço de grande 
individualidade natural e cultural. 

A Grande Salvador polariza hoje, não somente as atividades econômicas, como é a porta de 
divulgação nacional e internacional da cultura que vicejou no Recôncavo. A capoeira (o jogo de) 
é um destes elementos, hoje com forte inserção no circuito turístico, elemento profundamente 
arraigado na psique e cultura de origem africana e cabocla, a capoeira acabou por incorporar em 
seu contexto ritual, um instrumento musical de percussão: o arco musical chamado deBerimbau. 
O Berimbau tem como um de seus materiais constituídos, a biriba (Eschweilera ovata 
Lecythidacea), elemento vegetal encontrado no domínio da floresta ombrófila densa, a partir do 
Estado do Espírito Santo. A biriba é o elemento analisado neste projeto, do ponto de vista do 
extrativismo e em seus aspectos culturais, conjuntamente ao contexto da organização espacio 
temporal da cobertura vegetal. 

Este projeto contou com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, através do Fundo Nacional do MeioAmbiente-FNMA, concedido e desenvolvido 
através da associação entre o Grupo Ambientalista da Bahia-GAMBÁ e pesquisadores da 

1Capoeira é um vocábulo com múltiplos significados; em tupi é Kaaoeia, Kaa (mata;floresta) -oeira (que foij, mata que existiu 
ou uma mata renovada após a derrubada da mata original; é ainda o nome de um jogo, misto de dança e Juta e também de 
quem o pratica, o capoerista ou capoeira. 
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Universidade Estadual Paulista-UNESP e teve como objetivos: dimensionar o processo extrativo 
em Fragmentos de Mata Atlântica; mapear a cobertura florestal e estudar a sua evolução espacio 
temporal; estudar a estruturar a composição das populações de biriba e realizar a etnografia dos 
saberes e práticas em relação ao extrativismo e ao berimbau, com finalidade de oferecer subsídios 
a conservação e uso sustentado de recursos florestais- matas e espécies vegetais sujeitas a 
atividades de extração por populações locais- existentes no domínio da Mata Atlântica e com 
forte inserção no contexto cultural local. 

r· 

r 

(' 

r: 
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MATERIAL E MÉTODOS 
r: 

A organização interdisciplinar deste projeto foi definida através de quatro eixos temáticos: 

r: 

1. EIXO CARTOGRÁRCO E FíTOGEOGRÁFICO 
Foram utilizados mapas, cartas temáticas e imagens orbitais para a elaboração de cartas 
temáticas da cobertura vegetal e de evolução espacio-temporal da mesma. 

r> 
1 

2 EIXO BOTÂNICO 
O estudo demográfico da biriba (Eschweilera ovata) se deu em duas áreas distintas: 
Área 1- proximidades da represa do rio Joanes, Via parafuso, Camaçari-BA, local de 
exploração intensiva das "biribas" nos últimos anos, fragmento de Floresta Atlântica 
secundária (Floresta Ombrófita Densa de Tabuleiros); 
Área li - proximidades da foz do rio Pojuca-Reserva Privada de Sapiranga, Fundação 
Garcia D'Avila, Mata de São João-BA. -· 1 

r: 3. EIXOSÓCIO-ECONÔMICO 
Aplicação de questionário, considerando os dois segmentos diferenciados quanto ao 
papel nas trocas econômicas envolvidas: 

1. comerciantes/vendedores: lojistas, ambulantes, artesãos. 
2 Coletores/extratores. 

r· 
r: 

r· 
r: 
r 4. EIXO ETNOGRÁFICO 

O estudo etnográfico foi realizado com pessoas que residem ou trabalham em Arembepe, 
centro Histórico de Salvador (Pelourinho) e outros locais da Micro-região Homogênea 
de Salvador. 

r: CONCLUSÕES 

r 

Ambas as áreas estudadas possuem vegetação de aspectos fisionômicos semelhantes, 
pertencentes a Floresta Ombrófita Densa de Tabuleiros. Este tipo de vegetação possui 
abundância considerável da espécie E. ovata; 
A espécie apresenta um grande potencial de rebrotamento quando seu(s) caule(s) é 
(são) cortado(s); 
A característica de rebrotamento da espécie favorece a exploração controlada da mesma, 
seja para a construção de berimbaus ou para outras finalidades; 
A retirada da espécie pode ser feita sob um plano de manejo, de modo a aperfeiçoá-la, 
partindo das práticas extrativas locais. 
Ao oferecer subsídios para a definição de graus de sustentabilidade para o processo 
extrativo da biriba em alguns fragmentos de Mata Atlântica, devemos articular as diferentes 
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escalas em que este processo se desenvolve. O desmatamento em uma escala, têm 
sua relevância dMdida com os modos de exploração intra-mata, as demandas oscilantes 
do mercado e as características sócio-culturais dos elementos envolvidos no processo 
(capoeristas, artesóes, extratores, lojistas e turistas). 
Devemos pensar em modelos de Unidades de Conservação adequados para a gestão 
de áreas ou mosaicos de paisagem do ponto de vista do uso múltiplo. 
Amadurecer, com base nos dados técnicos e resultados apresentados, uma 
regulamentação específica para a extração da biriba, conforme discrimina o Artigo 2<> do 
Decreto 750 e sua regulamentação, integrando diferentes variáveis, como as sociais, 
fundiárias e legais, além da participação da comunidade. 
O levantamento etnográfico e sócio-econômico, constatou que outras madeiras além da 
biriba, estão também sendo utilizadas para a fabricação de berimbaus, o que abre uma 
nova frente de investigação para estudos futuros. 
A prática extrativa não é uma atividade que prejudica a Mata Atlântica, deve ao contrário, 
ser considerada uma "aliada" frente as grandes derrubadas ou eventos que 
impossibilitam a renovação da mata pela sucessão secundária. 
Há uma associação não somente metafórica, mas também palpável, entre "Capoeira 
Mata'' e a "Capoeira Jogo", pensemos no ritmo, na circularidade, na renovação após a 
derrubada e especialmente na persistência temporal de ambas, embora ainda não sejam 
notadas e percebidas em seu valor ecológico e cultural. - 
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r MESA REDONDA 1 
TEMA: "CONSERVAÇÃO E ACESSO DE RECURSOS GENÉTICOS" 

r COORDENADOR: Clayton Ferreira Lino (CNRBMA) 
PARTICIPANTES: LaymertGarciados Santos (UNICAMP), Weber Amaral (ESALQJUSP), Wilton 
Duarte (CENARGEN/EMBRAPA), Paulo Kageyama (ESALQJUSP) 

Clayton Ferreira Lino 

r: 
Essa primeira mesa redonda tratará da Conservação e Acesso a Recursos Genéticos na Mata 
Atlântica. Duas questões básicas estão colocadas para discussão: Em primeiro lugar, a proposta 
de estabelecimento de "Reservas Genéticas" para a proteção "in situ" de recursos florestais de 
importância sócio-econômica e ambiental que estejam ameaçadas. Neste caso seriam 
declaradas Reservas Genética áreas de ocorrência de populações da espécie com significativa 
variabilidade genética. 

r 

r 

São três as alternativas colocadas em discussão para a definição de Reserva Genética: 
1) Como novas categorias de manejo a serem estabelecidas no SNUC-Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação; 
2) Como zonas especiais no interior das diversas categorias de Áreas Protegidas; 
3) Como um conceito de conservação a ser aplicado tanto na criação de Áreas Protegidas como 
em áreas externas às mesmas através de legislação específica. 

Os outros aspectos importantes previstos para discussão nessa Mesa Redonda são os relativos ao 
acesso aos recursos genéticos, que nesse momento é motivo de Projeto de Lei no Congresso Nacional 
e nas formas de reconhecer e valorizar etno-conhecimento associado ao uso dos recursos florestais. 

r 

Paulo Kageyama 
ESALQJUSP 
kageyama@carpa.ciagri.usp.br 

r: Inicialmente, bom dia a todos e peço desculpas por não ter vindo ontem; na verdade, fica um 
pouco difícil, a gente chegando hoje, se inserir já e falando em primeiro lugar. Mas eu vou falar um 
pouco no que a gente vem trabalhando; algumas pessoas me colocaram que havia algum 
interesse de que eu falasse um pouco do enfoque que venho colocando no nosso trabalho de 
pesquisa sobre reserva genética. Então esse seria um ponto e, talvez, rapidamente falar um 
pouco sobre a questão da lei de acesso ao recurso genético. r· 

r Estamos em uma região estratégica, vamos dizer assim, do globo em que nós temos certamente 
a maior reserva genética do mundo, a maior biodiversidade do mundo, e tínhamos também aqui 
na Mata Atlântica um outro biama importante, infelizmente com a maior parte destruída. Temos 
toda uma responsabilidade em relação a isto porque é um grande biorna quase todo destruído 
e um outro biorna que é sem dúvida nenhuma o maior patrimônio do mundo: a Amazônia. Somos 
assim o primeiro lugar nessa questão de diversidade de recursos genéticos. Como é que a gente 
vem trabalhando? É importante conhecermos um pouco dessa diversidade. Mas o que a gente 
tem de mais geral, digamos assim, nessa biodiversidade para entender o que representa isso, 
essa nossa riqueza, há uma estimativa de que temos 250 mil plantas nas florestas tropicais e 
também uma estimativa de cerca de 100 vezes mais animais incluindo microorganismos nessa 
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floresta. Então, vamos dizer, num hectare se a gente tem 500 espécies vegetais, teríamos 
potencialmente 50 mil espécies animais e microorganismos nesse mesmo hectare; só para mostrar 
então como isso é de fato uma coisa que a gente não conhece quase nada. E vimos trabalhando 
nesse emaranhado, nesse universo tão complexo e de tão alta biodiversidade. O grande problema 
é que isso representa uma riqueza muito grande, primeiro para exploração, pois possuímos árvores 
e vários produtos valiosos. Por outro lado isso representa um potencial muito grande, muito maior 
ainda em relação aos compostos químicos que essas plantas produzem. Porque nessa floresta 
existe 100 vezes mais animais e microorganismos, é que essas plantas tiveram que, na evolução, 
produzir esses compostos químicos, que na realidade é o que interessa à indústria 

Vocês estão vendo este debate todo sobre biodiversidade, transgênicos etc., isso tudo faz parte 
desse nosso tema: Biodiversidade. A tecnologia veio na verdade para ocupar um espaço muito 
grande, o maior mesmo nesse nosso mercado mundial. Enfim nós estamos com esse problema, 
na verdade, eu não diria esse problema, mas sim uma imensidão de potencial e que nós não 
sabemos exatamente o que fazer. Conhecer esse potencial e o que isso representa, é o mínimo 
que nós cientistas temos que fazer. Eu vou colocar alguns aspectos, só para nós entrarmos no 
assunto. Segundo um levantamento feito pelo Prof. Ademir Reis e outros botânicos anteriores, 
as árvores representam só um terço das espécies vegetais. Então a gente pega 200 a 300 
espécies de árvores num hectare, e isto representa só um terço das espécies. Os dois terços 
restantes são de lianas, epífitas, etc. Então vamos falar só do aspecto árvore, que é na verdade 
a estrutura da floresta, para mostrar a complexidade. Vou dar só um exemplo já que pediram para 
eu falar sobre a questão das espécies raras e comuns; eu vou mostrar duas espécies que a 
gente vem estudando na Mata Atlântica. Em uma área de 270 hectares no Parque Estadual 
Intervales, a gente fez um estudo de uma espécie numa área primária, a Cedrela fissi/is, que é o 
Cedro, nesses 270 hectares têm 34 indivíduos adultos e uma quantidade mínima de regeneração 
por causa até da própria biologia dela; só para dar uma idéia, em 4 hectares procurados palmo 
a palmo, nós encontramos somente 1 O indivíduos jovens em regeneração. O maior levantamento 
já feito de regeneração de uma espécie rara. Só para mostrar que a espécie que é rara também 
tem regeneração rara. Isso aí é o grande problema mesmo porque a maior parte de nossas 
espécies são raras. Acredita-se que mais de 50% de nossas espécies, são raras. E, portanto, 
essas espécies é que dão a alta diversidade arbórea da floresta tropical. A diversidade de 
espécies de 200 a 300 por hectare, porque a grande maioria é rara. E nós não conhecemos nada 
dessas espécies. Aqui tem uma espécie comum, nesse quadradinho de 1 hectare, em escala, 
tem 100 indivíduos adultos de palmiteiro que é uma espécie comum. Então nós temos aí poucas 
espécies com muitos indivíduos tipo o palmiteiro, que seria o enchimento da floresta, digamos, e 
a grande maioria das espécies com poucos indivíduos que são raras. Isso é a nossa diversidade. 
Ironia do destino: as espécies comuns que são poucas. São as que têm maior probabilidade de 
ter compostos secundários químicos. Por que? Porque essas espécies aprenderam a conviver 
com essas centenas, milhares de espécies que estão ali na luta pela sobrevivência querendo 
comer as plantas. Então, vamos dizer, esses compostos químicos são a resposta das plantas à 
essa alta biodiversidade, à maior diversidade de animais e microorganismos. Então, são poucas 
espécies mas com alto potencial de produção, a grande fábrica, grandes fábricas de produção 
de compostos que interessam à biotecnologia. E por isso tem a lei de acesso, tentando ver como 
é que faz isso para a gente não ficar fora desse processo mas ao mesmo tempo entender como 
é que a gente pode estudar isso e negociar com dignidade essa biodiversidade. Isso aí é um 
grande problema mesmo. Então, o que dá a diversidade na floresta tropical são as espécies 
raras e o potencial de compostos químicos está exatamente nas espécies comuns, que 
aprenderam a conviver com esses animais e microorganismos ao seu redor. As espécies raras 
se escondem na floresta dos seus inimigos, então tem menos probabilidade de ter compostos 
químicos. Enfim, é um jogo da natureza. A importância da biodiversidade não está exatamente :,-. . 
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nas espécies que dão a diversidade. Não que as espécies raras não tenham compostos, mas 
têm menor probabilidade de possuí-los. Só para demonstrar que as espécies raras e comuns 
evoluíram para serem raras e comuns, foram estudadas numa mesma áreaCedrela fissílis (rara) 
e Euterpe edulis (comum). M. Reis (1996), de Santa Catarina, detectou que a distância média de 
fluxo gene de pólen deEuterpe edulis dentro da floresta é de curta distância, 56 metros e a de 
Cedre/a f issilís é de 950 metros. Nós estudamos outras espécies e é assim também; as espécies 
que estão distantes aprenderam a se polinizar a longa distância, graças aos animais que vão 
longe etc. Tem os polinizadores que voam longe e os polinizadores que voam curto, na evolução, 
isso foi sendo construído. O que eu quero dizer é que as espécies comuns e as espécies raras 
evoluíram para serem comuns e raras. Todo um conjunto de descobertas vêm sendo feita há 
pouco tempo e mostra que essa floresta é muito mais organizada, digamos, do que a gente 
imaginava. Antes as pessoas achavam que era uma bagunça, com muita promiscuidade, qualquer 
coisa por aí, e que era difícil de entender e ficou assim centenas de anos sem descobrir isto. E 
hoje vem se descobrindo cada vez mais as coisas fantásticas dessa natureza, dessa floresta. E 
a lei de acesso à biodiversidade, o projeto original da senadora Marina Silva que teve, sem 
dúvida nenhuma, uma proposta correta, belíssima, e que provocou um processo de audiências 
públicas. Além destas audiências teve um workshop fantástico que reuniu 100 pessoas. Cem 100 
pesquisadores discutiram essa questão, então foi um processo super aberto, democrático mesmo. 
Para a primeira grande questão que surgiu, a grande conclusão é que não deveria haver lei de 
acesso a recursos genéticos. Porque a EMBRAPAICENARGEN, por exemplo, veio correndo 
gritando, falando: vocês não podem impedir que o recurso genético seja trocado porque nós 
dependemos muito mais de recursos genéticos do que nós temos. Por que nós temos poucos 
recursos genéticos como amendoim, mandioca e não sei mais o que e dependemos de todas as 
outras plantas de recursos genéticos. Mas o problema não são os recursos genéticos. É que nós 
herdamos o termo recurso genético da Convenção da Biodiversidade. Herdamos e daí tivemos, 
que fazer uma lei de acesso a recursos genéticos. Mas o que interessa mais de fato não é o 
recurso genético. É o produto dessa biodiversidade. Então, inclusive, a lei tomou um outro nome 
até por conta disso de que nós estamos tratando muito mais do que esta biodiversidade produz, 
que são esses compostos secundários químicos, sem dúvida nenhuma, isso é que está 
interessando, ou o composto em si extraídoin situ ou então a molécula copiada disso, que é a 
mesma coisa. Enfim, esse é o nosso problema. Como fazer para se conhecer tudo isso, essa 
intrincada complexidade porque essas plantas estão associadas a 100 vezes mais animais, 
sendo isso o responsável pelo equilíbrio da floresta. Para manter qualquer reserva, tem-se que 
cuidar na verdade dessa intrincada relação entre plantas e animais. Não vamos entrar nesse 
detalhe, mas a polinização, a dispersão, a predação, são coisas que cada planta vai ter com um 
monte de outros organismos, uma fina relação. Isso aí está sendo muito estudado. Enfim, como 
entender isso, como usar esse recurso, conservá-lo e depois, como de fato entender o potencial 
que essa biodiversidade representa para só então a negociarmos com dignidade. Enfim, muito 
rapidamente, só para dar uma base de discussão nos meus 1 O minutos. Muito obrigado. 
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Antes de tudo, queria agradecer aos organizadores o convite que me foi feito para participar 
desta mesa. Entrando rapidamente no assunto: acho que o Kageyama usou uma expressão 
chave na exposição dele- negociar com dignidade a questão dos recursos genéticos. Em minha 
opinião, esse é o problema principal, não só para ser discutido aqui, mas o problema principal 
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que a gente tem no tocante à relação entre biotecnologia e biodiversidade. Quando na década 
de 80 ficou claro, para os países industrializados que têm alta tecnologia, que a biotecnologia ia 
ser a revolução do futuro, eles iniciaram uma corrida aos recursos genéticos visando armazenar 
o que pudessem em bancos genéticos, pois sabiam que a informação genética era poder, já que 
nessa relação desigual entre o Norte e o Sul, como o Kageyama mostrou, o Sul tem os recursos 
genéticos, o Norte tem a biotecnologia. Em princípio talvez pudesse haver uma relação de troca 
entre os dois mas essa relação não aconteceu. O Norte antecipou-se e protegeu o acesso à sua 
tecnologia através de uma legislação ampliada de patentes, e exigiu do Sul que este fornecesse 
livre acesso aos recursos genéticos, argumentando que eles eram patrimônio da humanidade. 
Antes mesmo que a questão se colocasse para nós, eles já estavam correndo e tentando 
armazenar o máximo possível de recursos em bancos ex situ. Mas no final da década de 80, 
começo de 90, os países industrializados começaram a descobrir que isso não era suficiente, 
porque havia uma perda dentro dos próprios bancos - que ficou flagrante há uns quatro anos 
atrás nas discussões na FAO, por exemplo. Então era preciso que não só essa riqueza fosse 
controlada exsitu, mas também controlada no próprio local, in situ. E aí, como que por encanto, 
apareceu para todos os países de grande diversidade biológica, a necessidade de fazer uma 
legislação de acesso aos recursos genéticos: depois que já havia sido assegurado que a 
legislação de patentes ia proteger em nível global o acesso a biotecnologia, através dos acordos 
GATT-TRIPS posteriormente incorporados pela Organização Mundial de Comércio. Então, de 
repente, Colômbia, Brasil, Equador, Perú, Indonésia, Tailândia, Índia, todos os países de grande 
diversidade biológica, começaram a ter que se haver com a questão de uma legislação de 
acesso. Do ponto de vista legal, a questão foi introduzida no Brasil de maneira preventiva pela 
senadora Marina Silva que, por vir do Acre e ter um passado nas lutas dos seringais junto com 
Chico Mendes, sabia muito bem do que se tratava. Marina Silva apresentou então um projeto-de 
lei que tinha um cunho socioambiental, e no qual a questão principal era justamente a da 
conservação e proteção dos recursos e a dos direitos das populações que cuidam dos recursos. 
Porque o pressuposto da senadora era o de que os recursos genéticos tropicais não podem ser 
conservados, protegidos e manejados de modo sustentável se não existir uma proteção às 
populações que cuidam deles, guardam-nos e os desenvolvem. Além disso, como o Kageyarna 
mencionou, Marina Silva quis discutir o projeto -foram feitas audiências públicas em vários lugares, 
o tema foi debatido com a sociedade civil e, depois, o projeto deu origem a um substitutivo do 
senador Osmar Dias. Agora a situação é a seguinte: existem três projetos no Congresso Nacional 
com relação a acesso a recursos genéticos. O substitutivo do senador Osmar Dias, o projeto do 
governo e um terceiro projeto, que é muito próximo ao projeto original da senadora Marina Silva 
e retoma as suas bases, ampliando-as um pouco (mesmo porque a gente já havia ganho uma 
certa experiência na discussão). Este último foi apresentado pelo deputado do PT, Jacques 
Vagner, e encontra-se na Câmara dos Deputados. A oposição principal é a seguinte: os projetos 
Jacques Vagner e o substitutivo são projetos que pretendem colocar como questão prioritária a 
conservação e a questão sócioambiental. E, do outro lado, temos um projeto do governo que é 
puramente econômico. Econômico em que sentido? O projeto do governo é o projeto das 
corporações. Tenho até dúvidas de que esse projeto tenha sido feito aqui no Brasil porque ele é 
tão bem recortado para servir aos interesses das corporações, que até parece que foi construído 
junto com elas, Por que digo isso? Porque as corporações querem a informação genética, 
querem acessá-la; como o Kageyarna colocou, a informação é necessária para depois manipular, 
recombinar e reprogramar os compostos. Eles querem poder obter as informações em nível 
local, quer dizer, fazer uma intervenção molecular- em qualquer lugar do mundo, aonde interessar, 
o composto que interessar-pinçá-las e depois de reprogramá-las, patenteá-las em nível global. 
Trata-se de uma interferência que é ao mesmo tempo molecular e global. O que interessa é a 
informação; isso ficou muito claro num seminário em Brasília, quando um representante da indústria 
apresentou um slide no qual uma planta tinha seu organismo decomposto até o nível do alelo. E ',_ 
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ele disse, apontando para o alelo: "É isso que nós queremos comprar". Quer dizer, o que interessa 
a eles é a informação no seu nível molecular. É essa informação que, uma vez trabalhada pela 
biotecnologia será protegida em nível global pelos acordos GATT-TRIPS, tornando a sua 
propriedade um valor apropriado em nível global. O que pretende então o projeto do governo? 
T ransforrnar a União em intem,ediário da transação de compra dos recursos genéticos. Ignorando 
a questão ambiental e a questão social que está vinculada à conservação e uso sustentável dos 
recursos, o Estado se coloca como aquele que vai deter o monopólio dos recursos, mas é um 
monopólio virtual. Por que digo isso? Porque a definição de patrimônio genético inserida no 
projeto do governo afirma que este é um conjunto de componentes, de informações; e o 
conhecimento tradicional associado também aparece como um conjunto de informações. A 
palavra chave aí é informação. Tanto no tocante ao recurso quanto ao conhecimento, tudo é 
transformado num imenso banco de dados que podem ser negociados pelo governo com os 
interessados. Ora! Como se dá, quais são os termos dessa negociação? Os termos dessa 
negociação são: o governo tem o monopólio do banco virtual de recursos genéticos na medida 
em que a lei lhe concede à União o monopólio sobre o patrimônio genético - a biodiversidade 
brasileira transforma-se, assim, num grande bem virtual que pode ser explorado. Quem vai poder 
explorar? São aqueles que vão acessar esses recursos através do Estado - uma vez transferida 
a propriedade desse recurso virtual para o particular, esse sim vai poder atualizar essa 
virtualidade, que será patenteada em seguida. O projeto do governo é muito esperto e 
extremamente perigoso. Do outro lado, os projetos Marina/Osmar Dias e Jacques Vagner 
pretendiam estabelecer um duplo regime. Por um lado, um regime de negociação desses bens 
que também seriam da União; mas, por outro lado, a questão principal era proteger os recursos 
que se encontram em áreas de população tradicional e também os conhecimentos a eles 
associados através de um regime especial de acesso. Isso é possível no âmbito da legislação 
internacional. Quando a gente avança essa proposta, a grande argumentação é sempre: Ah! 
Não pode porque a Organização Mundial do Comércio não deixa; os acordos GATT-TRIPS não 
permitem, exigem que se colocque tudo sob o regime de patentes, e o Brasil assinou esses 
acordos. Mas não é verdade. Existe uma série de estudos a respeito dessa questão que mostram 
que a legislação internacional, principalmente a Convenção sobre a Diversidade Biológica e os 
acordos GATT-TRIPS não fecharam a possibilidade de se proteger os recursos e os 
conhecimentos assoociados das áreas habitadas por populações tradicionais. Falta é vontade 
política. Como falta vontade política, só pode haver proteção efetiva da conservação e do 
conhecimento através de pressão da sociedade civil. Para terminar, gostaria de traçar 
rapidamente um paralelo com a questão dos transgênicos. A gente está vendo nessa polêmica 
uma reprodução do mesmo problema. Quando a gente observa, por exemplo, as ações que 
estão correndo na justiça com relação a questão dos transgênicos, encontra de um lado a 
sociedade civil através de IDEC e do Greenpeace tentando proteger os direitos e os interesses 
da população brasileira, além do respeito a uma legislação que já existe; e do outro lado, 
encontra o Estado junto com a corporação-CTNBio mais Monsanto. O mesmo embate que se 
dá na questão dos transgênicos vai se dar, e já está se dando, com relação aos recursos genéticos. 
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Wílton Duarte Ferreira 

CRITÉRIOS PARA O ESTABELECIMENTO DE RESERVAS GENÉTICAS 

Wílton Duarte Ferreira e Consolación Udry (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia) - 
sol@cenargen.embrapa.br 

O Brasil está entre os seis países de megadiversidade do planeta, apresentando uma alta 
diversidade biológica no nível de ecossistema, genético e de espécies. Isto se deve principalmente 
à grande variação climática e geomorfológica do país, além de suas dimensões continentais 
(mais de 8,5 milhões de km2). Há ainda uma considerável diversidade sócio-cultural, incluindo 
influência dos povos europeus, asiáticos e africanos, além dos mais de 2.000 grupos indígenas, com 
seuscostumes,línguaseformatosculturaisba.slantediversificados.Aallavariedadedosconhecimentos 
sobre a diversidade biológica desses povos, por outra parte, constitui patrimônio notável. 

Segundo o relatório da Conservação Internacional (Mittermeier et al. 1997), o Brasil concentra 
pelo menos de 10% a 20% do número total de espécies do planeta. Sendo que, 50 a 56 mil 
espécies de plantas superiores já descritas, encontram-se no país, ou seja, 20% a 22% do total 
de espécies descritas no planeta. Várias espécies importantes para a economia mundial como, 
o amendoim, a castanha-do-pará, o abacaxi, o guaraná, o caju, a carnaúba e a seringueira, além 
de inúmeras espécies forrageiras, frutíferas, oleaginosas, medicinais e madeireiras, dentre 
outras são originárias do Brasil. 

Ao mesmo tempo, apesar da riqueza biológica brasileira, a maior parte da atividade agrícola nacional 
depende de espécies exóticas. A agricultura brasileira assenta-se, por exemplo, na cana-de-açúcar 
originária da Nova Guiné, no café da Etiópia, no arroz das Filipinas, no trigo da Ásia Menor, na soja 
e laranja da China; a silvicultura nacional depende de eucaliptos da Austrália e de pinheiros da 
América Central; a pecuária utiliza basicamente capins africanos, bovinos da Índia e Europa e 
eqüinos da Ásia Central; a piscicultura ainda utiliza carpas da China e tilápias da África Oriental; e a 
apicultura está baseada em variedades de abelhas provenientes da Europa e África. 

Para conservar a biodiversidade é necessário conhecê-la em sua complexidade. No entanto, 
conhecer a sua complexidade é uma tarefa longa e vasta, e não se dispõem de tempo para fazê 
lo, visto que a diversidade biológica decresce a cada minuto. Os números para análise são 
astronômicos: estima-se algo em torno de 5 a 30 milhões de espécies no planeta, sendo que até 
o momento somente 1,4 milhão de espécies foram catalogadas, 0JVilson, 1988). Entretanto, ainda 
há muita confusão em relação aos termos conservação e preservação. Jenkins (1988), considera 
como "Elemento de Diversidade" qualquer estrutura, desde uma população até um ecossistema. 

Frankel e Soulê (1981), propuseram conservação para indicar políticas e programas voltados 
para a manutenção a longo prazo de comunidades sob condições potenciais para uma contínua 
evolução, e preservação para indicar a manutenção das comunidades sem efeito das pressões 
externas, como por exemplo antrópismo influenciando na evolução. 

Com relação à conservação de recursos genéticos, Valois, Salomão e Aliem (1996), definiram 
três aspectos: 
1. em sentido amplo, é o conjunto de atividades políticas que asseguram a contínua disponibilidade 
e existência de um recurso; 
2. em sentido mais restrito, é o armazenamento e a guarda do germoplasma em condições 

. ideais, permitindo a manutenção de sua integridade; 
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3. a conservação engloba a preservação, que é usada para germoplasma armazenado em 
temperaturas criogênicas. 

r: 
A FAO (1984), tem considerado preservação como sendo um aspecto de conservação, pelo qual 
amostras de populações são mantidas através de processos isolados de manutenção, em ambiente 
livre de ações humanas que possam provocar mudanças genéticas. O processo pode ser ín situ 
quando parte ou toda população é mantida em seu meio natural ouex situ quando amostras destas 
populações são mantidas sob condições controladas, como por exemplo a críopreservação, 
Posteriormente a FAO (Henson, 1992), adotou o termo conservaçãoex situ como conservação dos 
recursos genéticos em ambientes diferentés daqueles onde ocorrem naturalmente, e conservação 
ín situ, como um método de conservação dentro de um ambiente de ocorrência natural. 
O lnternational Board for Plant Genetic Resources-lBPGR (1991), também utiliza o termo 
conservação para ambas as situações: conservaçãoin situ como manutenção continuada de 
uma população na comunidade à qual pertence dentro do ambiente a que está adaptada, e 
conservação ex situ, como a manutenção de espécies em habitats diferentes daqueles aos 
quais estão adaptadas. Hoyt (1991), considerou que somente as espécies silvestres podem ser 
candidatas para a conservaçãoin situ, uma vez que somente elas vivem em comunidades naturais. 
A Convenção sobre a Diversidade Biológica, UNEP (1992), define conservaçãoin situ, como 
sendo a conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de 
populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas 
ou cultivadas no meio onde tenham desenvolvido suas propriedades características. Por outro 
lado, define-se conservação ex situ, como sendo a conservação de componentes da diversidade 
biológica fora de seus habitats naturais. Já a conservação "on farm" (variedades tradicionais) é 
uma alternativa que viabiliza a conservação de animais e ou vegetais domesticados ou semi 
domesticados dentro de propriedades rurais nas quais continuam submetidas às práticas de 
manejo, que foram adaptadas ao longo do tempo. 
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r: Conservação ex situ desdobra-se em várias modalidades, entre as quais conservaçãoin vitro, 
em coleções a campo, em câmaras frias, em nitrogênio líquido, etc. Acredita-se que o material 
genético mantido sob estas condições a longo prazo, longe de seu meio natural, estará menos 
sujeito à ação de forças seletivas e, portanto, leva desvantagem, sob o ponto de vista de 
adaptação, quando reintroduzido em seu habitat natural. Contudo, esta teoria que é muito aceita 
na literatura recente, ainda carece de confirmação experimental convincente (Ueras, 1992). 
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A conservaçãoin situ de recursos genéticos, ou seja, voltada para uma espécie alvo, pode ser 
obtida através do estabelecimento de "Reservas Genéticas". Este tipo de reserva é uma opção 
necessária quando determinada espécie de interesse não pode ser adequadamente conservado 
ex situ. Mesmo para produtos/espécies cuja conservação genética possa ser feita ex situ, a 
conservaçãoin situ pode ser necessária para a efetiva manutenção da variabilidade genética a 
longo prazo, uma vez que permite a continuidade dos processos evolutivos. 
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Todavia, entre as metodologias com mais destaque para recursos genéticos estão as Reservas 
Genéticas para a conservação da diversidade genéticain situe as coleções de germoplasma 
para a preservação da variabilidade genética ex sítu, (Jenkins, 1988). 

As mais recentes negociações no escopo da FAO, consolidadas no "Plano de Ação Mundial 
para a Conservação e a Utilização Sustentável dos Recursos Filogenéticos para a Alimentação 
e Agricultura", recomendam que conservaçãoin situe ex sltu sejam complementares. 



No Brasil a conservaçãoin situ de espécies silvestres se encontra sob a Coordenação Federal 
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. O Congresso 
Nacional visando criar uma legislação ambiental única para a conservação está em discutida o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação-SNUC. Nesse ststemaas unidades de 
conservação são estabelecidas de diversos tipos, manejadas de m8ftleiras diferenciadas, com 
diferentes categorias, resguardando o maior número possível de espécies. 

Até o momento, a maioria das unidades de conservação existentes nos trópicos foram definidas 
mais com base na conveniência, incluindo razões políticas e estéticas, do que em bases 
biológicas adequadas. Entretanto, não há evidência de que as áreas até agora protegidas por 
lei contém as populações mais importantes das espécies com importância econômica atual ou 
potencial, bem como as notadamente ameaçadas de extinção ou raras. 
Tentativas de estabelecer critérios mais técnicos para a seleção de espécies a serem protegidas 
tem apontado a análise do nível de endemismo da diversidade biológica e ocorrência das 
espécies ameaçadas, como balizadora da eleição das áreas prioritárias. 

Recente critério para a conservação das espécies vem sendo estudada por um pesquisador 
australiano, Moritz (1994), que mostra a importância da distinção entre Management Units (MUs) e 
Evolutionarily Significant Units (ESU). MUs são propostas que refletem a pequena subdivisão 
genética dentro de uma espécie - populações conectadas pelo pequeno ou pela baixa 
contemporanidade de genes, mas não são separadas historicamente por um longo período de 
tempo. Pequenas unidades de conservação (MUs) podem ser de relevante interesse para 
conservação por refletir baixa dispersão contemporânea e baixo fluxo gênico na espécie, porém 
talvez suficiente. Enquanto que, ESU como o conjunto de incrementes significativos para a 
conservação natural. Pois o conceito de ESU foi desenvolvido visando fornecer uma base racional 
para uma determinada taxa prioritária e conservação, devido que recursos são limitados e a 
taxonomia existente não reflete adequadamente a diversidade genética, (Morilz, 1994). 

Embora de fundamental importância, os itens anteriores não são suficientes para permitir a 
definição das áreas prioritárias para a conservação. Um dos fatores que deve receber especial 
atenção, no processo de definição de prioridade, é o grau de pressão antrópica sobre as áreas 
com alta biodiversidade e/ou variabilidade genética, e/ou significância evolutiva. 

É este um trabalho que deve ser conduzido em ação integrada, primariamente, pelas equipes de 
ecologia, genética, etnobiológia, documentação e socio-economia, de forma a definir, dentro do 
universo de possíveis prioridades para conservação, aquela área onde a ação imediata é mais 
urgente. Ênfase especial deve ser dada ao levantamento e estudo da situação fundiária. Pois 
deverá incluir mecanismos de monitoramento ambiental instalados no sistema integrado de 
informação geográfica, que permitam, ao longo do tempo, a redefinição de prioridades, bem 
como a implementação de ações emergenciais de resgate, implantação de unidade de 
conservação, ou recuperação de áreas degradadas. 

ESTUDOS ETNOBIOLÓGICOS 

Estes estudos, tem, recentemente levado a uma mudança considerável no conceito de 
conservação ambiental e de utilização do meio ambiente. Trabalhos recentes, sugerem que, 



r 

r 
pelo menos nos trópicos úmidos americanos, não existe vegetação primária sem efeito de ação 
antrópica. Parece evidente que o papel do homem no manejo de ecossistema tropical é muito 
mais abrangente do que se pensou anteriormente. 

r 

r 

Na Amazônia o trabalho de Posey (1985), sugere que em vez de ser a maior área coberta por 
floresta virgem no planeta, pode tratar-se de um gigantesco ecossistema moldado pelo homem 
através dos últimos 25.000 anos, levando muito mais cientistas a acreditar, que em lugar de floresta 
primária, existe um complexo mosaico de florestas úteis ou culturais. Ainda áreas consideradas 
inúteis, tais como mata de cipó, parecem ser resultado de ação antrópica. Situação similar para 
Mesoamérica, onde, tudo parece indicar, os Mayas eram mestres no manejo de ecossistemas. 

r: 

r: Portanto, é evidente que qualquer estratégia de conservação da biodiversidade e variabilidade 
genética nos trópicos úmidos, deve levar em conta a história humana. As pesquisas em 
etnobiologia tratam das interelacões entre o homem e o meio ambiente biótico. Além das 
pesquisas ecológicas a nível de biorna, comunidade ou população são necessárias pesquisas 
sobre a estrutura e dinâmica de populações. 

r: 

Estudos Ecológicos e Populacionais 

r: Estudos detalhados são fundamentais para as populações de espécies-alvo a serem protegidas. 
Estudos de populações apresentam, segundo Frankel (1984), dois fatores limitantes para a 
conservação e manejo em estado nativo: a falta de dados sobre a ecologia das mesmas e o fato 
de que qualquer ação de manejo tende a interferir no ecossistema. 

r: 

A conservação da variabilidade genética de populações exige um conhecimento detalhado de 
estrutura e dinâmica destas, bem como do sistema reprodutivo da espécie. Pesquisas detalhadas 
são de difícil execução quando o número de espécies é muito grande. Conceitos de raridade, 
sucessão, dispersão e grau de ameaça de extinção deve ser considerado na seleção de espécies 
candidatas à esforço de conservação. 

