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APRESENTAÇÃO
Este texto visa susidíar a SOS Mata Atlântica, Coordenadora do Fórum Nacional das

ONGs, para o seu posicionamento quanto à definição de políticas globais- com relação
aos recursos üorestaís, a serem discutidas na UNCED-92 .. Partes deste texto também
estão sendo analisadas pelo Grupo de Trabalho sobre "Desenvolvimento Sustentado e

Gestão dos Recursos Florestais" da Semam/PR, do qual sou coordenador. As posições
aqui expressas são, entretanto, posições particulares e não da SEMAM/PR.
O texto foi dividido em seis seções.a saber:
(i) desafios e oportunidades para o posicionamento do Brasil na UNCF.n -92 com relacão

aos recursos florestais;

a

(h) floresta como espaço privilegiado para o desenv ,Ivimento sustentado;
(ili) o dilema entre a preservação e o manejo florestal;
(iv) desafios e oportunidades de cooperação internacional para a consen ação e
desenvolvimento florestal;
(v) as Interfaces entre a gestão apropriada dos recursos florestais e as alterações

climáticas.
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(i) Desafios e oportunidades para o posicionamento do

· Brasil na UNCED-92 com relação aos recursos florestais
Os recursos florestais ocupam uma posição de destaque na definição de políticas globais

visando o desenvolvimento sustentado do Planeta por várias razões. As florestas
representam recursos importantes para a promoção do desenvolvimento sustentado pois
podem gerar, ao mesmo tempo. uma série de externalidades ambientais, tais como

conservação da biodiversidade, sugamento e manutenção de estoques de C02, proteção
'

aos cursos d'agua, contribuição para os ciclos hidrológicos regionais e globais,

melhoria

do microclima urbano, melhoria da paisagem, etc.; além de benefícios socíoeconõmícos,
taís como suporte às populações tradicionais da floresta, empregos na ãrea rural e urbana,

etc.
O Brasil ocupa uma posição privilegiada para assumir uma posição de liderança na
deri.Dlçãode políticas globais a respeito da gestão de recursos florestais pela sua
condição de país detentor (i) das maiores reservas de Ooresta s tropícaís nativas, (u1
das maiores extensões de desmatamento anual, (fü1 de uma tecnologia silvicultural
das mais avançadas e {iv) wn dos acervos de coaheclmeuto etnobiológko dos mais

rk~ do Píaneta, Entretanto, esta liderança só será consolídada se o país se
posicionar de forma corajosa e firme com relação a algumas questões centrais com
relap.o ~ gestão dos recursos florestais. Dentre estas questões destacam-se (i) a relação
entre floresta e clima, (ii) a urgência do manejo sustentado e (ili) o papel da cooperação

internacional na promoção de uma gestão apropriada dos recursos florestais. Estes tópicos
'

são discutidos nas seções a seiuir.
Talvez a posição mais estratégica para o Brasil na UNCED-92 envolva um balanço entre
o reconhecímento da gravidade dos problemas que envolvem a gestão dos recursos
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florestais e o encaminhamento de alternativas para o seu equacionamento. Estas
.alternativas devem envolver, quase sempre, apoio dos países Industrializados na forma de
recursos financeiros, políticas tarifárias favoráveis e cooperação técnico-científica {vide
documento anexo "Desenvolvimento Sustentado e Gestão dos Recursos Florestais:

Perspectivas para a UNCED-92") e a cooperação com outros países em desenvolvimento.

(iit

A floresta

como espaço privilegiado para

o

desenvolvimento sustentado no Brasil

Em regiões tropicais, a sustentabilidade da produção rural depende, de forma critica, do
nível de conserv ação dos solos. No caso da maior parte dos solos brasileiros, a melhor

forma de utilização conservacíonista dos solos é através da manutenção de algum tipo de
cobertura flores al. A remoção das florestas cm solos com sérias inadequações para a
agricultura ou pecuãria, em função de problemas de erosão, fertilidade, drenagem,
compactação. etc, tem resultado em sistemas de uso da terra não sustentados. No Brasil,
a expansão da tronteira agrícola, via de regra, gerou lucros de curto prazo amealhados

pt,r urna pequena minoria e prejuízos de longo prazo socializados na fonna de perda de
biodiversidade, assoreamento de mananciais e cursos d'agua, desemprego rural, etc.

