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Participantes do workshop realizado em 29/01/97: Roberto Smeraldi (Amigos da Terra), Jean 
Pierre Leroy (FASE/Nacional), Garo Batmanian (Fundo Mundial para a Natureza - WWF), Roberto 
Kishinami (Greenpeace), Luiz Augusto Azevedo (Grupo de Trabalho Amazônico - GTA), Tasso 
Azevedo (Imatlora), Paulo Amaral (™AZON), Donald Sawyer (Instituto Sociedade População e 
Natureza - ISPN), João Paulo Capobianco (Instituto Socioambiental - ISA), Márcia Hirota (SOS 
Mata Atlantica), Rubens Bom (Vitae Civilis), Thomas Fatheuer (FASE/Belém). Participou ao final da 
reunião Eduardo Martins, residente do lhama. 
Participantes do grupo de trabalho sobre florestas realizado no dia 30/01/97: João Paulo Cabobianco 
(Instituto Socioambiental), Tibério Allogio (Ass. Silves pela Preservação Ambiental e Cultural), 
Francisco Lopes da Silva (Conselho Nacional dos Seringueiros), Regina Menescal P. da Silva (Eng. 
Florestal), Vivaldo Reis Filho (FAOR/Belém), José Augusto Pádua (Ecologista), M. José Nobrega de 
Albuquerque (CDDHEP/AC), Adão Costa Silva (Cooperativa Agroextrativista de Sena Madureira), 
Francisco Albion Frota (FBB/RJ), Hélio Vanderlei C. Filho (APEDEMAIRJ), Márcia Luzia C. Neves 
(APEDEMA/BA), Márcia Hirota (SOS Mata Atlântica), Paula Francinete Lins Duarte (AP AN/PB), 
Celso Antônio Petrillo (Ação Ecológica Alquimia), Thomas Fatheuer (SACTES - FASE/Belém), 
Americo Colli Pelicioni (Sec. do Verde e do Meio Ambiente do Mun. de São Paulo), Maria Cíntia 
(ANAMMA), Brent Millkan (Fórum das ONGs e Mov. Sociais de Rondônia), Eduardo Viola (UnB), 
Cesar Vítor do Espírito Santo (Funatura), Garo Batmaniam (WWF), Tasso Rezende de Azevedo 
(IMAFLORA), Edson José Silva (IMAZON) e Analuce Freitas (CDCMAM/Câmara dos Deputados). 

1. Formas de controle e uso das florestas brasileiras 

1.1 A diversidade florestal brasileira 

Na época da chegada dos europeus, o território que posteriormente se consolidou como brasileiro 
possuía duas grandes formações florestais, constituídas por verdadeiros mosaicos de diferentes 
:fisionomias vegetais. 

A maior dessas florestas se estendia pela bacia hidrográfica do Rio Amazonas, ocupando toda a região 
norte do Brasil e significativas porções dos países vizinhos. A esse complexo e diversificado conjunto de 
formações vegetais contínuas se convencionou chamar de Floresta Amazônica. 

A outra, menor, porém de grandes dimensões, ocorria ao longo da costa, do Rio Grande do Norte ao 
Rio Grande do Sul e se estendia por centenas de quilômetros, continente adentro, nas regiões Sul e 
Sudeste, chegando a Argentina e Paraguai. 

Apesar de diversificada e originalmente contínua e como a Floresta Amazônica, até recentemente havia 
diferentes denominações para essa floresta, baseadas em considerações fitofisionômicas e florísticas 
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. . definidas por diferentes pesquisadores, que agrupavam as formações vegetais de acordo com critérios 
próprios. 

A denominação genérica deste conjunto de florestas e ecossistemas associados, só foi formalmente 
definido em 1992, quando o Conselho Nacional do Meio Ambiente adotou o conceito de Domínio da 
Mata Atlântica. 

De acordo com a classificação oficial (IBGE), existem no tenitório brasileiro cinco tipos florestas, agrupados 
em dois grupos: o das :florestas ombrófilas ( úmidas, cujas árvores mantêm suas folhas em todas as estações do 
ano) subdivido em densa, aberta e mista, sendo esta última popularmente conhecida como mata de araucárias; 
e, as florestas estacionais (secas, cujas árvores perdem parcialmente ou quase totalmente as folhas na estação 
seca), subdividido em semi-deciduais e deciduais. 

Com exceção da floresta ombrófila mista, que ocorre exclusivamente na região sul e esparsamante na região 
sudeste e que faz parte da Mata Atlântica, as demais formações possuem ampla dispersão pelo território 
brasileiro, formando maciços contínuos (Floresta Amazônica), originalmente contínuos (Mata Atlântica) ou 
encraves em outros biornas (Cerrado e Caatinga). 

Completando esta grande diversidade, existem no País outras tipologias com fisionomia füo:florestal como os 
manguezais ( existente ao longo do litoral) e a mata de jundu (um dos tipos de vegetação de restinga) ambos 
ecossistema associado à Mata Atlântica; a savana estépica florestada; a savana fíorestada; e, a campinarana 
florestada. 

1.2 As formas de exploração 

A relação do colonizador com a floresta e seus recursos foi, desde sua origem predatória. A valorização 
exclusiva da madeira em detrimento de produtos não madeireiros e dos beneficias ambientais proporcionados 
pelas florestas, levou a práticas de exploração seletiva e exaustiva de espécies e a completa supressão de 
enormes áreas para expansão de lavouras e assentamentos urbanos. 

Por sua localização geográfica, a Mata Atlântica foi a primeira a receber o impacto deste modelo. Antes do 
ouro e das pedras preciosas, a existência de grandes quantidades de pau-brasil nas costas do "novo mundo", 
conforme relatou Américo Vespúcio, integrante da expedição comandada por Gaspar Lemos em 1501, foi a 
primeira boa notícia para os portugueses, ansiosos por conhecer em detalhes as fantásticas riquezas que 
poderiam explorar. 

O interesse das manufaturas têxteis da Itália, da França e de F1andres pelo corante avermelhado extraído do 
pau-brasil, aguçou o apetite comercial dos colonizadores. Imediatamente colocada sob o monopólio da 
Coroa, a exploração do "ibitapitanga" ou "arabutan", como era conhecido em Tupi, foi arrendada a 
comerciantes a partir de 1502. O primeiro "contrato do pau-brasil" foi realiz.ado com mercadores portugueses 
e italianos, liderado por Fernando de Noronha. 