Entre as principais linhas de pesquisa necessárias à conservação ln situ de populações, 
destacam-se as seguintes: 

r: 
a) Biossociologia, que estuda as relações entre espécies para formar o complexo mosaico 
das comunidades naturais. De interesse especial, neste estudo é a identificação de associações 
entre espécies, que permita, a partir do conhecimento da existência de alguns dos componentes 
em determinada localidade, inferir sobre a existência de outros. Contudo nos trópicos o ambiente 
é mais importante para este tipo de interferência. r: 

r b) Biologia Reprodutiva, estuda a forma e estratégias da reprodução das espécies. As pesquisas 
neste tópico precisam ser objetivas, no sentido de focalizar prioritariamente aspectos quantitativos 
do fluxo polínico, biologia de polinização, biologia dos propagulos, organização social e estratégia 
inerente a espécie (no caso espécies dióicas). 

r: 
Um dos pontos chaves que deve ser relevado será a caracterização gênica das populações 
através de marcadores moleculares. Ao se comparar estes resultados com os obtidos no estudo 
da biologia reprodutiva, espera-se chegar ao nível de desenvolver provas eficientes que permitam · 
um "screening" rápido de muitas populações de genes de diversas espécies. 

r: . ,.:;.,.. 
d),:f I 

J;YV 
", '~ 1 



e) Estrutura e Dinâmica, estuda a variação no tempo e no espaço da distribuição das classes 
de idade por sexo, das taxas de natalidade e mortalidade e a relação entre estes parâmetros. 
Esta área de estudo é importante para o monitoramento de populações a longo prazo. 

d) Ecofisiologia, em termos de conservação de recursos genéticos, as pesquisas em 
ecofisiologia permitem definir faixa de tolerância a fatores biótipos e abióticos, de fundamental 
importância para a seleção de locais e de técnica para conservaçãoin situe ex situ. 

Como conseqüência são essências também em programas de conservação de biodiversidade 
ou variabilidade genética, que contemplem a recuperação da área degradadas. Neste caso, é 
possível que o processo de sucessão exija a utilização de espécie ou populações com faixa de 
tolerância mais ampliada dos estágios iniciais, com introdução posterior de material mais delicado. 
Uma terceira utilidade da ecofissiologia radica nas perspectiva que abre para o estabelecimento 
de novas estratégias para a conservação, tantoin situ como ex situ. 

Realizar pesquisa ecofisiologica para determinar a viabilidade de estabelecer coleções de 
plantulasin situ e ex situ como uma nova alternativa para a conservação. 

e) Distribuição e Abundância, estuda a distribuição das espécies em seus habitats e lida 
com a estimativa do tamanho populacional. Esta linha de pesquisa é fundamental para o 
monitoramento a longo prazo. 

f) Ecologia, estuda a relação de indivíduos, populações ou espécies com o seu habitat e com 
outras espécies do ecossistema. Informações acerca de polinização, dispersão, predação, 
comensalismo e mutualismo, podem revelar aspectos chaves para a conservação de 
determinada espécie. A coevolução entre espécies em áreas tropicais é um fator fundamental 
para a manutenção da funcionalidade dos sistemas biológicos nos quais há interdependência 
entre diferentes espécies. 

g) Manejo e monitoramento: constituiu-se na atividade rotineira mais importante da 
conservaçãoin situ após a definição da área para Reserva Genética e recebe o apoio de todas 
as outras linhas de ação. O manejo dependerá do tipo de reserva, podendo ser desde simples 
pesquisa até enriquecimento, ou ainda, no caso de raças locais, um complexo de práticas agro 
ecológicas. O monitoramento terá componentes que utilizarão o Sistema de Informação Geográfica 
-S1G, bem como inspeções a campo. As metodologias empregadas para o monitoramento 
devem ser padronizadas e metodologias ao longo do tempo, para que comparações e inferências 
possam ser feitas. 

ESTRUTURA JURÍDICA 

O arcabouço institucional jurídico proposto para Reserva Genética no escopo deste trabalho 
contempla as seguintes alternativas: 

· Se for mantido o atual Sistema de Unidades de Conservação - SNUC, propõem-se que sejam 
estabelecidas as Reservas Genéticas seguindo as normas e critérios constantes no Conselho 
Nacional de Meio Ambiente-CONAMA, que permite constituir Reserva Genética no escopo das 
Unidades de Conservação preexistentes desde que sejam definidos e aprovados por este conselho. 



r: 
r- 

r: 

· Se for reformulado o Sistema de Unidades de Conservação - SNUC, propõem-se duas 
alternativas: "a definição de uma nova e específica Unidade de Conservação confonne as normas 
do SNUC" ou "encaixar em uma das Unidades de Conservação já propostas pelo SNUC". Sendo 
que Reserva Genética poderá ser de vários tipos e formas, fazendo parte ou não de outras 
Unidades de Conservação. 

A partir do conceito de Reserva Genética, desenvolvido ao longo deste trabalho, propõem-se 
que as Reservas Genéticas sejam destinadas à conservação da variabilidade genética de 
espécies definidas. Considerando o recursos genético como patrimônio da nação- pela recente 
emenda constitucional bem como considerar o processo de aprovação da Lei de Acesso 
Recursos Genéticos. Ao mesmo tempo propõem-se como ação prioritária que Reserva Genética 
venha ser definida como Unidade de Conservação específica. 
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Weber Amaral 
ESALQJUSP 

REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE O ACESSO AOS RECURSOS 
GENÉTICOS: "UMA INTERPRETAÇÃO PARA PAÍSES DO TERCEIRO MUNDO" 

Introdução 

A discussão sobre recursos genéticos, seu acesso e divisão de benefícios, além de ser um tema 
muito atual, possui grande importância para nós, do países do Terceiro Mundo. Detentores como 
somos de grande biodiversidade, somos constantemente bombardeados com notícias sobre 
biopirataria, patenteamento de recursos genéticos e recentemente sobre organismos geneticamente 
modificados. Porém é necessário que sejam feitas algumas considerações importantes sobre o 
que estamos falando, principalmente pelo fato que o tema biodiversidade é complexo e ultrapassa 
as discussões sobre o acesso aos recursos genéticos. Por outro lado, as questões sobre como 
regulamentar o acesso aos recursos genéticos estão muito ligadas ao uso da biodiversidade e a 
divisão dos benefícios obtidos por este uso. Portanto este assunto para nós, possui importância 
estratégica, pois pode contribuir para o uso sustentado da biodiversidade, para a geração de 
renda e ao mesmo tempo, contribuindo para agregar valor aos produtos da biodiversidade, desde 
que sejam estabelecidas políticas e instrumentos jurídicos adequados, que permitam que todos os 
segmentos interessados, ONGs, iniciativa privada, Universidades, e de forma geral a sociedade 
civil possa entender melhor o seu papel no uso e na conservação da diversidade biológica. 

Do que estamos falando? Da biodiversidade ao acesso aos recursos genéticos 

A diversidade biológica ou biodiversidade pode ser entendida como a diversidade das formas 
de vida, distribuídas em diferentes níveis hierárquicos, da paisagem aos ecossistemas, das 
espécies ao conjunto de populações dentro de uma espécie, chegando no menor nível de 
informação possível de ser transmitida, os genes. Porém somente recentemente com novas 
descobertas e ferramentas moleculares, estas informações contidas em genes começaram a 
receber uma atenção especial, especialmente quanto ao seu uso "comercial", seja pelo 
patenteamento de sequências de aminoácidos codificadoras de genes de interesse ou pela 
bioprospecção de compostos químicos naturais de controle poligênico, ou seja por muito genes. 
Por outro lado, quando se discute o tema sobre acesso aos recursos genéticos, todos esses 
níveis hierárquicos da distribuição da diversidade genética são tratados geralmente de forma 
única, ou seja, não existe um adequado tratamento para cada nível da diversidade, isto é , o 
acesso aos recursos genéticos é discutido como se não houvesse distinções entre a diversidade 
biológica em nível da paisagem para o nível de genes por exemplo. 

Além disso, existem acordos internacionais como a Convenção sobre Diversidade Biológica 
(CDB), o Tratado sobre Direito Intelectual de Propriedade (TRIPS), e o Acordo de Cartagena 
(Acordo 391) entre os países andinos, os quais apresentam distintas abordagens sobre como 
definir o acesso aos recursos genéticos, e especialmente como regulamentá-lo. De um lado, os 
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r países do Norte ou desenvolvidos (pobres em biodiversidade, ricos em tecnologia) gostariam 
de ter acesso ilimitado aos recursos genéticos dos países do Sul, ou em desenvolvimento (ricos 
em biodiversidade e pobres em tecnologia), os quais por outro lado, gostariam de ter controle 
sobre os recursos genéticos, e especialmente utiliza-los como uma alternativa para crescimento 
econômico, e até mesmo como forma de atingirem desenvolvimento sustentado. 

r 

A Convenção sobre Diversidade Biológica e TRIPS 
r: 

A Convenção sobre Diversidade Biológica finalizada na Conferência Rio 92, foi um marco 
importante para a inclusão na esfera global e especialmente para estabelecer uma agenda 
sobre diversidade biológica para governos dos países desenvolvidos e em desenvolvimento 
dos problemas, e alertando para os problemas relacionados às perdas da biodiversidade, e as 
alternativas para conserva-la. A Convenção possui três objetivos principais: 
a) conservação da diversidade biológica; 
b) uso sustentado dos seus componentes; 
c) divisão justa e equitativa dos seus benefícios. 

r: 
r: 

r- 
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É a partir desta Convenção que outros acordos internacionais associados ao uso dos recursos 
genéticos e seu patenteamento passam a ser questionados, como por exemplo o Tratado sobre 
Direito Intelectual de Propriedade (fRIPS), na esfera da Organização Mundial do Comércio. Este 
Tratado deverá ter seus artigos revistos (principalmente os artigos 27.3 e 31), principalmente 
quanto a concessão de patentes para organismos e formas de vida, e para uso comercial e não 
comercial dos recursos genéticos respectivamente. 

r 

r: 

Biopirataria e bioprospecção 

Quais as alternativas para usosustentado da diversidade biológica? 
Certamente algumas das alternativas para uso sustentado da diversidade biológica envolvem a 
busca de compostos naturais para uso na indústria farmacêutica e agroindústria por exemplo, em 
práticas chamadas de bioprospecção. Porém ainda existem inúmeras dúvidas sobre qual a melhor 
forma de definir os critérios sobre como esta busca deva ser feita, como os benefícios gerados devam 
ser divididos e principalmente sobre como pagar e valorar o conhecimento tradicional de povos 
indígenas e comunidades tradicionais, uma vez que estes grupos são normalmente as principais 
fontes de informação nesta triagem de plantas e animais em busca de princípios ativos. 

r 

r 
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Se por um lado o excesso de regulamentação para acesso aos recursos genéticos possui 
aspectos negativos, principalmente limitando a participação da iniciativa privada, e mesmo a 
atuação de pesquisadores, a falta desta regulamentação é muito mais preocupante, pois não se 
estabelecem regras sobre como e o que fazer para usar os recursos genéticos de forma 
sustentado, favorecendo a biopirataria, e principalmente o não pagamento pelos recursos e 
informações obtidas pelas atividades de bioprospeccão. A questão da bioprospecção não é 
assunto exclusivo dos países em desenvoMmento. Nos Estados Unidos por exemplo, no Parque 
de Yellowstone (mais antigo do país), somente a bioprospecção de bacterias utilizada em biologia 
molecular gera uma receita anual de US$1 milhão de dólares. 

r: 

r: 

r> Alguns países da América Latina já estão muito preocupados com o assunto de bioprospecção. 
Alguns deles, por exemplo a Costa Rica e Colombia, já possuem contratos já em andamento 
sobre uso de recursos genéticos. O programa de bioprospecção da Costa Rica dentro de um r· 
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Instituto criado para este fim (1 NBio) em conjunto com a indústria farmaceutica Merck, é um dos 
mais antigos e controvertidos em andamento. 

Situação no Brasil sobre legislação de acesso à recursos genéticos 

No âmbito federal o Brasil ainda não possui nenhuma legislação específica sobre acesso a recursos 
genéticos, porém existem três iniciativas sendo discutidas no Congresso Nacional. Uma é o projeto 
de lei da Senadora Marina Silva, do Partido dos Trabalhadores (substitutivo do Senador Osmar 
Dias), uma outra iniciativa é o projeto de lei do Deputado Jacques Wagner, do Partido dos 
Trabalhadores, e finalmente o projeto de lei submetido pelo Executivo, em reação aos dois projetos 
de lei citados anteriormente. De modo geral o projeto de lei da Senadora Marina Silva é mais 
abrangente, e detalhado quanto ao acesso aos recursos genéticos, contrato e proteção ao 
conhecimento tradicional. Neste texto porém não são fornecidos maiores detalhes sobre estes três 
projetos de lei, pois estes foram abordados por outros participantes deste evento. 

No âmbito federal, os estados do Acre e do Amapá já possuem legislação específica sobre 
acesso a recursos genéticos. Em São Paulo, este assunto vem sendo discutido principalmente 
pela Secretaria de Meio Ambiente, dentro do Programa de Biodiversidade (PROBIO), que vem 
promovendo debates e formatando um texto básico como projeto de lei sobre o assunto. No 
estado de São Paulo, assim como nos outros estados, a demanda de algumas empresas 
farmaceuticas em conjunto com instituições de pesquisa foram os principais catalizadores destas 
iniciativas de projetos estaduais de regulamentação de acesso a recursos genéticos. 

Para onde vamos? E o que necessitamos? 

O uso da diversidade biológica, além de ser estratégico para um país como o Brasil, implica em 
ações específicas para que estes recursos possam ser manejados de forma sustentada. Porém 
não devemos nos esquecer que a diversidade biológica não tem fronteiras, ou seja os países 
detentores desta riqueza, devem estabelecer concretamente um diálogo e uma agenda de trabalho 
para a definição de políticas comuns e regimes de regulamentação semelhantes, porém 
respeitando-se as identidades e especificidades nacionais. Somente com esta forma de 
articulação, os países do Sul poderão ter maior poder de barganha na revisão e formulação dos 
acordos internacionais sobre o assunto. 

Paralelamente, estes países ricos em biodiversidade deveriam proporcionar condições para 
formação de massa crítica interna sobre o assunto de acesso à recursos genéticos, envolvendo a 
participação de ONGs, iniciativa privada, Instituições de Pesquisa e Universidades, dentro de um 
cenário com papeis claros e transparentes. Além disso, entendemos que a conservação da 
diversidade biológica não se dá apenas em Unidades de Conservação, mas prioritariamente em 
áreas privadas, cujos proprietários não possuem incentivos para a sua manutenção, e portanto 
não se beneficiando de possíveis recursos advindos de potenciais programas de bioprospecção, 
os quais poderiam ser realizados, em conjunto com outras iniciativas visando o uso sustentado da 
biodiversidade. Este conjunto de atividades diminuiriam a pressões para mudanças no uso do 
solo, e portanto trariam resultados positivos para manutenção dos remanescentes de vegetação 
nativas em paisagens fragmentadas, como as existentes no domínio da Mata Atlântica. 
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r: PERGUNTA 

r 
No seu ponto de vista, a regulamentação do acesso a recursos genéticos pode e deve ser um 
estímulo ao desenvolvimento local? (Cristina Amaral) 

r Weber Amaral 
r: 

Eu acho que sim. O contrato de bioprospecção apenas de uma bàctéria que é extremamente 
importante para a biologia molecular que é chamado Taq, ela ocorre em altas temperaturas e 
proporciona o trabalho com reações de DNA, chamadas de reações de cadeia da polimerase, 
rende para o Parque Yellowstone um milhão de dólares anual. Agora, como que esse um milhão 
de dólares está sendo utilizado e por que ele está sendo utilizando apenas no parque se essa 
bactéria não ocorre apenas no parque? A gente poderia estar trabalhando com microorganismo 
ou com uma molécula de determinada planta que seja extremamente importante para produtos 
farmacêuticos, produtos contra câncer. Agora, como que isso vai ser feito se essas comunidades 
locais têm que ter um nível de organização para que elas possam ter ou receber esse recurso? 
Porque senão elas vão acabar sendo sempre informadoras, ou formadoras dessa informação 
passando-as gratuitamente. Eu acho que a regulamentação tem que contribuir, porque se ela 
não contribuir ela perde esse aspecto social do acesso ao recurso genético. 

r: 

r 
r 
r: 
r: 
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r: 
r: 

r PERGUNTA 
r 

Várias pesquisas etnobotânicas estão sendo desenvolvidas. No seu ponto de vista como os 
pesquisadores deveriam proceder com relação a proteção do conhecimento tradicional, uma 
vez que não temos ainda uma lei de acesso? (Cristina Amaral) 

r: 
r 

r: 

Nos projetos de regulamentação do acesso aos recursos genéticos como se trata a questão de 
recursos genéticos obtidos em propriedades privadas? Na sua exposição só houve referências 
a comunidades tradicionais. (Carlos Eduardo Young) 

r 
r: 
r: 

RESPOSTA 

Laymert Garcia 
r- 

i' 

Bom, com relação a primeira questão o exemplo que me ocorre de pesquisa etnobotânica e de 
conduta ética - enquanto não existe legislação definindo como é que as coisas vão ocorrer- é a 
pesquisa da Manuela Carneiro da Cunha, da Enciclopédia da Floresta, no Acre. Trata-se de uma 
pesquisa acadêmica de levantamento de espécies via conhecimento tradicional das populações. 
Uma vez feito esse mapeamento na região do Alto Juruá tem-se um vasto conhecimento já catalogado; 
mas ao mesmo tempo os pesquisadores não queriam publicá-lo, estavam esperando que houvesse 
uma legislação regulando o acesso ao conhecimento tradicional para não prejudicar os seus 
detentores, entregando-o de bandeja para a bioprospecção. Então o que aconteceu? Como a lei não 
sai, um grupo de pessoas discutiu essa questão e chegou-se a conclusão, por sugestão do jurista 
Carlos Marés, de que se acionasse o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional considerando 
que o conhecimento coletado era um conhecimento de população tradicional e poderia ser considerado 
como uma riqueza, um patrimônio cultural. Houve uma gestão então, junto ao IPHAN, que achou 
interessante a proposta, passando a estudá-la. Então esse é o exemplo que conheço; não é uma 
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solução ainda mas é encaminhamento de uma solução, e vai no bom sentido. Faço parte da Comissão 
Pró-Yanomami; pois houve um estudo de plantas medicinais yanomami feito por dois pesquisadores 
ligados à comissão, o trabalho foi publicado, mas todo o conhecimento tradicional que ainda não era 
de domínio público foi retirado desse inventário, porque a gente também acha que não pode publicar 
esse conhecimento enquanto a regulamentação não for feita. 

A segunda questão é com relação a áreas particulares. No projeto da Marina Silva, e eu acho 
que no projeto do Jacques Vagner também, foi pensado um duplo regime de acesso, de proteção 
e acesso. Na minha exposição mencionei principalmente o regime especial, o regime sui generis 
porque é o que afeta os recursos genéticos em territórios de populações tradicionais. O regime é 
especial porque nas áreas onde não existe população tradicional e onde não existe o 
conhecimento tradicional associado, poderia vigir o regime comum. E o regime comum seria 
aquele justamente no qual o acesso é legislado como ocorre em qualquer país, ou seja, é passível 
de patenteamento. Sou contra essa apropriação, evidentemente. Mas quem trabalhou nessa 
diferenciação entre regime especial e regime comum levou em consideração o fato de que 
áreas de particulares, ou que não têm população tradicional, são áreas inseridas no mundo 
moderno. E no mundo moderno a questão da apropriação parece não se constituir em um 
problema, embora a gente seja contra, faz parte do mundo moderno. Nesse caso, o regime de 
acesso seria o regime comum, através de contratos como sempre ocorre, e evidentemente a 
maior parte dos benefícios do que for transformado vai ser mesmo daqueles que tiverem acessado 
e tiverem se apropriado desses recursos - mas isso faz parte do jogo, digamos do chamado jogo 
moderno e ocidental. Toda a preocupação com a questão da conservação nos projetos da 
Marina Silva e do Jacques Vagner foi tentar proteger pelo menos aqueles que não adotaram a 
via da transformação dos recursos biológicos em matéria prima para a biotecnologia. Essas 
populações que têm uma cultura na qual não cabe a transformação dos recursos biológicos em 
matéria prima, todo mundo que não tem essa opção na sua própria cultura, deve ter pelo menos o 
direito de poder desenvolver uma via alternativa. É essa basicamente a diferença entre os dois 
regimes, o regime sui generis e o regime comum. 

PERGUNTA 

Com o avanço da biotecnologia criando organismos geneticamente modificados, você não acha 
que o genes e não só os compostos secundários estão sob o foco das empresas 
bioprospectoras? Em caso afirmativo, deveríamos então adotar o termo- Recurso Genético? 

- 
RESPOSTA 

Paulo Kageyama 

De fato, é lógico, o componente importante, principalmente quando se chega ao nível da 
industrialização, é a molécula. No final acaba sendo o produto do gene. Então é muito difícil você 
definir claramente com um termo apenas. Você tem que explicar sempre, a que você está se 
referindo. Mas o mais importante é que não é o recurso genético no sentido tradicional. Por isso 
a grande discussão no início da lei de acesso, o CENARGEN, por exemplo, que é o órgão 
nacional responsável pelos recursos genéticos foi completamente contra a proposta da Senadora 
Marina Silva, porque achava que ela era muito restritiva ao desenvolvimento da tecnologia e dos 
nossos próprios programas de melhoramento que envolviam recursos genéticos. Então não é o 

. recurso genético no sentido tradicional, isso que eu queria colocar . Não é que o gene não é 
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importante. Lógico, o gene é o responsável por essas moléculas. E é lógico, com a entrada dos 
transgênicos, genes específicos passam a ser importantes. Agora, certamente a discussão dos 
transgênicos, apesar de ter uma associação com essa discussão, é muito diferente no nível 
genético, porque a questão do transgênico é muito pontual. Você tem um gene que é de um 
organismo e você passa esse gene para um outro organismo. A discussão que o Laymert colocou 
muito bem, é que têm particularidades em coisas que são muito semelhantes. Os condutores da 
política na questão dos transgênicos e na questão da biodiversidade, ao meu ver, não conduzem 
a decolagem desse processo. Eu queria só colocar uma consideração a respeito do que falou 
o Wílton a respeito da tal reserva genética. Também com relação a esse assunto, houve muita 
interpretação incorreta do que seria uma reserva genética. Principalmente reserva genéticain 
situ. Recurso genético é uma coisa muito precisa. É uma coisa que tem utilidade. Quando o Wílton 
coloca a definição-espécies com características importantes; é sempre assim: tem valor porque 
é uma coisa útil para o melhoramento ou para a agricultura. O que a gente está vendo é que 
devido a alta diversidade dos nossos biornas, a grande maioria das coisas que são recursos são 
recursos potenciais. Porque a grande maioria deles está muito longe de ser descoberta. Nós 
temos, só para dar um número, o conhecimento de 1,5 milhões de espécies e o potencial, quer dizer, 
espécies, principalmente da floresta tropical, é de cerca de 50 milhões. Então nós conhecemos 
taxonomicamentesomente3% das espécies. 3% é umacoisaabsurdaparaquem está.começando, 
entrando no século 21. Esse é que é o problema. A grande maioria não é conhecida nem 
taxonomicamente. Então, quando o Wílton fala que a reserva genética tem algumas espécies que 
devem servir como indicadoras para monitoramento, digamos, a gente vem trabalhando exatamente 
nisso, inclusive com o CENARGEN, definindo o que estamos chamando de espécies modelos, ou 
espécies que representem grupos importantes na comunidade. Como fazer isso, é a coisa mais 
difícil. Estamos nos detendo nesse aspecto, tentando ver se alguma espécie ou algumas espécies 
podem representar grupos importantes dessa imensa comunidade. Nesse caso, a espécie rara 
que eu citei é uma delas; é uma característica, uma possível indicadora. estamos trabalhando com 
vários grupos ecológicos, guildas importantes, e definindo espécies representativas dessas guildas. 
Enfim, usando sucessão ecológica, usando reprodução, polinização dispersão, fatores de impacto 
antrópico em algumas espécies, e tudo isso é importante para a gente definir que espécie estudar, 
que espécie a gente define como importante para o monrtoramento. 

PERGUNTA 

Tocando no assunto IPHAN, qual seria a adequação de um órgão em modificação e sob polêmica 
assumir uma questão tão nova e especializada em termos científicos? (Marília Brito de Morais) 

Que outros órgãos e instrtutos se candidatariam sobre biodiversidade? (Arnaldo Neves) 

RESPOSTA 
Laymert Garcia 

Bom, de novo a questão do I PHAN. Eu desconheço outros organismos que pudessem abrigar o 
depósito dos conhecimentos tradicionais. A sugestão que o Marés fez do I PHAN era justamente 
porque pela Constituição e pela tradição que existe no Brasil de proteção - a própria legislação 
ambiental parece inspirar-se na proteção do patrimônio cultural-essa era a única maneira possível 
de colocar publicamente que esse conhecimento pertencia às comunidades e não poderia ser 
apropriado por terceiros. Não havia outro organismo, outra instituição que pudesse dar conta da 
história. Então só para fechar a sua pergunta: todos os projetos de lei de acesso consideram que os 
recursos genéticos devem ser bens da União. Mas há uma diferença jurídica a respeito da qual eu 
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- não posso entrar em detalhes aqui: é que uns consideram bens da União, outros consideram bens 
de interesse público, outros bens da União mas de uso especial. Não vou poder explicar aqui essa 
diferença, mas isso faz toda a diferença porque de um lado você pode dar monopólio para o 
Estado e romper o vínculo com as comunidades, e do outro lado, se por exemplo os recursos forem 
considerados bens de interesse público, você teria o Estado junto com as comunidades. 

PERGUNTA 

O que você entende pela frase: a taxonomia existente não reflete a diversidade genética; e se 
essa afirmativa é verdade então deveríamos formar mais taxonomistas para gerar esse 
conhecimento? (Rafaela Forzza) 

RESPOSTA 

Wílton Duarte - 
É, talvez seria. Mas eu não vou me intrometer no que eu não tenho conhecimento, que é taxonomia. 
Eu ainda bato na tecla que seria o estudo da variabilidade, mesmo que seja restrita a espécie 
que você estuda. Se você tiver condições de ver se aqueles indivíduos formam a população é ali 
que você tem que estudar. Agora, eu não sei a forma com que você quertratartaxonomicamente. 

PERGUNTA 

Qual a sua opinião sobre ostransgênicos sob a ótica da ética e da vulnerabilização do meio ambiente? 

A exploração da biodiversidade não é planejada para as áreas externas, as áreas de 
conservação? Este uso econômico não é uma estratégia para se preservar áreas privadas? 
Qual a situação atual do processo de aprovação da lei de acesso a biodiversidade brasileira? 
Essa discussão virá a público? Quando? (Rodrigo Vítor e João Vicente Nunes) 

Eu gostaria de saber dos componentes da mesa, se hoje eles já têm uma avaliação de como as 
comunidades que detêm a informação e as instituições de pesquisa que detêm o conhecimento 
científico vêm incorporando ou lidando com a prática e as implicações da lei de acesso a recursos 
genéticos, já que isso implica em uma grande mudança cultural? (Mar1i Pires) 

RESPOSTA 

Paulo Kageyama 

Bom, em relação à pergunta específica, tem quer vir à baila a questão dos transgênicos, a questão 
ética. Quem trabalha com biodiversidade, um númerotãograndedeespécies, (em um hectare 
tem-se aproximadamente SOO espécies vegetais e 50 mil animais), trabalha com a inter-relação 
entre essas espécies, com sua complexidade gênica (cada organismo tem em torno de 100 mil 
lócos, 100 mil genes aproximadamente, grosseiramente). Quando a gente começa a compreender 
como é que funciona na verdade a inter-relação entre organismos e genes dentro de organismos, 
a gente acha muito, muito absurdo na verdade como vem se brincando de colocar um gene em 
.. um outro complexo. Pegar um gene e colocar em um complexo gênico de 100 mil lócos, 100 mil 
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outros genes. E uma pessoa da Novartis chega ao absurdo de falar que isso é aumento de 
biodiversidade, isso só para dar uma idéia de como é que na verdade se enxerga a questão. Eu 
trabalho com marcadores genéticos, inclusive com moleculares, é minha ferramenta. Só que eu 
trabalho na verdade em uma outra linha, em uma outra direção, criando tecnologia a partir disso, 
criando tecnologia muito mais voltada para os mais necessitados, digamos. Os dois grandes 
projetos que eu tenho são com os seringueiros do Acre e com os assentados do Pontal do 
Paranapanema (SP). Apenas para dar uma idéia de que para que direção vai a minha tecnologia 
genética. E o que eu vejo é que quem está trabalhando com genética molecular, é tão especializado, 
tão especializado, na sua grande grande maioria, que não sabe exatamente nem de onde vem 
aquele gene que ele está trabalhando. Ele entende da tecnologia, vamos dizer, como trabalhar na 
verdade com aquelas ferramentas belíssimas. É maravilhoso você conseguir pegar um gene aqui 
e colocar no outro. Quer dizer, é tão maravilhosa essa tecnologia que eles acabam ficando 
embasbacados com a tecnologia e não entendendo exatamente o que estão fazendo. A grande 
maioria eu vejo que trabalha dessa forma. Então, por isso são, inclusive, manipulados pelas grandes 
empresas. Tanto é que os grandes debates nas universidades, e eu aqui falo porque se deu na 
minha universidade, houve um debate imenso, no salão principal, na semana do agrônomo, sobre 
a questão dos transgénicos, convidando as 4 principais grandes empresas -Monsanto, Novartis, 
Agraevo e a Dow-e convidaram só uma pessoa, corajosíssima, Marijane Lisboa, do Greenpeace 
para falar contra. Foi um absurdo. Tanto é que foi feito um outro debate agora chamando mais ou 
menos paritariamente prós e contras. Felizmente houve isso, até me manifestei colocando que a 
ESALQ de certa forma se redimia. Se bem que não foi no salão principal, mas tudo bem. Isso só 
para colocar a questão ética. De fato eu vejo os meus colegas, infelizmente, trabalhando meio sem 
saber para que, para quem etc. A questão ética é muito importante. 
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Bom, sobre a questão das comunidades tradicionais, é muito incrível mesmo que elas nunca 
tiveram tanta importância. O que tem de pseudo-botânicos procurando essas comunidades 
tradicionais, pegando essas informações ! E por que? Porque é um campo tão grande, imagine 
por exemplo, os compostos químicos. Uma planta pode produzir até 100 compostos químicos 
diferentes. É uma coisa tão absurda, tão absurdamente grande e completamente ao acaso. Não 
se sabe porque que, por exemplo, duas plantas de linhas taxonômicas completamente diferentes 
produzem o mesmo composto. Por que? É uma coisa de milhões de anos de evolução. As 
plantas tentando se defender, então começam a produzir alternativas até achar uma alternativa 
que a torne viável. E é isso que transformou as plantas em fábricas de compostos químicos. 
Desta forma então é impossível se ter uma idéia para fazer o screening. É impossível fazer isso 
de uma forma racional. Por isso é que há o conhecimento tradicional, principalmente dos indígenas 
e comunidades tradicionais, que vêm nessas centenas de anos, desenvolvendo esse 
conhecimento, observando animais etc. Não sei como, mas vêm, desenvolvendo conhecimento 
que lhes possibilita saber que plantas podem produzir coisas interessantes para o homem, para 
a saúde do homem. E esse conhecimento é que vem sendo o mais importante hoje para screening. 
É a única forma racional hoje de screening. Eles estão fazendo isso cientificamente. Como é que 
eles fazem? Visitam por exemplo 5 aldeias completamente diferentes e levantam que plantas 
eles indicam como importantes para cada mal, digamos assim, e aí eles fazem um teste para ver 
quais as plantas que são realmente potenciais, que não são enganação de um pajé, por exemplo. 
Os que eu chamo de pseudo botânicos, chegam dizendo que estão fazendo estudo taxonômico 
mas na verdade trabalham para grandes laboratórios. Isso é normal, normal, normal. Tem vários 
casos em que isso acontece. E os botânicos, às vezes, os botânicos nossos vêm dando um 
respaldo para isso, estendem um tapete vermelho porque é um gringo etc. Enfim, tudo isso vem 
acontecendo e a lei de acesso tem que se preocupar com isso mesmo. 
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- Só um informe. Tem um grupo liderado por David Hathaway, escrevendo um decálogo, ou os dez 
mandamentos sobre a questão dos transgênicos. Eles fizeram a primeira versão e estão passando 
para vários pesquisadores da área, escrever, vamos dizer, dez coisas muito enxutas para 
divulgação popular mesmo. Porque percebe-se que é muito importante, como o Laymert disse, é 
muito importante que a mobilização pública se envolva nessas duas questões para que o rumo 
seja tomado no melhor caminho. Só a pressão popular. Existe isso para os transgênicos. Poderia 
ter para a lei do acesso também. 

RESPOSTA 

L.aymert Garcia 

Bom, dado o tempo esgotado, vou fazer um pequeno comentário sobre a situação atual da lei de 
acesso e se a discussão vai vir a público. A situação atual é essa que foi brevemente mencionada, 
existem três projetos. Enfim, haveria uma possibilidade dessa questão vir a ser discutida no segundo 
semestre; mas na verdade há um ponto de interrogação, acho que a votação da lei não vai ocorrer 
esse ano. Com relação a discussão vir a público, acho até que ela já está acontecendo. Tenho a 
impressão de que a popularização da discussão sobre os transgênicos vai ajudar na discussão da 
lei de acesso. Porque de certa maneira a questão dos transgênicos está despertando um pouco a 
sociedade civil para um problema que até agora poderia ser considerado como uma não-questão. 
O que é uma coisa absolutamente esquizofrênica, se pensarmos que o Brasil é o país de maior 
megadiversidade do mundo. Desde a década de 80 essa questão está posta, a gente pergunta por 
exemplo para o ltamarati: qual é a política brasileira de biodiversidade? qual é a estratégia que o 
ltamarati tem para a biodiversidade? Perguntei isso uma vez para um diplomata e ele me respondeu 
que o Brasil não tinha uma estratégia de biodiversidade, que a nossa política era responder à 
política que era colocada internacionalmente com relação ao tema. O que já mostra justamente que 
é uma não-questão, porque se um país que é o país de maior diversidade do mundo não tem uma 
estratégia e se limita a responder, é porque ele já se coloca como reagindo a questão que é 
colocada pelo campo do outro. Só o fato do outro delimitar o campo já mostra como a gente está 
atrasado na discussão. Por outro lado, também a sociedade cMI ainda não acordou para a questão 
de fundo que é realizar o quanto esses recursos são um valor vital. Valor vital é uma questão que 
abrange não só a questão econômica mas todas as outras dimensões da vida, que vão da questão 
econômica à social, à ambiental, cultural etc. Então eu acho que quanto mais a gente puder discutir 
essa questão, melhor. 
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RESPOSTA 

Wílton Duarte 

Só gostaria de colocar que a EMBRAPA Recursos Genéticos , tem uma ampla discussão interna 
sobre a lei de acesso e uma grande interlocução com os parlamentares, tendo participado 
ativamente em todas as audiências públicas com o debate dos transgénicos. Esta discussão 
está sendo bastante trabÍ:llhada para ser colocada à população de forma mais acessível, porque 
são temas de difícil entendimento. Seria redundante ficar tentando falar as mesmas coisas que os 
professores Kageyama e Laymert colocaram. 
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"A exploração da biodiversidade não é voltada, planejada para áreas externas, as áreas de 
conservação e esse uso econômico não é uma estratégia para se preservar áreas privadas?". 
Essa pergunta é basicamente se o uso da biodiversidade é planejado para áreas fora das UCs. 
Isso não é uma estratégia. Eu acho que são duas coisas distintas. Normalmente o uso, ou a 
exploração de biodiversidade pode ocorrer de forma racional ou não racional dentro e fora das 
unidades de conservação. Agora, a questão do uso econômico como estratégia para conservar 
essas áreas, eu acho extremamente interessante e importante. Também só para dar uma idéia 
para vocês, a maior parte dos acordos desses projetos que eu estou revendo, que são acordos 
entre companhias e para bioprospecção, tem indicado que a maior parte dos benefícios que 
retornam tanto para a iniciativa privada tanto para a comunidade tradicional, são benefícios 
indiretos. Não são benefícios monetários diretos. Por exemplo, o contrato da IMBIO da Costa 
Rica com a Merck é um contrato que basicamente dá condições para a Costa Rica conservar 
uma pequena área. Por outro lado, este projeto teve investimentos muito maiores em propaganda 
que efetivamente em esforços para conservação, pois muitas iniciativas como esta, possuem um 
carater de relações públicas, ou seja de marketing muito grande. A discussão sobre benefícios 
não monetários, ou seja, contribuindo para o aumento da capacidade das comunidades locais 
em estudarem a flora e fauna regionais (capacity building), com estudos taxonômicos, importantes 
para a bioprospecção, é uma possibilidade que não deve ser descartada. Um dos argumentos 
utilizados para o baixo ressarcimento dos benefícios (benefit sharing) e dos conhecimentos 
tradicionais advindos da bioprospecção, é que o custo de produção de um fármaco, com todas 
as suas etapas (três fases basicamente), é muito caro e requer muito tempo. Além disso alega-se 
que a fase inicial (da bioprospecção) é a mais barata, e portanto benefícios não monetários 
deveriam ser perfeitamente aceitos, e por isso os benefícios econômicos poderiam ser mínimos. 
Segunda a indústria farmacéutica, da primeira fase até chegar à última fase, na maioria dos 
casos, o desenvolvimento de droga pode custar dezenas de milhões de dólares. Porém esta 
premissa deve ser questionada, pois em muitos casos, populações tradicionais e comunidades 
indígenas, contribuem de forma direta para a diminuição dos custos de prospecção aleatória, e 
fornecendo informações coletadas ao longo de dezenas de anos, e portanto facilitando a seleção 
de princípios ativos de forma dirigida, questionando-se desta forma a geração de benefícios não 
monetários, assim estes benefícios não podem ser dissociados. 

r: 
r'· 
r-. 

r: 

r 
r 

r: 
r- 

r 

-· 1 

r: 
(' 

r 

r: 
r- 

,,.... 

r: 
r 
r 

r 
r: 

r> 



MESA REDONDA 2 

Tema: "ASPECTOS SÓCIO~ECONÔMICOS DA EXPLORAÇÃO E USO 
DOS RECURSOS FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA" 

COORDENADORA: Consolacion Udry (CENARGEN/EMBRAPA) 
PARTICIPANTES: Arnaldo Neves (Associação dos Caixeteiros de lguape), Antônio 
Carlos Diegues (NUPAUB/USP), Danielle Paludo(IBAMNSP), Ronaldo Ribeiro 
(Atlântica Assessoria Agro Ambiental) 

Arnaldo Neves 
Associação dos Caixeteiros de lguape 

ASPECTOS SOCIO· ECONÔMICOS DA EXPLORAÇÃO E USO DA CAIXETA 

O manejo dos recursos naturais é a atividade mais antiga dos processos sociais e extremamente 
importante para a manutenção, sobrevivência e desenvolvimento das populações rurais. 