Como exemplo deste processo podemos citar a expansão da fronteira agrícola no Vale
do Panu'ba em São Paulo e Rio de Janeiro e, mais recentemente, no Espírito Santô, Pará
1

e Rondônia. A manutenção da cobertura florestal para fins produtivos ou.
pnsecvaclonistas deve ser estimulada na maior parte do terrítorío brasíleíro, A
defm1$ão de Instrumentos lntemaciooais que

estimulem a conservação

da cobertura
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não pode, portanto, ser vísta como contraria aos interesses do Brasil.

~

Podemos dizer que o aumento da área florestada via reflorestamento e a manutenção de
áreas já florestadas em áreas com solos de aptidão florestal é do interesse do País. No
caso do reflorestamento, as áreas aptas e disponíveis para o plantio de árvores atingem,
apenas ~~gi!o

Sul, Sudeste e Nordeste, mais de 20 milhões de ha (Ab•Sáber,

OOldçmberg & Zulauf 1990). Estas áreas tem grande potencial para florestas de produção
e de protcÇão ambiental e possuem um taxa de ocupação de apenas 17,S% • No caso da

Amazônia, a maior parte da região é ocupada por Oxísols e Ultisols, de baixo potencial
'

para a agricultura e pecuária e com aptidão florestal ou agroflorestal (Jordan 1987).

(iii) O dilema entre a preservação e o manejo florestal
Existem posições conflitantes ccrn relação à melhor estratégia para se promover a
conservação das florestas tropicais. Algumas entidades ambientalistas nacionais e
internacionais acreditam que a melhor forma é garantir a intocabilidade das florestas
naturais, enquanto outros defendem a conservação através do manejo sustentado.
A história tem mostrado, repetidas vezes, desde o trabalho clássico de Hardy, "a tragédia
dos recursos comuns". Especialmente no caso dos países em desenvolvimento, onde a
maior parte da população encontra dificuldades para a sua sobrevivência, as florestas são
objeto de constante assédio das populações empobrecidas, à busca de recursos para

comercialfaação ou sobrevivência. Nestes casos, a melhor estratégia parece ser a
conservação através da utiliiação sustentada da floresta (Sizer 1991). Devem existir,

i

obviamente, parques e reservas. Entretanto, estas não devem ser as principais formas de

uso da terra. Com relação a esta questão, o Brasil possui uma proposta inovadora e que
tem encontrado grande acolhida internacional: as reservas extrativistas.

~
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conservarem as suas florestas, os proprietários, sejam eles empresários, populações

· tradicionais, fazendeiros, ONGs ou governos, estão gerando uma série de benefícios para
outros produtores, municípios, estados ou países. Se a manutenção da cobertura
· florestal resulta. M perda de oportunidades econômicas, é justo

, proprietários (empres4rios, populaç~ tradklo~,

que os seus

íazeodeiros, ONGs ou governos)

sejam recompensado; pol' este prejufzo econômko e peles ~rvlços amb~ntaJs
prestados. No caso brasileiro, já existe legislação de vários estados recompensando
financeiramente municípios que possuem grandes áreas de preservação permanente. No

Para.Qá, por exemplo, urna lei complementar recente (01/10/91) destinou 5% do IC:MS do

Estado

aos municípios que abrigam

em seus terrítéríos unidades de conservação ambiental

ou mananciais de abastecímento público. Se estas áreas estiverem produzindo serviços
ambientais a outros estados ou países, não seria justo que eles também pagassem uma taxa

mensal ou anual?
O importante na definição dos mecanismos decompensação para serviços ambientais é

que fique bem clara (i) a definição dos níveis dl soberania dos produtores, municípios,
.•.