Nestes contratos, o Estado português se comprometia a não mais importar das Índias o pigmento similar, 
então largamente utilizado na Europa e os arrendatários assumiam a exploração anual de 300 léguas do 
litoral, o envio de navios às costas brasileiras e a manutenção de uma fortaleza, tudo isso sem prejuízo dos 
direitos a serem pagos à Coroa. 
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"Terra Brasilis", como ficou conhecida a nova colônia de Portugal, teve a origem de seu nome diretamente 
ligada à exploração do pau-brasil e, portanto, ao início da destruição da Mata Atlântica, que naquela época 
recobria cerca de 1,1 milhão de km2, 12% do território brasileiro. 

O desmatamento, entretanto, não se limitou ao extrativismo iniciado nos primórdios da colonização: o 
processo prosseguiu, no Nordeste, com a implantação dos engenhos de açúcar, consumindo enormes 
quantidades de lenha em suas fornalhas, mais tarde, no Sudeste, com as grandes derrubadas para a pecuária, a 
plantação dos cafezais e o assentamentos de colonos e, atualmente, em todo o país com a substituição de 
extensas áreas de florestas por empreendimentos agropecuários, obras de infra-estrutura e expansão urbana. 

Segundo estudos desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Fundação SOS 
Mata Atlântica, comparando imagens de satélite dos anos de 85 e 90 de dez estados do Donúnio da Mata 
Atlântica (RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, BA e parte de GO e MS) foram desmatados no periodo cerca de 
meio milhão de hectares, o equivalente a aproximadamente 6% do que havia em 85. 

Atualmente, restam menos de 100 mil km2 de formações florestais de Mata Atlântica no país, o que 
corresponde a cerca de 8% da área original. Seus principais remanescentes concentram-se nos estados das 
regiões Su1 e Sudeste, recobrindo parte da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, onde o processo de 
ocupação foi dificultado pelo relevo acidentado e pouca infra-estrutura de transporte. A maior parte do que 
resta encontra-se nas mãos de proprietários particulares, pois as áreas formalmente protegidas existentes no 
país somam aproximadamente de 25.000 km2 (segundo o Cadastro de Áreas Especiais do IBGE - Outubro de 
1990), o que eqüivale a cerca de 27% dos remanescentes. 

A exploração madeireira teve importância econômica em nível nacional até muito recentemente. Segundo 
dados do IBGE, em meados de 1970 a Mata Atlântica ainda contribuía com 47% de toda a produção de 
madeira em tora no país, com um total de 15 milhões de m3. Produção drasticamente reduzida para menos da 
metade (7 ,9 milhões de m') em 1988, dado o esgotamento dos recursos devido a exploração não sustentável. 

Atualmente a indústria madeireira dependente de espécies da Mata Atlântica possui importância apenas 
regional, especificamente nos estados do Paraná e Santa Catarina, onde a indústria moveleira e de 
madeiramento para construções exploram o pinheiro do paraná. Persiste, entretanto, em nível nacional a 
exploração de espécies de menor valor econômico utilizadas como lenha. 

De acordo com os estudos INPE/SOS, citados anteriormente, a substituição da floresta por projetos 
agropecuários e expansão urbana é, atualmente, a principal causa do desmatamento, com destaque para as 
lavouras de cana-de-açúcar e cítricos, plantios de florestas homogêneas de eucalipto e pinus e expansão de 
pastagens. 

Distante do espaço geográfico onde se iniciou a colonização do Brasil, a Floresta Amazônica permaneceu 
muito preservada até início da década de 70, quando iniciaram-se os grandes programas de integração 
nacional, promovidos pelo governo militar. Em 1978, ou seja, apenas sete anos após o início destes 
programas, a Amazônia já apresentava uma destruição de aproximadamente 150 mil km', (3,5% do total). 

A década de 80 foi o periodo onde a Floresta Amazônica sofreu seu maior impacto, com um ritmo de 
destruição que ultrapassou o índice de 20 mil km2 /ano, provocado, fundamentalmente, pela abertura de áreas 
para formação de pastagens destinadas à pecuária extensiva, financiada com generosos incentivos fiscais. 
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Segundo os dados do INPE, através do PRODES (Projeto de Destlorestamento ), a área desmatada da 
Amazônia Legal elevou-se para 377.500 km2 em 1988, 401.400 km2 em 89, chegando a 469.978 km2 em 
1994, último dado disponível, divulgado em 1996. Em termos de taxa média anual de desmatamento, os 
dados mostram um incremento significativo nos últimos anos, passando de 11.130 km2 /ano no periodo 
91/92, para 14.896 km2 /ano no biênio 92/94. 

Se até o final da década de 80 o principal fator de degradação amazônica foi a expansão da fronteira 
agropecuária, a partir do início da década de 90, a exploração madeireira passa a assumir papel de 
destaque crescente. Segundo dados do IBGE, a produção de toras pulou de 12 milhões de m3 em 1982, 
para 31,7 milhões de m3 em 92, passando a contribuir com cerca de 75% de toda a madeira consumida 
no país. 

Estes fatos mostram que está em curso um mudança radical no processo de exploração da região 
amazônica. A floresta, vista como um obstáculo a ser removido para a expansão da agropecuária, 
adquire um valor econômico enorme, com um potencial estimado em bilhões de dólares. Somente no 
Pará, estado amazônico onde a atividade madeireira atingiu a maior importância, há mais de duas mil 
serrarias em atividade, com uma renda bruta estimada em 0,8 bilhão de dólares/ano. 

Esta nova forma de relação com a Amazônia, no entanto, não possui nada de inovador, pois repete o um 
modelo de quase 500 anos atrás, utilizado na Mata Atlântica: exploração seletiva e exaustiva de poucas 
espécies em detrimento do uso múltiplo dos recursos madeireiros e não madeireiros; de atividades 
econômicas de enorme valor como a pesca e o ecoturismo; e, dos beneficios ambientais proporcionados 
pelas florestas. 

Além disto, a forma como é realizada a exploração madeireira gera um altíssimo impacto ambiental 
direto. No caso do mogno, por exemplo, o impacto do modelo de corte e transporte comumente 
empregado gera danos enormes e coloca em risco a própria sobrevivência da espécie: para cada árvore 
de mogno retirada danifica-se em média 1.450 m2 de floresta, elimina-se grande quantidade de árvores 
de mogno jovens, no entorno, corta-se árvores de baixos diâmetros e elimina-se porta-sementes. 