Durante a década de 90 houve várias proibições de uso dos recursos naturais da Mata Atlântica, 
e isso levou a uma reação da população local que se organizou e criou várias iniciativas para 
reverter o quadro. Foram e são precursoras e autoras das aberturas que hoje vivemos em termos 
de manejo de recursos naturais da Mata Atlântica, inclusive muitos dos projetos aqui apresentados 
são proposituras dessas comunidades, por exemplo: Associação dos Caixeteiros, Associação 
dos Extratores e Produtores de Plantas Medicinais etc .. 

- 
Porém muitas dessas comunidades não estão preparadas para enfrentar os trâmites burocráticos 
dos licenciamentos necessários para o uso e manejo. O que as leva à uma clandestinidade, 
provocando um êxodo rural e um processo de urbanização desastroso, que esta levando a 
extinção de muitas dessas cominidades nas periferias das cidades. - 
A possibilidade de uso legal dos recursos naturais, através do manejo das espécies e de seus 
ecossistemas é uma esperança de desenvoMmento para o Vale do Ribeira. Porém para que isso 
se tome um desenvoMmento sustentável, com todos os componentes sócio econômicos inerentes 
à esse conceito, é necessário que as comunidades rurais que detém os conhecimentos das 
interrelações entre os diversos recursos naturais, sejam garantidas em seus espaços territoriais. 

Um desenvolvimento sem os componentes de uma distribuição de renda justa, cidadania, 
equidade etc, não poderá ser considerado sustentável, mesmo trazendo algum desenvolvimento 
ao Vale, pois produzirá concentração de renda e explorará a mão de obra barata gerada pelo 
êxodo rural e exclusão social. 

Enfim, na minha opinião, este quadro só poderá ser revertido se as comunidades rurais, puderem 
participar do processo produtivo como gestoras do seu fazer, aplicando seu conhecimento secular 
e melhorando a qualidade de vida. O futuro da Cultura Caiçara depende disso. A sociedade tem 
uma dívida para com essas comunidades, sua luta foi que possibilitou, recentemente, a abertura 
de manejo dos recursos naturais. 
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Não tenho mais dúvidas que o manejo dos recursos florestais será uma realidade cada vez mais 
presente ,e a tendência é que grandes empresas se estabelecerão na região; seja na área de 
turismo ou no manejo das espécies Mas para que isso represente um processo sustentável é 
necessário que haja uma distribuição dessa riqueza com equidade que só será possível com a 
participação direta das Comunidades Rurais na gestão desse processo. 

r: 

r- Concluindo; se não tivermos uma atitude urgente de garantias de manutenção das comunidades 
em seus espaços territoriais, o tão esperado e desejado desenvolvimento não será sustentável, 
pois acabará obedecendo a lógica do processo econômico atual que exclui do mercado grandes 
parcelas da população e promove grande concentração de renda. r: 

r 

r Antônio Carlos Diegues 

NUPAUB/USP 
adiegues@usp.br 

Eu não vou apresentar nenhum trabalho específico, a não ser um levantamento sobre o 
conhecimento tradicional no Brasil que acabamos de fazer para o ministério. É um volume de 
mais ou menos 400 páginas, e o que tentamos foi, o que aparentemente nunca foi feito, mapear 
esse conhecimento, através de quinze variáveis distintas, desde relações hidrográficas até 
definições de populações tradicionais. 

r: 

Chegamos a um mapa do Brasil, um pouco diferente daquele que costumamos ver, onde temos em 
torno de 12 ou 13 categorias de populações tradicionais não indígenas, desde atores novos que 
apareceram, como os quilombolas, até os mais antigos como caiçaras, ribeirinhos e assim por diante. 

r 

Pretendemos não só colocar esse trabalho à disposição do público, como também na internet. 
Aliás, já está no NUPAUB. Todos esses trabalhos, mais de mil, sobre índios e não índios, são 
fisicamente catalogados e queremos na verdade, fazer disso, uso público. As únicas quatro variáveis 
que não vão para a internet são exatamente aquelas, que aparentemente interessam mais. Isso é, 
as espécies e para que fins cada grupo as utiliza. Achamos melhor não publicar por enquanto. A 
maioria dos trabalhos são teses e relatórios de mestrados e doutorados e por isso mesmo não 
estavam, digamos, à disposição do público em geral. São trabalhos que cobrem o Brasil inteiro. 

r-. 

r 
Vou me referir a alguns conceitos, tratados aqui na mesa anterior e fazer uma ponte com essa 
mesa porque acho importante essa emergência de novos atores sociais, no caso as populações 
tradicionais e sua relação com a biodiversidade. 

r: 
Discordo da frase: "O conceito de biodiversidade, é um conceito ambíguo, é um conceito muito 
geral". Não acho que seja ambíguo. Existem sim, várias definições para biodiversidade. 

,,.... 
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A Convenção da Biodiversidade no seu artigo 8J reconhece o conhecimento tradicional das 
comunidades sobre a biodiversidade, enquanto a nova legislação brasileira praticamente expulsa 
as populações daquelas áreas em que a biodiversidade é mais densa, isto é, os parques 
nacionais e outras áreas chamadas de uso indireto. São as incoerências da legislação. Quer 
dizer, de um fado se valoriza o conhecimento, de outro se expropria as populações dos seus 
territórios e por isso mesmo, do acesso à biodiversidade. Acho que o novo SNUC também não 
consegue resolver isso de forma cabal apesar de, pela primeira vez, ter ingressado categorias 
novas de população tradicional. Na verdade certos segmentos do ambientalismo brasileiro 
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continuam tratando essas populações tradicionais como marginais, incompetentes, sem 
conhecimento, o que também contradiz exatamente o levantamento que a gente fez. Mais de mil 
e cem trabalhos - e são muito mais, talvez a gente tenha pego metade dos trabalhos que existem 
no Brasil - todos eles afirmando e reafirmando esse conhecimento tradicional, sobre ervas 
medicinais, sobre peixes, sobre recursos genéticos e assim por diante. 

Desta froma, a primeira coisa que precisamos perguntar é, o que é essa biodiversidade? De um 
lado é definida pelas ciências naturais, como a diversidade genética, de ecossistemas, de espécies 
etc. Para os cientistas naturais a biodiversidade, no fundo, é uma listagem de família, gênero, etc., e 
não tem nada a ver com quem gerou na prática esse conhecimento. E aqui a grande ruptura entre os 
cientistas sociais e os cientistas naturais. O que faz muito recentemente as ciências sociais é associar 
essa diversidade biológica, genética etc., com uma categoria social que não só a conhece como 
em muitos casos a tem criado. Nós temos vários estudos de Gomes que mostram como certas 
intervenções dessas populações tradicionais em áreas de mata ao invés de diminuir a 
biodiversidade a mantêm e em alguns casos até aumentam, isto é, algumas espécies que não 
estavam naquelas áreas foram introduzidas no sistema dos caiapós, das roças caiçaras etc. 

Então, o que nós estamos pensando na verdade, não é que o conceito de biodiversidade seja 
amplo e ambíguo mas de qual biodiversidade nós estamos falando. 

Um fato extremamente grave é a ligação entre parques e unidades de conservação sem 
população tradicional e o acesso a recursos genéticos. Na minha teoria, à medida que esses 
parques e essas áreas protegidas fiquem sem população tradicional, tornam-se definitivamente 
propriedade do estado. E o estado vai fazer, como faz o estado costariquenho com a Merck que 
praticamente vende esses recursos naturais por um milhão de dólares, quando esse laboratório, 
só ele, sem dúvida, vai tirar pelo menos 100 ou 400 vezes mais. 

Será que é isso o que nós queremos? Entregar para um estado neoliberal privacionista, porque 
é disso que se trata, esses parques que sem dúvida, vão ser privatizados, se já não estão sendo, 
transformados em mercadoria? Ver o patrimônio nacional, sem falar no patrimônio comunitário, 
vendido e barganhado em âmbito internacional por governos sob os quais a sociedade, muitas 
vezes tem pouco controle? Ou não seria interessante guardar esse conhecimento junto às 
populações para que elas recebessem os benefícios do seu conhecimento tradicional? É uma 
questão, mais do que científica, extremamente política. São as definições do que é biodiversidade. 

Nesse trabalho comecei a procurar definições e fui ver, por exemplo, qual a definição de manejo. 
Tem definições fantásticas e tão relacionadas com a questão da biodiversidade. A definição da 
Ciesp diz que "manejo é a aplicação de programas de utilização dos ecossistemas naturais ou 
artificiais baseado em teorias ecológicas sólidas, de modo que mantenha da melhor forma possível 
as comunidades vegetais, etc." 

Então, nós que trabalhamos com ciência, a primeira coisa que perguntamos é o que são teorias 
ecológicas sólidas. Elas mudam, porque senão não seriam teorias. Mudam a cada 5 anos. Quem 
se lembra das reservas, do quaternário, da teoria das bioregiões. Todas elas estão sendo 
sucessivamente abandonadas por sua incapacidade de explicar os fenômenos mais globais. O 
que é, na verdade, esse baseamento em teorias ecológicas sólidas? Se pegarmos a definição 
dos etno-biólogos e dos antropólogos é interessante porque para Balée, por exemplo, "manejo 
implica na manipulação de componentes inorgânicos ou orgânicos do meio ambiente, que traz 
uma diversidade ambiental líquida maior que a existente nas chamadas condições naturais 
permissivas, onde existe presença humana." Na verdade, ele está associando esse manejo. Isto 
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é, quando ele fala de manejo refere-se ao manejo por populações tradicionais. Aí sim, existe uma 
manipulação desses componentes orgânicos ou inorgânicos feita pelas comunidades tradicionais 
que já fazem isso há três mil anos. Quer dizer, todo melhoramento genético feito até muito recentemente 
foi por essas populações que cruzavam espécies, ou cruzavam plantas e assim por diante. 

r 
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O que nós precisamos é começar a construir uma ciência da conservação que seja de fato uma 
ciência nossa, uma ciência de benefício ao país, de benefício às populações tradicionais, o que 
eu chamo de etno conservação. A conservação da natureza, dos recursos naturais, que envolve 
não somente a ciência enquanto tal, mas sobretudo o conhecimento que as populações 
tradicionais indígenas e não indígenas têm sobre a natureza, sobre a manipulação do mundo 
natural. Por exemplo, constatamos que entre 1980 e 99, houve um salto de mais de 100% nos 
trabalhos de etno biologia, o que é fantástico. Isso significa que já existe uma preocupação em 
um número razoável de botânicos, biólogos que estão associando a biodiversidade a esse 
conhecimento gerado pelas populações tradicionais. 

r 
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Populações que têm sido marginalizadas: no bairro do Rocio, em lguape, metade da população é 
marginal vinda da Juréia, descaracterizada socialmente e culturalmente. Portanto, é preciso criarmos 
também uma teoria nova, nosso grande desafio. Não vamos deixar somente para Balée, um 
antropólogo excelente, ou para estrangeiros, essa necessidade de criarmos uma teoria que conserva 
ao mesmo tempo a diversidade biológica e a diversidade cultural. Essa é a nossa grande riqueza, 
essa é a nossa grande chance. Senão, caímos nas mãos das multinacionais. E vamos, na verdade, 
perder tudo o que temos porque o estado brasileiro hoje não está em condições sequer de defender 
a nossa biodiversidade. Sem falar na diversidade cultural. r: 

r- 

Esse tipo de seminário é fundamental para pensarmos ciência cartesiana e uma ciência nova em 
que se incorpora esse conhecimento tradicional. E criaremos, talvez, uma etno bioconservação. 
Talvez a gente desenvolva um conceito melhor de etno biodiversidade. E que esses conceitos 
tenham mais a cara do Brasil do que das multinacionais. 

r Danielle Paludo 

r- ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS DA EXPLORAÇÃO DA MADEIRA DO MANGUEZAL 
PELA POPULA,ÇÃO EXTRATIVISTA DE BARRA DE MAMANGUAPE - PB, E 
CONSIDERAÇOES SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE E A 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. 
1. Danielle Paludo - IBAMNSP e 2. Vicente Stanislaw Klonowski - Fundação Mamíferos Marinhos. 

r 

A população humana de Barra de Mamanguape, no litoral norte paraibano, tem estreita relação 
de dependência do manguezal para sua sobrevivência, sustento e manutenção de padrões 
culturais. Possui grande conliecimento empírico dos fenômenos naturais, de potenciais e produtos 
disponíveis na natureza, especialmente com relação ao meio aquático. Ocupam-se da pesca e 
coleta de moluscos e crustáceos, pequenos agricultores e trabalhadores das fazendas de cana 
de açúcar. Existem 17 vilas ou agrupamentos rurais, e parte das vilas são aldeias indígenas da 
Área Indígena Potiguar, à margem norte do rio Mamanguape. 

r: 

r: 

r: 

Toda a área é cercada por extensos canaviais. O grande desmatamento da Mata Atlântica e expansão 
das fazendas canavieiras ocorridos com a implantação do programa Pró-álcool a partir da década de 
70, "empurraram" as comunidades para as áreas de preservação permanente, que passaram a ser 
a única fonte disponível de produtos madeireiros e energéticos básicos para a subsistência. 
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Os manguezais constituem uma fonte de recursos de que se servem habitualmente as 
comunidades pescadoras e costeiras. Historicamente existe este tipo de exploração de 
subsistência e é comum a utilização de madeira do mangue para uso doméstico. A procura pela 
madeira aumentou consideravelmente após o Pró-alcool. Para a construção das casas, a madeira 
da mata Atlântica foi substituída pela madeira de mangue, que, embora considerada de qualidade 
muito inferior, tomou-se o recurso disponível. 

São produtos do manguezal para a população extrativista o marisco-pedra (Anoma/ocardia 
brasiliana), a ostra (Crassostrea brasiliana), o caranguejo-uçá (Ucides cordatus), o goiamum 
(Cardisoma guanhumO, o siri açú (Callinectes danae), o camarão (Pennaeus subtilis, Pennaeus 
schmittJ) e o sururu (Myte//a sp). Diversas espécies de peixes são exploradas pelos pescadores 
do rio Mamanguape. 

A atividade econômica mais importante relacionada ao manguezal do Rio Mamanguape é a 
captura artesanal do caranguejo. - 
Analisamos dados sobre o montante de madeira retirada do manguezal pelas populações 
extrativistas entre 1989 e 1993 em Barra de Mamanguape e desenvolvemos cultivo experimental de 
espécies de mangue para conhecer a demanda de madeira das populações humanas, se esta 
forma de retirada é sustentável e se é viável fazer o reflorestamento. Levantamos quanto era retirado 
de madeira do manguezal do rio Mamanguape com o fim de construção de casas locais com o 
registro da quantidade e tipo de madeira retirada por cada morador que fosse reformar ou construir 
sua casa. Para fins de cálculo foram utilizadas as informações entre junho de 1989 e junho de 1990. 

Paralelamente, foram produzidas mudas, feito o plantio de mangue e estudado o desenvoMmento 
das árvores. 

A exploração do mangue do rio Mamanguape é feita deforma extrativista sobre os seguintes produtos: 
árvores para lenha, carvão e madeira para a construção de casas, cavernames de embarcações e 
estacas para plantações de inhame; e extração da casca das árvores para retirada do tanino. 

A maioria das casas (85 %) apresenta a mesma tipologia de construção: armação de paus 
roliços, paredes de taipa formada por uma rede estrutural de madeira entrecruzada (enxameado) 
recoberta de barro cru, chão de barro batido ou cimento e telhado com telhas de barro do tipo 
canal ou cobertas de palha de coqueiro dobradas e secas à sombra . 

A construção de taipa usa recursos encontrados no próprio local, é bastante adequada ao clima 
da região e existe uma relação entre o tipo de moradia e o grau de dependência do morador com 
os meios de produção ou, de outra forma, a independência dos moradores com as áreas urbanas 
e seus habitantes. As moradias de taipa estão sempre frescas e ventiladas. O inconveniente da 
madeira do mangue utilizada é a pouca durabilidade das casas, que em média a partir do sétimo 
ano após a construção necessitam de reparos e substituição das peças degradadas. 

O uso de lenha pelos moradores é muito comum, variando entre 54% e 100% dos moradores das 
vilas de Barra de Mamanguape e da Ilha do Aritingui, respectivamente. 

Lenha e carvão são as únicas alternativas energéticas para grande parte da população humana 
rural de Rio Tinto e Marcação, e o manguezal é a única fonte de madeira para a construção de 
casas. O corte e retirada de madeira, independente da existência de legislação ambiental é feito 
continuamente em toda a área do manguezal sem critérios técnicos assumidos. '- . 
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A extração de maior magnitude aparente ao longo do ano é a retirada para a construção de moradias. 
Para construir uma casa de taipa de dois quartos, sala e cozinha consome-se entre 800 e 900 
troncos de árvores de mangue de espessuras variadas. 

r 
As peças de madeira retiradas do manguezal são classificadas conforme a espessura em varas 
(diâmetro médio de 20 a 40 mm), caibros e enxaméis (40 a 80 mm) , linha, portal e esteio (acima de 
80 mm). As espécies utilizadas são Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle. Para a 
construção de uma casa de dois quartos, são usados, em média, 500 varas, 340 caibros e enxaméis 
e 22 portais, linhas e esteios. 
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Registrou-se a retirada de 44.095 árvores em um ano, sendo 55% de árvores jovens com diâmetro 
inferior a 40 mm (varas) , 41 % de árvores com diâmetros entre 40 e 80 mm (caibros, enxaméis e 
estacas) e 4% de árvores com diâmetros superiores a 80 mm Qinhas, portais, travessões e esteios). 
A madeira é extraída do mangue geralmente pelo próprio dono da moradia, embora existam alguns 
moradores mais habituados a este tipo de serviço e que fazem a retirada para terceiros, a pedido. 
Em geral, a madeira é tirada nos dias de lua minguante, para aumentar a sua durabilidade e evitar 
Muros ataques por cupins. São escolhidas as árvores retas (linheiras), sendo utilizado apenas o 
tronco principal da árvore. No caso das peças de madeira mais grossas, esta procura das árvores 
com diâmetro de tronco desejado que seja linheiro proporciona um desmate esparso. Para a 
retirada de varas, costumam ser escolhidas áreas de repovoamento típicas do manguezal, onde 
há grande densidade de árvores jovens, juntas e do mesmo tamanho. Aí costumam ser abatidas 
várias árvores na mesma área, podendo abrir clareiras. Uma vez abatida a árvore, os troncos são 
limpos de galhos e levados nas marés cheias em canoas para as vilas. · 
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r: 
As vilas cujos moradores mais exploraram madeira do mangue no período estudado foram a 
aldeia de T ramataia (26,5%), Marcação (15%) e Jaraguá (15%), que apresentam acesso direto 
ao rio e manguezal e onde é muito grande o número de pescadores e trabalhadores do rio. 

r: 

As vilas de Cravaçu e Taberaba, responsáveis juntas pela extração de 16% da madeira extraída 
e registrada, encontram-se na área de canaviais e grande parte dos moradores trabalham nas 
fazendas de cana. Existem poucos pescadores ativos atualmente e a relação cotidiana com o 
manguezal é pequena. 
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As vilas de Barra de Mamanguape, Praia de Campina, Tavares, Lagoa de Praia e Coqueirinho 
são pequenas vilas ribeirinhas ou costeiras e participaram com menos de 5000 árvores 
derrubadas cada uma nos registros. 

r: 

Em algumas áreas mais acessíveis do manguezal é visível o efeito de constantes retiradas de 
madeira. Nestes casos, o manguezal é menos denso, a vegetação apresenta menor altura e 
espessura, o solo é mais exposto ao sol e mais compacto, apresentam algumas vezes espécies 
invasoras como capins e samambaias, e diminui a abundância do caranguejo-uçá. Também é 
visível a degradação do manguezal imediatamente vizinho às vilas ribeirinhas causado 
principalmente pelo desmate para retirada de lenha, para "limpeza'' do terreno, pelo soterramento 
por lixo e outros materiais ou para expansão da área da vila. 

r- 

r: 
r O crescimento paraR. mangle é muito lento. Em nossos experimentos obtivemos valores de 

crescimento diamétrico para as mudas de R. mangle de 2,2 mm/ano se considerarmos apenas 
as mudas que foram plantadas em terrenos com semelhantes condições de umidade, e portanto 
plantas que apresentaram um desenvolvimento mais homogêneo. O crescimento diamétrico 
anual deL racemosa encontrado neste estudo foi maior, de cerca de 10,2 mm. 

r 
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Com as taxas de crescimento encontradas, pode-se estimar que a idade de árvores da espécie 
Rhizophora mangle derrubadas para servir como varas é inferior a 6 anos, que para caibros e 
enxaméis são derrubadas árvores desta idade até 14, e para servir como linhas e similares, 
árvores com mais que 14 anos de idade. Com a taxa de crescimento encontrada paraL. racemosa, 
e se o crescimento diamétrico for igual ao longo dos anos, pode-se estimar que as mudas atingem 
tamanho para servir como caibro/enxaméis entre 4 e 8 anos de idade, e para servir como linha e 
similares, idades superiores a 8 anos de idade . 

Barra de Mamanguape reflete a realidade das populações rurais nordestinas quanto à necessidade 
de produtos florestais para fornecimento de energia e matéria prima para construção. Em nosso 
estudo encontramos 86% das famílias dependendo de lenha para o cozimento de alimentos, em 
detem,inadas comunidades com a 1. Aritingui, 100 % utiliza a lenha do mangue diariamente. 

Estes altos índices devem-se à relativa fartura de madeira do mangue na região, à questões 
culturais, ao baixo poder aquisitivo das populações compreendidas por estas comunidades e 
ao relativo isolamento destas comunidades dos centros de comércio e de abastecimento - é 
mais fácil e próximo obter estes recursos do meio ambiente. 

O manguezal é fonte de subsistência e de recursos madeireiros e energéticos imprescindíveis 
para as populações extrativistas de Barra de Mamanguape. Suspender as retiradas de madeira 
feitas por estas populações causaria-lhes um impacto sócio-econômico muito grande e de difícil 
solução. No entanto, com relação ao processo de extração da madeira de mangue em si, 
julgamos que o mais adequado para a sustentabilidade da produtividade do manguezal, e 
levando-se em conta o número de pescadores dependentes desta produtividade, seria substituir 
gradualmente o uso da madeira do mangue nas construções tradicionais por outras madeiras e 
materiais, da mesma forma como a madeira da mata atlântica foi sendo substituída pela madeira 
do manguezal décadas atrás. 

Estudar métodos alternativos de construção em conjunto com os moradores, e usando sempre 
que possível matéria prima disponível ou de fácil aquisição na região, pode oferecer opções à 
comunidade no tempo necessário à digestão das novidades, aprendizado de tecnologias e 
implementação das fontes de matéria-prima disponíveis. A maior parte da madeira atualmente 
utilizada é constituída de paus finos de diâmetro até 40 mm (varas), que podem ser substituídos 
por bambu ou outros materiais, com vantagens em termos de durabilidade e resistência. Outros 
41 % da madeira de mangue atualmente retirados possuem diâmetros entre 40 e 80 mm (enxaméis 
e caibros) e poderiam ser substituídos por madeira selecionada de rápido crescimento em áreas 
reflorestadas para este fim como o sabiá Mimosa caesalpiniaefo/ia que alcança este diâmetro 
em cerca de 3 a 4 anos, rebrotando em profusão, enquanto Rhizophora mangle custa até 27 
anos, conforme as condições ambientais, para atingir esta espessura, sem possibilidade de 
rebrota da árvore cortada. 

Enquanto persistir a atividade extrativa da madeira do manguezal é necessário assumir-se critérios 
técnicos que minimizem o impacto sobre a floresta de mangue no manejo tradicional que já existe 
tornando-o, dentro do possível, sustentável. O rareio sistemático pode ser utilizado para substituir 
a mortalidade natural devido à competição. Uma grande parte da madeira explorada pode ser 
produto dos rareias de manguezal durante seu estágio de desenvolvimento, uma vez que a 
grande maioria da madeira necessária para a construção de moradia (96%) corresponde a 
árvores com dap inferior a 8 cm. Neste caso, seria necessário orientar os moradores das vilas 
ribeirinhas que extraem a madeira sobre a forma adequada de realizar o rareio, de forma a não 
prejudicar a recuperação do manguezal. 
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Discutir a conservação do manguezal e a orientação aos extrativistas é prioritário nas vilas da 
Área Indígena, onde existe maior retirada de madeira do mangue. Atividades de educação 
ambiental sobre o manguezal e sua importância, por outro lado, são especialmente importantes 
para aquelas vilas onde existe atualmente retirada de madeira do mangue embora o manguezal 
não faça parte da rotina dos moradores, como é o caso de Taberaba e Cravaçu. 

r- 
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Deve-se considerar que as áreas superiores do manguezal, sob cotas mais altas de nível do 
solo onde a irrigação pelas marés é menos freqüente são as mais sensíveis ao desmatamento, 
e de regeneração mais difícil. 
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Em outras partes do mundo existem modelos de exploração madeireira em áreas de mangue. 
Tem sido reconhecido, entretanto, que todos levam a um considerável detrimento da extensão e 
qualidade dos mangues além de que as espécies exploradas noutras partes do mundo são 
diferentes das encontradas aqui. 

r- Os maiores benefícios da produção do mangue para as comunidades pescadoras são 
alcançados na sua produção indireta, e não no incremento de madeira. 

Nossos resultados demostraram requerer muitos esforços reflorestar áreas de mangue 
desmatadas do rio Mamanguape, e consideramos que o reflorestamento de mangue, neste 
caso, deveria ter como objetivo recuperar as áreas degradadas, e não fins de exploração 
madeireira. Outras espécies madeireiras deveriam ser reflorestadas em áreas externas ao 
mangue com objetivo de fornecer madeira para as populações ribeirinhas e carentes. 
Consideramos que qualquer forma de extração do manguezal não deveria levar à abertura de 
clareiras e exposição do solo, sob pena de dificultar a sua recuperação. 

r 

r: 

Muitas medidas podem ser tomadas para buscar a conservação do mangue e a sustentabilidade 
de sua produção, como regulamentar os usos da madeira, controlando quantidades e forma de 
exploração da madeira e implantando projetos de ordenamento fiscalizados pelo IBAMA e órgãos 
ambientais; fazer reflorestamento de áreas degradadas e clareiras; promover o uso de madeiras 
alternativas como o bambu e o sabiá, com projetos de reflorestamento em áreas de terra firme; 
promover o desenvolvimento de tecnologias alternativas de construção de moradias e de fontes 
energéticas para a população local diminuindo a pressão sobre o mangue; incorporar a população 
local no planejamento e execução dos projetos de utilização dos recursos do mangue e melhorar 
as formas já existentes de exploração de produtos do mangue. 

r: 

r: 

Sobretudo parece ser fundamental em Barra de Mamanguape proteger o manguezal de pressões 
e ameaças externas capazes de provocar grandes e abruptas destruições como os viveiros de 
aquacultura, pastoreio etc, e priorizar a população local como beneficiária dos produtos do 
mangue. Há que se considerar que, embora o uso doméstico de madeira seja tradicional entre 
as comunidades, a destruição da Mata Atlântica, que provocou a busca à madeira do mangue foi 
causada por agentes externos à população local. Que alternativas de sobrevivência teriam estas 
comunidades extrativistas se todo o potencial florestal da região fosse destruído por projetos de 
produção externos? E que perspectiva de conservação do ecossistema manguezal? 

r: 
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Ronaldo Ribeiro 
Atlântica Assessoria Ambiental 

OS RESULTADOS E PERSPECTIVAS DO PROJETO DE ENRIQUECIMENTO 
FLORESTAL COM REPOVOAMENTO DE PALMITO JUSSARAEuterpe edulis NAS 
COMUNIDADES QUILOMBO LAS DO VALE DO RIBEIRA. 
Ronaldo José Ribeiro - Engº. Agrônomo -Atlântica Assessoria Agro Ambiental 
Joan ir Odorizzi - Engº. Agrônomo - Atlântica Assessoria Agro Ambiental 
Jefferson Viana do Nascimento - Técnico Agropecuário Atlântica Assessoria Agro ambiental 

INTRODUÇÃO 

De modo geral, a exploração do palmiteiro, no Vale do Ribeira, pode ser caracterizada como 
atividade predatória e desordenada que se constitui em uma fonte de renda imediata da maioria 
da população regional, principalmente posseiros, pequenos agricultores e desempregados da 
periferia das cidades, que acabam se sujeitando a cortar palmito, em decorrência da situação 
sócio-econômica, apesar de todos os riscos que a atividade oferece. 

O papel ecológico do palmiteiro na floresta é importante. Discute-se que seja uma "planta chave" 
na comunidade florestal, em função da quantidade de pássaros e animais que o utilizam como 
fonte de alimento. Sua destruição poderá provocar o desaparecimento da fauna em cadeia, 
prejudicando assim, a dispersão de sementes de muitas espécies da flora. A presença do 
palmiteiro na floresta pode contribuir para aumentar a biodiversidade local. 

O levantamento da população natural do palmiteiro foi realizado em 5 comunidades quilombolas: 
Maria Rosa, Pilões, lvaporunduva, São Pedro e Pedro Cubas. Os quilombos estão localizados 
nos municípios de Eldorado e lporanga, desde o século XVIII, entre a margem esquerda do Rio 
Ribeira de lguape e o Parque Estadual Intervales. Nas comunidades estudadas vivem cerca de 
190 famílias, totalizando 1160 moradores. De modo geral praticam agricultura de subsistência e a 
exploração dos recursos florestais. A área total de terras, está em torno de 22 mil hectares, ainda 
em processo de titulação. As terras são declivosas, de baixa fertilidade natural e com restrições 
de uso em função da legislação ambiental. 

A área de abrangência de estudo forma um contínuo de quase 300 mil hectares de área de 
Floresta Tropical Atlântica, somando as áreas do Parque Estadual Intervales, Parque Estadual 
Turístico do Alto Ribeira , Parque Estadual Carlos Botelho, a Reserva Ecológica de Xitués, as 
áreas das comunidades quilombolas e propriedades privadas. 

METODOLOGIA - 
A escolha da área para a implantação das Unidades de Manejo foi realizada a partir da solicitação 
de que as comunidades deveriam ser representativas da realidade do local e mediante avaliação 
preliminar na base cartográfica posteriormente confirmada com o reconhecimento do local. O 
trabalho foi sempre acompanhado por moradores das comunidades envolvidas. No projeto 
foram instaladas 25 parcelas permanentes em 5 Unidades Demonstrativas de manejo que 
totalizam 717 hectares de floresta. 

·- 
A demarcação do perímetro das Unidades de Manejo foi feita com abertura de pequenas trilhas, 

.'K. ~p~oveitando-se as já existentes e a ocorrência de acidentes naturais (rios e córregos). Os pontos 
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foram levantados com uso de GPS e confirmados na base cartográfica das cartas do IBGE- Mina 
do Espírito Santo, Ribeirão ltacolomi, lporanga e Braço - publicadas em 197 4 e1987, na escala de 
1 :50.000. A delimitação da área dos Quilombos se baseou em mapeamento realizado pelo ITESP 
- Instituto de Terras do Estado de São Paulo. 

r- O trabalho foi realizado pela ATLÂNTICA ASSESSORIA AGRO AMBIENTAL, em parte à serviço 
da MITRA DIOCESANA DE REGISTRO/FUNDAÇÃO FLORESTAL e em parte do ITESP 
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

r: 

r: O levantamento do Palmiteiro foi elaborado rigorosamente de acordo com as normas estabelecidas 
pela legislação, em especial o Decreto Federal 750/93, que regulamenta o manejo sustentado de 
espécies nativas da Mata Atlântica e a Resolução SMA 16/94, que define os parâmetros técnicos 
para o licenciamento e normatiza o manejo do palmito no Estado de São Paulo. Foram observadas 
ainda as normas definidas pelo Código Florestal (Lei 4771/65, Leis 7803/89 e 7875/89), e pela 
resolução CONAMA 4/85, que define as áreas de preservação permanente. 

r: 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Os resultados apresentados na tabela abaixo demonstram uma situação preocupante. Os 
números apontam que a população de plantas jovens, onde são contadas plantas em classes 
de altura até um metro e trinta centímetros, é em média 1. 760 plantas/ha, Enquanto a legislação 
define como parâmetro a presença de no mínimo 5.000 plantas jovens/ha para o manejo. Outros 
levantamentos realizados na região apresentam em média 1 O mil plantas jovens por hectare. r: 

r- 
Plantas portadoras de sementes são um aspecto fundamental para garantir a sustentabilidade 
do processo e os levantamentos não indicaram a presença de plantas matrizes, ou seja, não 
está havendo produção de sementes nessa área. A legislação estabelece como limite mínimo 
50 plantas matrizes e em situação de equilíbrio são encontradas em média 100 plantas produtoras 
de sementes por hectare. 

r 
r: 

A população de plantas adultas nas áreas do levantamento está em desequilíbrio, com média de 
240 plantas.lha, enquanto uma situação de equilíbrio é normalmente em tomo de 600 a 700 plantas/ 
ha. A legislação define o diâmetro mínimo de 9 cm para autorizar o corte das plantas. Em condições 
normais, com populações em equilíbrio, são encontradas em média 70 plantas por hectare em 
condição de corte. Nas comunidades quilombolas, não encontramos plantas com esse diâmetro 
mínimo. O máximo de DAP- diâmetro à altura do peito - identificados nos levantamentos, foi em 
torno de 7 a 8 cm. Isso demonstra a situação da população de palmiteiro nessas comunidades. 

r>. 

O diâmetro limite de corte, além da explicação biológica relacionada com o ciclo de vida da 
planta, é importante do ponto de vista da produtividade, pois uma planta com 9 cm de diâmetro 
permite produzir um vidro de palmito. Do contrário, a produtividade industrial é muito baixa. 

r: 

Diante dessa situação, foram feitas várias discussões nas comunidades quilombolas. O primeiro 
problema abordado foi a necessidade de cessar o corte de palmito , para permitir o surgimento 
de plantas matrizes e o crescimento da população até que seja atingido o diâmetro mínimo de 
limite de corte estabelecido pela legislação. 

r: 

r Na discussão com as comunidades, todas demonstraram interesse em acatar as sugestões 
apresentadas. Entretanto, sempre ficava a questão de como garantir a sobrevivência e obter 
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renda imediata sem o corte do palmiteiro. Por isso é preciso buscar uma alternativa que permita 
esperar que a população de palmito volte a estar equilibrada, para que, em seguida, seja possível 
fazer o manejo do palmiteiro. 

Tabela - Síntese com os resultados do levantamento da 
população natural do palmiteiro realizado nas 05 
comunidades quilombolas do Vale do Ribeira 

Plantas Resultado das Indicadores da População em 
Unidades ( ha) Legislação (ha) Equilíbrio ( ha ) 

Jovens 1.760 5.000 10.000 
Adultas 240 600a700 
Matrizes o 50 100 
Corte( > 9 cm DAP ) o 70 

RECOMENDAÇÕES 

Diante da situação sócio-econômica das comunidades quilombol2s e dentro do contexto da situação 
das populações naturais do palmiteiro na área, foi desenhada a proposta de realizar o enriquecimento 
das áreas de floresta, degradadas pela exploração excessiva do palmito JussaraEuterpe edulis, 
através do repovoamento com sementes e/ou mudas, com a participação direta das comunidades. 

A perspectiva do projeto de enriquecimento visa a conciliar a proteção dos recursos florestais, 
educação ambiental e geração de renda em favor das comunidades quilombolas e, assim, 
buscar o equilíbrio necessário à preservação dos recursos naturais, anseio de toda a sociedade; 
e, com o manejo sustentado, oferecer perspectivas de melhoria das condições de vida, uma 
necessidade urgente da maioria da população local. 

O objetivo da proposta é demonstrar que o manejo do palmiteiro é uma atividade com retorno 
econômico, proporcionando ganhos de renda às comunidades envolvidas e diminuindo as 
tensões e conflitos relacionados com a exploração clandestina. E a médio prazo, garantir o 
aumento dos estoques naturais das populações do palmiteiro, com reflexos positivos para a 
conservação da biodiversidade florestal. 

Pode-se prever a amplitude da proposta se for considerado que o Vale do Ribeira possui 400.000 ha 
de floresta protegidos nas Unidades de Conservação, acrescidos de outros 600 mil, áreas com 
vegetação nativa remanescente. Particularmente, as comunidades quilombolas possuem área 
estimada em 22 mil hectares de floresta, bastante significativa em função do seu tamanho e localização. 