-- ,...,
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estados e países e (li) o caráter periódico desta compensação, uma vez que os custos de

oportunidade e o valor dos serviços ambientais variam ao longo do tempo.
Esta compensação poderia ser paga através de um Fundo Global de apoio a

conservação ambiental.

Caberia a este Fundo a canalização dos recursos governamentais.

Pontos importantes na definição deste Fundo são: a contribuição dos diferentes países
(deveria ser proporcional ao nível de contribuição de cada país para a degradação

ambiental do Planeta nos ültimos 100 anos) e o sistema de gerenciamento (não deveria
1

/

ficar sob o controle majoritário dos países industrializados).

AI~ dos recursos financeiros, é fundamental a cooperação técnko-dentilka tanto
com os países industrializados quanto ~o.w outros paCses em deseuvclrhnento, É

.
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fundamental que esta cooperação não tenha uma relação colonialista de "transferêeía" de
tecnología, Para o Brasil como um todo e, em especial para o caso das ciências florestais,
eJdstem cone íções mais do q~ suficientes para se buscar esta coooperação,

(v) As interfaces entre a gestão apropriada dos recursos
florestais e as alterações climáticas
O efeito das florestas sobre o clima, nos seus vários componentes (temperatura,

· pluviosidade, etc), é conhecido desde Aristóteles. No caso do chamado "efeito estufa" -

sobre o qual existe certa polêmica na literatura científica - as florestas podem ter um
duplo efeito. De um l~do, o desmatamento de florestas tropicais, desde que não
acompanhado pela regeneração da floresta,

resulta na produção de cerca de 20.25% do

total das emissões mundiais de C02 (lPCC 1990). Por outro Lado, o reflorestamento suga
o C02 da atmosfera que, através da fotossíntese, ê transformada em biomassa (madeira,

folhas, raéízes, etc).
O reconhecimento da lnterelação entre floresta e clima 1>00e favorecer o Brasil de

duas maneins. Primeiro, porque o Brasil pode ser recompensado por promover a
~

conservação das florestas e evitar a emissão de C02 a que teria direito, para alcançar os
mesmos níveis de desmatamento dos países industrializados. Ao abrir mão de desmatar, o
Brasil estaria deixando de usar um ~ireito que os países industrializados já usaram: o de
substituírem as florestas por outras formas de uso da terra. Vale notar que isto tem um
custo de oportunidade que não é fixo mas, sim, anual. Portanto, seria justa a

rcinvindicação de uma taxa anual para a manutenção das florestas. Em segundo lugar, o
Brasil, ao deter uma das tecnologias de reflorestamento mais avançadas do mundo e
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possuindo grandes áreas disponíveis e aptas para o reflorestamento, se credencia como um
dos principais agentes de um eventual programa internacional para o sugamento de C02
da atmosfera. O Brasil já possui, inclusive um programa de megareflorestarnento para
este fim e que tem encontrado grande acolhida internacional: o Projeto Floram.
{Ab'Sábel', Goldemberg & Zulualf 1990). Ao gerar benefícios para todo o Planeta, as
atividades de reflorestamento devem ser apoiadas por outros países, especialmente os

grandes consumidores de combustíveis fósseis. Talvez esteja aí uma excelente
oportunidade para o Brasil assumir uma posição de liderança e propor o apoio ao
reflorestamento de regi~ tropicais como uma das grandes prioridades ambientais do

.

.

Planeta, pelos seus benefícios ambientais e sociais. Neste caso, deveríamos defender o
apoio a programas de reflorestarnentos sociais ou "social forestry". A forma mais

promissora de reflorestamento social em regiões tropicais é através de sistemas
agroflorestaís,

"agroforestry systems" (NAS 1984).