A maior parte da exploração madeireira na região ocorre de forma ilegal, pois a capacidade de 
fiscalização dos órgãos públicos de controle é insignificante, com inúmeros casos de retiradas em terras 
indígenas e unidades de conservação, e apresenta duas situações bastante complexas: a exploração ilegal 
praticada pelas madeireiras estabelecidas ou que possuem pequenas madeireiras móveis e a exploração 
realizado pelos chamados "toreiros", que são em sua maioria ribeirinhos/caboclos, especialmente em 
região de várzea. Estes últimos tem na exploração de madeira realizada de forma quase manual sendo a 
maior e, muitas vezes, única fonte de renda, tomando assim o balanço entre os fatores sociais e 
ambientais extremamente importante e delicado para todas ações a serem tomadas no sentido de 
regulamentar o manejo florestal sustentável nas áreas de várzea da Amazônia. 

Soma-se a seus impactos ambientais e sociais diretos a relação entre a exploração madeireira e o 
processo de ocupação de terras em curso na região amazônica. Com recursos gerados a partir da venda 
da madeira em suas áreas proprietários de terras passam a contar com uma alternativa de financiamento 
para seus empreendimentos, substituindo em parte os incentivos fiscais que foram paralisados na região 
a partir do início da década de 90. 
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É importante destacar, ainda, o recente interesse de madeireiras asiáticas passarem a operar na 
Amazônia. A entrada destas empresas, que possuem grande capital para investir, poderá elevar o ritmo 
de exploração madeireira na região para um patamar muitas vezes acima do hoje verificado. Este fato, 
aliado à falta de técnicas de manejo sustentável para a região, incapacidade de fiscalização e 
generalização da atividade ilegal, tenderá a agravar o quadro de exploração predatória na Amazônia. 

Finalmente, é necessário considerarmos as florestas homogêneas de uso comercial que se expandiram 
pelo Brasil através da política de incentivos fiscais de finais da década de 60 a meados da década de 80, 
que formou uma base florestal que hoje recobre uma área de aproximadamente 5,4 milhões de ha, 
especialmente dos gêneros Pinus e Eucaliptus. Estes plantios têm sido utilizados especialmente para 
produção de celulose, carvão para siderurgia e lenha. Se por um lado tem uma importância intrínseca 
menor enquanto ecossistemas, poderão ter grande importância na substituição de grande parte do 
volume de madeira serrada hoje oriundo de florestas naturais da região amazônica e outras. As florestas 
homogêneas devem se submeter aos critérios de manejo florestal assim como as florestas naturais. 
Práticas altamente impactantes que este setor empregou num passado recente são inaceitáveis, com por 
exemplo a substituição de florestas naturais. 

2. Atores 

As políticas públicas relativas à exploração de recursos florestais tem sido ativamente influenciadas 
pelos setores econômicos vinculados à exploração de produtos madeireiros e especulação imobiliária. 
Estes grupos possuem históricas ligações com o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Nacionais Renováveis, órgão licenciador e fiscalizador do setor em nível federal, tendo sido 
capazes de, inclusive, indicar nomes para os mais elevados postos de direção, principalmente nas suas 
superintendência estaduais. 

Soma-se à reduzida capacidade de ação do IBAMA, consequência do fisiologismo que o caracteriza e 
da crônica falta de estrutura operacional e de recursos humanos e financeiros, a inconsistência das ações 
do Ministério do Meio Ambiente na formulação de políticas e diretrizes para o setor florestal no país. 

A fragilidade dos órgãos públicos aliada à forte penetração do setor econômico junto aos escalões 
superiores do Governo Federal, levaram à transferência da responsabilidade pela formulação de políticas 
públicas para o setor florestal do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) para a recém 
criada Câmara de Recursos Naturais, vinculada diretamente à Casa Civil, sem participação das 
organizações representativas da sociedade. 

No âmbito do legislativo há, também, forte influência destes grupos, principalmente nos estados do 
Norte e Sul ( em especial no Paraná e em Santa Catarina), os quais têm sido capazes de interferir de 
forma intensa na formulação de legislações nos níveis federal e estaduais. 

Diferentemente do que ocorre em outras áreas da atividade econômica como a da indústria, do comércio 
e da agricultura, a ação do setor empresarial no campo das políticas florestais relacionadas com a 
exploração de florestas naturais não é, via de regra, coordenada por associações de empresas. Com 
exceção da AIMEX (Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará) que 
recentemente passou a liderar discussões neste campo, a ação do setor é difusa. O mesmo não pode ser 
dito para as empresas que atuam na exploração de florestas plantadas, onde há várias organizações de 
importância nacional como a ANFPC (Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose), a SBS 
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(Sociedade Brasileira de Silvicultura), a ABRACAVE (Associação Brasileira de Carvão Vegetal), entre 
outras. 

No que se refere especificamente à Mata Atlântica, há um conflito permanente com as empresas 
especulação imobiliária, interessadas em expandir seus projetos em áreas valorizadas nas regiões 
litorâneas e nos mananciais localizados, via de regra, no entorno das principais capitais do país. Este 
setor, que também se caracterizava até pouco tempo pela ação difusa, caso a caso, passou a se organizar 
em associações de empresas, como forma de tentar impedir os avanços na legislação protetora deste 
biorna. Neste campo destacam-se a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) e o SECOVI - 
Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis do Estado de São Paulo, entre outras. 

Esta capacidade de influência do setor econômico junto ao executivo e legislativo, tem dificultado 
inúmeras iniciativas de aprimoramento da legislação ambiental e de procedimentos administrativos 
relativos ao licenciamento e fiscalização. 

Nos últimos anos as ONGs e Movimentos Sociais têm incrementado sua capacidade de interferir na 
formulação de políticas públicas. Em relação às questões da Amazônia, destacam-se o GTA (Grupo de 
Trabalho Amazônico), CNS (Conselho Nacional dos Seringueiros), G'I'A/Santarém, GTNAcre, Fórum 
de Rondônia, Fórum de Mato Grosso, associações de quebradeiras de coco e Movimento pela 
Sobrevivência na Transamazônica. Com relação à Mata Atlântica, há um conjunto de ONGs atuantes, 
sendo que a Rede de ONGs da Mata Atlântica obteve importantes avanços na legislação protetora deste 
biorna nos últimos quatro anos. Em termos de políticas florestais em nível nacional, tem se destacado o 
Grupo de Trabalho sobre Florestas do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais. 

Como atores significativos na luta por mudanças no processo de exploração predatória dos recursos 
florestais as ONGs e Movimentos Sociais têm atuado em vários níveis simultaneamente: (i) 
aprimoramento da legislação de conservação ambiental; (ii) democratização das instâncias de 
formulação de políticas públicas para o setor; (iii) democratização de aprimoramento das instâncias de 
coordenação de fundos públicos e gestão de recursos internacionais para o apoio à projetos de 
conservação e uso sustentável de recursos naturais e, (iv) desenvolvimento de experiências e projetos 
paradigmáticos e replicáveis que assegurem a sustentabilidade socioambiental da Mata Atlântica e 
Amazônia. 