A estratégia seria valorizar a semente de palmito, estabelecendo um fundo para compra de 
sementes de palmito. A idéia central é desviar o foco da obtenção de renda com o corte do 
palmiteiro, atacando o problema do corte ilegal e enfrentando diretamente os atravessadores e 
a comercialização clandestina que envolve e caracteriza toda a rede do comércio de palmito. - Hoje, segundo dados informais, o palmito está sendo cortado com cerca de 4 a 5 cm de diâmetro, 
o que qualifica uma planta bem jovem. Assim, para produzir uma caixa com 15 vidros de 300 g de 
palmito vendida aos atravessadores por 15 reais, é necessário cortar entre 75 a 120 plantas, 
custando cada uma no máximo 0,20 centavos. Em projetos de exploração em regime de manejo 
sustentado, o valor de um palmiteiro está estimado entre R$ 1,00 e R$ 1,50. 
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Por outro lado, o preço da semente de palmito atualmente estabelecido pelo IPEF, ou pelo 
Instituto Florestal, está fixado, em média, R$ 30,00 o quilo, preço bastante elevado, certamente em 
função da baixa quantidade de semente disponível para venda no mercado. 

Portanto, se o Fundo de Sementes de Palmito, aqui proposto hipoteticamente, estabelecer o 
preço em 0,50 centavos o quilo e, levando-se em conta que em média, uma planta matriz produz 
5 kg de semente por ano, cada árvore de palmito preservada poderia render até R$ 2,50 por ano. 

r- 

No momento seguinte, as sementes obtidas seriam utilizadas em projetos de enriquecimento de 
áreas de populações em desequilíbrio, prioritariamente nas comunidades situadas no entorno 
das unidades de conservação. No caso das quilombolas, poderiam ainda, ser contratadas 
através de suas associações regularmente constituídas, para administrar e realizar o 
enriquecimento florestal, ou na instalação de viveiros para produção de mudas. 

r 

Por último a médio prazo, as comunidades seriam novamente envolvidas e beneficiadas, à 
medida que as populações naturais de palmiteiro nas áreas de floresta retornassem à situação 
de equilíbrio e fosse, então, possível fazer a exploração em regime de manejo sustentado. 

(' 

Também, as Unidades de Conservação se beneficiariam diretamente da estratégia proposta, 
pois as comunidades envolvidas, localizadas no entorno, criariam um "cinturão de proteção", 
diminuindo assim, grande parte dos recursos públicos necessários para estabelecer sistemas 
de vigilância e de controle. r 

r 

Além de interferir diretamente nos mecanismos de mercado, em outro plano a proposta possui 
caráter educativo e ajuda a diminuir o aspecto fiscalizatório e repressor, que atualmente caracteriza 
a atuação das instituições públicas e privadas responsáveis pela proteção dos remanescentes 
da Floresta Tropical Atlântica. 

r: 

Em síntese, é urgente tratar do enriquecimento de áreas de florestas degradadas, se buscamos 
alternativas para o desenvolvimento sustentável, se queremos que as nossas florestas continuem 
sendo protegidas, se queremos que haja uma mudança de mentalidade dos agricultores, a fim 
de que compreendam que as florestas são um bem de grande valor, e não um estorvo, como a 
maioria ainda acredita. 

r 

Por isso é preciso incentivar cada vez mais experiências, projetos, pesquisas e trabalhos, 
envolvendo comunidades, universidades e institutos de pesquisa, mostrando que o manejo 
sustentável é uma atividade que pode ser possível. 

Í' 

O manejo sustentado do palmiteiro poderá se tomar viável, do ponto de vista econômico e ecológico, 
considerando a interação das estratégias propostas; valorizando a semente e enriquecendo as 
áreas de florestas, estimulando o surgimento de plantas matrizes, aumento da população de plantas 
jovens, da regeneração natural e o crescimento da população adulta passível de corte. 

r: 
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PERGUNTA 

Qual o tamanho da população que se utiliza da estratégia de construção das casas, do material 
de manguezal, qual o impacto observado no manguezal? Que espécie é o sabiá? Também 
ocorre no manguezal? (João Vicente Nunes) 

RESPOSTA 

Danielle Paludo 

A população de Rio Tinto é de 26 mil habitantes mas a população rural que tem influência na área 
de manguezal está em torno de um pouco menos de 1 O mil pessoas. A espécie do sabiá é 
Mimosa Caesalpiniaefolia. Não é uma espécie de mangue, é uma espécie típica de cultivo. No 
Nordeste é muito utilizada porque ela se dá bem, é tipo um caju. Se dá bem tanto em áreas mais 
secas como em terrenos pobres, com pouca água e tem um crescimento ótimo e uma rebrota 
muito boa. O impacto, como eu falei, a gente separou em duas populações que usam o mangue. 
Uma que é essa que está integrada ao manguezal, que são os pescadores, os caranguejeiros. 
Essas pessoas retiram o mangue de forma esparsa não abrindo clareiras e a gente tem observado 
que o mangue se recupera. A gente não acha tantas árvores onde há exploração, árvores 
grossas, muito antigas, mas tem uma cobertura homogênea do manguezal. E tem outra população 
que vive nas vilas que estão no meio do canavial. Essas pessoas não tem uma rotina diária no 
mangue, elas tem menos contato com o manguezal. São essas pessoas que a gente tem 
trabalhado mais, para orientar. Nã existe outra alternativa. Elas vão para o mangue mesmo, abrir 
essas clareiras. A gente viu que uma vez aberta a clareira, aí sim é difícil a recuperação. 

PERGUNTA 

Seria possível incorporar os conhecimentos dos índios sobre o ecossistema mangue no plano 
de manejo? Como você faria isso? (Marcus Vinicíus C. Schimidt) 

RESPOSTA 

Danielle Paludo 

Eu não sei. A questão indígina local é muito polêmica, a área indígena não é composta só pelas 
aldeias vizinhas ao mangue. Ela é enorme. Na verdade, os índios desse local viviam mais da 
mata do que do mangue propriamente dito. Então, essa vinda para o mangue é uma coisa mais 
recente. Todo esse trabalho foi possível porque lá é uma área de proteção ambiental. Então 
usamos esse fato para a floresta, fazer experiências de desenvolvimento sustentável. A gente 
queria tentar levantar como era feita essa retirada tradicional das comunidades, dos índios também, 
porque ali não tem muita diferença das comunidades da área indígena e da área não indígena 
com relação a exploração do mangue, para tentar incorporar no plano de manejo. 
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PERGUNTA 

r 
r: 

Como se encontrava, a floresta, quanto a sua constib.Jição, nas áreas degradadas pela exploração 
do palmito? O manejo do palmito, nas áreas degradadas, possibilitaria recompor ou enriquecer a 
floresta? Poderia se utilizar, explorar, algum outro recurso florestal associado? (João Vicente Nunes) r: 

RESPOSTA 

Ronaldo Ribeiro 

r- 

Acho que vale a pena relembrar que o palmito ocorre no extrato médio da floresta. Você pode 
olhar uma floresta de fora, ela parece que está numa boa situação, mas se você caminhar pelo 
interior dela e fizer os levantamentos, você vai perceber a real situação do palmiteiro. No caso 
das comunidades quilombolas, grande parte dessas áreas ainda são áreas de floresta, talvez 
cerca de 90% dessa área. E ainda você tem outras áreas em estágios diferentes de regeneração, 
na verdade eles acabam usando pouco, muito pouco dessa área para agricultura. Discute-se a 
idéia de que o palmito é uma planta chave dentro da floresta, devido a quantidade de pássaros, 
animais, que se utilizam do palmito como fonte de alimento, seja da semente, seja da muda e 
assim por diante. O seu desaparecimento certamente pode acarretar o desaparecimento também 
de todos esses animais, de pássaros, que se utilizam do palmito como fonte de alimento, e que 
em muitos casos são os grandes responsáveis pela dispersão de sementes de outras espécies. 
Ou seja, a presença do palmito na floresta pode ser um indicador de que a biodiversidade dessa 
floresta também vai aumentar pela presença dos dispersares de sementes. 

r: 
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PERGUNTA 

r: 

Teria como implantar, juntamente com o projeto palmiteiro, outro recurso florestal, principalmente 
para o trabalho de mulheres? (Rafael la Forzza) 

É verdade que um quilo de semente custa ou pode ser vendido a R$ 30,00, e que uma cabeça de 
palmito é vendida a R$ 1 ,00, a R$ 1,50? Esses valores não estão um pouco exagerados? (Luiz 
Alberto Mattos) 

r: 

RESPOSTA 

(' 

r 
Ronaldo Ribeiro 

(' 

Não sou eu que estou dizendo isso. A tabela de preços do IPEF (Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais) e do Instituto Florestal falam que o preço de um quilo de semente está em torno desse 
valor. Eu não acredito. Eu acho que esse é um valor extremamente exagerado para o quilo de 
semente. Nos nossos cálculos avaliamos que para tirar a semente da floresta em condições 
naturais, pois assim garante-se também a diversidade genética dessas sementes, o custo é de 
algo em torno de R$ 5,00 a R$ 8,00, dependendo da distância e do local de onde você vai retirar 
essas sementes. Mas esse custo ainda, é , eu acredito, exagerado. Poderia ser ainda menor. E 
na comercialização clandestina, os cortadores de palmito que recebem o vidro, envazam e 
vendem a cabeça de palmito por algo em torno de R$1,00, R$1,50. 
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Respondendo a outra pergunta, nessas comunidades quilombolas, nós fizemos também um 
levantamento exploratório de plantas medicinais em três das cinco comunidades, principalmente 
junto as mulheres. Foi um levantamento inicial de cerca de 100 plantas, diferentes espécies, com 
mais de 300 indicações de uso. Esse foi um levantamento exploratório, um levantamento inicial. 
Sem considerar ainda, que nesta mesma área, a exploração de outros recursos florestais também 
ocorre, como é a própria comercialização de espécies consideradas medicinais. Um exemplo 
do que ocorre nessas comunidades é a exploração da quina vermelha que diminuiu bastante em 
função da necessidade de se precisar derrubar a árvore e tirar a casca, para comercializá-la. 
Mas ocorre também comércio de outras plantas que supostamente tem uso medicinal. - 
PERGUNTA 

Publicar o conhecimento das comunidades tradicionais não seria a melhor, ou pelo menos uma 
maneira de impedir que outros os explorem? (Ílio Montanari) 

Muito se fala daquelas comunidades tradicionais que exploram de forma predatória a área que 
habitam. Isso seria falacioso ou verdadeiro? Se for verdadeiro, existiria alguma alternativa 
sustentável para permiti-los viver em unidades de conservação de uso indireto sem comprometer 
a biodiversidade e o equilíbrio ecossistêmico? (Érika Bechara) 

RESPOSTA 

Antonio Carlos Diegues 

Acho que a primeira questão foi respondida na mesa anterior. Eu acho que publicar esse 
conhecimento tradicional sem tentar protegê-lo, publicar por publicar é extremamente perigoso. 
Nós mesmos não estamos desvelando algumas questões do nosso levantamento que estão 
diretamente ligadas ao conhecimento tradicional de espécies. Agora, eu acho que foi aventada 
a possibilidade que esse conhecimento, tido como cultura porque é isso mesmo, seja então 
protegido pelo IPHAN, eu acho que é uma possibilidade. 

Quanto à segunda questão, se comunidades tradicionais depredam ou não, eu acho que aí nós 
precisamos ver o tipo de vinculação que essas comunidades tem com o mercado Algumas 
delas na verdade estão em um grau tão desesperador de desarticulação que acabam explorando 
e mesmo devastando áreas florestais simplesmente porque elas não as consideram mais como 
suas, pertencem ao estado, pertencem a polícia florestal. E ademais eu acho que não dá para 
falar em populações ou comunidades tradicionais no vazio. Nós fizemos um levantamento sério 
de 14 ou 15 categorias de populações tradicionais. Cada uma tem a sua forma de exploração 
dos recursos naturais, cada uma tem a sua cultura, em muitos casos até um linguajar muito particular, 
então não dá para generalizar. Eu acho que existe uma gama imensa de populações que usam 
os recursos naturais como sempre utilizaram, de uma forma parcimoniosa. Existem também 
populações totalmente desarticuladas socialmente, que hoje, como já foi dito na mesa, viraram 
palmiteiros. Agora, eu acho que compete então ao estado, as ONGs e as universidades também 
poderfazer essas distinções e ver como essas populações, nos seus diversos graus de articulação 
com a natureza, podem ser melhor beneficiadas, pelo fato delas deterem esse conhecimento 
considerável sobre biodiversidade. 
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PERGUNTA 

r 
Os recursos tradicionais explorados nos dias atuais, como caixeta, palmito, etc., poderão ter seu 
acesso regulado por projetos de lei hora em discussão? (João Batista Baitello) 

r RESPOSTA 

Antonio Carlos Diegues 
r· 
r É evidente, se essas áreas de utilização hoje caírem sobre os diversos círculos, categoria de 

parque nacional, reserva ecológica, e assim por diante, quer dizer, vão ser as legislações dessas 
categorias que vão definir o acesso ou não dessas populações. Agora, eu acho que existem duas 
coisas graves na atual proposta que não foram resolvidas. 

r: 

A primeira, na verdade, é essa bendita separação entre unidade de uso direto e indireto. Isso é 
absolutamente pernicioso. Nós não conseguimos, na verdade, desmontar isso aí, simplesmente 
porque quem conhece os órgãos de conservação tipo IBAMA, sabe que 90% dos recursos hoje 
existentes para unidades de conservação vão para as chamadas de uso indireto, isto é, parques 
nacionais, reservas biológicas, estações ecológicas, e assim por diante. As outras unidades são 
primas pobres. Eu gostaria que alguém me dissesse que isso não é verdade. São primas 
pobres. A APA então, está caindo aos pedaços. Reserva Extrativista, é a prima mendigante 
dentro do IBAMA. Não é verdade? Então, isso só vem outra vez demonstrar, na verdade, que o 
estado brasileiro não está muito interessado em que essas populações tradicionais participem 
da conservação como sempre fizeram, apesar de não usarem nunca esse nome. Como foi dito, 
recurso natural, nunca foi parte do linguajar dessas comunidades. Eu acho que as questões 
básicas foram um pouco melhoradas nessa nova legislação. Nós mesmo no NUPAUB tínhamos 
proposto uma Reserva Ecológica Cultural que por um passe de mágica o sr. Fábio Feldmann 
tirou, depois o Gabeira introduziu, finalmente apareceu. Essas metamorfoses é que eu acho 
fantástico - apareceu sob o nome de Reserva de Uso Sustentável, ou de Desenvolvimento 
Sustentável. As categorias, ou melhor, os parágrafos, são exatamente os da Reserva Ecológica 
Cultural. Exato. Alguém foi lá e pinçou o nome, por que isso aí cheira Diegues, ou cheira não sei 
quem, e pôs o de Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Eu não faço nenhuma questão, eu 
acho que foi ótimo. Pelo menos ela está lá Com o nome ou sem o nome, ela está lá. Quer dizer, 
foi uma certa vitória. Agora, eu não acho que o SNUC como está articulado hoje, vá resolver os 
problemas sérios, fundamentais. Eu acho que vai ter muito pepino pela frente, mas eu acho que 
foi um avanço sobre a inoperância que existia antes. 

r> 
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r> 
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PERGUNTA 

Baitelo, o Dieguesfalou sobre as unidades de conservação, que é o SNUC. A legislação que está 
andando, mas também está andando a lei da Mata Atlântica; é dessa lei que você está falando? 

RESPOSTA 
r: 

Antonio Carlos Diegues 

r: 



Eu não conheço em profundidade a lei dos Recursos Genéticos. Para caixeta, palmito e plantas 
medicinais, eu acho que já está prevista a regulamentação da exploração. Eu acho que isso 
deve estar previsto nessas leis porque se não estiver previsto, nós estamos andando para trás. 

RESPOSTA 
Arnaldo Neves 

Já existia a exploração de caixeta com regulamentação, já existia exploração de palmito com 
regulamentação, como existia a exploração de madeira. Pode-se dizer: sustentável ou não 
sustentável, mas já existia uma permissão para isso. Houve um momento de decisão na década 
de 80/90. Naquele momento houve alguma decisão política que instituiu normas que proibiram 
essas atividades. No fundo, são dois conceitos: o conceito de preservação e conceito de 
conservação. O conceito de preservação prevaleceu naquele tempo. Então, as empresas, as 
pessoas, as micro empresas que trabalhavam com palmito e caixeta, pelo menos na minha 
região, foram estancadas de uma vez. Reação: as empresas de palmito passaram a tecnologia 
para a população, porque o pessoal precisava continuar vivendo. O que aconteceu é o desastre 
que se espalhou hoje no Brasil. Palmito, hoje, no Brasil, é um desastre. E começou aqui. Começou 
desse princípio. Com a caixeta, felizmente, não aconteceu isso, porque a exploração da caixeta 
requer uma infra estrutura que não dá para fazer muito clandestinamente. Mas se naquele tempo, 
ao invés de brecar as atividades a intenção fosse melhorar a exploração, melhorar a forma de 
agir, garanto que hoje a gente estaria discutindo em outro patamar de desenvolvimento sustentável. 

- 

RESPOSTA 
Ronaldo Ribeiro 

Só um esclarecimento. As legislações de palmito, caixeta e plantas medicinais são legislações 
estaduais, parece-me até onde eu sei, que o estado pode legislar sobre a exploração sustentável 
desses recursos. Não imagino que a lei de acesso, ou as outras, possam trazer problemas. 
Talvez o SNUC possa. Certamente é um risco muito grande trazer problemas para as comunidades 
que estão dentro das unidades de conservação, mas eu não acredito que a exploração 
sustentada, o manejo sustentado vá ter grandes interferências com essas novas legislações que 
estão em discussão. Nesse aspecto eu concordo com o Arnaldo, quer dizer, nós precisamos 
cada vez mais pensar é em criar legislações que sejam flexíveis, que possibilitem cada vez mais 
o incentivo a que seja feita a exploração sustentada. Eu gostaria de chamar a atenção para a 
regulamentação de manejo de plantas medicinais do estado de São Paulo. Vamos por ora 
esquecer a lista de plantas, que está lá, que pode gerar grandes polêmicas, mas o princípio que 
foi adotado que é o de estimular que as pessoas tenham a autorização enquanto fazem o 
levantamento técnico científico. É uma idéia que eu considero brilhante. Ao mesmo tempo que 
desburocratiza, facilita, estimula também que cada vez mais sejam pensados, organizados, 
projetos e experiência com manejo sustentável. Foi sem dúvida do meu ponto de vista, uma 
saída bastante inteligente. 

- 
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MESA REDONDA 03 
Tema: "POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
NA MATA ATLÂNTICA" 

COORDENADORA: Arminda Campos (FUNBIO) 
PARTICIPANTES: João Paulo Capobianco (Instituto Sócio-Ambiental), Cláudio 
C. Maretti (Fundação Florestal), Mário Mantovani (Fundação SOS Mata Atlântica). 

Cláudio C. Maretti 
Fundação Florestal 

AÇÃO DOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS NO FOMENTO AO USO SUSTENTÁVEL 
DOS RECURSOS NATURAIS 

Introdução 

Preciso fazer um esclarecimento, e é importante dizer isso por uma questão formal: eu não falo 
em nome da Fundação Florestal Eu sou um funcionário, sou um técnico, analista de recursos 
ambientais, da Fundação, mas não estou aqui representando a posição da instituição. (Como ex 
diretor é importante esclarecer). É claro que eu vou falar de trabalhos que a Fundação Florestal 
faz e fez, mas não necessariamente só dela. Inclusive, como alguns já viram, eu estou distribuindo 
algumas publicações e documentos que são da Fundação Florestal. Só pretendo deixar claro 
que eu não defini, não acordei o que eu vou falar aqui com a atual direção da Fundação Florestal 
(vinculada à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo) nem tenho cargo de confiança 
agora, por isso não a represento. 

Agradeço ao diretor executivo da Fundação Florestal, Roberto Fernandes, a autorização para 
minha exposição. 

Esta apresentação tem como base, tanto os trabalhos de equipe desenvolvidos pela Fundação 
Florestal e parceiros (por exemplo, e só para lembrar alguns: Renato R. de Sales, Marcos B. 
Egydio Martins, Fábio Feldmann, Luiz Fernando Feijó, Sandra Guanaes, Paul J. Dale, Kátia 
Pisciotta, Wanda Maldonado, Marcos Campolim, Celso Sekiguti, Antonio Carlos Diegues, Bely 
Pires, Maria Cecília W. de Brito, Instituto de Pesca-SAA-SP, GaiaAmbiental, Nupaub-USP, FGV 
EASP, Codivar, IE-Unicamp, Esalq-USP, Embratur, Prefeitura da Ilha Comprida, etc. etc.) quanto a 
minha experiência profissional-apresentada ligeiramente adiante. 

A idéia da minha exposição, em função do que me foi solicitado e do que eu consegui refletir, é 
apresentar e discutir o papel do poder público, dos órgãos governamentais, nas 
políticas públicas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais. Vou me basear 
mais nas experiências do litoral de São Paulo e do Vale do Ribeira, enfocando principalmente 
essa área de Mata Atlântica. 



Planejamento e ação 

É importante citar, para lhes situar, que eu tenho um histórico, que vem do planejamento 
regional, planejamento ambiental, gerenciamento costeiro e do planejamento de unidades 
de conservação (SuoELPA, CETEsB, SMA-SP, UICN, Fundação Florestal). A partir desse trabalho, e 
de discutir o planejamento, fica evidente que há dificuldades técnicas, econômicas, sociais e políticas. 

O planejamento, quando é trabalhado como zoneamento, delimitação de áreas, ordenamento 
territorial, ele tem uma tendência mais restritiva. Ou seja, com um zoneamento se diz, por exemplo: 

" segundo a 'lei', aqui não se pode construir mais de cinco andares ... "; 
" aqui não podem ser construídos prédios de uso comercial..."; ou 
"ali não se pode desmatar além de 10% da área"; 

e assim por diante. Já faz muito tempo que se afirma, eu inclusive, que o planejamento regional, 
territorial, não pode ter, como duas linhas separadas o ordenamento territorial, de um lado, e o 
plano de ação, plano gestão, de outro. É com este, é na implementação que se tem condição de 
apresentar e fazer o que se chama de agenda pró ativa ou agenda positiva da conservação ambiental. 

Essa conclusão é confirmada pelos meus mais de 20 anos de trabalho no poder público com 
planejamento ambiental e planejamento regional. Se não se trabalha também através do fomento 
às alternativas, muito pouca efetividade se consegue no planejamento. Não só é pouco 
recomendável do ponto de vista técnico, como é pouco efetivo trabalhar somente com o 
zoneamento, ou seja, mesmo inconscientemente, só pela linha restritiva. 

Trabalhar através dos incentivos, não somente pelas restrições. Hoje é tido, pelo modelo 
de Estado que tem sido discutido e proposto por aí, como sua função, uma linha onde o Estado 
cria mecanismos para os outros atores sociais atuarem -talvez, supostamente, de maneira 
(mais?) correta. Isso também pode ser uma das alternativas. Entretanto, há uma realidade, como 
a de algumas regiões, a exemplo do Vale do Ribeira, onde o Estado tem o papel ativo de 
demonstrar algumas possibilidades de caminhos. Caso contrário, não se pode esperar 
que muito aconteça no sentido do desenvolvimento sustentado. Como fazer isso, é o que 
procuraremos apresentar a partir do que tem sido executado e aprendido. 

Não quero aqui apresentar uma posição simplista, ideológica, de que sou a favor do Estado, seja 
maior, seja menor, apesar de eu serfavorável de um Estado forte, sempre e onde for necessário. Se 
o Estado consegue regulamentar a ação ativa, pró ativa, de fomento às alternativas de uso, e isso der 
resultado: ótimo! No entanto, se não obtivermos os resultados desejados em prol do desenvoMmento 
sustentado, e consequentementeser preciso que o Estado intervenha de forma concreta: acredito ser 
absolutamente defensável. Na verdade, temos trabalhado nessa linha nos últimos anos. 

-- '-' 

Usos sustentados e ciclo de vida do produto 

Há necessidade do fomento às alternativas de uso sustentado. Esse fomento deve ser 
implementado, por exemplo, com casos demonstrativos O foco principal deve estar voltado aos 
gargalos da cadeia produtiva, ou do ciclo de vida do produto. A razão do foco estar nos gargalos 
do processo produtivo é devida ao fato de que, muitas vezes, a utilização sustentada não se 

... transforma em instrumento sistemático, rotineiro da sociedade porque não é incorporada pelo ~. 
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r: mercado. E não é incorporada pelo mercado também porque se trabalha somente com alguns 
segmentos desse ciclo de vida do produto. r: 
(Sobre a cadeia produtiva, ou ciclo de vida do produto-há diferenças conceituais-eu não posso 
me aprofundar hoje, aqui.) 

r: 

Temos trabalhado com alguns casos demonstrativos, de manejo sustentado, 
comunitário, de recursos naturais e com todo o processo produtivo, como, por exemplo: 
o ordenamento da exploração de ostra, um caso do litoral do Vale do Ribeira; a regularização da 
extração do palmito (parte disso já foi exposto aqui, na mesa anterior); o fomento ao ecoturismo; 
e trabalhos com comunidades, como o caso dos quilombolas. Nesses diferentes recursos e 
diferentes comunidades, temos atuado também em diferentes etapas da cadeia produtiva. 

Etapas, parcelas do trabalho 

r: 

Para a exploração sustentada, através de um estudo -em conjunto a Fundação Florestal, com a 
Gaia Ambiental, uma ONG local, com o Instituto de Pesca, do Estado de São Paulo e outros- 
estamos analisando qual é a produtividade natural da ostra. Dessa forma teremos o limite 
explorável. No caso do palmito, esse estudo já foi feito pela Universidade Federal de Santa 
Catarina, e o Estado de São Paulo através do DEPRN adotou umaregulamentação. Em outros 
casos está se discutindo a melhor tecnologia do manejo: qual é a tecnologia para cada 
exploração uacatirão, pariparoba, samambaia etc.)?. Há também, no caso típico dos quilombolas, 
onde nós estamos deslindando a organização social da produção: quem faz, como faz, se 
há divisões internas da comunidade, e assim por diante. Tomando novamente o caso da 
exploração sustentada de ostra, estamos trabalhando com o seu beneficiamento. E já há 
agregação de valor. É indispensável que haja também atuação nesse segmento. Há uma outra 
etapa-na qual considero que, pelo menos para Mata Atlântica, nessa região, a Fundação Florestal 
tem dado uma contribuição importante- que é a do conjunto de estudos econômico 
comerciais. Ou seja, na cadeia produtiva, devemos enfocar também a parte de 
comercialização, de estudos de mercado, de administração da produção, de 
elaboração de preço, de estratégia de "marketing", e assim por diante. 

r: 

r: 

Se não trabalharmos com todas as etapas do processo produtivo, podemos ter projetos 
com as comunidades, bons projetos, nos quais, por exemplo uma comunidade está produzindo 
palmito, outra explorando ostra, tudo de forma sustentada e adequada. Mas se não fazemos 
"marketing", quem é que vai comprar esse produto? Isso é ainda mais importante quando 
defendemos esses produtos como mais corretos, ecológica e socialmente. Sem as partes 
econômica e comercial fica difícil a sustentabilidade completa, e portanto 
compromete também os objetivos sociais e ambientais. 

r 
A Fundação Florestal nestes últimos anos tem trabalhado assim. Temos um estudo de mercado 
pronto, para o caso da ostra. Temos estudos feitos, embora não completos, sobre plantas medicinais, 
na APA (área de proteção ambiental) Cananéia-lguape-Peruíbe, em conjunto com a Secretaria do 
Meio Ambiente e com o IBAMA. Temos um trabalho, que está sendo feito com a Fundação Getúlio 
Vargas, também de estudo de mercado, para o palmito, tendo como uma das bases estudos que 
fizemos anteriormente inclusive com a UNICAMP. Também desenvolvemos, com empresas alguns 
estudos, por exemplo, de estratégia de "markeüng''. No caso da ostra, esse tipo de trabalho ajudou 
a bolar o nome da cooperativa, desenvolver a logomarca, e assim por diante. 

r 

r: 
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A razão de se buscar esse trabalho mais completo, e tentar o sucesso nesse tipo de produção, 
está fundada-como foi discutido ontem no caso do palmito- na concepção de que precisamos 
controlar, estimular e/ou direcionar essa produção também a partir do consumo, e não só na 
produção. 

A lógica é a de enfocar toda a cadeia produtiva, e para isso temos trabalhado com instrumentos 
como, por exemplo, o plano de negócios. Eu não tenho conhecimento de outro caso que já 
tenha trabalhado para comunidades com esse enfoque de conjunto que representa um 
plano de negócios, mas voltado ao manejo comunitário, de recursos naturais e 
sustentado. É a utilização de um instrumento, o qual tem aceitação em segmentos empresariais, 
para o casos de recursos naturais, de manejo sustentável e de gestão comunitária. 

É também fundamental discutir a certificação. Precisamos de uma certificação que não seja só 
florestal, mas de todo o produto. Precisamos para que se possa, dentro de uma estratégia de 
"marketing", defender o consumo desse produto específico, que é adequado segundo os 
enfoques ambientais, sociais e agora também econômicos. A lógica é, não evitar a exploração 
do palmito, mas direcionar o consumo para um palmito manejado, de forma sustentável, por 
comunidades, ... e assim por diante. Até porque, se conseguíssemos (o que eu duvido) controlar 
e evitar a produção irregular, essa população marginalizada iria buscar outra forma de sustento 
provavelmente também irregular, e quem sabe mais danosa. Assim, além da maior eficácia de 
se direcionar a produção também pelo consumo, há que se construir as soluções que sirvam 
socialmente aos que necessitam da solução. 

Atuação regional 

Eu gostaria de tocar em mais alguns pontos. Um deles é a atuação regional. A partir dela, há 
duas perspectivas. A visão "de dentro, dos parques, para fora". Quem fala parques, quer aqui 
dizer também APAs (áreas de proteção ambiental), reservas extrativistas, estações ecológicas e 
assim por diante. Ou seja, é a abertura das unidades de conservação para a discussão da 
sociedade, mas principalmente para sua integração regional. Integração regional essa que 
deve ser sempre ecológica e sócio-econômica. 

Para se atingir isso com democracia, respeito aos direitos das comunidades locais, efetividade 
e longevidade, é indispensável o planejamento e a gestão participativos das unidades de 
conservação. Foi isso que começamos, em várias áreas protegidas-por exemplo o Parque 
Estadual Intervales, o parques estaduais da Serra do Mar (núcleos Picinguaba, Santa Virgínia, 
Caraguatatuba, São Sebastião) Ilha do Cardoso e llhabela, no PPMA (Projeto de Preservação 
da Mata Atlântica; SMA-SP / KfV\.I), aAPA Cananéia-lguape-Peruíbe, entre outros-com os planos 
de gestão ambiental. Eles sempre foram desenvolvidos com participação e promovidos em 
parcerias, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, com o seu Instituto Florestal, entre outros. 

.,,. 

O enfoque complementar é exatamente o tema mais específico desta apresentação, ou seja, o 
fomento ao uso sustentado dos recursos naturais. Na perspectiva complementar, é 
interessante que ele seja priorizado no entorno das unidades de conservação e 
privilegiando as comunidades locais -portanto "de fora para dentro". 

Nesse contexto, consideramos que oecoturismo é um dos usos sustentados dos recursos florestais . 
. E é um uso que consome, ao contrário do que muitos dizem, falam ou pensam. Não é um uso que 
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r: 
r: não consome. Ele consome espaço. Ele consome os recursos naturais inclusive no seguinte sentido: 

se howervisitação intensiva, há no mínimo o afugentamento da avifauna, para não falar em inibição à 
procliação, só para citar um exemplo. E isso é consumo de recursos naturais. Mas o ecoturismo é uma 
utilização que também pode ser sustentada, sendo por isso uma das possibilidades que defendemos. 

Divulgação e casos 

r- 
Temos trabalhado também com adiwlgação. Tenho aqui o boletim Nativas - uma publicação 
sobre iniciativas de uso sustentável dos recursos naturais da Fundação Florestal. Esse é um 
exemplo de divulgação dessas experiênciasenvolvendo toda essa cadeia produtiva, neste 
número enfocando mais a exploração de ostra. 

,.. 

O caso do manejo do palmiteiro é outro, no qual também estamos trabalhando nessa linha, 
com um plano englobando toda a cadeia produtiva, e também com várias parcerias. A estratégia 
foi montada a partir de um seminário em Registro, em 1996,e seguida por uma comissão com 
vários órgãos da SMA. Conseguimos financiamentos (inclusive a partir das multas das "operação 
rodízio", nos demonstrando a necessidade de termos um Fundo Estadual de Meio Ambiente) e 
estabelecemos diversas parcerias, com universidades, empresas etc. Produzimos um"co-RoM'' 
com o programa, fontes bibliográficas, documentação técnica etc. 

r: 

r: 

A partir de um programa de trabalho definido pela Agenda de Ecoturismo do Vale do Ribeira 
(uma parceria de seis secretarias de estado e do consórcio de municípios Coo1vAR), 
estabelecemos um convênio financeiro com o Instituto EMBRATUR, estabelecemos parcerias e 
contratos e promovemos inventários de atrativos e infra-estrutura, cursos de agentes municipais 
e monitores ambientais ("guias locais de ecoturismo''), debates etc. Organizamos esse material 
em um "co-nou" divulgativo ("Ecoturismo na Mata Atlântica, um guia interativo do Vale do 
Ribeira'') para agências, prefeituras, segmento receptivo e turistas, entre outros, um banco de 
dados para os órgãos técnicos, o qual posteriormente poderá ser levado ao "trade") e um 
"Guia Técnico" para o desenvolvimento de roteiros e outros produtos (aguarda financiamento 
para impressão no próprio EMBRATUR), além de apostilas e outros materiais e eventos. 

r: 

r 

r: 
Políticas públicas e comunidades 

r: 
r: 
r: 

Entendemos, e não somente nós obviamente, que política pública não é igual a política 
governamental. Ainda mais hoje, com a nova legislação, do chamado terceiro setor. Políticas 
públicas são maiores e mais complexas, envolvendo os atores sociais implicados 
('stakeho/ders''), com destaque para as comunidades locais, e promovidas por instituições e/ou 
entidades de caráter publico, voltadas para o interesse público, portanto não só ou 
necessariamente governamentais. Esse destaque às comunidades, pelo lado da ação 
governamental, está baseado nas suas funções de mediador. No entanto, a partir do acima 
exposto, o Estado deve ser um mediador normalmente participante, pela necessidade de buscar 
um maior equilíbrio, procurando fortalecer a(s) parte(s) que tem(têm) maior necessidade disso. 

r 
Seminário do Vale do Ribeira r: 

r: 

Eu gostaria de destacar as comunidades, e dar como exemplo, como parte do processo de 
trabalho aqui exposto, o seminário que acabamos de realizar há poucos dias no Vale do Ribeira .. 

.. : .,',:):'; 
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Ele versou sobre o manejo comunitário sustentado de recursos naturais na MataAtlântic::a, priorizando 
o Vale do Ribeira, no qual alguns de vocês estiveram presentes. Ele foi promovido em parceria, 
envolvendo diferentes atores, quais sejam: a universidade, através do NuPAus-USP e através do 
Laboratório de SiMcultura Tropical da EsALo-USP; o executivo estadual, através da pela Fundação 
Florestal (vinculada à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo); o executivo municipal, 
pela Prefeitura da Ilha Comprida; e uma empresa regional, como a Atlântica Assessoria. 

Características de destaque 

O que teve de característico, de mais importante e específico nesse seminário, foi a opção de 
trabalhar com casos concretos, a partir da comunidade de forma muito ativa, e enfocando 
a cadeia produtiva. Para isso foram priorizados alguns recursos naturais e a região. 

A organização do seminário previu uma divisão equilibrada entre técnicos e 
representantes das comunidades. Isso quer dizer que a idéia não foi separar em 
"governamental" de um lado e"não governamental" de outro,, mas agrupar todo o segmento 
técnico-científico, incluindo pesquisadores, técnicos de órgãos governamentais e de ONGs, 
representantes técnicos de empresas etc., dando-lhe metade do espaço, e, contrabalançando, 
foi dado igual espaço para os representantes das comunidades. Ou seja, a tentativa foi de 
promover o equilíbrio entre esses dois segmentos. Não conseguimos atingir 100% desse objetivo, 
mas houve quase tanto espaço para as comunidades quanto para os técnicos. Partindo de uma 
"tradição" de desequilíbrio, os mecanismos para evitá-lo foram: algum controle nas vagas para 
inscrições, as quais foram preferencialmente através de convites; estímulo, e eventualmente, 
auxílio se fosse necessário, à redação de artigos por membros da comunidade; redação de 
artigos conjuntos; espaço para a apresentação de casos ( estudos de caso) pela perspectiva da 
comunidade igual ao espaço dos técnicos; visita de campo aos casos, recepcionados por 
representantes das comunidades, com participação dos técnicos; reunião (grupo de trabalho/ 
discussão) específica e exclusiva dos representantes das comunidades, durante o evento; e 
tudo isso complementado por entrevistas. 

Para chegar aos resultados pretendidos, a opção foi priorizar, e não tratar de tudo. Assim, o 
formato planejado foi de um seminário mais fechado, tratando de alguns produtos naturais e 
alguns estudos de caso. 

Os estudos de caso tratados foram, tanto recursos naturais como palmito, caxeta, ostra, como 
processos de produção e serviços manejo agroflorestal, turismo de base na comunidade (não o 
ecoturismo) e tipos de comunidade guaranis, quilombolas, caiçaras. 

As visitas (de campo) foram feitas em exemplos de exploração sustentada e beneficiamento da 
ostra por uma cooperativa de pescadores, de manejo florestal sustentado de caxeta e de manejo 
agroflorestal, ambos por caiçaras, e de manejo florestal de palmito em quilombos. 