(vi) O problema das metas para a implantação do manejo
sustentado de florestas naturais
O Brasil, ao continuar promovendo a exploração não sustentada de madeiras de florestas
naturais, está cometendo um erro estratégico por várias razões. Em primeiro lugar,
porque o país está perdendo gradativamente a sua posição de detentor das maiores

reservas internacionais de madeira tropical, com perspectivas de exercer grande influência
no mercado internacional de madeiras no futuro. Segundo, o sistema atual de exploração

madeireira é altamente ineficiente, gerando grandes perdas de madeira no campo e nas
industrias de transformação tlorestal. Tercelro,

a maior parte das áreas submetidas a

exploração de madeiras nativas é abandonada ou utilizada de forma ineficiente. gerando
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grandes extensões de áreas degradadas de baixíssima produtividade. Quarto, a exploração
madeireira não sustentada normalmente envolve baixos salários, condições de vida ruins,
instabilidade de emprego, êxodo rural de populações tradicionais, etc; resultando numa
contribuição muito pequena ao desenvolvimento regional. Quinto, a nossa própria história
mostra que o desmatamento em solos com classes de capacidade de uso desaconselhadas
para agricultura ou pecuária é contra os interesses do país, a médio e longo prazo. O

atual sistema de exploração madeireira de florestas naturais já levou os estados brasileiros
das regiões Sul, Sudeste e Nordeste à condição de Importadores de madeira. Mesmo
estados
tradicionalmente
florestais como Paraná, Espírito Santo, etc;
~ .
.

jà são hoje

importadores de madeira. Estes estados não só perderam uma atividade econômica
importante como ganharam sérios e custosos problemas ambientais. Por fim, a exploração
não

sustentada resulta

na perda de biodiversidade, assoreamento de rios e em emissões

líquídas de C02 (considerando que nestes casos a regeneração da floresta é dificultada
pela falta de práticas de manejo florestal). Portanto, para o Brasil, ê desejável a
lmplruJtação, o quanto antes, do manejo sustentado de florestas naturals, Do ponto
de lista brasileiro, a implantação de metas para a implantação do manejo sustentado
de florestas naturais na tJNCED-92 não coniüta com os interesses do país,

A implantação do manejo sustentado de florestas naturais no Brasil deverá, entretanto ser
gradativa para enfrentar fatores limitantes à sua implementação, que incluem: ·(i) excesso
de oferta e baixo preço das madeiras tropicais, (H) alta lucratividade a curto prazo da

exploração não sustentada, (ili) falta de estrutura governamental adequada à
implementação de políticas eficazes de estímulo ao manejo sustentado e (iv) pequeno
apoio ao desenvolvímento de tecnologias de manejo sustentado de florestas naturais. O
ritmo desta implantação dependerã, sobremaneira, do ofvel de apoio dos países
lndu.strlallzados, na forma de O) estímulos tarifários a produtos de origem sustentada
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(e não penalidades contra produtos de origem Dão sustentada), (lf) apolo Ilnancelro a

programas governamentaís de estfmulo ao manejo sustentado e (if) cooperação
técmco,..cientiüca sobre tecnologias para o man~o sustentado.
Estrategicamente. cabe ao Brasil defender o "manejo sustentado de Ilorestas naturais

Jáº. Obviamente, esta posição tem apenas um caráter político, uma vez que, conforme foi
dito acima, a implementação do manejo susteotado de florestas naturais deverá ser
gradativa. O objetivo do Brasil ao assumir claramente a defesa do " manejo sustentado de
florestas naturais já" deve ser o decolocar parte da devida responsabilidade sobre os
países industrializados, aproveitar a pressão das entidades ambientalistas internacionais
para ações que conduzam efetivamente ao desenvolvimento sustentado e, ainda, assumir
uma. posição de liderança entre os países tropicais. Talvez aí esteja uma das grandes
.,

bandeiras a ser levada pelei Brasil a Nova Iorque, em março próximo.
'
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