Há, ainda uma significativa contribuição de organizações internacionais que têm atuado de forma 
permanente com a questão da conservação das florestas tropicais brasileiras, tanto através do 
investimento e desenvolvimento de projetos, como na pressão política junto à instituições multilaterais. 
Entre elas destacam-se; Greenpeace, WWF, Amigos da Terra, EDF, The Rainforest Foundation, 
Conservation Intemational, The Nature Conservancy, National Wildlife Federation, Rainforest Network, 
Rainforest Alliance, entre outras. Nos últimos anos, há uma tendência de que estas organizações 
estabeleçam escritórios próprios no Brasil, passando a atuar como instituições brasileiras, e a formação 
de articulações internacionais em tomo de agendas comuns, como é o caso do Painel sobre Florestas, do 
Conselho de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estas articulações vêm gradativamente permitindo 
o fortalecimento de um polo político interno, favorecendo demandas e agenda de ONGs brasileira, em 
detrimento de uma agenda internacional, posta de fora para dentro, que sempre caracterizou esta 
relação. Neste sentido, as recentes parcerias entre entidades nacionais e internacionais nas negociações 
do Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais Brasileiras (PP-G7) é um exemplo 
importante. 
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.. 3. Políticas Públicas 

Com já foi exaustivamente demonstrado anteriormente, a exploração florestal no Brasil sempre se deu 
de forma predatória. Esta ação foi, e continua sendo, beneficiada pela falta de políticas públicas 
claramente definidas para o setor. Neste sentido, pode-se afirmar que a principal política pública neste 
campo da atividade econômica é a própria inexistência de políticas, o que favorece a atuação 
inescrupulosa de empresas ou grupos empresariais interessados no lucro fácil, obtido no curtíssimo 
prazo, sem qualquer compromisso com a conservação dos recursos naturais. 

Soma-se a isto, a falta de integração entre os diferentes órgãos setoriais de governo, favorecendo ações 
não sinérgicas e, muitas vezes, conflitantes. Este fator inviabiliza o desenvolvimento de programas 
importantes como o zoneamento econômico-ecológico da Amazônia, hoje sob responsabilidade da SAE, 
e intensifica conflitos como os existentes entre o IBAMA e o INCRA. 

O estabelecimento de políticas públicas, de forma transparente e participativa, reduz fortemente a 
capacidade de influência de setores econômicos junto aos órgãos públicos, nas diferentes esferas de 
governo e estabelece as bases para uma ação integrada. Neste sentido, algumas iniciativas recentes 
podem ser consideradas como avanços. 

Com relação à Mata Atlântica, é o caso do Decreto 750, assinado pelo Presidente Itamar Franco em 10 de 
fevereiro de 1993, que tem as seguintes inovações que estão coerentes com a Declaração sobre Florestas 
assinada na Rio 92: definiu a área de abrangência de forma a incorporar todas as diferentes formações 
florestais da Mata Atlântica; estendeu a proteção às formações florestais secundárias nos estágios inicial, 
médio e avançado de regeneração; definiu critérios e procedimentos para aprovação de programas de 
exploração racional e de supressão das formações florestais, orientando as ações e criando instrumentos 
de controle abertos à participação da sociedade. Desde sua edição, o Decreto 750 foi regulamentado 
através de 17 resoluções Conama e inúmeras portarias conjuntas do lhama com órgãos ambientais 
estaduais, estabelecendo critérios e parâmetros precisos para sua aplicação em quase todos os estados 
inseridos na Mata Atlântica. 

A conso]idação destas conquistas, entretanto, dependem da aprovação de Jei específica, que tramita no 
Congresso Nacional desde setembro de 1992 (PL 3.285/92 de autoria do Deputado Fábio Feldmann). 
Embora já tenha sido aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da 
Câmara em agosto de 95, o PL foi requisitado pelo Comissão de Minas e Energia onde o relator, 
Deputado Paulo Bornhausen (PFL/SC), ligado a interesse de empresas madeireiras de Santa Catarina, 
impede a continuidade de sua tramitação. 

Com relação à Amazônia, são avanços a Medida Provisória 1.511, de 25/7/96, que amplia a área de 
reserva legal de 50% para 80% e condiciona novas autorizações de conversão de áreas de florestas em 
áreas agrícolas ao uso adequado e de acordo com a capacidade de suporte do solo das áreas já 
desmatadas anteriormente; e, o Decreto 1963, de 25/7/96, que suspende por dois anos novas 
concessões para exploração de Mogno e Virola e determina a vistoria as autorizações em vigor, com 
cance]amento da irregulares. 

Embora estas medidas atendam em parte antigas reivindicações do movimento ambientalista brasileiro, o 
contexto em que o pacote foi Jançado merece ser analisado. As justificativas apresentadas pelo governo 
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federal baseiam-se no crescimento da taxa de desmatamento anual da floresta amazônica de 0,3% para 
0,4%, no período 1992-1994. Não há dados de 1995, embora informações não oficiais dão conta que 
este levantamento estaria em fase de conclusão. As medidas foram definidas às vésperas da reunião de 
avaliação do Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais Brasileiras, na Alemanha, e da 
Semana da Amazônia, em Nova Iorque, ambas realizadas em setembro de 96, ocasiões em que as 
políticas do governo brasileiro para a região foram alvo da atenção crítica da opinião pública e da 
imprensa internacional. 

Neste cenário, parecem ser procedentes as especulações de que o governo disporia de informações que 
apontam para um agravamento do desmatamento na Amazônia no ano de 1995, que o teriam levado a se 
antecipar à possível enxurrada de críticas que receberia nos eventos internacionais. Caso isto se 
confirme, mais uma vez a política ambiental brasileira é definida com o objetivo de poupar a imagem do 
país no exterior, ao invés de resultar de um processo interno de aperfeiçoamento. Contribui para esta 
suspeita o fato de ter sido cancelada a reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 
prevista para o dia 31 de agosto, na semana seguinte à publicação do pacote, com a justificativa de que 
não havia assunto relevante para ser discutido. 

É certo, potém, que estas dúvidas não tiram o mérito do pacote. Há nele efetivos avanços que, somados 
às outras normas de proteção da Bacia Amazônica que não foram revogadas, como é o caso do decreto 
1.282, de 19/10/94, que condiciona o corte raso da floresta e demais formas de vegetação ao 
zoneamento ecológico e econômico da região, colocam a legislação ambiental da região em um patamar 
supenor. 