Esses casos e visitas foram inseridos em debates, ampliado-os um pouco, em grupos de trabalho 
durante o evento, enfocando: recursos pesqueiros e costeiros e coleta; roças tradicionais e sistemas 
agroflorestais; manejo florestal sustentado-de madeiráveis, não madeireiros (palmito, plantas 
medicinais, aromáticas e ornamentais etc.) e fauna-; turismo sustentado de base comunitária e 
perspectivas das comunidades. 
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r Conclusões 

Como resultados, de forma rápida para encerrar a exposição, podemos apresentar algumas 
conclusões preliminares do seminário. 

r 

Já existe esse manejo, sustentado e comunitário, de recursos naturais. Nós não 
estamos trabalhando com uma proposta potencial que pode vir a acontecer. Isso já existe na 
prática, já é concreto. Assim, nós temos que atuar para que ele seja o melhor possível, tanto em 
termos de conservação ambiental, como de justiça social, indissociáveis. 

r: 

Já existem processos defortalecimento das comunidades. O caso forte agora é o dos quilombos, 
que conquistaram o reconhecimento oficial, através da Constituição Nacional, com direito a terra e 
seus recursos. Há também uma tendência preferência! no mercado para produtos que são típicos, 
que têm características locais, de comunidades, que são oriundos de processos ambiental e 
socialmente mais corretos, etc. 

r: Há necessidade de experimentação - isso foi mencionado em uma mesa anterior deste 
encontro. Essa experimentação está permitindo, ou deve permitir, o aperfeiçoamento da 
legislação. Não se trata de afirmar que a legislação atual não permite nada, como as vezes 
levianamente se afirma, nem de que se propõe o desrespeito a legislação. Mas é importante, 
sempre, ter espaços para experimentação, que permitam, com seus resultados ou subprodutos, 
inclusive o aperfeiçoamento da legislação. 

r- 
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Há necessidade de fortalecimento da organização e da expressão local. É indispensável 
apoiar, cada vez mais, as comunidades, ONGs locais, associações de base. Esse 
fortalecimento da voz das comunidades demanda inclusive assessoria técnica. Diz um estudo do ISA 
(Instituto Sócio Ambiental), e eu concordo, que não se trata de dar voz a comunidade, mas de levar 
ouvidos à sua expressão. Não queremos dar uma outra voz às comunidades, mas fortalecê-las. 

r: 
Uma das recomendações do seminário defende um papel mais proeminente para as prefeituras. 
Isto pode ser feito através de apoio técnico e eventualmente, financeiro, do Estado e da União. 

r: 

Há necessidade de fortalecer a produção e a disseminação de conhecimento na região. 
Defende-se a criação de uma "Universidade do Meio Ambiente" ou uma "Universidade do 
Vale do Ribeira". Esse seria um projeto que se implantaria não apenas devido a resultados 
diretos, mas para que seja transformador da região em direção ao futuro. 

r": 

Outra proposta do seminário, que eu considero interessante, relaciona-se a: como trabalhar para a 
agregação do valor, o conhecimento tradicional e o retorno do benefício para a região, 
na exploração dos recursos naturais? Duas linhas foram propostas. A primeira é experimentar 
contratos. Tentar agregar a maior parte possível de atores soclais implicados/interessados e 
experimentar contratos, buscando neles garantia de respeito ao conhecimento tradicional e de 
benefício para a região. Assim torna-se parecido com a discussão do acesso aos recursos genéticos, 
mas neste caso é importante que estivesse também ligado ao conhecimento de manejo sustentado 
dos recursos florestais, não só de recursos genéticos. A segunda é pensar, como uma das formas 
de viabilizar isso, por exemplo, um fundo não governamental, que unisse, comunidades de um 
lado, e de outro pesquisadores que estão estudando essa questão. 

r: 
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Essas são algumas conclusões do seminário, apresentadas aqui em formato preliminar. E com 
isso eu encerro a minha apresentação sobre o papel do poder público .•. dos órgãos 
governamentais, nas políticas públicas para o fomento do uso sustentado dos recursos naturais. 

Mário Mantovani 
Fundação SOS MataAtlântica 
mantovani@sosmatatlantica.org.br 

É muito difícil falar em política pública, principalmente quando você se torna um ator privilegiado 
num processo de defesa de interesses difusos, num país onde não existe política pública e se 
privilegiam os setores que sempre se beneficiaram das coisas públicas, que se promovem e 
que acabam impondo os seus interesses, mantendo o mesmo círculo vicioso. 

Nos últimos anos, diversas organizações não governamentais e principalmente a Fundação SOS 
Mata Atlântica têm tentado desenvolver uma estratégia de política de conservação e 
desenvolvimento sustentável para a Mata Atlântica. Essa é uma luta antiga e os resultados não têm 
sido muito favoráveis. Com a destruição da Mata Atlântica e a consequente exclusão das 
comunidades tradicionais, por grandes projetos de "desenvolvimento" e infra-estrutura, como no 
Tijuco Alto, no Vale do rio Ribeira de lguape em São Paulo, e onde percebemos que não dava para 
continuar atuando da mesma forma, ou seja, colocados numa situação onde o empreendedor é o 
mocinho e os ambientalistas responsáveis pelo atraso econômico de uma região. Uma espécie 
de chantagem do bem contra o mal. Precisamos aprender muito. Não é dando um passo para 
frente e dez para trás, tentando entender e dificultar os interesses dos grupos que se beneficiaram 
durante a maior parte da História do Brasil, que vamos conseguir. São grupos muito fortes, que 
exigiram reações como o Projeto de Lei 285/99, que prevê a preservação e a utilização da Mata 
Atlântica e a criação da Rede de ONGs da Mata Atlântica, um trabalho de pessoas com talentos e 
visões diferenciadas para o fortalecimento de discussões e trocas. Ao longo do tempo, trouxemos 
e ampliamos as discussões, fazendo eco a cada uma delas. A questão da regularização fundiária 
das comunidades tradicionais, por exemplo, emplacou, assim como as diretrizes de uma política 
pública para a proteção da Mata Atlântica. Foi uma conquista inclusive do ponto de vista da indicação 
das pessoas que trabalharam o texto básico. 

A aprovação da legislação da Mata Atlântica é um desafio, pois os interesses em disputa 
prejudicam enormemente os resultados. Percebemos que ainda há muita dificuldade a ser 
superada. Mas podemos citar o que conseguimos com o trabalho na Bahia, uma resolução no 
CONAMA-Conselho Nacional do Meio Ambiente-, para que não houvesse mais "planos de 
manejo" completamente irregulares; autorizações de corte raso, uma corrupção em sexto grau. 
Quando fomos até a Câmara Técnica de Mata Atlântica e pedimos que houvesse um levantamento 
naquela região para avaliar o desmatamento e a situação social da população "usada" pelo 
setor madeireiro, um dos setores econômicos mais decadentes da Bahia. Percebemos na falta 
de resposta efetiva, que o órgão ambiental do Estado está completamente destruído. Aliás, 
nesse governo foi feita deliberadamente, a destruição de todo o sistema estadual de meio 
ambiente da Bahia. Não havia um único documento sobre a situação florestal daquela região, e 
o estudo entregue ao CONAMA, é primário, incapaz de apontar a situação das matas da Bahia. E 
o Órgão Estadual que já foi desmontado não diz se pode ou não fazer o manejo florestal. Ele, que 
deveria fazer isso, não consegue indicar, não consegue sinalizar, mostrando claramente a falta 
da presença do poder público, a falta de um marco legal. Isso é não ter política pública. 
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A tentativa de levantamento da situação das florestas do sul da Bahia, feita pelo órgão estadual 
e baseada em imagens de satélite de 1994. Mostrou que existe aproximadamente 4% de floresta 
em estágio médio a avançado de regeneração e quase 3% em estágio primário. Em estágio 
inicial no máximo 20% e a área restante já foi toda degradada. Se confirmados estes números, 
obteremos cerca 30% de área com alguma cobertura florestal e de 3 a 4% que talvez possam ser 
utilizadas. Nessas áreas não há hoje qualquer fiscalização, somente a ação das serrarias 
operando com autorizações falsas ou criminosas e clandestinas. Essas serrarias mobilizam a 
população da região que, como o palmiteiro no Sul/Sudeste, por não ter direitos trabalhistas 
regularizados, é descartada assim que aquela madeira é tirada dali. Esse tipo de situação, por 
falta de uma política pública, acaba sendo favorecida. 

r 

r: 
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Então, novamente vem aquela situação: os ambientalistas querem condenar a população a não 
poder comer mais. Enquanto o Estado sinaliza dizendo estar promovendo o ecoturismo, estar 
trazendo milhões de dólares através do PRODETUR, novamente dissimilam-se os papéis e as 
responsabilidades. O que percebemos é que esses recursos são usados diretamente em obras 
para alegria das empreiteiras e indiretamente no favorecimento dessa população. Não se constrói 
uma política de turismo e sim obras para turismo. 
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Exemplos de avanço aconteceram no Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo com a discussão da situação ambiental e de intervenção das Secretarias de Estado com 
atuação no Vale do Ribeira. No caso do empreendimento da Hidrelétrica do Tijuco Alto, que 
exigimos ser decretada área de utilidade pública para haver uma intervenção. O tempo mostrou 
que isso não foi suficiente para reverter o dano e a posição do governo estadual e municipais. 
Hoje estamos acompanhando Estados que estão decretando de utilidade pública áreas para 
efeito dos grandes empreendimentos. Observamos que um instrumento criado como garantia 
para o meio ambiente é usado como agente de degradação, por não haver políticas públicas. 
O poder público insiste em afirmar que os canais de participação estão sempre abertos, com os 
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Meio Ambiente, Comitês de Bacias Hidrográficas, 
e nesses espaços percebemos que as nossas ações foram quase sempre reativas ou de 
legitimação de ações em votações quase sempre não paritárias. Destaque para os exemplos 
positivos de participação sem "autorização oficial" com os consórcios intermunicipais de proteção 
de bacias hidrográficas, com as associações de reposição florestal, nas discussões para inclusão 
da Mata Atlântica no PPG7, que representam conquistas planejadas e preparadas com 
envolvimento de muitos ambientalistas e segmentos sociais interessados. 

r- 
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r: Apresentamos algumas indicações de como é possível que se consiga o encaminhamento naqueles 
assuntos em que as comunidades e os setores envolvidos devem buscar negociar sem a guarda 
e o respaldo de políticas públicas. Essa discussão avançou ao ponto de se conseguir no dia 27 de 
maio , criar o dia da Mata Atlântica e reunir os 17 estados da Mata Atlântica do Brasil. Dois casos 
porém, mostraram que esse avanço não é igual, tem nuances diferentes, quando o Estado de 
Santa Catarina e o Estado do Paraná aprovaram duas legislações florestais ainda da época do 
machado. A legislação de Santa Catarina, aprovada em 1999, permite o corte raso e o uso de fogo. 
É uma legislação que valoriza, por exemplo, o que faz a Souza Cruz, que usa a propriedade de 
pequenos sitiantes para tirar madeira, para secar o fumo, não agrega valor a floresta, contamina os 
produtores rurais com agrotóxicos e tem um retorno duvidoso para com aquela comunidade. 

r> Esse quadro mostra de forma síntetica que nossa ação procurou não ficar restrita a um grupo de 
interesses, mas que teve uma proposta ética de avançar, de fazer discussões, de abrir diálogos, 
de iniciativas que aconteceram com a Rede de ONGs da Mata Atlântica, associações de 
caixeteiros, associações de reposição florestal, associações de produtores agrícolas, etc .. 
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Enquanto estamos fazendo esse caminho, o caminho natural da discussão onde todos têm 
espaço, há alguns dias atrás a "MP" medida provisória que garantia 20% de reserva legal de 
mata em propriedade particular de diversas regiões do país e 50% na região norte, na Amazônia, 
consolidando o Código Florestal de 1975, foi revertida pelo setor ruralista, que com seu loby e 
pressão entrou direto pela casa civil do governo brasileiro e conseguiu o seguinte: não existe 
mais a reserva legal na propriedade, não é mais obrigatória a recuperação da reserva legal. 
Agora, com isso, podem comprar, vender, fazer o que quiser. E o que é pior: uma das lideranças 
do setor ruralista aproveitando um dispositivo burocrático legal, pediu a conversão da Medida 
Provisória em Projeto de Lei, anulando a obrigatoriedade da reserva legal, criando um atalho 
jurídico institucional, não passando por Comissões e podendo usar o recurso do voto das 
lideranças. Isso mostra que enquanto trabalhamos de forma ética, buscando repartir os benefícios 
do meio ambiente, há segmentos muito fortes que por não conhecerem limites e não existirem 
políticas públicas usam o governo para manterem seus interesses. 

Se estivermos fortalecidos, mantendo a unidade de nossas demandas, entendermos todo esse 
processo, nós conseguiremos contrapor essas questões, esse segmento que ainda acha que 
pode passar por cima de tudo sem controle, barganhando com um governo fraco, que usa temas 
de interesses comuns como moeda de troca, um governo sem personalidade, talvez um dos 
piores governos que nós tivemos para o meio ambiente. 

Então, a construção de política pública é um desafio muito maior do que estamos conseguindo 
alcançar. Os avanços com os projetos até mesmo aqueles muito positivos como o do PPG7 como 
o PDA, por exemplo que está mostrando viabilidade da conservação e proteção da floresta. Nós 
temos mais de 90 projetos· só na Mata Atlântica, fantásticos, de sustentabilidade, que estão sendo 
valorizados, que são referências, mas que acabam ficando desconexos quando queremos fazer 
política pública. Política Pública pode ser o catalizador dos nossos avanços, quando buscamos 
trabalhar com ética, quando buscamos a valorização da comunidade tradicional, quando buscamos 
trazer a informação técnica e científica, quando buscamos todos os aspectos que se pode exigir em 
nome das presentes e futuras gerações. Pensamos até na questão da certificação; fomos longe. 

Mas também temos esse lado de um governo que não participa e não tem compromissos na 
busca do interesse público no sentido amplo, como podemos comprovar vendo a ação de 
grupos ainda hoje conseguem contrapor interesses comuns. Numa discussão como essa, quando 
colocamos que na Mata Atlântica há recursos que são usados tradicionalmente, que podem ser 
valorizados, podemos tirar daí a força para conseguir, pelo menos, dizer o que nós queremos. 

obs: A palestra proferida foi ilustrada por transparências baseadas no Plano de Ação para a 
Mata Atlântica aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente em 1999. 

João Paulo Capobianco 
Instituto Sócio Ambiental 
capo@socioambiental.org 

Eu quero fazer um raciocínio sobre a questão de formulação de política pública, considerando-a 
como problema e desafio. 

O que nós, e todas as organizações, pelo menos aquelas que estão trabalhando com políticas 
públicas, estamos enfrentando é a degradação. Essa degradação está inserida no seguinte 
contexto: decorre, e aqui há uma coisa interessante para efeito de conceito, de atividades 
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econômicas "tradicionais". Eu pus entre aspas "tradicionais", porque nós costumamos falar de 
comunidades tradicionais, e das atividades dessas comunidades tradicionais, como 
potencialmente uma contribuição muito grande em relação à conservação, pois é menos 
impactante. Mas na verdade, o grande impacto ambiental que ocorre hoje, tanto no Brasil como em 
outros países, decorre justamente de atividades econômicas tradicionais, ou seja, a famosa agricultura 
extensiva, a atividade industrial sem controle, atividades essas que tradicionalmente estão sendo 
desenvolvidas. E podem ser extrativistas ou não. Porque o extrativismo pode ser predatório como 
pode não ser predatório. Então, esse modelo de atividades econômicas tradicionais que promovem 
a degradação, também promovem o extrativismo. A Amazônia, por exemplo, é resultado concreto 
disso. A Mata Atlântica já passou esse ciclo; ainda há em algumas regiões da Mata Atlântica um 
extrativismo predatório altamente rentável para certos setores, mas na Amazônia isso é mais óbvio. 
Essas atividades econômicas tradicionais, extrativistas ou não, levam a uma degradação, ao uso 
predatório do ambiente, sob todos os aspectos: o uso predatório do espaço físico propriamente dito, 
o uso predatório do espaço físico do ambiente, da biosfera, assim como, dos recursos naturais. 
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Estudos vão mostrando ano a ano, a perda, a degradação; a perda, a degradação. É o que a gente 
chama da contabilização do fracasso. T ado período de 5 em 5 anos, por exemplo, a gente, junto com 
a SOS, faz a contabilidade de mais um fracasso. Esses últimos 5 anos mosb'aram 500 mil hectares de 
Mata Atlântica perdida. N.é agora não conseguimos fazer nenhum estudo para contabilizar o sucesso. 
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Neste ponto, começa a questão que eu queria destacar: o modelo predatório tem uma base de 
sustentação extremamente eficiente, construído ao longo de 500 anos no caso do Brasil, e no caso 
da Europa e outros países, há muito mais tempo. São bases muito sólidas. Primeiro, o sistema 
"financeiro extremamente bem preparado e bem desenvoMdo para suportar e "financiar esse modelo: 
linhas de crédito extremamente fortes, pesadas. Estamos assistindo que o Antônio Carias Magalhães 
conseguiu mudar a legislação para que o BNDES possa investir 800 milhões de dólares na 
construção da Ford, na Bahia. Um sistema financeiro altamente bem montado, com lobbies 
poderosos, construído, bem amarrado, com uma linha de invesiimentos enorme: bancos de fomento 
com recursos muito interessantes, a juros muito interessantes, que financiam esse modelo há 
décadas e permanecem nesse financiamento. Depois, uma legislação tributária absolutamente 
favorável. Se eu quiser construir uma fábrica no Rio Ribeira de lguape, em Registro, eu tenho 
isenção tributária. Eu passo 20 anos sem pagar tributo. Se quiser fazer uma fábrica de soja de 5 mil 
hectares em Mato Grosso, eu tenho isenção tributária. Quer dizer, existe um sistema tributário 
extremamente bem montado. Além disso, todo um direcionamento de pesquisa científica para 
suportar o modelo. Quando começamos a discutir a questão do plantio de mudas nativas, não 
encontramos, na época, nenhum pesquisador que trabalhasse com essências nativas. Porque, 
então, só se trabalhava com Pinus e Eucalipto. O sonho dos alunos da ESALQ era fazer estágio na 
Champion ou em qualquer outra indústria de papel, por exemplo. Tinha-se todo um modelo de 
pesquisa de uma universidade pública a serviço de um modelo tradicional de uso de recursos 
naturais. E isso associado ao desenvolvimento tecnológico. Um desenvolvimento tecnológico 
totalmente voltado para isso. Quem não se lembra do pró-álcool? O governo investiu mais de um 
bilhão de dólares na pesquisa cientítica e no desenvolvimento tecnológico para apoiar e viabilizar 
o pró-álcool. Não se poupou recursos, não se poupou crédito, não se poupou investimentos. 

r-. 

r: 

r-. 

r, 
A legislação ambiental brasileira -todo mundo diz que está muito adiantada, muito avançada - é 
inteiramente voltada para este modelo. Na verdade a nossa legislação ambiental é uma legislação 
de defesa. É defensiva. Defensiva contra o modelo. Não é uma legislação que muda o conceito, 
que muda o modelo. É uma legislação que tenta salvar, do modelo, alguma coisa. Então, é uma 
legislação que não é pró ativa; é defensiva. Não muda. Mantêm o modelo predatório, tentando 
fazer pequenos ajustes. 
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Esse é o quadro em que a gente vive. E o quadro onde nós queremos chegar é a conservação. 
Qualquerorganização que trabalha no campo de políticas públicas, quer trabalhar no sentido de 
criar oportunidades para conservação. A conservação estaria apoiada no modelo de atividades 
econômicas não tradicionais, portanto, inovadoras, e as atividades econômicas de comunidades 
tradicionais estariam nessa categoria, na maior parte dos casos. Portanto, as comunidades 
tradicionais, do nosso ponto de vista, são comunidades que possuem atividades econômicas 
não tradicionais, considerado um conceito hoje do mercado, extrativistas ou não. Quer dizer, 
desde a comunidade que explora a caixeta ou o palmito até a comunidade de agricultores que 
trabalha com a produção agrícola. Esse uso não tradicional seria a forma de viabilizar o uso 
sustentável do ambiente; o espaço físico e os recursos naturais. 

Quando queremos trabalhar com alternativas econômicas, de uso sustentável de recursos naturais, 
não podemos ir ao Banco do Brasil pedir financiamento. Ou ao BNDES. Nós temos que ir ao 
banco do G7. Isso é, todo financiamento que se faz - financiamento periférico - no caso da Mata 
Atlântica, por exemplo, de investimento do PDA em projetos demonstrativos alternativos, soma 
no total 3 milhões de dólares ao longo de 5 anos. 

O ISA tem um projeto na área Xicrin-Caeté que tenta trabalhar uma exploração sustentável dos 
recursos florestais. O projeto recebeu cerca de 500 mil reais para inventários, pesquisa, fomento, 
capacitação, enquanto, no mesmo período, as madeireiras do entorno que roubam a madeira 
das terras indígenas, receberam milhões de dólares de fundo de investimento, de apoio, de 
financiamento a longo prazo a juros liberados. Então, o modelo, é absolutamente desigual. E o 
trabalho que nós temos que enfrentar, em termos de políticas públicas, é o de construir essa 
migração, quer dizer, construir deste lado do sistema, cada vez mais viabilidades e métodos de 
apoio ao modelo de conservação. Eu diria que tudo tudo que foi feito hoje, significa quase nada, 
porque nós não conseguimos mudar o sistema. 

Na verdade, hoje, a área ambiental, em qualquer nível, federal, estadual, municipal, é uma área 
periférica. É uma área criada para atender uma pressão. Ela não está dentro do sistema. O exemplo 
mais claro disso é o programa do PPG7, programa piloto para a conservação das florestas tropicais 
brasileiras, que está financiando os chamados corredores ecológicos na Amazônia e na Mata 
Atlântica. São corredores onde busca-se uma viabilidade de conservação de grandes áreas. Os 
corredores ecológicos vão receber, se tudo correr bem, cerca de 50 milhões de dólares para dividir 
entre a Amazônia e a Mata Atlântica, sendo que na implementação vai se gastar mais de metade 
disso. Simultaneamente o presidente da república lançou o Brasil em Ação. Esse plano criou eixos 
de desenvolvimento, onde há uma previsão de investimento de 40 bilhões de dólares, que são 
radicalmente contrários e diferentes dos eixos de conservação. Então, nós estamos trabalhando 
num cenário onde o sistema de degradação e tradicional recebe um volume absurdo de recursos, 
mas no fundo o modelo não é sustentável. Porque esse modelo não possui linhas de crédito, 
legislação específica, áreas de fomento, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, que o 
permitiria estabilizar. A questão e o desafio colocados são esses, mas nós ainda estamos muito 
longe de construir essa viabilidade. Nós que trabalhamos nas organizações não governamentais 
temos que sair do projetismo. Temos que sair da visão do específico. Temos que trabalhar nas 
duas frentes: com projetos, apoiando iniciativas - porque elas são demonstrativas fundamentais 
para mostrar a viabilidade, mas simultaneamente, gastar muito de nossa energia, muito de nosso 
tempo, na construção de legislação, de aparato financeiro e desenvolvimento tecnológico. 

E finalmente, nesse caso, a lei do SNUC não vai ajudar em nada. É o que se consegue ter agora, 
mas é uma lei da defensiva. Não é uma lei de construção de um novo patamar de conservação no 
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país. Nós apoiamos e defendemos a sua aprovação, mas, de fato, não será o SNUC que mudará 
o cenário gravíssimo, onde se encontram as unidades de conservação no Brasil. 

Virgílio Viana 

Eu acho que as apresentações foram todas muito interessantes, eu só queria fazer um comentário 
aqui, sobre a colocação do Capobianco com a qual eu concordo de maneira geral. Talvez seja 
mais útil para sua linha de argumentação não usar o conceito de tradicional mas sim 
convencional. Então, o que a gente está acostumado a ver aí, a pecuária, talvez a gente possa 
caracterizar como atividades convencionais do sistema econômico predominante. E as 
tradicionais são aquelas típicas de populações tradicionais. Esse é um comentário. 

Outro, eu concordo que um dos nossos grandes desafios é fazer com que esse novo modelo de 
desenvolvimento seja internalizado pelas principais instituições que protagonizam o 
desenvolvimento. E queria mencionar uma coisa bastante interessante que aconteceu agora em 
Piracicaba (SP), que foi a criação de uma tarifa municipal de água, ou de uma locação de parte 
da tarifa de água para em reflorestamento. Porque a gente fica sempre pensando em tentar 
financiamento externo, PPG7, etc. e aí vem essa migalhinha que você está dizendo, 20 milhões, 
30 milhões etc. Ao mesmo tempo a gente tem bilhões que são hoje disponibilizáveis dentro de 
nossa economia, que são utilizados de uma forma equivocada, como você colocou muito bem. 
No caso da água, só para citar um exemplo, o município de Piracicaba tem uma arrecadação de 
tarifa de água de 36 milhões de reais por ano. Um por cento disso que acabou de ser aprovado 
num projeto de lei na câmara municipal, significa mais ou menos 360 mil por ano, fixo. Eu estava 
perguntando para o Mário: qual é o orçamento da Sabesp? Não sei. Mas deve ser da ordem de 
bilhões por ano. Se a gente botar um por cento disso, é mais do que um PPG7 por ano. E é 
sustentável eternamente. Nós precisamos de instrumentos inovadores de políticas públicas para 
que a gente possa ter recursos e não fique nessa eterna dependência de doação externa. 

PERGUNTA 

Como você vê a nova lei que responsabiliza criminalmente técnicos e burocratas de órgãos 
públicos que autorizam exploração ou se omitem? 

É possível vislumbrar uma melhoria do cenário dessas políticas públicas, ou estratégia de 
comando e controle não são suficiente, sendo necessário fazer políticas de incentivo através de 
instrumentos econômicos? 

RESPOSTA 

Mário Mantovani 

Eu acho que tem de ser uma coisa mista. O que a gente percebe é que o técnico sempre foi muito 
desvalorizado, principalmente dentro dessa visão que falou o Capobianco, de estar sempre 
reativo. O técnico que trabalhou com meio ambiente tradicionalmente na estrutura do SISNAMA 
(Sistema Nacional de Meio Ambiente) e nos órgãos ambientais era aquele que não servia em 
outro lugar e foi colocado no meio ambiente. Então, quando não se queria ação desse técnico já 
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vinha ordem do que ele tinha que fazer. O Brasil ainda tem essa cultura. Nós em São Paulo 
mudamos um pouco isso. Teve um pouco de dignidade, mas é complicado porque hoje nós não 
temos uma formação de pessoas para atuarem no meio ambiente. Aqueles que começam no 
estado, depois vão ser consultores, aprendem, fazem seu estágio probatório e depois montam 
suas empresas de consultoria. Eu acho que essa é uma questão difícil, porque a cada dia vem 
sendo desmontado o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Não é nem um pouco fortalecido, 
todos os órgãos, sem exceção no Brasil, vêm sendo desmontados. 

Lógico que o incentivo ajuda muito. Nós temos visto algumas iniciativas muito importantes de, por 
exemplo, empresas que se certificaram e têm o selo de certificação florestal do FSC (Forest 
Stewardship Council). A pessoa faz tudo certo. Enquadra a legislação do FSC. Avança bastante. 
E do lado da cerca dele tem um sujeito fazendo tudo errado, tirando, extraindo. Nós tínhamos o 
caso do palmito GINI, por exemplo, fazendo tudo errado e eles têm um mercado garantido, têm 
todos os acessos. Como diz o Capobianco, nada é feito para quem quer fazer corretamente. 
Então, eu acho que é importantíssima essa questão de valorizar os recursos. Várias ações, 
quando criamos a legislação de recursos hídricos, quando criamos a reposição florestal, foram 
de desafio, foram de desobediência civil. Esse 1 % que o Virgílio falou é desobediência civil ao 
extremo, porque jamais os órgãos centrais de saneamento, que têm tentado acabar com todas 
as iniciativas dos serviços autônomos vão admitir coisas como essas. Então, tem que começar 
com uma provocação, e isso ganha corpo quando os segmentos estiverem envolvidos. 

.-. 
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RESPOSTA 

João Paulo Capobianco 

Bom, tem várias perguntas. Eu fiz de propósito colocar tradicionais entre aspas, e não-tradicionais 
entre aspas. De fato, se não fosse nesse ambiente o ideal seria pôr convencionais. Mas, porque que 
eu fiz isso? Nós que estamos trabalhando com direitos coletivos e difusos, quer dizer, a minha 
organização trabalha com direitos coletivos, direitos de comunidades indígenas principalmente, temos 
uma tradição mais construída mas temos também buscado aperfeiçoar alguns conhecimentos e 
construir algumas pontes com outras comunidades, com os quilombolas do Vale do Ribeira, por 
exemplo, comunidades de pescadores artesanais, ou seja, você tem um horizonte de possibilidades 
que interessam, uma organização que está preocupada na defesa dos interesses coletivos. E os 
interesses difusos, que é a defesa da questão do meio ambiente que não pertence indMdualmente a 
ninguém e coletivamente também a ninguém. Então é uma questão que ultrapassa quaisquer limites, 
indMduais ou de grupos. Agora, na minha opinião, nós temos que fugir de um círculo de giz que nós 
mesmos criamos, que é uma coisa absurda, que é aquilo que todas as organizações e as pessoas 
que lidam com isso são obrigadas a fazer, que é justificar, valorar, a biodiversidade, o patrimônio 
ambiental ou mesmo as comunidades para que elas mereçam por parte dos outros que estão na 
cidade um: "Realmente interessante!!!" Então, eu sou obrigado a dizer sobre a comunidade indígena 
tal: "Eles descobriram um remédio; esse remédio vai curar o câncer!" "Ah, então essa comunidade 
parece que não é um índio; não é só um índio; parece que é um índio quase branco! Puxa vida!" 

E com a biodiversidade, eu sou obrigado a provar que o caju do cerrado deve ter um princípio 
ativo que vai recuperar todos os casos de aids do mundo. Então pensa-se: "Opa, não posso 
passar por cima de tudo porque lá pode ter um princípio ativo." Ou seja, essa questão de nós 
sermos obrigados a criar valores para comunidades, para espécies da fauna ou da flora, para 
que elas ganhem o status de direito a conservação, a proteção, isso é uma coisa meio absurda 

. e eu acho que a gente tem que romper isso. Eu acho que as comunidades tradicionais que 
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habitam a Mata Atlântica, ou o Cerrado, ou a Caatinga, ou a Amazônia, têm direitos porque existem. 
Esse direito independe da sua competência, do seu conhecimento, do quanto elas exploram de 
forma equilibrada ou não o ambiente. Elas têm direitos. E esses direitos têm que ser respeitados. 
Essa que é a questão. Então, quando a gente força muito a barra no sentido de chamar a atenção 
o tempo todo que as comunidades, que Mandira, merece toda a consideração porque pode 
explorar sustentavelmente a ostra, tem sido uma estratégia para fortalecer essas comunidades, 
mas que no fundo é uma estratégia que não é permanente. É uma estratégia que não é sustentável. 
Nós estamos no Brasil, em um momento em que se permite dizer que essas comunidades têm 
direito porque elas têm direito. São comunidades humanas e têm direitos. A constituição prevê 
isso. A legislação prevê isso. Eu acho que essa é a questão central. 

O Arnaldo falou o seguinte:" As comunidades rurais não têm tempo para esperar a mudança do 
modelo sob pena de serem extintas. Por isso é vital as iniciativas dos setores que se envolvem 
com as questões do uso sustentável dos produtos naturais". Concordo em gênero, número e 
grau. O que eu acho que é um problema, que é uma armadilha, é aquilo que Raul Seixas dizia na 
música dele: "É inútil travar a eterna luta com os galhos, sendo no tronco que está o coringa do 
baralho". Não adianta nada eu investir a minha vida inteira e jogar a minha organização para 
trabalhar em pequenos projetos que vão apoiar circunstancialmente e em um tempo reduzido 
uma comunidade, porque a hora que o G7 não der mais os 100 mil, ou para mim ou para a sua 
comunidade, a sua comunidade vai dançar. Têm várias reservas extrativistas na Amazônia em 
uma crise dramática. As pessoas estão saindo da reserva porque estão passando fome. Por 
que estão passando fome? Porque não existe, na verdade, um modelo de apoio sustentável real 
para a comunidade. O Projeto Reca está produzindo cupuaçu de primeira qualidade e o negócio 
está congelado lá na área deles. Não tem mercado. Agora, eles é que vão ter que sair de lá, vir 
a pé, ao Rio de Janeiro e fazer uma campanha de marketing? Será que não existe, será que o 
poder público não percebe que é sua responsabilidade garantir que aquele produto tenha 
mercado, viabilizar uma comunidade na sua região de origem, conservando a diversidade cultural 
e ambiental? Quer dizer, essa é a questão que eu estou insistindo. Graças a Deus que têm 
pessoas hoje nas universidades que têm uma percepção e que estão canalizando esforços 
para isso e que estão inclusive mudando a agenda da universidade. Só que eu acho que são 
coisas veladas. Nós temos que ampliar isso e criar programas universitários. Programas de 
pesquisa. Essa é a questão que eu acho que é nossa meta. 

PERGUNTA 

Você não acha que as ações como a taxa de água em Piracicaba, ICMS ecológico, devem ser 
trabalhadas em conjunto na Mata Atlântica e Amazônia? 

RESPOSTA 

João Paulo Capobianco 

Eu acho que sim. Eu queria falar isso para o Virgílio.também: eu acho ótimo que em Piracicaba 1 % 
da arrecadação vá para a recomposição florestal; isso é muito bom. Mas eu estou falando de uma 
outra coisa. Eu estou falando que, para mim, essa coisa só vai começar a se resolver no dia em que 
o Ditão de Vaporunduva bater no Banco do Brasil e falar eu quero um financiamento para 
plantar no meu quilombo e o gerente recebê-lo nas mesmas condições que ele recebe a pessoa 
que vai lá pedir um financiamento para mil hectares de banana. Essa que é a diferença. Enquanto 
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ele não tiver acesso ao sistema de financiamento, o sistema de fomento, vai ser sempre uma coisa 
periférica. Ele chega hoje no Banco do Brasil e não é nem recebido. Essa que é a verdade. Ele 
não se encaixa. Não se encaixa no formulário. Quilombo? Ele procura Quilombo, o sistemadiz 
não existe. A Marli Pires do Jardim Botânico fez uma pergunta que eu acho que está amarrada. 

PERGUNTA 

Você não acha que poderia acrescentar nos seus pontos a questão do enfraquecimento das 
instituições de pesquisa pela ausência de uma política científica e governamental real, infelizmente 
o que favoreceu a degradação? (Marli Pires) 

RESPOSTA 

João Paulo Capobianco 

Eu concordo, mas faria uma mudança. Eu não estou interessado em uma pesquisa cíentíãca 
governamental. Eu estou preocupado com a pesquisa científica pública. Governamental, não. 
Pública, que significa cuidar de interesse público. Enquanto isso não acontecer, realmente as 
coisas vão ser muito difíceis, um sacrifício, pois os trabalhos dos pesquisadores ficarão isolados. 
A gente sabe como é que é. E quem está lidando com isso conhece essa verdade. Então, e por 
isso, eu queria reforçar a questão da política pública. Se não lidar com essa complexidade e não 
trabalhar neste cenário, sempre vai ser uma questão periférica. Nós estamos discutindo aqui, eu 
e o Cláudio (Maretti) se apoiamos ou não apoiamos a aprovação da lei do SNUC. Nesse caso há 
dois argumentos. Um argumento é o seguinte: essa não é a lei que nós queríamos. A proposta do 
ISA (Instituto Sócio Ambiental) é o Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que inclui terras 
indígenas, unidades de conservação, remanescentes, tudo aquilo que diz respeito a interesse 
de conservação ambiental e interesse de conservação de direitos coletivos. Um sistema 
integrado, falando um com outro. A gente queria acabar com a divisão, como o Diegues disse, de 
unidades de conservação de uso indireto e de uso sustentável. Porque na verdade, isso significa 
dois status: aquelas que são sérias porque protegem a biodiversidade e aquelas que são 
obrigadas a ter porque as comunidades estão ganhando força, perturbam, e tem os pesquisadores 
que ficam incomodando. A lei do SNUC não é o que nós queremos, embora algumas coisas nós 
aprovamos. Eu considero que nós temos que apoiar. Não é o que nós queremos mas é um 
passo. A construção desse processo é passo a passo, pode não mudar amanhã. Podemos 
aprovar essa lei, mas com o compromisso de no dia seguinte trabalhar na regulamentação da lei, 
por decreto e por resolução CONAMA, no sentido de aperfeiçoá-la, valorizando esses aspectos 
que fazem o diferencial. Eu acho que nós temos que construir dessa forma. O decreto 750 da Mata 
Atlântica foi um aperfeiçoamento, porque tem que ser aperfeiçoado e as próprias entidades que 
lidam com isso estão trabalhando desesperadamente para mudar o decreto. Do ponto de vista 
preservacionista seria ótimo o decreto. Está tudo bem. Agora sabemos muito bem que o desafio 
da conservação da Mata Atlântica está em você fazer a virada do jogo, que é fomento, apoio, 
incentivo daquilo que é bom e punição daquilo que é ruim. Então a lei tem que vir para mudar esse 
cenário. É um processo de construção, e eu acho que política pública é isso. Tem que ser 
pragmático, tem que conhecer o cenário e tem que buscar nas diferentes áreas de governo e de 
poder público, mudar as peças do jogo para que você possa criar condições de sustentabilidade, 
para isso que nós estamos chamando de conservação. 

- 

130 



r 
r· 
r 
-·. 

,r 

r 

r: 

r 

r 

r 

r 
r: 

r: 

Cláudio Maretti 

Eu queria fazer alguns comentários, relativamente rápidos, sobre o que a gente está discutindo. 
Eu trabalhei na África durante 5 anos, e essa questão, por exemplo, de área indígena no país que 
eu trabalhava não se aplicava, pois englobaria o país inteiro. Era inclusive, muito difícil falar sobre 
o uso tradicional. Nesse caso surgia a questão "mas por que ele é mais tradicional que eu?" Então, 
lá a gente usa o tradicional entre aspas para não dar uma conotação do diferente, do pejorativo. 
Mas tem um instrumento que a gente usava, que é o direito consuetudinário, ou seja, o direito 
costumeiro, aquilo que já se usa. E essa era a lógica que se usava como arma para combater 
projetos financiados pela Comunidade Européia, pelos Estados Unidos, que traziam a produtividade. 
Na propriedade privada propunha-se: vamos preservar a área de habitação deles. Não, mas tem 
lavoura. Então incluia-se a lavoura. Aí surgia a questão de uso dos recursos, do extrativismo, do 
manejo, que faz parte da estratégia de sobrevivência. Isso não entrava. Isso é área livre que vai 
depois servir para Portugal plantar os eucaliptos que já não cabem mais lá, para a Espanha fazer a 
política de produção de melão, e assim por diante. Eu acho que aqui no Brasil, concordando com o 
Capobianco, a gente às vezes tem que usar desculpas para não valorizar o direito tradicional, o 
direito costumeiro, o direito consuetudinário, e assim por diante. Tem-se que discutir, como o Virgílio 
falou, a melhor forma de manejar a incorporação de conhecimento, a inovação, etc., mas que é um 
direito que existe. Nessa lógica de buscar alternativas e demonstrar, eu estou plenamente de acordo. 
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Virgílio Viana 
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A minha apresentação vai abordar um aspecto de um trabalho que fizemos no ano passado, com 
o objetivo de elaborar um plano de ação para a Mata Atlântica e que culminou com um projeto 
apresentado ao PPG?, especificamente por acumulação de políticas públicas para a Mata 
Atlântica. É um projeto muito grande e vou limitar-me a um componente desse programa que trata 
de populações tradicionais. Quero ligar as discussões sobre os recursos - caixeta, palmito etc. 
populações tradicionais, o plano de ação relacionado com políticas públicas e quais diretrizes e 
prioridades de pesquisa derivam dessa análise. 

A situação atual da Mata Atlântica é trágica e apresenta inúmeras inadequações ao 
desenvolvimento sustentável. Níveis alarmantes de desmatamento, miséria, degradação cultural, 
etc., que não são novidade. A grande dúvida é como sair disso. E uma das estratégias, depois de 
pensar muito, seria apoiar ações piloto que tem um caráter multiplicativo. 

Reportando um pouco do que foi dito no seminário realizado em Ilha Comprida, (SP) observamos 
que ações práticas, bem sucedidas, possuem um poder muito grande de catalizar outras ações. 
Que ações são essas? A pergunta passa necessariamente para a identificação de atores chave. 
Esses atores e/ou áreas chaves são: unidades de conservação, que representam uma parcela 
significativa dos remanescentes de Mata Atlântica; terras de populações tradicionais; propriedades 
privadas - nós temos grandes áreas de propriedades privadas ou grandes frações de 
propriedades privadas dentro da Mata Atlântica - e assentamento de reforma agrária que tende 
a coincidir com áreas de alto valor do ponto de vista ambiental. Especificamente, no caso de 
terras de populações tradicionais, temos uma chave como algo simbólico. 

As populações tradicionais compreendem: índios - muitas aldeias guaranis, que têm um legado 
muito interessante de história e de conhecimento; populações quilombolas; populações extrativistas 
de vários tipos - algumas mais ligadas a recursos costeiros, outras a recursos interioranos - e 
caiçaras. As populações tradicionais são muito importantes por várias razões. Uma delas, é que 
foram e vêm sendo objeto de um desrespeito enorme aos seus direitos. Nós como cidadãos 
brasileiros, temos um legado, uma dívida enorme com relação à essas populações. O histórico, 
especificamente das populações indígenas, é trágico, é um testemunho heróico de resistência. Os 
guaranis que ainda hoje persistem e falam o seu idioma, possuem uma cultura e tecnologia bastantes 
sofisticadas. Então, além da questão ética de justiça, temos, com essas populações, um 
conhecimento extremamente vasto sobre ecologia e sobre o manejo de recursos naturais da Mata 
Atlântica. Muito mais rico do que as estantes das nossas bibliotecas universitárias, em muitos casos. 
Dispersares de sementes, regeneração natural, reprodução das espécies, os hábitos, a 
disseminação, etc., tudo isso é domínio de populações tradicionais. Esse conhecimento está sendo 
não só perdido, mas também pouco incorporado na definição de políticas públicas. 
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E é de um valor muito grande, razão para darmos uma atenção especial às populações 
tradicionais. Outra razão, é que essas populações têm laços muito profundos com a terra, muito 
mais profundos do que nós brancos, urbanos, temos. 

A probabilidade dessas populações desenvolverem alguma atividade de longo prazo, é, de 
uma maneira geral, superior à dos brancos urbanos. E então, eu faço a distinção entre o branco 
urbano e o colorido rural. 

Uma das prioridades é a criação de novas terras; é o reconhecimento dos direito dessas 
populações. Há um movimento muito forte com os quilombolas, que está acontecendo no estado 
de São Paulo e em outros estados da federação. Nós, agora, com a discussão do SNUC, temos 
a necessidade de rever unidades de conservação. De retomar pontos, inclusive em áreas 
emblemáticas, como é o caso da Juréia, que foram passados ao longo do tempo e reconhecer 
o direito das populações, porque sem a regularização fundiária dessas áreas nós não temos um 
ambiente que favoreça a sustentabilidade. Existe uma seqüência necessária no processo de 
tomada de decisões. Se as populações não têm acesso aos recursos naturais a longo prazo, a 
tendência é prevalecer uma lógica de curto prazo. Isso é racional. Portanto, é racional cortar o 
palmito de uma maneira predatória. É a decisão correta do ponto de vista lógico. Desde que a 
colheita vindoura não é assegurada, ela apresenta um alto risco. A partir do momento que a 
colheita vindoura tem uma alta probabilidade de ser propriedade daquele cidadão, ele pode, ai 
sim, passar a colher aquele palmito, aquela caixeta, ou enfim, aquele recurso, com uma visão de 
longo prazo. A regularização fundiária, não só na Mata Atlântica, mas na Amazônia e em outras 
regiões do Brasil, também apresenta o mesmo problema. Se não houver regularização fundiária 
não haverá condições ou o ingrediente fundamental básico para o manejo sustentável dos 
recursos florestais ou de qualquer outro. 

Precisamos da elaboração de planos de manejo, porque apesar das populações tradicionais 
terem, de uma maneira geral, sistemas de manejo muito bons do ponto de vista ambientais, não 
podemos ser ingênuos. Existem muitos casos de super exploração, especialmente decorrente 
do confinamento. Populações que tinham territórios muito grandes, passaram a ser confinadas 
em áreas muito pequenas. Os índios guaranis, por exemplo, estão confinados em algumas dezenas 
de hectares. É lógico então, que a pressão de exploração sobre esses recursos é muito maior do 
que era no passado. São condições para as quais eles não estão adaptados, ou não estão 
equipados, melhor dizendo. Nesse caso, a ponte entre a ciência formal e a etno ciência é 
fundamental. Existe uma necessidade muito grande de trabalhar junto a essas populações 
tradicionais, para que elas possam gerenciar de uma forma apropriada os seus recursos naturais. 
Por um lado temos que reconhecer a riqueza desses recursos e por outro temos a necessidade 
de apoiar a ponte entre esse conhecimento e o conhecimento formal, para que possamos planejar 
de fato, uma produção a longo prazo, de caixeta por exemplo, no Saco do Mamanguá no Rio de 
Janeiro. Ali há uma possibilidade muito grande de se criar uma reserva extrativista ou de 
desenvolvimento sustentável. A população conhece muito a caixeta. Mas existe a necessidade 
de mesclar esse conhecimento tradicional, com o conhecimento científico formal. 

Essas populações, de uma maneira geral, são extremamente frágeis, vivem em condições 
sócioeconômicas muito pobres, e a melhoria da qualidade de vida, é uma aspiração legítima de 
todos. É fundamental que busquemos formas de agregarvalor, de melhorara renda dessas populações. 



Um dos pontos já discutidos, é a certificação florestal. Acredito que exista uma oportunidade 
muito grande de se criar uma ponte entre as populações tradicionais e os mercados sofisticados 
dos grandes centros urbanos brasileiros. Vender um barquinho de caixeta com o selo de que 
aquele produto veio da Mata Atlântica e ajuda a conservá-la, para que esse caixetal não seja 
transformado em bananal. Porque é esse o destino do caixetal: virar bananal, virar pasto. É isso que 
tem acontecido. Mas, ao manejar, estimular ou valorizar economicamente esse caixetal, tendemos 
a evitar esse processo de conversão. Então, no caso de populações tradicionais, talvez 
generalizando um pouco, precisamos de mais exemplos, de mais iniciativas que mostrem que a 
conservação é uma alternativa economicamente atraente do ponto de vista de uso da terra. 

Por fim, são necessárias ações de resgate e valorização cultural. Quer dizer, não devemos pensar 
em biodiversidade apenas como um fenômeno biológico. A biodiversidade existe num contexto 
sócio-econômico-cultural. É fundamental que as manifestações religiosas, as manifestações 
artísticas dessas populações, sejam também contempladas. Muitas vezes nós, cientistas naturais, 
tendemos a pensar mais na demografia ou na genética de populações, e menos em outros elementos 
fundamentais para a sustentabilidade da biodiversidade, como essas outras dimensões humanas. 
Isso, a meu ver, é necessário para que tenhamos uma visão mais ampla do processo. 

Eu queria concluir com uma história contada por um pescador caiçara, sobre o envolvimento 
desenvolvimento e que me fez pensar muito ultimamente. 

Para o caiçara de Parati (RJ), o desenvolvimento é o seguinte: durante décadas, as pessoas 
aprenderam a lidar com o ambiente. Estavam todas muito envolvidas com ele. Acordavam às 4 
da manhã para pegar ostra e depois saíam para pegar o caranguejo às 6. Voltavam, porque era 
maré cheia, para pegar tainha. Após o lanche iam ao mato tirar madeira para fazer um remo e 
voltavam à tarde porque era hora de pegar um não sei o quê no meio do mar. E assim, o dia 
inteiro, envolvidos dessa maneira. Então, chega a Rio-Santos. Chega o desenvolvimento. O que 
é o desenvoMmento? É pegar essas populações que estavam envoMdas naquele meio, arrancá 
las dali por causa da valorização imobiliária. Alguém chegou e colocou um monte de dinheiro 
nas mãos daquelas pessoas. Elas não resistiram e terminaram numa favela de Parati ou de 
lguape (SP), ou como caseiros, eventualmente tomando conta do sítio que era delas. Então o que 
aconteceu? Na visão desse caiçara, um artista brilhante em Perequê, aconteceu o Des 
envolvimento. As pessoas sedes-envolveram. Eu achei isso brilhante. Uma construção 
intelectual extremamente sofisticada. Aconteceu odes-envolvimento. Daí, surgiu uma reflexão: 
será que, o que a gente quer édes-envolver? Talvez não. Talvez a gente possa partir da 
cultura, dessa leitura caiçara, para articular um outro conceito que é do envolvimento 
sustentável. Talvez o que a gente queira para a Mata Atlântica, com relação a essas populações, 
seja fortalecer esses vínculos e não des-envolver. 

MarliPires 
INSTITIJTO DE PESQUISAJARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
mpires@jbrj.gov.br 

A interação entre levantamentos florísticos e a taxonomia 

O Programa Mata Atlântica do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro está 
completando 1 O anos de pesquisas em áreas remanescentes de Màta Atlântica do Estado do 
Rio de Janeiro, tendo como objetivo avançar no conhecimento sobre a estrutura e a composição 
florística desta formação, buscando responder, entre outras, perguntas tais como: 
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· quais as espécies características da Mata Atlântica? 
· como se distribuem geograficamente? 
· quais as espécies circunscritas à Mata Atlântica? 
· quais as espécies raras? 
· como podemos subsidiar ações de conservação? 

Para cumprir seus objetivos o Programa conta hoje com 3 Projetos - Levantamentos Florísticos e 
Ambientais, Revegetação e o Centro de Informações e Serviços da Mata Atlântica (CISMA)- os 
quais atuam de forma interativa. 

Os dados e resultados até o momento obtidos são oriundos das pesquisas desenvolvidas em 4 
áreas de trabalho, caracterizadas como unidades de conservação: Reserva Ecológica de Macaé 
de Cima, Nova Friburgo, Reserva Ecológica Estadual de Paraíso, Reserva Biológica de Poço 
das Antas e Parque Nacional de Itatiaia. Ressalta-se que, ao longo de todos estes anos de 
pesquisas, a integração com os estudos taxonómicos tem enriquecido qualitativa e 
quantitativamente os resultados dos levantamentos florísticos e fitossociológicos realizados nas 
áreas de estudo. Os levantamentos têm possibilitado aos taxonomistas uma visão mais ampla, 
na medida que várias informações são reunidas, bem como uma maior compreensão da 
plasticidade morfológica dos táxons, principalmente, no caso de grupos complexos e 
extremamente expressivos na Mata Atlântica, como por exemplo Lauraceae, Mytaceae, 
Leguminosae, entre outros. Por outro lado, os resultados provenientes dos tratamentos 
taxonômicos além de possibilitarem uma maior segurança quanto a identidade do indivíduo 
coletado, têm propiciado também uma maior precisão no conhecimento florístico da região, nas 
análises sobre composição e estrutura das comunidades e ainda uma avaliação mais segura 
quanto aos diferentes níveis de endemismos, considerando-se que esta depende diretamente 
do nível de conhecimento e da situação taxonómica atual do grupo em questão. O trabalho 
desenvolvido neste contexto para a Reserva Ecológica de Macaé de Cima, "Aspectos florísticos 
das espécies vasculares", ilustra bastante o tema abordado. 

Finalmente, é importante sempre nos lembrarmos de dois pontos fundamentais: 
seja qual for o tema de abordagem científica sobre uma planta, começará sempre por 
indagarmos sobre a sua identidade, a qual espécie pertence aquele indivíduo; este é o ponto 
de partida que deve contar com a maior precisão e refinamento possíveis que só o taxonomista, 
especialista no referido grupo, é capaz de conhecer; 
os dados sobre uma espécie estão sempre ligados a sua identidade taxonómica, portanto 
imprecisão na identidade, na identificação, consequentemente, imprecisão nas informações, 
análises etc. 

Assim, se desejamos avançar no conhecimento dos Recursos Florestais da Mata Atlântica é 
fundamental que estejamos conscientes que precisamos também· investir e apoiar os projetos e 
programas de Taxonomia. 

Ministério do Meio Ambiente/Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
Programa Mata Atlântica 
Coordenação: Rejan Guedes-Bruni (JBRJ) 
Equipe: Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e bolsistas da Fundação Botânica 
Margaret Mee 
Patrocínio: Petrobras e The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 
Apoio: Fundação Botânica Margaret Mee e CNPq 

/ 



Dorli da Croce 
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A-EPAGRI/CPPP 
dacroce@epagri.rct-sc.br 
Caixa Postal 791 -CEP 89801-970- Chapecó-SC 

ERVA-MATE (//ex paraguariensis) 

1. INTRODUÇÃO 

O mate sempre fez parte da América do Sul, quando nasceu o mate já fazia parte. O seu uso era 
praticado pelos seus povos indígenas. 

É uma cultura de ciclo longo ainda não definido. Tem papel importante na pequena propriedade 
rural do Sul do Brasil. É uma espécie arbórea amplamente difundida no Noroeste da Argentina, 
na parte oriental do Paraguai e nos estados do Sul do Brasil. 

2. ERVA-MATE NO ECOSSISTEMA NATURAL 

De acordo com pesquisas realizadas em povoamentos naturais constatou-se que a distribuição 
da erva-mate está na forma de "J invertido", caracterizando-a como espécie climácica. 

FLOSS (1994) observou que outra característica importante na erva-mate é sua presença de 
forma agrupada. 

Um fator que assegura a classificação da erva-mate como espécie clímax é a necessidade de 
sombreamento para sua sobrevivência na fase inicial de crescimento, seja em condições naturais 
ou em plantios, mostrando que a luminosidade tem influência no desenvolvimento da espécie. 

DA CROCE (1991) avaliou a frequência de espécies na regeneração natural, a erva-mate está 
presente nas 12 espécies principais que representam juntas 78,96% da regeneração total. Desta 
forma, afirma-se que para estas espécies, por serem mais abundantes na regeneração natural, 
suas possibilidades de sobrevivência na estrutura futura da floresta são maiores. 

Na análise de associação a erva-mate ocorre nas seis principais associações de espécies que 
corresponde aos 78,96% da composição total. a)Araucaria angustifofia, Matayba guianensis, 
Ocotea puf chefia, Capsico dendron dinisii, //ex paraguariensis, Ocotea pososa, Piptocarpha 
angustifolia; b)Araucariaangustifolia, llexbrevicuspis, Prunusse/lowii, Lamanoniaspeciosa; c) 
1/ex brevicuspis, Prunus sellowii, Capsico dendron dinisii, Cedre/a fissilis, l..amanonia speciosa; d) 
Araucaría angustifolia, Ocotea pulchella, 1/ex brevicuspis, Prunus sellowii, //ex paraguariensis, 
Matayba eleagnoides; d) Matayba guianensis, Prunus sellowii, Capsico dendron dinisii, //ex 
paraguariensis, Ocotea porosa, Matayba eleagnoides; f) Araucaria angustifolia, Matayba 
guianensis, /fex brevicuspis, Piptocarpha angustifolia. 

3. PRODUÇÃO BRASILEIRA 

A produção bruta estimada em 550 mil t/ano, quando industrializada resta 220 mil t/ano; há uma 
perda na industrialização de aproximadamente 60%. 

) ... 
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r 
r O setor ervateiro nacional é formado por 725 empresas processadoras atuando em 486 municípios, 

envolvendo mão de obra de 493.500 trabalhadores em toda a cadeia produtiva da erva-mate. r- 
r: Santa Catarina a produção estimada é de 112 mil ttano presente em 140 municípios envolvendo 

19.000 propriedades e um total de 66.500 trabalhadores que direta ou indiretamente fazem parte 
da Cadeia Produtiva. r: 

r 
r 4. ORGANIZAÇÃO DO SETOR 

r 

Há pontos de estrangulamento do setor ervateiro onde poderemos citar: estrutura das indústrias, 
integração do setor, falta representatividade política, sindicatos/associações pouco atuantes, fraca 
representatMdade a nível nacional, pesquisa insuficiente, baixo nível de qualificação da mão-de 
obra, falta de assistência técnica ao produtor, informações do setor muito fraca, pouca fiscalização 
da qualidade do produto, pouca participação de órgãos estaduais, municipais e federais. 

r: 

r: 

5. ASPECTOS GERENCIAIS 

Modmcar a postura comportamental dos industriais, tomando-a produtiva, moderna e participativa, 
buscando parcerias organizadas com indústrias ervateiras, produtores, poder público e 
pesquisadores. 

Participar da criação e/ou manutenção de um fundo da erva-mate ou outro mecanismo apropriado, 
para apoio às atividades prioritárias nos Estados, integrando as ações com o poder público. 

6. ALTERNATIVAS DE MERCADO 
r 

r: Fomentar o consumo de erva-mate, buscando novos mercados e novos produtos. 

r- Salientar a importância do consumo da erva-mate devido ao seu valor nutrititivo, em todas as 
campanhas promocionais, aliado a aspectos sócio-econômicos e ambientais. 

r 
7. MARKETING INSTITUCIONAL 

r> 

r: 

Desenvolver um plano de marketing institucional, na disponibilidade de erva-mate em quantidade 
e qualidade, visando novos consumidores e abertura de novos mercados, especialmente a nível 
nacional. 

Desenvolvimento de campanhas de esclarecimentos aos produtores e às indústrias acerca dos 
quesitos de qualidade para a conquista e manutenção de mercados. 

r: 
r: 8. GERAÇÃO DE TECNOLOGIA 

r- 

O Centro de Pesquisa para Pequenas Propriedades (Epagri) localizado em Chapecó, Santa 
Catarina, disponibilizou um pacote tecnológico, onde está dando suporte técnico à cultura da 
erva-mate no Brasil, tanto em plantios e manejo em povoamentos plantados ou em seu estado . ,;,1~ 
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natural, da mesma forma com estudos concluídos em sistemas agroflorestais envolvendo a erva 
mate com milho, feijão e soja. 

Márcia Hirota 
FUNDAÇÃOSOSPRÓMATAATLÂNTICA 
marcia@sosmatatlantica.org.br 

Eu vou falar do monitoramento da cobertura vegetal da Mata Atlântica, a partir da nossa experiência 
no Atlas da Evolução dos remanescentes florestais e ecossistemas associados da Mata Atlântica, 
desenvoMdo pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
- INPE e no mapeamento das seis espécies ou recursos contemplados nesse projeto. Os senhores 
já viram os mapas temáticos que estão expostos lá fora. A participação da SOS Mata Atlântica 
nesse projeto, além da administração financeira, foi na coordenação do mapeamento e da produção 
cartográfica das áreas de ocorrência natural e da situação atual de cada espécie, num total de onze 
mapas. Esse trabalho teve como base os dados e os critérios estabelecidos pelos consultores 
contratados e da área estudada por eles, por exemplo, bromélia, que ocorre em todos os ambientes, 
desde o nível do mar até as cordilheiras, teve um enfoque no eixo Rio - São Paulo, dois grandes 
centros de consumo e no Espírito Santo e no Sul da Bahia, onde o levantamento foi realizado. Esse 
recorte, foi dado pelo próprio pesquisador, sua área de atuação e foi definido pelas informações 
que cada um possui. Os dados recebidos foram digitalizados e inseridos em nossa base cartográfica 
temática e os mapas de situação atual apresentam os polígonos de remanescentes florestais, ano 
base 1995, do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, produzidos pelo Atlas da Evolução da Mata 
Atlântica período 1990-1995, publicado em 1998 pela SOS Mata Atlântica, INPE e Instituto 
Socioambiental; da Bahia, ano base 1990, do período 1985-1990, publicado em 1993 pela SOS 
Mata Atlântica e pelo INPE; e de grande parte da Mata Atlântica do Nordeste, ano base 1990, 
identificados pela Sociedade Nordestina de Ecologia, SNE e publicados no âmbito do Workshop 
Biodiversidade da Mata Atlântica do Nordeste, pela Conservation lntemational do Brasil, Fundação 
Biodiversitas e SNE, em 1993. Os mapas das espécies são preliminares. Esse evento não é 
conclusivo e iremos incorporar as sugestões, correções e omissões que porventura surgirem durante 
as discussões. Os trabalhos foram realizados na SOS Mata Atlântica, pelo geógrafo Walter Maejima 
e contaram com a participação do consultor Marcos Rosa, da empresaArcPlan Geoprocessamento, 
no cruzamento dos dados e na produção cartográfica. 

Com relação ao Atlas da Evolução da Mata Atlântica: trata-se do mapeamento e monitoramento 
dos remanescentes florestais e ecossistemas associados, vegetação de mangue e de restinga, 
com base em imagens TM do sistema Landsat, na escala 1 :250.000, em áreas de dez Estados, da 
Bahia ao Rio Grande do Sul. Esse trabalho avaliou a dinâmica ocorrida entre 1985-1990 e 1990- 
1995. Ao longo do trabalho, vários aprimoramentos foram e estão sendo realizados, como a inserção 
dos limites das fisionomias vegetais da Mata Atlântica, tendo como base o Mapa de Vegetação do 
Brasil do IBGE e o Decreto 750, desenvolvido em parceria com o Instituto Socioambiental; a inserção 
dos limites municipais, onde inicialmente adquirimos a malha municipal do IBGE, ano base 1994 e 
estamos em contato com os Estados para obtenção da malha municipal atualizada, com os 
municípios instalados em 1995; e a inserção, digitalização dos limites das unidades de conservação, 
federal e estadual, das que estão sendo possíveis de serem mapeadas nessa escala, num trabalho 
também em parceria com o Instituto Socioambiental, ainda não publicado. 

- 

Atualmente estamos mapeando áreas do Mato Grosso do Sul, da Bahia e do Rio Grande do Sul 
que não foram contempladas. São dez cartas que já estão sendo produzidas. Além disso, numa 
iniciativa da WNF, estamos envolvidos no mapeamento dos remanescentes florestais da Mata 
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r: Atlântica da Argentina e do Paraguai. Teremos futuramente, o mapa de toda a Mata Atlântica. 

Ao longo do desenvolvimento desse projeto, vários testes foram realizados por pesquisadores 
do INPE. Os realizados recentemente foram importantes para definirmos os próximos passos. 

r> 

r: 

Em primeiro lugar, com relação à continuidade desse projeto, a SOS Mata Atlântica e o INPE irão 
iniciar nos próximos meses a atualização dos dados considerando novo período: 1995-2000. Para 
essa etapa, alguns trabalhos já tiveram início, como por exemplo, a melhoria da base cartográfica, que 
hoje possui pouquíssimos dados de referência e estamos enriquecendo com a digitalização dos rios 
primários e secundários, área urbana, estradas, ferrovias, padrão carta 1 :250.000 do IBGE, atual!zando 
com base nas imagens de satélite. Na nova fase, iremos reinterpretar a base digital de dados 1990-95, 
procurando corrigir as imperfeições nos contornos dos polígonos gerados na interpretação visual de 
imagens analógicas e atualizá-lo a partir da interpretação visual digital, onde a escala máxima pennitida 
para observação na tela do equipamento será de 1 :50.000 e a área mínima de mapeamento será de 
1 O hectares para identificar a ocorrência de desflorestamentos, decrementos de vegetação de restinga 
e de mangue, bem como identificar, quando possível, áreas de regeneração. 

r 

r: 
r 

r 

Temos um grande trabalho pela frente mas depois, esses recursos vão agilizar os monitoramentos 
sistemáticos periódicos, anuais, de áreas críticas ou significativas, das unidades de conservação 
e outras. Os dados estão sendo organizados para colocarmos na internet e disponibilizados 
para alguns pesquisadores que estão iniciando estudos pontuais. Esse trabalho conta com o 
patrocínio de empresas brasileiras e participação de ONGs, órgãos estaduais de meio ambiente, 
institutos de pesquisa e colaboração de vários especialistas da Mata Atlântica, muitos presentes 
aqui, aos quais agradeço muitíssimo a significativa contribuição. Obrigada. 

r 
r: 
r: 

PERGUNTA r: 

r: Como conciliar o trabalho básico de taxonomia e o levantamento das espécies florestais que 
possam representar verdadeiros recursos para a sociedade? (Ademir Reis) 

r RESPOSTA 

MarliPires r: 
r: Como conciliar esse trabalho? Na realidade essa conciliação não é complicada. Eu vejo como um 

passo anterior. Como eu falei e volto a enfatizar, no momento que você se dispõe a conhecer e 
começa com esse primeiro ponto de conhecimento que é a identidade, e você tem o nome da planta, 
eu costumo dizer que você tem a senha do banco 24 horas. Associada ao nome da planta, você tem 
uma série de informações. Então, eu acho, que na realidade a descrição taxonómica é um passo que 
antecede para determinados recursos florestais. Não as espécies que aqui foram colocadas, porque 
a maioria delas, eu acho que excetuando-se as bromélias, essas outras espécies já estão 
relativamente definidas taxionômicamente. Mas, para novos recursos, o primeiro passo é esse: é 
conhecertaxonomicamente e então a gente faz o desdobramento para esse novo conhecimento. 

r: 
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PERGUNTA r: 
r: Como podemos ter acesso às informações e ao banco de dados, a que você se referiu? (Carlos 

Novi) .. ' Ji,;,: 
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RESPOSTA 

MarliPires 

Na realidade, o banco de dados, as informações sobre a Reserva Ecológica de Macaé de Cima, 
já estão disponibilizadas, publicadas, em três livros. Dois deles são de uma série chamada 
"Aspectos Florísticos da Reserva Ecológica de Macaé de Cima". O terceiro , que se aproxima da 
temática de flora, está sendo elaborado.Outro livro é: "A Diversidade da Serra de Macaé de 
Cima". Então, as informações do banco com relação a Macaé de Cima estão de certa forma 
disponibilizadas. Em relação as outras áreas, são dados que a gente está trabalhando ou no 
âmbito do programa, ou em parceria com outras instituições. Agora, a questão do acesso, eu não 
tenho de cabeça o e-mail do programa mas você pode entrar na home page do Jardim Botânico 
e até lá você chega ao Programa Mata Atlântica e faz um contato direto conosco. 

PERGUNTA 

Como se explica que na Barra do Turvo, Vale do Ribeira, tem erva mate? O Parque Jacupiranga, 
descoberto em 1930, consta no livro do Pio Correia. (Carlos Novi) 

RESPOSTA 

Dorli Da Croce 

Bom, existe erva mate a dois mil e poucos metros de altitude na Serra da Mantiqueira. Eu estive 
lá Não tenho nem explicação de como isso pode acontecer. Não tenho resposta para esses 
dados. Apenas está ocorrendo na região sul mas não tem limites que eu saiba, ou o porquê. Vou 
ficar devendo essa resposta. 

PERGUNTA 

Existe alguma potencialidade de manejo da erva mate mantendo a biodiversidade e a dinâmica 
de toda a comunidade florestal? (Ademir Reis) 

RESPOSTA 

Dorli Da Croce 

Acho que sim, porque hoje está sendo feito em torno de 70%. Eu acredito que ela esteja dentro da 
mata nativa, sem danos na extração. Apenas há um massacre da erveira na colheita, pela sua 
altura, que é diferente dela plantada fora. Também eu gostaria de complementar uma pergunta que 
ontem ficou no ar, em relação à interferência do homem dentro da mata ou vamos dizer, 
desmatamento pela exploração da erva mate. Na realidade seria o contrário. Quem tem a sua 
floresta com erva mate, dificilmente a destrói; sempre vai implementá-ta mais ainda. Então, é um 
benefício nós termos a erva mate dentro, é um meio de preservar, haja vista o seu valor econômico. 

'· 
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PERGUNTA 
r: 

Permita-me só colocar uma coisa, as imagens que nós vimos aqui de raleamento praticamente 
não tinha árvore nenhuma. Quer dizer, não é uma presença dentro da floresta, pensando a floresta 
como um conjunto aparentemente significativo de espécies etc., parece bastante reduzida essa 
possibilidade. Por isso eu acho que essa questão tem sido colocada. Eu não sei se essas fotos 
que nós vimos eram excepcionais ou se esse aí é o quadro mesmo. Quando fala-se de 
adensamento geralmente tem um volume grande de erva e de floresta muito pouco. Então, eu 
queria saber se é esse mesmo o quadro. (Clayton Ferreira Uno) 

r: 

r 

r: RESPOSTA 
r 
r: Dorli Da Croce 

r 

Não. A erva mate tem a característica de ocorrer em manchas. Os adensamentos são feitos. Por 
exemplo, lá nós usamos a palavra, o campo, o potreiro, esse negócio todo que tem dentro. Eu, 
por exemplo, recuperei diversas áreas que eram campo, que eram improdutivos. A erva mate 
aceita solos de altíssima acidez, sem muita necessidade de fertilização, então você recupera 
essas árvores antigas, essas árvores depredadas através de brocas, que seria uma praga, 
ampola, que seria uma outra, que elimina o erval gradativamente. Então, fazendo uma decepa, 
consegue-se fazer esse povoamento em três anos. Volta-se a produzir da mesma forma que se 
fosse um povoamento plantado. Com a decepa você automaticamente faz um adensamento, 
porque senão você tem essa área perdida. Não se faz decepa em floresta. Isso não adianta 
porque ela obedece a mesma característica, tendo que buscar o solo, então não há esse motivo. 
Não se faz. Esse procedimento é feito em áreas depredadas, isoladas, que só tem a erva mate 
no meio de lavouras que não dão mais nada. Essa é a recuperação que se faz. 

PERGUNTA 
r> 

r: 
r: 

Existe a possibilidade de mapear a zona produtora de erva mate que abrange o sul do Brasil, 
noroeste da Argentina e leste do Paraguai? Os atuais mapas já estão disponibilizados para a 
compra? ( Neuza Rucker) 

r: Quero que você prometa de pés juntos que vai mapear também a ocorrência da piaçaveira. (Luiz 
Alberto Mattos) 

RESPOSTA 

Márcia Hirota 

r: Bom, em primeiro lugar com relação ao mapeamento das piaçaveiras. O trabalho realizado no 
âmbito do projeto com o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro e a EMBRAPA, possibilitou um incremento na nossa base cartográfica, 
através das informações dos consultores de cada recurso ou espécie. Para tanto, nós 
precisaríamos dos dados de área de ocorrência e a situação atual da piaçaveira. Desde que as 
instituições ou os pesquisadores tenham interesse em encaminhar esse material para a SOS 
Mata Atlântica, nós temos todo interesse em produzir, em inserir essas informações e fazer esse 
cruzamento com os dados de remanescentes florestais da Mata Atlântica. Inclusive nesse projeto, 
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que planejamos dar continuidade, já temos interesse em mapear outras espécies e outros 
recursos. O que nós não temos são as informações. Nós dependemos de vocês pesquisadores 
e de vocês produtores, no encaminhamento dos dados à SOS Mata Atlântica. 

Com relação à possibilidade de mapear a zona produtora da erva mate, é a mesma questão. 
Esse trabalho que está sendo feito na Argentina e no Paraguai, está sendo conduzido pela Wv\JF 
e a nossa participação envolve a transferência de metodologia e capacitação da equipe nos 
dois países. No caso da Argentina, do Ministério de Meio Ambiente da Província de Missiones e 
Fundação Vida Silvestre e no Paraguai, da Universidade Federal de Ciências Agrárias e 
Fundação Moisés Bertoni. Então, existem dois núcleos que contemplam a participação de governo, 
ONG e instituto de pesquisa, da mesma forma como fizemos aqui no Brasil em cada Estado. Os 
trabalhos estão em andamento e a partir do momento que nós concluirmos esse mapeamento e 
fizermos a integração do todo, será sim possível fazer esse mapeamento inserindo esses dados 
em áreas desses países vizinhos também. 

Com relação a aquisição dos mapas a SOS Mata Atlântica e o I NPE estão disponibilizando 
esses dados para fins de pesquisa. O interessado, a universidade ou o instituto de pesquisa, 
precisa fazer a solicitação das áreas de interesse e esses dados são repassados. É claro que 
tem um termo de responsabilidade, termo de repasse desses dados, mas eles estão sendo 
disponibilizados para vários estudos. Com relação à compra da base cartográfica e dos dados 
produzidos, é possível a cessão desses dados a um preço de custo. Esses recursos captados 
com o repasse dos dados têm garantido a continuidade do trabalho, têm garantido o 
aprimoramento do mapeamento, inclusive digitalizar as áreas de espécies, por exemplo, como 
vocês estão solicitando. Esses recursos são aplicados exclusivamente no próprio projeto. 

Carlos Eduardo Young 

Uma coisa que eu já tenho conversado muito com o Walter e com a Márcia: é uma possível 
aplicação desse cruzamento. Seria através do censo agropecuário de 96. Por exemplo, no caso 
da piaçava, identificaríamos os municípios de sua incidência, onde teríamos tanto volume, quanto 
valor e a partir daí cruzaríamos com o dado municipal. A mesma coisa para erva mate. A diferença 
é que na piaçava é basicamente tudo extração, na erva mate tem que ter um cuidado maior, 
embora o dado seja discriminado entre extração e cultivo. Nesse caso, a sensação que dá é que 
eles estão jogando tudo para extração em vez de cultivo. Mas dá para fazer. 

Márcia Hirota 

Sem dúvida. Eu só dependo de uma base digital atualizada dos limites municipais. Nesse caso 
eu dependo do apoio dos órgãos estaduais - eu sei que aqui tem alguns representantes, inclusive 
do I BGE - para podermos trabalhar contemplando os municípios que foram instalados em 95. 