É necessário mencionar, ainda, a crescente participação de ONGs e movimentos sociais na gestão de 
programas regionais financiados por instituições multilaterais. São bons exemplos os casos 
PRODEAGRO e do Programa Piloto (PP-07) onde a influência crescentes destas entidades tem 
propiciado novas oportunidades de apoio a experiências inovadoras, capazes de influir no 
desenvolvimento e aprimoramento de políticas públicas nas regiões em que operam e na definição de 
prioridades para investimentos. 

Ainda nesta área, outro avanço significativo ocorrido recentemente foi a alteração na política de 
alocação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento. Graças a pressão de movimentos 
sociais e ONGs o Fundo passou a apoiar programas específicos para pequenos produtores e produção 
comunitária, como é o caso do PRODEX (Programa de Desenvolvimento de Atividades Extrativistas). 
Este inicio de mudança de postura do Fundo é considerada uma das mais importantes conquistas das 
ONGs e movimentos sociais na Amazônia desde a ECO 92. 

Há, ainda, que se destacar a articulação de ONGs e Movimentos Sociais para a implantação no país de 
processos de certificação florestal (selo verde), que tem se apresentado como uma ferramenta 
catalisadora do bom manejo extremamente promissora. Por ser um mecanismo voluntário, de verificação 
independente das práticas florestais, baseado em Princípios e Critérios internacionalmente aceitos - e 
controlado por uma organização não governamental o FSC com membros em 25 países e com balanço 
paritário entre os setores ambiental, social e econômico - provoca uma pressão de mercado que tem sido 
mais efetiva para incentivar o bom manejo que as medidas regulatórias governamentais. Várias empresas 
e operações florestais gerenciados por comunidades estão atualmente sendo avaliadas para certificação 
florestal. No início de 1997 a instalação do Grupo de Trabalho do FSC Brasil (Conselho Mundial de 
Florestas) deve dar grande impulso as iniciativas de certificação no Brasil. 
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Projetos comerciais que trabalham com bom manejo florestal, especialmente se certificados, provocam 
contradições fortes para o setor madeireiro tradicional, que tem que abandonar o discursos da 
inexistência de projetos que demonstrem a viabilidade econômica do manejo florestal sustentável para 
partir a decisão prática de se implantar práticas mais adequadas de manejo florestal. Em novos pólos 
madeireiros como o de Itacoatiara este fenômeno tem sido observado nos últimos dois anos, após a 
instalação de uma empresa de capital suíço em 1994 que se propões aplicar os conceitos do bom manejo 
florestal. 

4. Experiências significativas de uso sustentável das florestas 

As experiências de utilização sustentável de florestas no Brasil, estão em desenvolvimento, não sendo, 
portanto, conclusivas quanto à viabilidade socioambiental e econômica. 

Dentre estas experiências, as que envolvem atividades agroflorestais em pequena escala são as que têm 
demonstrado maior viabilidade econômica. Também há um potencial reconhecidamente grande para 
atividades de ecoturismo. 

Com relação à exploração sustentável de madeira, as dificuldades são muito grandes até o momento. O 
mercado de produtos madeireiros é extremamente seletivo e limitado, impondo uma sobre-exploração 
de determinadas espécies florestais. No caso da Mata Atlântica, este procedimento já levou à exaustão 
comercial diversas espécies como o pau-brasil, o jacarandá-da-bahia, a imbuia, a peroba, entre outras. 
Na Amazônia são os casos da virola, a andiroba e o pau-rosa. Atualmente a exploração florestal 
comercial na Mata Atlântica está restrita ao pinheiro do paraná, cuja exaustão é questão de poucos anos 
e, na Amazônia, está concentrada, essencialmente, em poucas espécies como a cerejeira e o mogno. 

Soma-se a este problema imposto pelo mercado, a falta de pesquisas e estudos técnicos capazes de 
subsidiar práticas de manejo de espécies nativas e a inexistência de recursos humanos com capacitação 
nesta área. 

A despeito das dificuldades de operar projetos de uso sustentável de florestas no país, já há uma 
quantidade significativa de experiências em curso, em sua quase totalidade desenvolvidas por ONGs e 
movimentos sociais. Muitas destas experiências, apresentam uma potencialidade de sucesso muito 
grande, pois priorizam o trabalho com comunidades locais e povos indígenas, em detrimento de modelos 
exogênos às regiões em que estão sendo desenvolvidas. 

Há basicamente quatro modalidades de experiências inovadoras em curso no país: (i) as que estão 
promovendo o aprimoramento do manejo de produtos madeireiros, a fim de reduzir seus impactos, 
diversificar as espécies exploradas e aumentar o controle das comunidades locais sobre a exploração; 
(ii) as que estão ampliando a base de sustentação econômica através da identificação e viabilização da 
exploração de produtos não madeireiros, preferencialmente beneficiados ou pré-beneficiados pelas 
comunidades locais; (ili) as que estão promovendo a recuperação, de forma descentralizada e em 
parcerias com produtores rurais, de áreas degradadas com espécies nativas e não nativas, neste caso 
para a diminuição da pressão sobre florestas naturais; e, (iv) as que têm promovido a articulação de 
diferentes atores, governamentais e não governamentais, contribuindo para a formulação de políticas 
públicas para a sustentabilidade socioambiental das florestas. 
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A relação a seguir reúne as experiências cujas informações foram repassadas pelas organizações 
responsáveis até o momento do fechamento deste documento, não sendo, portanto, uma listagem 
completa do que existe em desenvolvimento no país. 

Projeto: Projeto Piloto de Manejo Comunitário de Recursos Florestais em reservas extrativistas de 
Rondônia. 
Localização: Costa Marques/RO e Machadinho do Oste/RO 
Início do Projeto: agosto de 1995 
Atores Principais/Promotores: OSR - Organização do Seringueiros de Rondônia e as Associações de 
Seringueiros de Machadinha e Vale do Guaporé (assessoria técnica) e WWF (apoio técnico e financeiro) 
Assessorias: Ecoporé e WWF 
Breve descrição: O projeto avalia a viabilidade de efetuar o manejo florestal sustentado (principalmente 
madeiras) de reservas Estaduais Extrativistas de Rondônia, visando com isto, consolidar a ocupação das 
reservas, alvo de ladrões de madeira e grileiros e, principalmente, melhorar as condições de vida dos 
extrativistas através do aumento da renda. O projeto pretende avaliar diferentes formas de exploração e 
a viabilidade do beneficiamento da madeira com serraria em uma das áreas. 
Caráter demonstrativo/promissor: Por serem os recursos florestais o maior patrimônio das comunidades 
tradicionais da Amazônia. Se as comunidades extrativista conseguirem explorá-la utilizando técnicos de 
mínimo impacto e que assegurem a sustentabilidade da exploração, as mesmas poderão ter equacionadas 
a dificil situação crônica econômica em que vivem. 

Projeto: Projeto Piloto de Manejo Florestal em Paragominas - PPMP 
Localização: Município de Paragominas, leste do Estado do Pará 
Início do projeto: junho de 1991 
Atores Principais: Madeireiros da região, pesquisadores e trabalhadores da indústria 
Promotores: ™AZON em parceria com o WWF 
Assessores: Johan Zweede, consultor florestal 
Breve descrição: O objetivo do projeto é o desenvolvimento de método de exploração de baixo impacto 
ecológico e economicamente viável. O modelo de manejo do proposto pelo Imazon, foi aplicado em 
uma área de 100 ha comparados a uma extração convencional feita em uma propriedade vizinha de 7 5 
ha. de Os resultados iniciais são promissores, mas além dos estudos aplicados de manejo florestal serão 
necessárias investigações sobre a sustentabilidade ecológica desta iniciativa. A partir de janeiro de 1993 
estão sendo conduzidos experimentos a fim de avaliar comportamento da floresta submetida aos 
tratamentos com e sem manejo. 
Caráter demonstrativo/promissor: O Projeto Piloto de Manejo Florestal em Paragominas é 
demonstrativo por que reúne questões técnicas com um forte componente de pesquisa. Paragominas é o 
local apropriado para a experiência, já que é o principal polo madeireiro do Brasil. A partir da 
experiência de Paragominas, a Fundação Florestal tropical vem reaplicando e adaptando o modelo em 
outros locais e várias outras iniciativas estão sendo implementadas com a utilização das técnicas 
desenvolvidas no experimento de Paragominas. 

Projeto: Manejo Integrado e Sustentado de Floresta de Caixeta no Vale do Ribeira/Mata Atlântica 
Localização: Iguape -SP 
Início do projeto: 1992 
Atores principais: Universidade de São Paulo - Esalq/USP, Prefeitura Municipal de Iguape e 
Comunidade Local 
Promotores: Esalq/USP (Laboratório de Silvicultura Tropical) 
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Financiadores: Fundação Ford e Fapesp 
Breve descrição: O projeto é multidiciplinar e tem o objetivo de viabilizar o manejo de "caixetais", 
conciliando a conservação ambiental deste ecossistema com ganhos econômicos e sociais, através do 
manejo sustentável da floresta, apoiado em sólidas bases biológicas e silviculturais, capazes de aumentar 
a rentabilidade e diminuir os impactos ambientais da exploração florestal. As linhas de pesquisa são: (i) 
Biologia: regeneração natural, hidrologia, caracterização do ecossistema, variabilidade genética; (ii) 
Manejo: manejo, inventário; exploração e ergonometria; e. (iii) Aproveitamento: epífitas, serraria, 
resíduos. 
Caráter demonstrativo/promissor: O projeto desenvolve técnicas de manejo sustentável que visam o 
desenvolvimento socioambiental da regional. 

Projeto: Exploração Sustentável dos Recursos Florestais e Recuperação de Áreas Degradadas na Área 
Indígena Xikrin do Cateté 
Localização: Área Indígena Xikrin do Cateté, Paraupebas/P A 
Início do projeto: 1992 
Atores principais: Povo indígena Xikrin do Cateté e Instituto Socioambiental (ISA) 
Assessorias: ESALQ-USP e Imaflora 
Promotores: Associação Bep-Nói e Instituto Socioambiental 
Financiadores: CVRD, F AFO, PDA!Banco Mundial 
Breve descrição: O projeto tem como objetivo principal viabilizar alternativas de utilização sustentável dos 
recursos florestais na Área Indígena Xikrin do Cateté, que garantam: (i) a curto prazo, afastar ou enfraquecer as 
possibilidades de reatamento dos interesses da comunidade indígena com os agentes econômicos do modelo 
regional predatório, especialmente as empresas madeireiras interessadas no corte do mogno; (ii) a médio prazo, 
gerar um volume regular de renda monetária compatível com as demandas indígenas por bens e serviços; e, (iii) a 
longo prazo, promover a sustentabilidade socioambiental da área Xikrin, difundir o modelo para outras áreas 
indígenas, especialmente para as demais áreas Kayapó e contribuir para o fortalecimento dos direitos indígenas 
sobre a gestão dos seus recursos naturais. O projeto nasceu da interlocução entre a comunidade Xikrin com o 
PIB/CEDI e NDI (hoje incorporados ao Instituto Socioambiental) para buscar estratégias de contenção da 
intensiva exploração ilegal de mogno na região, incluída a Área Indígena. O NDI, em 1992, representou os Xikrin 
para obterem do IBAMA, FUNAI e União uma indenização pelos danos ambientais na AI e a interdição da área 
para atividades exploratórias. Em 1993 o CEDI iniciou o processo de inventariar 816 hectares da Área Xikrin 
para avaliar o potencíal econômico do uso racional e sustentável da madeira e castanha; este estudo foi concluído 
em 1994. Em abril de 1996 o Plano de Manejo de Recursos Florestais da Área Indígena Xikrin do Cateté foi 
aprovado pela FUNAI e IBAMA e encontra-se em fase de implantação. Ainda em 1996 foram aprovados recursos 
do PD/A (BIRD), destinados à elaboração de zoneamento socioambiental da Área Indígena, implantação do 
Projeto "Beneficiamento e Comercialização da Castanha-do-Pará" e, recuperação piloto da área 
degradada por exploração madeireira predatória. 
Caráter demonstrativo/promissor: O projeto é resultado de uma intensa mobilização dos Xikrin do 
Cateté, que se organizaram na Associação Bep-Nói, para gerir a exploração, comercialização e 
administração dos recursos resultantes da utilização sustentável dos recursos naturais de sua área. O 
rompimento com as empresas madeireiras e a decisão da comunidade implementar e auto-gerir este 
plano, bem como recuperar áreas degradadas, é um marco importante, com significativo efeito 
demonstrativo para outras comunidades indígenas na região Amazônica. 