Clayton Ferreira Lino 

E essa idéia de começar a cruzar dados econômicos com recursos naturais, geograficamente 
organizados também é uma evolução prevista para a sequência de nosso_projeto . 
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r: MESA REDONDA 5 
Tema: MERCADO E ECONOMIA DE RECURSOS FLORESTAIS DA 
MATA ATLÂNTICA r: 

r: 

r COORDENADORA: Márcia Hirota (Fundação SOS Mata Atlântica) 
PARTICIPANTES: Carlos Eduardo F. Young (UFRJ), Amyra EI Khalili (Projeto CTA-SINDECON e 
GENOMA- ESPM), Laura De Santis Prada (IMAFLORA). r: 

r 

Carlos Eduardo F. Young 
ECONOMIA DO EXTRATIVISMO EM ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA: EXPLORAÇÃO, 
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, IMPACTOS ATUAIS E POTENCIALIDADES DE 
MANEJO 
Carlos Eduardo Frickmann Young -UFRJ e Renata Valente-doutoranda UFRJ 

r: 

A destruição gradativa das áreas de Mata Atlântica é fruto de dois grupos de pressão econômica, 
que são interrelacionados e geralmente atuam conjuntamente. Primeiro, a exploração predatória 
dos recursos naturais da Mata Atlântica, em uma visão curto-prazista e não-sustentável, leva à 
degradação da floresta e, em particular, à pressão sobre determinadas espécies de elevado 
valor econômico. Segundo, a demanda por terra para uso agropecuário resulta na perda de 
habitats de floresta, convertidos em pastagens ou áreas de cultivo. Usualmente a preocupação 
dos ambientalistas recai sobre o primeiro tipo de problema, mas o trabalho enfatiza que é 
necessário também integrar na análise a outra forma de pressão sobre a terra florestada. 

r: 

r: 

r: O trabalho examina as linhas gerais que caracterizam a sobreexploração de recursos florestais, 
bem como enfatiza as diferenças regionais. Os dados foram extraídos do Censo Agropecuário de 
1996 (IBGE), que apesar de problemas de cobertura, viés de respostas e outros erros em trabalhos 
dessa dimensão, fornece uma visão ampla do problema para as diversas unidades da federação. 

r 

r: 
De acordo com o Censo Agropecuário 1996, a área dedicada a atividades de siMcultura, extração 
vegetal e produção de carvão vegetal é bastante inferior à dedicada para pecuária e lavoura. 
Isso é consequência da pressão historicamente exercida sobre as áreas de floresta, a fim de 
conversão para uso agropecuário. Outra informação relevante é que as atividades econômicas 
compatíveis com manejo florestal apresentam concentração em grandes propriedades em 
proporção superior à média brasileira (que por sua vez é consideravelmente concentrada em 
comparação com outros países). Esse resultado sugere que a prática de manejo é pouco difundida 
em pequenas propriedades, sendo concentrada em grandes propriedades usualmente 
dedicadas ao monocultivo de espécies madeireiras exóticas. 

r: 

r: 

r 

r- 

Este último ponto é bastante relevante pois existe em todo Brasil uma preferência para o cultivo de 
espécies madeireiras exóticas (eucalipto ePinus) em detrimento do cultivo de espécies nativas. 
Entre os fatores que explicam esse comportamento destacam-se a maior velocidade de 
crescimento, maior adaptabilidade parap/antatíons homogêneas, desconhecimento técnico do 
manejo de espécies nativas e especificações técnicas das serrarias já desenhadas de acordo 
com os padrões das espécies exóticas. Deve-se também considerar uma relativa inércia dos 
silvicultores em seguir padrões já estabelecidos, evitando os riscos e custos do aprendizado do 
manejo com outras espécies com as quais ainda não estão acostumados a lidar de forma sustentável. 

r: As áreas dedicadas a silvicultura, extração vegetal e produção de carvão vegetal são, 

r: 
r: 

r 
r 



proporcionalmente ao tamanho dos estabelecimentos, menores no Nordeste do que no Sul e 
Sudeste. Contudo, a concentração em grandes propriedades é consideravelmente menor no 
Nordeste do que nas outras regiões. Isso sugere que as atividades econômicas ligadas às 
florestas e matas nativas no Nordeste são proporcionalmente mais importantes para pequenos 
estabelecimentos. Outro elemento explicativo pode ser a menor prática de monocultivo em larga 
escala de espécies florestais cultivadas. 

A maioria das áreas de matas e florestas naturais identificadas pelo Censo Agropecuário localiza 
se em estabelecimentos cuja atividade principal é a pecuária, lavoura temporária e produção 
mista (lavoura e pecuária). Esses números confirmam a grande ameaça que a expansão de 
atividades agropecuárias representa para a preservação da Mata Atlântica. 

Por outro lado, a pequena participação da silvicultura mostra que existe pouco aproveitamento 
econômico de áreas de matas e florestas naturais para essas atividades. Ainda assim, as áreas 
de matas e florestas naturais dedicadas a silvicultura, exploração vegetal e produção de carvão 
vegetal superam em muito as áreas de matas e florestas plantadas. Esse número sugere que a 
maior parte da extração de madeira e produção de carvão vegetal se dá de fonna não sustentável, 
através da sobreexploração de florestas nativas, ao invés de manejo florestal. 

Na Região Nordeste, como discutido antes, é menor a participação relativa de áreas de manejo 
florestal. Por outro lado, percebe-se que existe maior proporção de áreas dedicadas à extração 
de produtos florestais por ocupantes. Esse resultado pode ter duas causas: (a) maior participação 
de comunidades tradicionais instaladas em áreas de floresta, mas sem título de propriedade; e 
(b) existência de regiões de fronteira agrícola em expansão, onde áreas de floresta são ocupadas 
por trabalhadores sem terra, iniciando um ciclo que muitas vezes leva ao desmatamento. 

Percebe-se, portanto, que a extração vegetal é uma atividade de grande relevância social, e os 
pequenos produtores devem merecer atenção privilegiada na formulação de políticas voltadas 
ao incentivo do extrativismo e manejo florestal. 

Por outro lado, existe grande concentração do valor da produção em um conjunto relativamente 
reduzido de produtos. Lenha e carvão vegetal são, longe, as atividades economicamente mais 
importantes, e ambas são concentradas em pequenas e médias propriedades. Portanto, sobram 
aos demais produtos extrativos - inclusive todos os produtos não-madeireiros da Mata Atlântica 
- uma parcela relativamente pequena do valor total da extração vegetal. 

Uma das causas dessa importância relativa muito reduzida é que, para produtos de maior valor 
econômico, é financeiramente mais rentável adotar o cultivo do que incentivar o extrativismo. Este é, 
por exemplo, o caso do caju, fruta de grande relevância econômica no Nordeste e nativa da mata 
atlântica, mas cuja extração contribui com apenas 0,2°/o do valor total da extração vegetal da região 
(castanha e fruto). Isso é resultado da expansão acelerada das áreas de cultivo, apesar da redução 
crescente das áreas de extrativismo da fruta. Esse contraste sugere, inclusive, que a expansão do 
cultivo do caju pode ter atuado como incentivo à redução de áreas remanescentes de matas 
nativas (não muito de Mata Atlântica, mas principalmente de caatinga e outras vegetações naturais 
do sertão nordestino por onde o cultivo do caju se alastrou). A erva-mate, ainda predominantemente 
resultado da extração, aponrta tendência semelhante no médio e longo prazos. 

A produção da silvicultura está concentrada nas grandes propriedades. No Nordeste, a silvicultura 
apresenta valor bastante inferior ao da extração, o que não ocorre no Sudeste e no Sul. A demanda 

" por espécies lenhosas é ainda atendida em grande parte por extração em matas nativas, 
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r usualmente de forma não sustentável. A demanda por carvão vegetal e lenha é forte incentivador 
da depleção de matas e florestas nativas. Mesmo a produção manejada de madeira, como em 
grande parte dos fornecedores para o setor de papel e celulose, pode apresentar impactos indiretos 
sobre o desmatamento: embora cultivadas, essas plantações representam aumento da demanda de 
terra Qogo, do seu preço), e consequentemente aumento da conversão de matas e florestas nativas 
para fins agropecuários. 

r: Outras diferenças regionais devem ser levadas em consideração. A importância do extrativismo para 
o pequeno proprietário é maior na Região Nordeste. Contudo, ao invés de resultar em formas 
sustentáveis de aproveitamento de recursos florestais, esse extrativismo está fortemente associado 
ao processo de desmatamento para obtenção de carvão vegetal, lenha e madeira, com pouca 
importância relativa dos produtos não-madeireiros de Mata Atlântica na economia. A região Sudeste 
é a que apresenta maior concentração da silvicultura, exploração vegetal e produção de carvão 
vegetal em grandes propriedades. Esse dado está relacionado com a maior proporção de florestas 
e matas plantadas na região. A região Sudeste é também a que apresenta maior proporção de área 
destinada ao carvão vegetal. Esse fato é consequência do relativo esgotamento das reservas 
madeireiras em florestas nativas, criando demanda por atividades manejadas, usualmente baseadas 
no monocultivo em larga escala de espécies exóticas. 

r 
r 

(' 

r 

A Região Sudeste apresenta uma distribuição de área dos estabelecimentos conforme a condição 
do produtor semelhante à do Sul, embora com maior concentração de área sob controle direto dos 
proprietários e menor presença de áreas dedicadas à siMcuttura e exploração florestal. Também em 
contraste com o Nordeste, o papel de ocupantes é bem inferior mesmo na extração vegetal, cuja 
produção é fortemente concentrada por produtores proprietários e, em segundo lugar, arrendatários. 
Do mesmo modo, pequenos agricultores têm menor importância na extração de carvão vegetal. 

(• 

Portanto, pode-se dizer que, por tratar-se de um processo mais antigo de conversão de áreas de 
floresta para ocupação agrícola, existe menor pressão de pequenos agricultores no Sudeste. 
Por outro lado, existe maior difusão da silvicultura como forma de obtenção de recursos 
madeireiros. Esses dados são pouco confortadores, dado que as áreas remanescentes de 
mata nativa são bastante escassas. 

r 

A Região Sul é a que apresenta maior pressão dos estabelecimentos de lavoura permanente 
em áreas onde permanecem matas e florestas nativas, ocupando área praticamente equivalente 
à da pecuária. Os estabelecimentos dedicados às atividades de silvicultura e exploração florestal 
respondem por 15% do total de matas e florestas nativas remanescentes, número 
consideravelmente mais elevado do que nas outras regiões. Contudo, essas atividades estão 
mais concentradas em matas e florestas artificiais, mostrando que, ao menos, existe menor 
pressão das florestas nativas remanescentes para abastecimento de madeira e carvão vegetal. 
Outras características da Região Sul são a menor pressão da pecuária e menor concentração 
fundiária, a reduzida produção de carvão vegetal e, principalmente, a existência de um produto 
extrativista não-madeireiro de grande dimensão econômica (erva-mate). 

r: 

r: 

Os relatórios específicos sobre produtos da Mata Atlântica confirmam as linhas gerais apontadas 
acima. Existe diversificação de características regionais e por tipo de produto. Contudo, alguns 
elementos comuns podem ser enunciados. Os produtos analisados são dMdidos em três grupos: 
produtos obtidos essencialmente do extrativismo e de dimensão econômica importante, produtos 
obtidos essencialmente do extrativismo e de dimensão econômica restrita, e produtos que também 
podem ser obtidos do extrativismo, mas cuja fonte principal de oferta é o cultivo. O primeiro grupo 
engloba erva-mate e, em menor dimensão, a araucária; o segundo grupo inclui palmito, bromélia, 
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orquídeas, xaxim, urucum e plantas medicinais; e o terceiro grupo refere-se primordialmente a 
caju e maracujá (embora não seja difícil de também enquadrar o futuro da erva-mate nessa 
condição). Essa classificação não deve ser vista, contudo, como estanque: existe permeabilidade 
entre esses grupos, e essa categorização visa simplesmente auxiliar na discussão sobre os 
principais problemas enfrentados pelo extrativismo e pela mata que o permite. 

Contudo, conclui-se que, isoladamente, nenhum desses recursos nativos da Mata Atlântica será 
suficiente para reverter o atual quadro de desmatamento. Embora a extração de alguns produtos 
tenha importância econômica, o próprio fato desse produto ser comercialmente atraente induz à 
transformação do seu espaço de obtenção. No limite, o monocultivo desse produto toma-se uma 
opção perfeitamente adequada às necessidades do mercado sem, contudo, garantir a 
preservação da floresta do qual ele foi originário. 

O problema por trás dessa questão não está em dificuldades específicas dos produtos analisados, 
mas do uso alternativo da terra. Esse tem sido o grande dliema por trás do desmatamento no 
Brasil: não é porque a floresta não gere produtos de importância econômica que ela acaba 
sendo destruída, mas sim porque existem outras formas de uso da terra que garantem retornos 
financeiros maiores ou mais rápidos para os que promovem o desmatamento. Esses ganhos de 
curto prazo podem se revelar desastrosos no médio e longo prazos para a comunidade como 
um todo (ou mesmo para o indivíduo que hoje desmata), mas o imediatismo econômico impede 
que esses elementos sejam considerados nas ações cotidianas. E o que é mais importante, 
grande parte desses agentes têm consciência das consequências dos seus atos, mas acabam 
não mudando suas ações, seja porque argumentam que outro fará do mesmo jeito (problema da 
indefinição dos direitos de propriedade nas florestas de acesso aberto), seja por dificuldades 
econômicas no presente (problema da pobreza que causa encurtamento do horizonte temporal). 

Assim, só é possível resolver a questão do desmatamento se conseguirmos impedir a reprodução 
dos mecanismos que levam à extensificação continuada das áreas de fronteira agropecuária. A 
compreensão desses usos alternativos da terra, ou seja, por que ocorre o desmatamento, é tão 
importante quanto saber quais os usos potenciais que alguns produtos florestais podem gerar. 
Esse elemento foi muito pouco explorado nos relatórios como um todo, e constitui-se numa linha 
de pesquisa prioritária para compreendermos a dinâmica do desflorestamento. 

Outro elemento que deve ser buscado em estudos futuros está na análise do valor da floresta como 
um todo. A valoração econômica dos recursos naturais pode demonstrar que o valor da floresta 
como um todo é muito superior ao valor comercial que se obtém da venda de um ou outro produto. 

Portanto, é importante investir na idéia de que a FLORESTA EM SI é um bem precioso, rico mas 
frágil, e que a sua preservação garante benefícios que vão muito além do que os mercados 
podem captar. 

Amyra EIKhalili 
Projeto CTA-SINDECON 
Amyra@ntdoctors.com.br 
BECE - Brazilian Environment Commodities Exchange 

O projeto Consultant, Trader and Adviser-CTA, Geradores de Negócios nos Mercados Futuros 
e de Capitais do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, juntamente com 300 
especialistas de diversas áreas da atividade econômica, apresenta uma proposta alternativa 
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para solucionar o problema de extração ilegal de recursos florestais da Mata Atlântica, no âmbito 
do projeto "Inventário dos Recursos Florestais da Mata Atlântica" coordenado pelo Conselho 
Nacional da Reseiva da Biosfera , por solicitação do CTA-Flávio Gut, consultor deste Conselho 
no referido projeto. , 

O Projeto CTA -SINDECON foi o pioneiro na conceituação e difusão da importância do 
desenvolvimento das "commodities ambientais" no Brasil, tanto no aspecto econômico quanto no 
aspecto social, entendendo que com a geração de negócios, além de serem gerados novos 
empregos, cumpri-se efetivamente novas formas de atuações de lideranças sindicais no 3o milênio. 

O Projeto CTA também trabalha em parceira com o GENOMA-ESPM- Grupo de Estudos e 
Negócios de Operações de Marketing em Agribusiness da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing com o objetivo de conscientizar o seguimento Agribusiness para a agregação de valor 
do Marketing em Ecobusiness e viabilizar a produção agropecuária para credenciá-la nos 
financiamentos agro-ambientais através destas commodities. As "commodities ambientais" são 
mercadorias originadas de recursos naturais: água, energia, madeira, biodiversidade, reciclagem, 
emissão de poluentes e minério, ou seja, matérias primas vitais para a sobrevivência da agricultura 
e da indústria no Brasil e no mundo. 

Analisando o processo de comercialização dos produtos naturais da Mata Atlântica foram 
levantados os seguintes aspectos: 

· A extração ilegal dos recursos florestais da Mata Atlântica ocorre por ação de interceptares na 
cadeia de comercialização agindo como interlocutores para atender atacadistas e varejistas; 

Os centros de comercialização convencionais não exigem certificação de origem; 
· A comercialização não é transparente, paga-se muito pouco pela mercadoria e o produtor 
sofre todos os riscos; 

· A população que sobrevive da atividade de extração ilegal não tem outra opção de trabalho; 

Seriam necessários incalculáveis recursos financeiros para impedir a extração ilegal e frear o 
desmatamento nestas regiões, o que também não garantiria sucesso; 

O Projeto CTA concluiu que para impedir a extração ilegal e o desmatamento desenfreado seria 
necessária a criação de um centro de comercialização internacional especializado para estas 
commodities, não governamental, sem fins lucrativos, cujos recursos oriundos destes negócios 
fossem revertidos em investimentos de pesquisa, certificação, classificação de produtos, 
marketing , educação e treinamentos agro-ambiental. 

Este centro de comercialização teria os moldes das maiores e melhores Bolsas de Commodities 
e Valores do mundo, além da comprovada experiência do sistema veiling da Cooperativa 
Agropecuária de Holambra. Propomos então a criação de uma Bolsa Brasileira de Commodities 
Ambientais, onde seriam negociadas mercadorias à vista, com entrega física e no mercado 
futuro, através de financiamentos nos prazos adequados para a produção sustentável. 

Simulamos um micro projeto denominado "Bolsa de Orquídeas", a partir deste estudamos a 
cadeia de comercialização e seus subprodutos. Como exemplo de um Contrato Futuro são 
propostas alguns mecanismos: 
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1. Título CPAs-Cédulas de Produto Ambiental inspiradas nas Cédulas de Produto Rural-CPRs 
que já são negociadas pelo sistema de leilões eletrônicos nas Bolsas de Mercadorias de 
todo país com aval do Banco do Brasil, o que permitiria o financiamento da produção auto 
sustentável e sua adequação as normas e regras para certificação. 

2 A BECE (Brazilian Environment Commodities Exchange) só aceitaria produtos certificados, que 
comprovassem sua produção auto-sustentável, criando uma nova opção de comercialização 
e fazendo com que o mercado de extração ilegal auto se regulamentasse, promovendo: 

A eliminação natural do interceptar. Isto ocorreu no mercado de ouro com a criação da 
Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F na década de 80; 
O estímulo a que o consumidor exija o produto certificado através de uma ampla campanha 
de marketing; 
A viabilização econômica da produção auto-sustentável, através da formação de um 
mercado legalizado; 
A criação de instrumentos de credibilidade (títulos, certificados, ações, etc ... ) que permitam 
a participação de investidores estrangeiros, fundos de pensão nacionais e internacionais 
e demais fundos de investimentos no financiamento desta produção. 

QUEM SÃO 05 PARTICIPANTES DA BECE? 

TRADERS: CTAs-Consultant, Trader and Adviser, Corretores de Mercadorias e de Valores 
interessados em atuar neste segmento; 

COMPRADORES: Empresas importadoras e exportadoras, supermercados, atacadistas e 
varejistas, agroindústrias, laboratórios farmacêuticos, fundos e investidores nacionais e 
internacionais, etc.; 

VENDEDORES: Produtores Individuais, Cooperativas, Associações, pequenas e média 
empresas de produção, etc.; 

EDUCADORES E PESQUISADORES: ONGs, associações, sindicatos, escolas, universidades, 
institutos, etc.; 

QUEM FARÁ A BECE ACONTECER? 

O Projeto CTA desenvolveu o Projeto da BECE-Brazilian Environment Commodities Exchange 
como contribuição para a preservação e a exploração sustentável do maior patrimônio econômico 
deste país: as commodities ambientais e a agricultura brasileira. 

A BECE só terá função se for criada pelos organismos que têm como meta proteger este patrimônio. 
Desta forma a BECE deverá pertencer ao grupo de entidades e instituições comprometidas com 
estes objetivos. 

O Conselho de Administração da BECE deverá ser misto, gerido por profissionais de credibilidade 
e o seus Conselheiros não poderão ser "corretores", mas certamente o Conselho poderá ter 
como um dos membros, representante desta categoria. 
A existência de uma Bolsa só se justifica se esta estiver realmente cumprindo seu papel social, 
educacional e de crescimento econômico do contrário não tem porque existir! 
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1. INTRODUÇÃO 
Ao longo da história, poucas coisas tem permanecido tão constantes como a necessidade do 
homem por madeira. Atividades que vão desde a construção até a produção artística sempre 
requiseram enormes volumes de madeira e certamente esta necessidade persistirá por muito 
tempo. Infelizmente, os métodos tradicionais de extração de madeira surgiram quando as florestas 
eram consideradas como recursos intermináveis, mas o que se observa, após 500 anos de 
exploração de um biorna como a Mata Atlântica, é que ainda não somos capazes de utilizar recursos 
florestais sem destruí-los, seja pela falta de tecnologia, falta de estratégias eficientes de 
implementação destas tecnologias ou simplesmente irresponsabilidade e descaso. 
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r- Como resultado destes longos anos de exploração, temos apenas 8% da cobertura original de Mata 
Atlântica remanescente, e muitas críticas dirigidas à exploração econômica dos recursos florestais. 
Felizmente, estas críticas muitas vezes vem acompanhadas de pesquisas por parte de especialistas 
nas áreas florestal, conservação, social e econômica, com o objetivo de se encontrar maneiras mais 
apropriadas para reduzir os impactos ambientais negativos desta indústria vital para a economia. 

r: 
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Neste sentido, a certificação é uma ferramenta que vem promovendo o manejo florestal 
sustentável, uma vez que consiste em certificar empresas que manejem plantações e florestas 
nativas dentro do conceito de sustentabilidade, envolvendo critérios tanto ambientais como sociais 
e econômicos. As operações florestais certificadas asseguram a sobrevivência de longo prazo 
dos recursos florestais e, com isso, a sobrevivência de longo prazo do próprio negócio. 

r: 
r 2. O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 
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O processo da certificação requer uma avaliação formal multidisciplinar e um monitoramento 
contínuo para garantir a credibilidade ao consumidor. Desta forma, após um contato inicial, o 
certificador planeja o processo de certificação, montando uma equipe de auditoria (que em geral 
inclui engenheiros florestais, biólogos, agrônomos, sociólogos, economistas, administradores e 
outros), organizando um cronograma de execução e contatando entidades para o processo de 
consulta. Após assinado o contrato de certificação, inicia-se então a execução da etapas citadas 
anteriormente. A execução destas atividades resultará num relatório sobre o manejo da operação 
avaliada, no qual estarão contidas as pré-condições (devem ser corrigidas previamente à 
certificação) e condições (que devem se desenrolar após a certificação) para a certificação. 
Uma vez certificada a operação, o selo é válido por cinco anos, quando então é feita uma nova 
avaliação. Além disso, a operação certificada é monitorada no mínimo uma vez a cada ano. 
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3. BENEFÍCIOS 
A certificação traz uma série de benefícios a diversos grupos distintos da sociedade. 

3.1 Empreendimentos certificados 
§ Diferenciação em seus produtos. 
§ Garantia dos mercados existentes, que passam a exigir o certificado. 
§ Acesso a novos mercados, específicos para produtos certificados. 
§ Os produtos certificados tem em média 30% de sobre-preço em relação aos produtos 

tradicionais. 
§ Acesso a financiamentos públicos e privados nacionais e internacionais, principalmente 

nas linhas especiais de crédito para negócios ''verdes". 
§ Melhoria da imagem institucional perante seus consumidores, como um empreendimento 

que respeita o meio ambiente e a sociedade. 
§ Melhor monitoramento interno, já que para ser certificado, o empreendimento deve ter um 

sistema de monitoramento eficiente. 
§ Conservação dos recursos naturais, importante para a própria sustentabilidade econômica 

do empreendimento, já que este vive de seus recursos naturais. 

• Comunidades e Trabalhadores 

§ Melhoria da qualidade de vida local 
§ Aumento da segurança no trabalho e diminuição de acidentes 
§ Melhora do diálogo empresa- trabalhadores para resolução de conflitos 
§ Preservação de áreas necessárias para a sobrevivência de comunidades e populações 

tradicionais. 
§ Participação no processo decisório sobre o manejo das florestas. 

• Consumidores 

§ Opção de escolha de um produto disponível no mercado em função da sua origem. 
§ Aumento do poder de atuação sobre produtores com relação ao processo de produção de 

seus produtos. 

• Poder público 

§ Dividir a responsabilidade de fiscalização do processo produtivo com os certificadores, 
com relação por exemplo ao cumprimento da legislação florestal. 

§ Basear-se na certificação para traçar políticas florestais locais e regionais em função do 
número de operações certificadas. 

4. Aspectos importantes 

Dois aspectos da certificação merecem especial destaque quando estamos nos refirindo ao 
biorna Mata Atlântica: 



r: 
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r: O primeiro refere-se à comunidades extrativistas e cooperativas, já que estes grupos, envoMdos com 

uma produção madeireira ou não madeireira, tem executado suas atividades há dezenas de anos e 
em muitos casos tem se mostrado muito mais próximos do caminho da sustentabilidade pregada pelo 
FSC. Não por acaso, os primeiros processos de desenvolvimento de padrões regionais para 
certificação no Brasil foram desenvolvidos para florestas de caixeta e produtos não-madeireiros. 

r 

r O que ocorre é que os custos do processo de certificação e as falhas no planejamento e 
monitoramento das atividades destes grupos acabam inviabilizando ou dificultando a inserção 
dos mesmos na certificação. Procurando resolver estas questões, o lmaflora desenvolveu o 
Fundo Social de Certificação, no qual sempre que uma atividade de médio ou grande porte é 
certificada, 3 a 8% dos custos de certificação são colocados neste fundo e posteriormente 
utilizados para cobrir os gastos com a certificação de pequenos proprietários ou comunidades. 
Outra forma de contornar estes problemas é a certificação em grupo, no qual vários produtores se 
certificam ao mesmo tempo, dividindo os custos. 

r 

r 
Outro aspecto importante é a certificação de produtos não-madeireiros. A Mata Atlântica tem uma 
série de recursos como palmito, bromélias, óleos e resinas, plantas medicinais entre outros, que 
podem ser explorados num sistema pouco impactante. O FSC definiu a pouco tempo, padrões para 
a certificação de não-madeireiros e já foram realizados testes de campo em duas operações de 
exploração de palmito de açaí na Amazônia, portanto, já existem possibilidades de iniciar processos 
de certificação de não-madeireiros em outras atividades. O lmaflora procura sempre, no caso de 
certificação de produtos não-madeireiros, trabalhar em parceria com o Instituto Biodinâmico de 
DesenvoMmento Rural, que concede o selo de certificação orgânica, assim, quando uma operação 
é certificada, recebe os dois selos e com isso amplia suas possibilidades de mercado. 
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PRINCÍPIOS DO CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL 
PRINCÍPIO# 1 - OBEDIÊNCIA ÀS LEIS E AOS PRINCÍPIOS DO FSC 
O manejo florestal deverá respeitar todas as leis aplicáveis ao país onde opera, os tratados 
internacionais e acordos assinados por este país, e obedecer a todos os princípios e critérios do FSC. 

r: PRINCÍPIO # 2 - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DE POSSE E USO 
As posses de longo prazo e os direitos de uso a da terra e dos recursos florestais, devem ser 
claramente definidos, documentados e legalmente estabelecidos. 

PRINCÍPIO # 3 - DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS 
Os direitos legais e constitucionais dos povos indígenas de possuir, usar e manejar suas terras, 
territórios e recursos, devem ser reconhecidos e respeitados. 

r 
PRINCÍPIO# 4 - RELAÇÕES COMUNITÁRIAS E DIREITOS DOS TRABALHADORES 
As atividades de manejo florestal devem manter ou ampliar, a longo prazo, o bem estar social e 
econômico dos trabalhadores florestais e das comunidades locais. 

r: PRINCÍPIO# 5 BENEFÍCIOS DA FLORESTA 
As atividades de manejo florestal devem incentivar o uso eficiente e otimizado dos múltiplos 
produtos e serviços da floresta para assegurar a viabilidade econômica e uma grande quantidade 
de benefícios ambientais e sociais. 

r: 
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PRINCÍPIO# 6 - IMPACTO AMBIENTAL 
O manejo florestal deve conservar a diversidade ecológica e seus valores associados, os recursos 
hídricos, os solos, os ecossistemas frágeis, e as paisagens singulares. Dessa forma estará 
mantendo as funções ecológicas e a integridade das florestas. 

PRINCÍPIO # 7 • PLANO DE MANEJO 
Um plano de manejo - apropriado com a escala e a intensidade de operações propostas - deve 
ser escrito, implementado e atualizado. Os objetivos de longo prazo e os meios para atingi-los 
devem ser claramente definidos. 

PRINCÍPIO# 8 • MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
O monitoramento deve ser conduzido - apropriado à escala e à intensidade do manejo florestal 
- para que sejam avaliados a condição da floresta, o rendimento dos produtos florestais, a cadeia 
de custódia as atividades do manejo e seus impactos sociais e ambientais. 

PRINCÍPIO # 9 - MANUTENÇÃO DE FLORESTAS DE ALTO VALOR DE 
CONSERVAÇÃO 
Atividades de manejo de florestas de alto valor de conservação devem manter ou incrementar os 
atributos que definem estas florestas. Decisões relacionadas florestas de alto valor de 
conservação devem sempre ser consideradas no contexto de uma abordagem de precaução. 

PRINCÍPIO# 10 - PLANTAÇÕES DE ÁRVORES (PLANTATIONS) 
As plantações devem ser planejadas e manejadas de acordo com os Princípios e Critérios de 1 
a 9, o Princípio 1 O e seus Critérios. Considerando que as plantações de árvores podem proporcionar 
um leque de benefícios sociais e econômicos e contribuir para satisfazer as necessidades globais 
por produtos florestais, elas devem complementar o manejo, reduzir as pressões e promover a 
restauração e conservação das florestas naturais. 

PERGUNTA 

Como se adquiri esse certificado e quais os custos envolvidos? e para comentar: os compradores 
hoje querem preço e nome, não interessa o que é comprado. (Carlos Novi) 

O processo de certificação encarece o produto. Há alguma pesquisa que demonstre que o 
consumidor prefere pagar um pouco mais caro por um produto gerado a partir de um projeto 
sustentável? (Érika Bechara) 

1 

RESPOSTA ...,, 
Laura De Santis Prada 

Bom, com relação a primeira pergunta, eu entendi que é para comentar sobre o interesse dos 
consumidores em adquir esses produtos. Realmente, quando você fala em mercado interno, 
ainda são muito poucos os consumidores que se importam com essa característica ambiental e 
social dferenoada de algum produto. Mas no mercado externo isso já está bem avançado. Hoje 
em dia uma empresa florestal de porte médio ou grande que vende madeira para o mercado 

_ externo, com certeza já ouviu falar pelos seus compradores do FSC (Forest Stewardship Council/ 
l- ~. ' 
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r: Conselho de Manejo Florestal), já teve alguma exigência por parte deles, ou está em processo 
para tentar conseguir o certificado. A pressão nesse sentido é muito forte. Como relação a aquisição 
do certificado, é só o produtor se adequar às normas do FSC que eu já falei e estão disponíveis 
na nossa página na internet (www.imaflora.org), ou quem quiser pode me contactar depois para 
saber quais são as normas. Qualquer produtor que tiver com o manejo florestal coerente com 
essas normas sofre todo um processo de avaliação, depois é feito um relatório, revisores 
independentes revisam esse relatório, é feita uma consulta e daí se tiver tudo coerente ele é 
certificado. O custo varia muito. Pode ser desde custo zero para uma pequena comunidade que 
a gente consiga o financiamento e consiga pagar com o fundo social de certificação, até pode ser 
um custo por exemplo de dezenas de milhares de reais para grandes empresas. Então, não vou 
falar exatamente qual o preço porque é difícil calcular. Mas pode ser 3, 5, 1 O, 50 mil reais 
dependendo do tamanho do empreendimento. 
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A pergunta da Érika é bem pertinente porque na verdade o que encarece atualmente o produto 
certificado, não é o processo de certificação. É a lei natural do comércio de que existe uma 
demanda muito grande por produto certificado, principalmente madeira, e a oferta ainda é muito 
pequena. O produtor que tem madeira certificada hoje, vende tudo e o comprador quer mais. 
Então isso é o que encarece. A Amyra estava comentando sobre a certificação orgânica, onde 
também acontece exatamente isso. A tendência é que, à medida que essa oferta de produto 
cresça, o preço vai abaixando. Agora, outra coisa, não existe nenhuma pesquisa sobre se o 
consumidor prefere pagar um pouco mais caro, mas existe esse fato. É uma evidência. E para 
produtos não madeireiros, isso é uma tendência bastante recente, mas já está começando. A 
gente tem evidência de que produtos florestais não madeireiros, certificados é claro, também 
estão conseguindo um sobrepreço, ou seja, uma porcentagem além do preço normal de mercado 
bastante razoável. Eu acho que o nosso desafio como ambientalistas é desenvolver o mercado 
interno porque a maior parte desses produtos, inclusive madeira, são consumidos aqui no Brasil. 
E a gente tem que conscientizar os consumidores para exigir essa ferramenta, fazer com que 
essa ferramenta, que é a certificação, realmente represente uma preservação das nossas florestas. 

r: 
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Mário Mantovani 

r: O Sorriso Herbal fez uma pesquisa nacional perguntando se alguém queria pagar mais. O 
consumidornão quer pagar mais. O consumidor desconfia para quem está dando o recurso. 
E outro ponto, que era mais interessante: ele dá preferência para produto que tenha o agregado: 
"que protege a natureza", coisa desse tipo. Ele não quer pagar mais; mas ele dá preferência para 
o produto, por isso o sucesso de venda do Sorriso Herbal. Comprem. 

PERGUNTA 

Como começar a construir uma cadeia de mercado para um recurso potencialmente ecológico? 
Exemplo: óleos vegetais de palmeiras. (Marcos Schmidt) 

r: Qual o volume de negócios estimado nesse mercado emergente? Quais os fundos que poderiam 
interessar-se por esse produto? (Consolación Udry) 

r: 
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RESPOSTA 

Amyra EI Khalili 

Vou começar pela primeira da questão dos óleos vegetais. O tempo é muito curto para um tema 
tão complexo quanto o que estamos propondo aqui. Com relação a questão do seqüestro de 
carbono, amanhã eu vou deixar algumas revistas da Sociedade Brasileira de Silvicultura para 
quem tiver interesse. Nessa revista tem o mapeamento de todos os projetos mundiais que existem 
sobre seqüestro de carbono, que estão ativos e que já estão concluídos no país, para vocês 
terem uma noção do tamanho desse mercado. Um produto financeiro para orquídea, uma bolsa, 
não foi uma proposta que saiu da minha cabeça. Ela foi preparada, analisada por trezentos 
profissionais (da área financeira, entre eles economistas, advogados, engenheiros agronômos) 
e levou dois anos para chegar nesse modelo. Nós pensamos o seguinte: eu não poderia ou não 
teria como levar um contrato para a BMF (Bolsa de Mercadorias e Fututros) ou para a Bolsa de 
Valores porque eles não têm cultura desse tipo de negociação. Imaginamos que nós também 
teríamos que desenvolver um processo de comercialização. Nós temos uma relação financeira 
que é a seguinte: dinheiro chama dinheiro. Então, o produtor isolado na comercialização de soja, 
de milho, de boi, seja lá do que for, não tem força de poder de barganha. Mas o produtor unificado 
em um centro de comercialização, passa a ter poder de barganha. Se você juntar todos esses 
números que os senhores e as senhoras apresentaram aqui, num único centro de comercialização, 
são alguns bilhões de dólares. Eu fiz uma conta rápida. São alguns bilhões de dólares, são 
alguns milhões de empregos, são alguns números estratosféricos e fortes. Por isso que a gente 
sempre pensa num único centro de comercialização. 