Projeto: Manejo Florestal de Uso Múltiplo na Reserva Extrativista de Porto Dias 
Localização: Município de Plácido de Castro/AC 
Início do Projeto: 1996 
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Atores principais: cerca de 80 familias de agroestrativistas da Reserva Extrativista de Porto Dias e 
Centro de Trabalhadores da Amazônia (CTA) 
Promotores: Associação dos Seringueiros da Reserva Extrativista de Porto Dias e Centro de 
Trabalhadores da Amazônia (CTA) 
Breve descrição: O projeto tem como objetivo desenvolver, no período de dois anos, uma experiência 
piloto de exploração múltipla, beneficiamento e comercialização de um elenco de produtos oriundos da 
floresta, com base em levantamentos das espécies florestais e avaliar viabilidades da produção florestal 
de uso múltiplo como atividade econômica adequada à sustentabilidade socioambiental da reserva. 
Caráter demonstrativo/promissor: O projeto possui respaldo da comunidade local que, em parceria com 
o CT A, gerenciará as atividades de manejo, pré-beneficiamento e comercialização, com incremento da 
renda e conservação ambiental. A fusão dos conhecimentos científico e empírico possibilitará a 
diversificação da produção florestal de uso múltiplo em bases sustentáveis, sendo uma experiência piloto 
que servirá de modelo para outras reservas extrativistas. 

Projeto: Manejo de Recursos Florestais Não-Madeireiros na Reserva Extrativista São Luiz do 
Remanso/AC 
Localização: Municípios de Xapuri e Rio Branco/ AC 
Início do Projeto: 
Atores principais: cerca de 130 familias da Reserva Extrativista São Luiz do Remanso e Centro de 
Trabalhadores da Amazônia (CTA) 
Promotores: Centro de Trabalhadores da Amazônia (CTA) 
Breve descrição: O projeto pretende demonstrar a viabilidade da produção florestal como atividade 
econômica adequada para a sustentabilidade da Reserva. Para tanto, vai desenvolver , no período de um 
ano, junto à Associação dos Seringueiros, uma experiência piloto de coleta, beneficiamento e 
comercialização de um elenco de produtos originários da floresta, com base em levantamento das 
espécies florestais de conhecimento tradicional da comunidade. As espécies que apresentarem maior 
"oferta" em cada uma das cinco regiões da Reserva serão aproveitadas no manejo. 
Caráter demonstrativo/promissor: A "agropecuarização" é uma ameaça real às reservas extrativistas 
tendo em vista a inviabilização dos produtos extrativos tradicionais (borracha e castanha) como base 
econômica de sustentação das comunidades florestais dos antigos seringais, em especial para as reservas 
que estão hoje recortadas por estradas. Neste sentido, o presente projeto promoverá a diversificação da 
base de exploração dos recursos florestais, madeireiros e não madeireiros, o que possibilitará o aumento 
da renda e melhor qualidade de vida, servindo de modelo para outras reservas extrativistas. 

Projeto: Modelos Demonstrativo de Manejo Sustentável e Exploração de Baixo Impacto da Floresta 
Tropical. 
Localização: Fazenda Cauaxi, município de Paragominas- P A 
Início do projeto: março de 1995 
Atores Principais: Engenheiros Florestais, técnicos de nível médio, pesquisadores, operadores de 
máquinas e motosserras, técnicos de órgão governamentais e ONG's e, outros envolvidos na atividade 
florestal. 
Promotores: TFF (Fundação Florestas Tropicais), Caterpillar do Brasil Ltda e FEMAIPRODEAGRO 
Assessores: EMBRAP A/CPATU e IMAZON 
Breve descrição: O projeto de Manejo Sustentado de Florestas da FFT reúne os líderes industriais e de 
conservação, num esforço visando a melhoria do manejo da floresta natural da Amazônia brasileira, 
através da programação do uso de práticas de manejo e exploração madeireira de baixo impacto. Este 
projeto objetiva fornecer modelos práticos, cientificamente objetivos, que possam ser usados pelos 
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produtores para um melhor desenvolvimento de planos de manejo florestal e, promover a 
implementação dessas técnica, através de um programa de extensão e treinamento. Além de assegurar 
que os seus princípios e técnicas de manejo florestal possam ser aplicados a regiões diferentes. 
Caráter demonstrativo/promissor: Este projeto está sendo implantado em várias regiões madeireiras da 
Amazônia, atualmente são cinco os modelos já implantados. O fato da FFT trabalhar com produtores, na 
implementação destes modelos práticos para o manejo de florestas, está fornecendo, também, um 
modelo de desenvolvimento de recursos humanos para o setor madeireiro. Assim, FFT está 
desenvolvendo um programa educacional direcionado tanto para produtores como instituições 
governamentais e não governamentais que monitorem as praticas empresariais. Esses atores deverão 
estar convencidos de que as práticas recomendas são eficientes, viáveis economicamente e importantes 
para serem implementadas e impostas a longo prazo 

Projeto: Mil Madeireira Itacoataira Ltda 
Localização: Itacoatara, AM 
Início de Operação: janeiro/1996 
Atores Principais: Mil Madeireira Itacoataira Ltda 
Promotores do Projeto: Precious Woods Ltda - Suíça 
Assessorias: Reitze de Graaf (Universidade de Wageningen-Holanda) 
Breve descrição: Projeto de Manejo Florestal Sustentável baseado no Sistema Celos. Trata-se de um 
sistema de manejo florestal poli cíclico, onde o micro planejamento antecipado das atividades, associado 
a um sistema de colheita de baixo impacto, contribuem para uma significativa redução global dos 
impactos ambientais da atividade. O projeto tem como objetivo demonstrar a viabilidade econômica do 
manejo florestal sustentável, bem como sua integração com a indústria florestal, trabalhando-se de forma 
organizada, onde a melhoria das condições de desenvolvimento social da região é um dos pontos mais 
importantes. Isto se dá na prática através do corte seletivo de 57 espécies florestais em compartimentos 
anuais de aproximadamente 2. 000 hectares, com ciclo de retomo previsto de 25 anos 
Caráter demonstrativo/promissor: Trata-se do primeiro projeto a trabalhar em escala comercial na 
Amazônia, utilizando técnicas de manejo e colheita florestal de baixo impacto. É considerado hoje como 
o melhor exemplo demonstrativo da possibilidade de associar a produção florestal sustentável, 
desenvolvimento social e lucratividade empresarial. 