Em relação aos óleos vegetais, nós temos um problema que é a questão que começa pelo pró 
álcool. Lá de trás. Mataram o pró-álcool, que era uma fonna de energia renovável. Esse programa 
deve ter lá seus prós, seus contras, o usineiro pode ter desmatado aqui, desmatado ali, mas a 
gente tem uma tecnologia nacional de recurso renovável. Isso é indiscutível. Quer dizer, toda vez 
que você mexe com estruturas, com poderes financeiros como as indústrias do petróleo, 
distribuidores, você está mexendo com interesses econômicos fortíssimos. Os óleos vegetais 
são uma capacidade potencial. Principalmente o óleo de babaçu, o óleo de palma. No caso do 
babaçu, toda capacidade energética desse óleo é comparada a um complexo petroquímica 
igual ao da Arábia Saudita. Não é exagero. Isso é dado científico. Então, o que acontece é o 
seguinte: você tem que desenvolver uma cadeia de comercialização unificada. Ou seja, você 
deve desenvolver em primeiro lugar com os próprios produtores, mostrando para eles que existe 
mercado, que tem como se unificar enquanto força produtiva e criar sítios e polos de 
comercialização. Eu sou a favor - eu sou especialista em bolsa - de termos várias bolsas de 
várias mercadorias diferentes. No caso da Mata Atlântica eu desenhei na minha cabeça e pode 
ser uma ficção minha, uma loucura, um delírio- uma bolsa de produtos da Mata Atlântica que 
unificados num único centro de comercialização, passam a ter um poder de barganha, inclusive 
para negociar com banqueiro fiança, garantia, crédito, taxa, Taxa de juros é o mercado que 
determina. Se eu tenho força e poder de barganha, de produção, eu derrubo a taxa de juros. É 
assim que funciona. A gente vê isso nas mesas financeiras dos bancos. Quando você pega um 
Grupo Vicunha, uma grande empresa, ela tem taxa mais baixa porque tem poder de barganha e 
é assim que funciona o mercado de taxa. E tem um outro dado, quando você tem um centro de 
comercialização forte, que eu estou chamando de bolsa, mas pode ter outro nome, esse centro 
de comercialização consegue pleitear, tem muito mais força para pleitear junto ao governo, 
incentivos, isenções, impostos. E até ter uma forma de fazer uma captação financeira para seu 
próprio centro, que é ter um fundo de reserva para fazer até a certificação gratuitamente. Ou o 

. setor de classificação gratuitamente. Uma parceria aqui junto com essa entidade ou com qualquer .. ' ·- "'"{ 
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r: outra entidade. Só para dar um dado para vocês, a BMF é a terceira maior bolsa em volume 
negociado no mundo, e a primeira maior bolsa em patrimônio. São seiscentos milhões de dólares 
em caixa, é uma ONG e ela tem que gastar esses seiscentos milhões de dólares com fomento de 
mercado. Não pode distribuir isso para corretor porque é uma entidade sem fins lucrativos. Então, 
se dá lucro pro mercado financeiro, se é lucro para banqueiro, por que não é lucro para o meio 
ambiente? Essa é minha visão. 

r 

r- 
E em relação à questão do volume de negócios, vai depender da commodity. Eu diria o seguinte: 
somamos todos os números que foram apresentados aqui nesse evento, para nós analisarmos 
a quantidade de negócios desse mercado emergente de produtos da MataAtiântica, por exemplo. 
Baseado em que dado? Baseado em algumas commodities que vocês analisaram. Não em 
todos os produtos porque tem muito mais que isso, concordam? Então, esse é um dado. Em 
seqüestro de carbono há estimativas no Brasil de algo em tomo de dez bilhões, mas eu acho que 
essa estimativa é furada, eu acho que é muito maior. Água, água mineral potável, água - 
industrializada, água irrigada. Energia, energia renovável. Posso acrescentar no volume de 
negócios a questão do babaçu, do coquinho. Enfim, até do cajú, que para mim é energia. Então, 
esses números também devem ser levantados. E eu dou uma resposta para todos os jornalistas 
que é a seguinte: qual é o volume do mercado de comodities ambientais no Brasil? É o valor do 
Brasil. Quanto custa o Brasil? Vocês já fizeram essa conta? Esse é o volume do mercado de 
comodities ambientais do Brasil. 

r 
r 
r 

r 
r: 

PERGUNTA 

Os dados do censo agropecuário do IBGE, normalmente dão a imagem de uma marginalidade 
marcada dos produtos não madeireiros em geral, excetuando poucos produtos especializados. 
Você conhece estudos que analisam criticamente a confiabilidade e cobertura real do censo do 
IBGE, especialmente frente às comunidades morando em áreas marginais com o uso de 
subsistência múltipla da floresta? (Sven Wuunder) 

RESPOSTA 

Carlos Eduardo F. Young 
r- 

r: 

O Sven está com um problema sério porque ele trabalha também com dados para a Amazônia, 
e houve um problema muito sério no último censo do IBGE: falta de recursos. Ou seja, a política de 
contenção de gastos que a gente tem visto sistematicamente ser aplicada em função da idéia de 
melhorar o Estado, tem em última instância, destruído a capacidade do Estado. O IBGE, eu não 
tenho procuração do IBGE, eu não tenho nenhum vínculo com o IBGE, está sendo dilapidado por 
problemas sérios. O censo quase não ocorreu. O IBGE enfrenta uma série de problemas. Não sei 
se vocês sabem mas no censo agropecuário de 1996 o IBGE fez um levantamento de campo 
com menos estabelecimentos do que no censo agropecuário de 1985. Como o mais provável é 
que o número de estabelecimentos agrícolas foi multiplicado pelo menos por dois, então significa 
que houve uma coleta de dados muito inferior. Esse é um problema muito forte na Amazônia, no 
Pará em particular. Então realmente existe um problema de qualidade de dados. Mas o ponto 
que eu estou colocando aqui é que não interessa o valor absoluto. Interessa a proporção entre o 
que é agricultura e o que é extrativismo, e deste extrativismo o que é não madeireiro. Lembre-se 
que grande parte da extração de madeira no Brasil é também ilegal. Da mesma forma que o 
palmiteiro não vai querer divulgar, o extrator de madeira ilegal não vai querer divulgar, o de 
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carvão vegetal ídem, e o de lenha ídem. Além disso, eu também tenho uma agricultura de 
subsistência que está fora do censo. Vou fazer uma conta bastante simples. Nesse placar do 
desmatamento vou colocar 9 para 1 ou 1 o para 1 em termos de áreas desmatadas para áreas· 
conservadas. Vamos supor que metade dessas áreas sejam áreas de uso agropecuário. E 
vamos supor que o rendimento médio por hectare de uma área de agropecuária seja duas vezes 
o de extrativismo. Só nessa conta, em área de Mata Atlântica, eu tenho uma desproporção de 1 O 
para 1 de valor da produção agropecuária em relação ao valor de extratMsmo como um todo. Se 
dentro desse valor de extrativismo como um todo os produtos não madeireiros alcançarem 50%, 
o que eu acho muito difícil, significa que é metade disso. Então a desproporção entre o produto 
não madeireiro para o produto agropecuário vai para 20 para 1. Eu estou fazendo aqui uma conta 
rápida, aproximada, mas bastante conservadora. Então, da mesma forma como eu tenho um 
problema de omissão para o extrativismo clandestino, eu também tenho cultives clandestinos, 
obviamente. Se você for a Pernambuco o valor da produção da cannabis não é contabilizada e 
todo mundo sabe que é um dos produtos mais importantes do polígono da maconha. Então, "pau 
que bate em Pedro, bate em João". 

PERGUNTA 

Os produtos extrativistas de um modo geral, são explorados de forma ilegal, não sendo assim 
contabilizados para o IBGE. Não é preciso ter mais cuidado na interpretação desses dados e 
quais outros meios para melhor análise? (Jaime Cavalcanti). 

RESPOSTA 

Carlos Eduardo F. Young 

Desculpe, tem um erro. Ao IBGE não interessa a legalidade ou não da atividade. Da mesma 
forma que ele faz o levantamento de dados junto ao camelô, a ele não interessa saber se o 
extrativismo é clandestino ou não. Inclusive se vocês se derem ao trabalho de levantar o meu 
texto, eu coloco na tabela de ocupação da terra a categoria ocupante. Ocupante, é o nosso 
posseiro. O IBGE faz o levantamento desse tipo. O problema é que o indivíduo em atividade 
clandestina, como eu falei antes, tem uma tendência maior a não declarar. Mas acho que a 
resposta anterior é suficiente para essa questão. 

.·" ..,,,, 

RESPOSTA 

Amyra EI Khalili 

Eu esqueci de responder uma pergunta aqui da Consolacion, sobre quais os fundos que poderiam 
interessar-se por este produto. Nós temos hoje no Brasil o Banco Axial que é o primeiro fundo, 
fundo/terra/capital. Agora, nós já identificamos no mercado internacional fundos do Zaid (USAI D), 
fundos de Cities Internacionais, administrados lá fora com objetivos nesses produtos. O que eles 
querem? Eles querem projetos agroambientais ou projetos ambientais que estejam certificados, 
enquadrados, que tenham uma linguagem financeira. Não é uma linguagem financeira de: vou 
ganhar acima do CDB, vou ganhar mais que na bolsa, não é essa linguagem, não. É urna linguagem 
colocada corretamente, adaptada à linguagem financeira. A nossa dificuldade é implementar 

. projetos, principalmente para o setor cooperativista, adaptados à linguagem financeira. Você 
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r: 
r: chega numa cooperativa agrícola e ela tem um projeto muito bem defendido do ponto agronômico, 

mas não tem uma defesa financeira. Então, o que nós estamos tentando fazer é treinar profissionais 
de equipes multidisciplinares, porque não adianta só ter o economista, ou só ter o agrônomo ou 
só ter o sociólogo, tem que haver equipes multidisciplinares que organizem a linguagem, que 
desenvolvam o projeto, que esse projeto tenha começo, meio e fim, financiamento, tudo muito 
bem detalhado. E que seja até certificado também. Quando a gente propõe um centro de 
comercialização, estamos propondo um centro de comercialização de produtos certificados. 
Dentro de uma bolsa não passa o produto que não esteja com certificado, bonitinho, certinho, que 
não diga como aquilo foi manejado. Essa é a característica principal desse novo centro de 
comercialização que a gente propõe. 

r: 

r 
r: 

r 
r: 

PERGUNTA 

Como é feito o repasse dos recursos do fundo social para as comunidades e que projetos são 
financiados? Qual o percentual do comércio mundial e nacional de produtos certificados e em 
que países está sendo priorizado o uso de produtos certificados? E necessário estar previsto 
uma moratória para o uso de florestas nativas? (Consolacion Udry) 

r 
r: 
r- 

RESPOSTA 

Laura De Santis Prada 

r- 

Com relação ao repasse dos recursos do fundo social, na verdade não é feito um repasse. A 
gente usa o fundo social para pagar, para cobrir os custos de certificação. Por exemplo: uma 
comunidade se interessa pela certificação e não tem dinheiro para custear isso, que é basicamente 
o custo das diárias dos auditores, o transporte, alguns custos de administração. A gente procura 
conseguir financiamento para essa certificação, e também usa o dinheiro do fundo social para 
cobrir alguns gastos. Então, às vezes, a gente usa esse fundo só para custear a passagem, o 
transporte dos auditores. Outra vez para pagar a certificação toda. Mas não é feito um repasse, 
não damos o dinheiro na mão deles. 

r: 

r: 
r 

Sobre o percentual do comércio mundial, eu não tenho essa resposta, porque na verdade eu 
trabalho mais com o manejo. O IMAFLORA tem um programa de mercado. É um programa de 
apoio à comercialização de produtos certificados que com certeza tem esse dado. O uso desses 
produtos está sendo priorizado basicamente na Inglaterra, Holanda, Alemanha. Outros países da 
Europa também, na Suécia tem muito. Também Estados Unidos e Canadá São basicamente 
esses países. Mas existem produtos certificados em outros países da América do Sul. Não é 
restrito a esses países mas eles são os que compram mais. 

r- 

r 

r- 
Moratória para o uso de florestas nativas, na verdade, em tese já existe. Você não pode fazer 
uma exploração que não tenha plano de manejo, só que isso acontece. Eu também gostaria de 
te dar uma resposta, mas talvez com o aumento do mercado de produtos certificados isso melhore, 
porque o grande lance da certificação, na minha opinião, é que você passa essa fiscalização do 
Estado para a sociedade. Na verdade quem faz a certificação é o auditor mas com o endosso de 
toda a sociedade. A gente consulta instituições localmente, no estado, nacionalmente, 
internacionalmente. Toda vez que vai haver uma certificação a gente faz uma reunião com a 
comunidade do entorno daquela empresa que está sendo certificada, ou da área que está sendo 
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certificada, para eles participarem dessa certificação. Essas pessoas, essas instituições, vão 
fiscalizar esse trabalho depois. Não só o auditor. Então, eu acho que o grande"que'' da certificação 
é você passar a responsabilidade social, a responsabilidade ambientalista para a sociedade 
através do auditor como figura operacional, mas toda a sociedade cooperando para isso. E eu 
acho que com ·o aumento da conscientização dos consumidores e da sociedade para essa 
questão, talvez um dia a gente consiga essa moratória. 



r 
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r: 
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r 
RECOMENDAÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO 

r 

As recomendações abaixo elencadas são fruto dos grupos de trabalho e foram discutidas na 
plenária do "I Seminário Nacional sobre Recursos Florestais da Mata Atlântica", realizado nos 
dias 29 e 30 de julho e 01 e 02 de julho de 1999, no Horto Florestal/SP. As mesmas são 
complementares às indicadas em cada painel específico e encontram-se agrupadas de acordo 
com os temas dos grupos de trabalhos instaurados durante o seminário: legislação; repartição 
de benefícios; financiamento, mercado e certificação; pesquisa científica. 

r- 

LEGISLAÇÃO 

Considerando o caráter basicamente restritivo da legislação de proteção da Mata Atlântica, 
recomendamos a inclusão dos itens abaixo na legislação ambiental como mecanismos que 
incentivem a mudança de modelo da política de meio ambiente existente: 

•regulamentaras práticas de manejo sustentáveis das comunidades tradicionais 1 , considerando 
se a necessidade de sobrevivência desses grupos e a fim de que os mesmos sejam tirados da 
ilegalidade; 

r: • incetivar a elaboração e implementação do planejamento e gestão adequadas às realidades 
locais e regionais; 

r- 
• harmonizar as regras gerais da Lei da Mata Atlântica aos mecanismos disciplinadores do uso 
do solo e de recursos naturais nos níveis locais e regionais indicados pelas diretrizes do GERCO 
(Gerenciamento Costeiro) e promover a atuação gerencial de forma conjunta entre esses dois 
mecanismos de conservação e desenvolvimento sustentável; 

r • divulgar amplamente a Legislação Costeira e relativa à Mata Atlântica; 

• priorizar ações junto ao SPU (Serviço de Patrimônio da União) para elucidar questões fundiárias 
pendentes na Zona Costeira/Mata Atlântica, que dificultam a regularização do uso dos recursos 
naturais nestas regiões; 

r 
r 1 No Seminário foi adotada a definição de "comunidades tradicionais" incluída na proposta da Lei do SNUC, posteriormente 

vetada, quando da aprovação da Lei em 18 de julho 2000. 
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• incluir na legislação regras e mecanismos para o uso econômico das propriedades privadas 
com atividades sustentáveis, criando também possibilidades e estimulando a adoção de 
atividades conservacionistas nas mesmas; 
• incluir na IJ:!gislação o incentivo restauração (retorno à resiliência ambiental) com espécies 
nativas em Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal; 

• contemplar na legislação incentivos para o plantio de espécies exóticas ou nativas, desde que 
comprovadamente diminuam a pressão sobre as florestas nativas remanescentes. 

• tornar obrigatória a reposição florestal com prioridade para as indústrias beneficiadoras das 
espécies exploradas de ambientes naturais (inclusive florestas). Que essa obrigação seja exigida 
pelo menos quando há extração ou morte da planta, como é o exemplo do palmito; 

•exigira manutenção incondicional de Reserva Legal Obrigatória (20%) e sua restauração; 

• criar instrumento legal que exija o estabelecimento de um programa de resgate de flora em 
áreas que serão inundadas durante o estabelecimento de Usinas Hidrelétricas; 

• fazer constar na legislação a obrigatoriedade da indicação nos rótulos de produtos elaborados 
a partir de recursos naturais, como por exemplo o palmito, a espécie explorada e a região de 
origem da exploração (não do beneficiamento). 

REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS 

• promover a capacitação e o treinamento das comunidades visando fortalecer as lideranças 
comunitárias, bem como estimular a formação de associações e cooperativas que promovam 
acesso à tecnologia, a crédito, ao mercado etc; 

•fortalecera assistência técnica florestal e ambiental voltadas às comunidades 
nos programas de extensão rural, incluindo a formação de associações; 

• criar linhas de crédito adequadas à realidade das comunidades; 

• buscar isenção das taxas de legalização de atividades desenvolvidas pelas associações 
voltadas para o cultivo e o manejo sustentável de essências nativas; 

• promover a discussão e experimentar mecanismos que assegurem benefícios pelo 
conhecimento das comunidades locais sobre o uso dos recursos naturais de suas áreas; 

•promovera discussão e experimentar mecanismos que assegurem o justo retorno 
ao acesso e utlização dos recursos naturais das áreas das comunidades locais, 
de forma que sejam respeitados seus direitos e autonomia; 

• promover junto à comunidade a divulgação e o entendimento das implicações dos projetos de 
Lei de Acesso aos Recursos Genéticos. 
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FINANCIAMENTO, MERCADO E CERTIFICAÇÃO 

O objetivo das propostas de financiamento, mercado e certificação é remunerar melhor, elevar o 
nível de renda e qualidade de vida especialmente para os produtores/extratores que vivem dos 
recursos da Mata Atlântica. 

FINANCIAMENTO 

•assegurara existência de incentivos fiscais da Lei Rouanet para apoio a produção de material 
didático/científico; 

r: 
• utilizar a taxa de reposição florestal como fonte de recurso para projetos de recuperação, 
manejo e uso sustentável de recursos florestais; 

r: 
• estudar formas de controle dos incentivos fiscais para o uso de recursos naturais através de 
Conselhos Municipais; 

r: 
r> 

• criar mecanismos de controle, possivelmente através de Conselhos Municipais, do uso dos 
recursos provenientes da arrecadação do ICMS Ecológico a fim de que os mesmos sejam 
utilizados em programas e projetos ambientais. Que o ICMS Ecológico seja definido considerando 
se não apenas as Unidades de Conservação, mas também todos os remanescentes de Mata 
Atlântica existentes nos municípios, independente de pertencerem ou não a Unidades legalizadas; 

• mapear e divulgar fundos e programas oficiais de apoio a projetos ambientais; 

r: 
• incentivar a articulação entre os diversos fundos e programas oficiais de apoio a projetos 
ambientais na MataAtlântica; 

• incentivar programas de capacitação e geração de emprego em atividades correlatas ao uso 
e conservação de recursos florestais, envolvendo entre outros o FAT, SEBRAE, SENAR, SESI, 
EMATER etc.; ,r- 

r 
r: 

• promover a integração entre diversos programas oficiais/particulares de ecoturismo que visem 
geração de emprego e renda para as comunidades que preservem a Mata Atlântica; 

• dar continuidade ao apoio do FUNBIO à projetos como o "Inventário dos Recursos Florestais 
da Mata Atlântica"; 

r: 
r- 

• formular políticas com linhas de financiamento, fomento, crédito e incentivos fiscais para o 
desenvolvimento de tecnologia de manejo, processamento e comercialização de produtos 
florestais da Mata Atlântica: 

r: 

r 
• dar prioridade a produção das comunidades tradicionais e pequenos produtores, que 
utilizem os recursos de forma sustentável; 
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• desenvolver tecnologia de beneficiamento adequada a diversidade florestal e cultural 
e às diferentes escalas de produção, permitindo uma efetiva agregação de valor local; 

NÃO PRIORIZADAR NESTAS LINHAS AS ÁREAS DE PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA (MONOCULTURA DE ESPÉCIES NATIVAS DA MATA 

ATLÂNTICA). 

MERCAOOS 

• desenvolver e implementar bolsa de commodities e marketing, a exemplo da proposta BEGE 
(Brazilian Environment Commodities Exchange) apresentada na mesa-redonda 5, incluindo tanto 
recursos florestais (ex. bolsa de orquídeas), como ecoturismo, água e outros produtos e serviços 
florestais associados a Mata Atlântica. 

CER11F1CAÇÃO 

•ampliara rede de serviços de certificação sócio-ambiental; 
• desenvolver/estabelecer padrões e critérios para certificação na Mata Atlântica; 
• criar mecanismos que viabilizem economicamente para os produtores a certificação sócio 
ambiental de suas práticas de manejo; 

• construir um sistema de certificação, considerando as iniciativas já existentes (certificação do 
manejo florestal e certificação da cadeia de custódia), que evidencie características como: (i) 
origem - quando vier da exploração florestal da Mata Atlântica e de ecossistemas associados, 
(ii) trabalho de comunidades tradicionais -quando tais comunidades estiverem envolvidas em 
todo o processo: extração , beneficiamento, venda etc; 

• incentivar a abertura e a consolidação de mercados consumidores para produtos provenientes 
do manejo florestal sustentável do ponto de vista sócio-ambiental; 

• implantar rede interestadual de informação para fiscalização da origem, destino e uso de 
qualquer produto originário da Mata Atlântica. 

PESQUISA CIENTÍFICA 

A PESQUISA CIENTÍFICA necessita ter como base a PERCEPÇÃO SOCIALE PÚBLICA, mudando 
a própria ética da pesquisa, onde a mesmo tem que se engajar aos problemas sociais. De forma 
a gerar informações e retorná-las ao próprio meio social. 

A pesquisa voltada a conservação tem que ter explícita em seus delineamentos as questões: 
- Por que conservar? 
- Para quem conservar? 
- Como conservar? 



(' 

r: 
r: Todas as linhas de pesquisa devem estar inseridas no contexto político-social. 

Neste sentido, sugere-se que uma estratégia a ser tomada, seja uma maior união 
entre ONGs ambientalistas, setores conscientes da sociedade e Sociedades 
Científicas no sentido de gerar uma conscientização social da importância da 
geração dos conhecimentos e de novas tecnologias para a conservação, diagnose 
dos impactos e potencialidades dos recursos florestais da Mata Atlântica. 

r: 

r 
r 

Para que os objetivos acima propostos possam ser realidade, alguns pontos básicos devem ser 
priorizados: 

r 

• formação de recursos humanos voltados a esta nova mentalidade; 
• coletânea e disponibilização do atual conhecimento disponível na área de conservação; 
• Formação de bancos de dados sobre o etno-conhecimento do ambiente florestal priorizando 
dados sobre o extrativismo, manejo, domesticação de espécies, comportamento de espécies 
animais e vegetais e comportamento humano dentro dos ecossistemas naturais, incluindo: 

• estudos sobre taxonomia, diversidade e biologia das espécies 
• estudos sobre a ecologia de paisagens 
• estudos sobre dinâmica de comunidades 
• estudos sobre a estrutura e cadeia social e econômica 
• conscientização dos distintos resultados e impactos obtidos sobre a ação do extrativismo, 
manejo sustentado, uso de sistemas agro-florestais e domesticação das espécies. 

r> 

r: 
0 

Com relação à questão dos recursos genéticos o grupo considerou as recomendações e 
conclusões do painel sobre o assunto. 

r: 
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(' Com o objetivo de sintetizar de forma gráfica as principais informações obtidas para cada espécie 
estudada foram elaboradas 11 cartas temáticas a partir de diversas fontes, datas e escalas. 
Esses documentos reúnem dados sobre: 
• Área dos remanescentes do DMA; 
• Área de ocorrência natural das espécies (dentro e fora do DMA); 
• área de ocorrência atual das espécies; 
• Centro de ocorrência natural de maior destaque; 
• Centro de cultivo; 
• Centro de comércio; 
• Centro de extrativismo; 
• Centro de beneficiamento; 
• Área de extrativismo; 
• Área de extrativismo intenso 
• Área de risco; 
• Área de alto risco; 
• Banco de germoplasma. 

r: 
r: 

r- 
r: 

r: 

r 
r 
r: As 11 cartas temáticas, elaboradas de acordo com as informações disponíveis para cada espécie, 

apresentam-se da seguinte forma: 2 sobre palmito; 2 sobre araucária; 1 sobre erva-mate; 1 sobre 
plantas-medicinais; 1 sobre bromélias; 2 sobre cajú, 1 sobre bancos de germoplasma e 1 
síntese da área de ocorrência das espécies estudadas r: 

r: As fontes utilizadas para a elaboração dos mapas foram: 
• Malha municipal digital do Brasil IBGE/DGC/DECAR. 
• Hidrografia principal extraída das folhas do mapeamento sistemático 1 :250.000, realizado 

pelo OBGE/DSG. 
• Domínio da Mata Atlântica segundo Decreto Federal 750/93, extraído do Mapa de Vegetação 

do Brasil , FIBGE, 1993, digitalizado pelo Instituto Sociambiental. 
• Remanescentes da Mata Atlântica da região Nordeste, no ano base 1990, organizados para 

o workshop "Prioridades para Conservação da Mata Atlântica do Nordeste", pela Sociedade 
Nordestina de Ecologia/ Conservation lnternationaV Fundação Biodiversitas, 1993. 

• Remanescentes da Mata Atlântica no Estado da Bahia extraídos do "Atlas de Evolução dos 
Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados do Domínio da MataAtlântica no período 
de 1985-90", da Fundação SOS MataAtlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 1992. 

• Remanescentes da Mata Atlântica extraídos do "Atlas de Evolução dos Remanescentes 
Florestais e Ecossistemas Associados do Domínio da Mata Atlântica no período de 1990- 
95", da Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 1998. 

• Remanescentes da Mata Atlântica do Litoral Norte da Bahia: sem informação. 

r 
r 

r: 
r: 
r 

r 
r 
r- 

A organização dos dados e produção cartográfica realizada coube a ArcPlan Geo Processamento 
S/CUda. 



A seguir apresentamos um exemplo do material cartográfico produzido, Palmito 
(Euterpe edulís) -Área de Ocorrência Natural. 
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r: Nome Instituição Endereço Cidade/Estado Cep 

Ademir Reis Universidade Federal Rua José Golaço, 609 Florianópolis - se 88035-300 
de Santa Catarina - 
UFSC 

Adriana Maria ESALQ - Depto. Av. Pádua Dias s/nº - Piracicaba - SP 13400-970 
Nolasco Ciências Florestais CP 530 
Adriana Mattoso PPMA/SMA Rua do Horto 931 São Paulo - SP 02377-000 
Adriana Neves da Fundação Florestal Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
Silva 
-,-:,'-·-,;; Oliv<> lnstltufn -=:. ,1 Q, "" ~n l-lnrtn Q~ 1 c;:;n e~, ,ln _ CD íl?::l77-nnn 
Afrânio Farias de IMA/AL Av. major Cícero de Maceió-AL 57017-320 
Menezes Góes Monteiro 2197 
Amyra EI Khalili EI Khalili Consultoria Rua Humberto 1, 962 - São Paulo - SP 04018-033 

Financeira ap. 53 - Edifício Leia - 
V. Mariana 

Antônio Carlos Vitae Civilis Rua Henrique Botticini, São Paulo - SP 05587-020 
Alves Oliveira 64 
Antônio Carlos NUPAUB/USP Rua do Anfiteatro, 181 São Paulo - SP 05508-900 
Diegues - Colméia - favo 6 
Antônio Sérgio Instituto Florestal Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 
Ferreira 02377-000 
Antônio Teleainski Instituto Florestal Rua do Horto 931 São Paulo - SP 
Arminda Marques FUNBIO Praia de Botafogo, 184 Rio de Janeiro - RJ 02377-000 
Campos (CIN) SL 101 22253-900 
Arnaldo Neves Jr. Associação de Rua 7 de Setembro - lguape - SP 

Caixeteiros do Vale do CP 09 11920-970 
Ribeira 

Arnaldo Rentes Fundacão Florestal Rua do horto 931 São Paulo - SP 02377-000 
Beatriz Morais Fundação Florestal Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
Bolzani 
Bernardo Marcelo UNESCO SAS - Quadra 5 Bloco Brasília - DF 70070-914 
Brummer H - Lote 6 - Edif. 

CNPQ/IBCT/UNESCO 
Carlos Eduardo F. Instituto Florestal Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
Silva 
Carlos Eduardo F. UFRJ Av. Pasteur, 250 Rio de Janeiro - RJ 22290-240 
Youna 
Carlos Novi Associação de Caixa Postal 76 Registro - SP 11900-000 

Extratores de Plantas 
Medicinais -AEPAM 

Carlos Roberto S. Instituto Florestal Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
Silva 
Cesar A. Lute de Fazenda Morada das Rua Novo Horizonte, Campinas - SP 13092-680 
Oliveira Nascentes 118 aoto 362 
Cláudio Carrera . Fundação Florestal Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
Maretti 
Cristina Azevedo PROBIO/SMA Av. Prof. Frederico São Paulo - SP 05489-900 
Danielle Paludo IBAMNSP Hermann Jr., 345 louaoa- SP 11920-000 
Dorli Maria da EPAGRI/SC Rua da Saudade s/nº Chapecó - se 89801-970 
Croce Caixa Postal 791 São Paulo - SP 
Elci Camargo Fundação SOS Mata Rua Manoel da São Paulo - SP 04001-001 

Atlântica Nóbreoa 456 
Elena Charlotte UFMG 
Landau 

PROAONG/SMA Av. Frederico Hermann São Paulo - SP 02377-000 
Jr. 345 . ,,t.,i)' 
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Nome Instituição Endereço Cidade/Estado Cep 

Enrique Svirsky PROAONG/SMA Av. Frederico Hermann São Paulo - SP 02377-000 
Jr. 345 

Erika Bechara Fundação SOS Mata Rua Manoel da São Paulo - SP 04001-001 
Atlântica Nóbrega, 456 

Fabiana Maia de SALDOS/A BR 476 - Km 150 - São Mateus do Sul - 83900-000 
Andrade Caixa Postal 121 PR 
Fábio E. de Giusti NUPAUB/USP Rua do Anfiteatro, 181 São Paulo - SP 05508-900 
Sanson - Colméia - Favo 6 
FlávioGut Rua Antônio Carlos de Jundiaí - SP 13214-562 

Oliveira Melo. 30 
Frederico Dai Instituto Florestal Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
Pozzo Arzolla 
Gisela V. Menezes Instituto Florestal Rua do Horto 931 São Paulo -SP 02377-000 
Gláucia C. Ramos Instituto Florestar Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
de Paula 
Guenji Yamazoe Instituto Florestal Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
llio Montanari Jr. CPQBA-UNICAMP Caixa Postal 6171 Camoinas - SP 13081-970 
João Batista Instituto Florestal Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
Baitello 
João C. de Souza EMBRAPA - Tabuleiros Rua Regente Feijó, Piracicaba - SP 13416-640 
Matos Caseiros 2157 - Bairro Alto 
João Paulo Instituto Sacio Av. Higienópolois, 901 São Paulo - SP 01238-001 
Capobianco Ambiental - ISA R. Francisco dos 
João Vicente USP Santos, 21 O - casa 04 - São Paulo - SP 05587-050 
Coffani Nunes Butantã 
John Forgach Banco Axial Rua Dr. Fernandes São Paulo - SP 05423-040 

Coelho, 85 - 52 andar - 
Pinheiros 

José Jaime V. EMBRAPA'CNPAT Rua Ora. Sara Fortaleza - CE 60511-11 O 
Cavalcanti Mesquita, 2270 - CP 

3761 
José Luiz P. E. Carlos Botelho/! F Caixa Postal 37 São Miguel Arcanjo - 18230-000 
Camargo Maia SP 
José Pedro de Ministério do Meio Esplanada dos Brasllia - DF 70068 -900 
Oliveira Costa Ambiente Ministérios, Bloco B - 

62 andar - sala 650 
José Roberto Secr. de Recursos Rua Butantã, 285 - São Paulo - SP 05424-000 
Trícoli Hídricos de Pinheiros 

Saneamento e Obras 
Kátia Pisciotta Fundação Florestal Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
Laura de Santis IMAFLORA Av. Carlos Botelho, 853 Piracicaba - SP 13416-145 
Prada 
Laymert Garcia UNICAMP Rua Monte Alegre, São Paulo - SP 05014-002 
dos Santos 1702 
Leandro Beninho BALDO/S.A BR476-Km150- São Mateus do Sul - 83900-000 
Gheno Caixa Postal 121 PR 
Luís F. da Costa Fundação Florestal Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
Alves Feijó 
Luiz Alberto Mattos Universidade Km 16 da Rodovia llheus - BA 45650-000 
Silva Estadual de Santa llhéus/ltabuna 

Cruz- UESC 
Luíz Paulo de Conservation Av. Antônio Abrahão Belo Horizonte - MG 31275-000 
Souza Pinto 1 nternational Caran 820 - Ci. 302 
Marc Etienne B. Reserva da Biosfera Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
D'Alleman de do Cinturão Verde 
Montrigaud 
Marcelo Araújo 1 nstituto de Estudo Caixa Postal , 84 Ilhéus - BA 45650-000 

Sócio-Ambientais da 
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r Nome Instituição Endereço Cidade/Estado Cep 

Marcelo Cardoso Vitae Civilis R. Profª Eunice B. São Paulo - SP 05884-150 
Oliveira nº 90 

Mareia Hirota Fundação SOS Mata Rua Manoel da São Paulo - SP 04001-001 
Atlântica Nóbrega, 456 

Márcia Luzia Grupo Ambien.tal da BR 4 76 - Km 150 - Salvador - BA 41490-060 
Cardoso Neves Bahia - GAMBA Caixa Postal 121 
Marco Antônio Instituto Florestal Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
Garrido 
Marcus Vinicíus C. ESALQ/USP Av. Pádua Dias s/nº - Piracicaba - SP 13418-000 
Schimidt CP9 
Maria Cecília Wey PROBIO/SMA Av. Prof. Frederico São Paulo - SP 05489-900 
de Britto Hermann Jr., 345 
Maria Consolación EMBRAPN SAIN Parque Rural Brasília - DF 70770-901 
F. V. Udry CENARGEN W3 Norte - Ed. Sede 

daEMBRAPA 
Maria da Dores de Comitê Nacional da Av. Visconde de Recife - PE 50050-540 
v. c. Melo RBMNPE Suassuna, 923 - Sala 

204 - Edf. Bosque de 
Versailles 

Maria da Glória Instituto de Des. Econ. Centro Administrativo Natal - RN 50059-900 
Queiróz Bezerra de e Meio Ambiente do do Estado, BR 101, 
Merro RN Km 1, Bloco 1 - 

SEEPLAN -Lagoa 
Nova 

Maria de Fátima S. Instituto Florestar Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 
Andersen 
Maria Luiza Puzzi Ouro Fértil Alameda Mairiporã - SP 07600-000 

Quaresmeiras, 365 
Maria Suzana de Fundação SOS Mata Rua Manoel da São Paulo - SP 04001-001 
M. Soares Atlântica Nóbrega, 456 
Mariana Rua Gomes de São Paulo - SP 04547-003 
Carvalhaes Carvalho 855/91 
Marília Britto R. CPLA/SMA Av. prof. Frederico São Paulo - SP 05489-900 
Moraes Hermann Jr., 345 
Mário Oscar UNICAMP Caixa Postal , 6197 Campinas - SP 13081-970 
Cencig 
Mario Mantovani Fundação SOS Mata Rua Manoel da São Paulo -SP 04001-001 

Atlântica Nóbreua 456 
Mário Sérgio SMNSP 
Matsumoto 
Mariuza Figueiredo Associação dos Caixa Postal 104 Pariquera-Açu - SP 11930-000 
Lindemberg Extratores de Plantas 

Medicinais - AEPAM 
Marli Pires Morin Instituto de Pesquisa Rua Pacheco Leão, Rio de Janeiro - RJ 22460-030 
de Lima Jardim Botânico do 915 

Rio de Janeiro 
Maurício Sedrez Universidade Federal FIT/UFSC - CP 476 Florianópolis - se 88040-900 
dos Reis de Santa Catarina - 

UFSC 
Miguel Guerra Universidade Federal FIT/UFSC - CP 476 Florianópolis - se 88040-900 

de Santa Catarina - 
UFSC 

Neuza Gomes de Secr. de Estado da Rua dos Funcionários, Curitiba - PR 80035-050 
Almeida Rucker Agricultura e do 1559 

Abastecimento - 
SEAB/PR 

Patrícia Guidão Rua Jesuíno Arruda, São Paulo - SP 04532-080 
Cruz Ruggiero 187- apto 132 
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Nome Instituição Endereço Cidade/Estado Cep 

Paulo Kageyama ESALQ - Depto. Av. Pádua Dias s/nº - Piracicaba - SP 13400-970 
Ciências Florestais CP 530 

Pedro Eduardo Instituto Estadual de Av.Treze de Maio, 33 - Rio de Janeiro - RJ 20013-000 
Graça Aranha Florestas - IEF/RJ 262 andar 
Pedro Furtado IBGE/SC Av. Rio Branco, 198 - Florianópolis - se 88015-200 
Leite Centro 
Pedro Leitão FUNBIO Praia de Botafogo, Rio de Janeiro - RJ 22253-900 

184 - lCIN) SL 101 
Pedro Melillo CPQBA- UNICAMP Caixa Postal 6171 Campinas - SP 13081-970 
Magalhães 
Rafaela USP R. Marechal Fiuza de São Paulo - SP 05596-000 
Campostrini Castro, 435 - apto 14 - 
Forzza bloco 5 
Regina Schart Gazeta Mercantil Av. Eng. Francisco Pita São Paulo - SP 

Brito 125 
Renata Curcio PROAMA Consultoria Rua Nogueira Acioli, Rio de Janeiro - RJ 21931-11 O 
Valente Ambiental Ltda. 72/101 
Ricardo 8. Afiune Araucarí Arte 
Rodrigo Victor Res.da Biosfera do Rua do Horto, 931 São Paulo - SP 02377-000 

Cinturão Verde 
Ronaldo José Atlântica Assessoria Rua Sebastião Jorge Registro - SP 11900-00 
Ribeiro -, -· 1n,:; _ 

Sabina Instituto Estadual de Av. Treze de Maio, 33 - Rio de Janeiro - RJ 20031-000 
Campagnani Florestas - IEF/RJ 26º andar 
Sidnei Raimundo PGA-PPMA Bua do Horto 931 São Paulo - SP 02377-000 
SilviaM.B. UNESP - Rio Claro Rua Caetano de São Paulo - SP 05731-090 
Nogueira Odivelas 203 
Sueli de Fátima Instituto Florestal 
Loreían 
Suelma Ribeiro IBAMAIDF SAI N L4 - Bloco A Brasília - DF 70800-200 
Sven Wunder IPEA Av. Pte Antonio Carlos, Rio de Janeiro - RJ 20020-010 

51 - sala 1501 
Valquíria Garrote ESALQ/USP Rua Campos Sales, Piracicaba - SP 13416-318 

2731 
Virgílio Viana ESALQ - Depto. Av. Pádua Dias s/nº - Piracicaba - SP 13400-970 

Ciências Florestais CP 530 
Viviane Coelho Instituto Florestal 
Buchianeri 
Walter Kudo ArcPlan Rua Manoel da São Paulo - SP 04001-001 
Maellrna Nóbreoa 456 
Weber A N. ESALQ/ Depto. Av. Pádua Dias s/nº - Piracicaba - SP 13418-900 
Amaral Ciências Florestais CP 530 
Wílton Duarte EMBRAPAI SAIN Parque Rural Brasília - DF 70770-901 

CENARGEN W3 Norte - Ed. Sede 
daEMBRAPA 
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REALIZAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DA RESERVA 
DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 

Rua do Horto, 931 - Instituto Florestal 
São Paulo - SP - CEP: 02377-000 

Fone: (O xx 11) 6231-8555 r. 244/354 
Fax: (O xx 11) 6231-8555 r. 265 

e (O XX 11} 6232-8067 
e-mail: cnrbma@uol.com.br 

rbma@iflorestsp.br 
http:// www.unicamp.br/nipe/rbma 

Em1DPa 
CENARGEN-EMBRAPA 

Fone: (O xx 61) 340-3521 
Fax: (O XX 61) 340-3624 

PARCERIAS 

JAIHJIM OOIANDJ 
OORruOEJANíllftl 

JARDIM BOTÂNICO 
DO RIO DE JANEIRO 
Fone: (O xx 21) 512-2077 
Fax: (O XX 21) 259-5041 

FUNDAÇÃO SOS 
PRÓ MATA ATLÂNTICA 

Fone: (O xx 11) 887-1195 
Fax: (O XX 11) 885-1680 

e-mail: smata@ax.apc.org 
http:/www.sosmatatlantica.org.br 

PATROCÍNIO 

~'° 
FUNDO BRASILEIRO PARA A 

BIODIVERSIDADE 
fone/fax: (O xx 21) 579-0809 

funbio@funbio.org 
bttp:/www.funbio.org 

SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE 

-~ ~ =- ~ 
GOVERNO 00 ESTADO DE 

SÃO PAULO 

APOIO: 
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