Projeto: Reserva Extrativista do Alto Rio Araguaia (GO) 
Localização: Município de Balissa, região do Alto Rio Araguaia, Estado de Goiás 
Início do projeto: 1992, concluído novembro de 1994 
Atores Principais: 72 familia de pequenos agricultores com tradição agro-extrativista no Cerrado 
Promotores: Agrotec - Centro de Tecnologia Agro-ecológica de Pequenos Agricultores (Diorama, 
Doverlândia e Iporá - 00), em cooperação com o IBAMA/CNPT (Centro Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável das Populações Tradicionais). 
Assessores: EMBRAP NCP AC (Planaltina - DF), Pro-Fauna(Iguape - SP), Esalq/USP (Piracicaba - SP), 
UFGO/Escola de Veterinária (Goiania -GO), Eletronorte/Depto. de Meio Ambiente (Brasília - DF), 
CNS - Conselho Nacional dos Seringueiros (Rio Branco - AC) e EMATER-GO (E.L./Doverlândia-GO) 
Breve descrição: Montagem do processo para a criação da primeira Reserva Extrativista localizada no 
biorna Cerrado, com área levantada de 46.565 ha e beneficiando cerca de 100 famílias de pequenos 
agricultores agro-extrativista no Cerrado. O processo de criação foi concluído em 1994 em conjunto 
com o CNPT mas, apesar disso, o decreto de criação desta reserva até o momento não foi emitido 
(Processo Ibama n°416/92-78). 
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.. Caráter demonstrativo/promissor: Trata-se um projeto pioneiro de preservação ambiental, ao propor a 

criação da primeira unidade de conservação de uso direto no biorna Cerrado - a Reserva Extrativista do 
Alto Rio Araguaia - que além de permitir a demonstração do potencial das alternativas de 
desenvolvimento sustentável no Cerrado (p.ex. criação e manejo de animais silvestres; piscicultura com 
espécies nativas; aproveitamento econômico de plantas :frutíferas, 
medicinais e para o artesanato; apicultura; etc); este processo permitiria a promoção da justiça social e o 
exercício do direito à cidadania plena com os pequenos agricultores com tradição agro-extrativista nos 
Cerrados do Oeste Goiano; e, por fim, facilitaria a reciclagem dos conhecimentos tradicionais destes 
pequenos agricultores e seu acesso a democrático à terra. 

Projeto: Couro Vegetal Amazônia 
Localização: Rio de Janeiro, Amazonas e Acre 
Início do projeto: Janeiro 1991 
Atores Principais: Associação de Índios e Seringueiros da Florestal Amazônica 
Promotores do Projeto: Couro Vegetal da Amazônia 
Assessores: Instituto Nawa para o Desenvolvimento do Extrativismo Sustentável, Comissão Pró-Índio 
do Acre e Núcleo de Cultura Indígena 
Breve descrição: Desenvolvimento do TREETAP, tecido de algodão banhado em látex extraído da 
Aevea brasiliensis, em seringais nativos, defumados e vulcanizados através de um processo exclusivo. 
Este projeto é realizado em convênio com associações de seringueiros e índios, a partir do seu 
artesanato tradicional. o saco encanchado, sendo uma iniciativa de desenvolvimento sustentável na 
Floresta Amazônica, possibilitando às populações tradicionais, preservarem seus territórios e culturas. 
Caráter demonstrativo/promissor: Vem cumprindo os objetivos constantes da descrição breve, como 
projeto piloto apoiado pelo BANESP AR e, através do potencial do produto por ele estudado e 
desenvolvido, vem atingindo os mercados consumidores nacional e internacional, pela sua qualidade e 
origem sendo uma alternativa a outros materiais inclusive ao couro animal. Paralelamente vem 
proporcionando a organização das associações produtoras com capacitação gerencial autônoma, 
inclusive com retorno de membros das comunidades das cidades para aldeias e povoados, apoiando sua 
economia e incentivando a preservação de suas culturas e etnias. 

Projeto: Medicina Alternativa- Fitoterapia 
Localização: Municípios de Díorama e Doverlândia, Estado de Goiás 
Início do projeto: fevereiro de 1993 
Atores Principais: Pequenos agricultores com tradição agro-extrativista, associados com a AGROTEC e 
pequenos agricultores convencionais da região oeste de Goiás. 
Promotores: AGROTEC-Centro de Tecnologia Agro-ecológica de Pequenos Agricultores 
Assessores: Landwehr Apotheke (Alemanha), Paul Muggenburg (Alemanha), Superintendência de 
Gestação e Proteção Ambiental (Estado de Goiás), Prefeitura Municipal de Diorama (GO), Engº Agr. 
Marcelo Jacinto do Egito (Goiania - GO), Farmacêutica Maren V.Fritischen (Olinda- PE) 
Farmacêutico Detlef Fack:lam (Reppensted, Alemanha). 
Breve descrição: Implantação de um Banco de Germoplasma de Plantas Medicinais Nativas de acordo 
com as plantas utilizadas na medicina popular em nível regional (área de 81 ha, em Diorama - GO); 
implantação de um Banco de Sementes e Mudas Certificadas de Plantas Medicinais Adaptadas (área de 
04 ha, em Diorama - GO); implantação de lavouras comerciais de plantas medicinais, de 50 espécies 
(área de 40 ha, em Diorama - GO); implantar um laboratório para produção do medicamentos 
fitoterápicos (xaropes, extratos, óleos, cremes, cápsulas, comprimidos), em Diorama - GO; com o 
objetivo de atender a demanda de saúde pública regional com medicamentos eficientes e de baixo custo 
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· · de produção; promover o resgate e reciclagem dos conhecimentos da medicina popular regional; e, abrir 

novas opções de empregos e renda familiar para os pequenos agricultores do oeste Goiano. 
Caráter demonstrativo/promissor: Trata-se de um projeto de iniciativa dos pequenos agricultores com 
conhecimentos tradicionais, agro-extrativistas, nos Cerrados do Oeste Goiano ( associados com a 
AGROTEC) e propicia diversos beneficias concomitantes: preservação da biodiversidade do Cerrado, 
reciclagem dos conhecimentos da Medicina Popular, geração de rendas e empregos opcionais e 
produção de medicamentos fitoterápicos eficientes e de baixo custo de produção. 

Projeto: Projeto Reca -Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado 
Localização: Nova Califórnia - Porto Velho/RO 
Início do projeto: fevereiro de 1989 
Atores Principais: familias de produtores empobrecidos e abandonados de Nova Califórnia 
Promotores: Associação dos Pequenos Agrossivicultores do Projeto Reca 
Assessoria: Diocese de Rio Branco e CPT/AC 
Breve descrição: O projeto busca a fixação do homem à terra através da melhoria do padrão de vida e 
uma forma de trabalhar adaptada à região; a recuperação de áreas degradadas (capoeiras) através do 
enriquecimento com espécies frutíferas e madeiráveis da região; o apoio à pastoral da saúde em busca de 
uma proposta de saúde alternativa; a educação ambiental e humana dos participantes; e, o envolvimento 
dos produtores em todas as etapas (reflexão, criação e gerenciamento) 
Caráter demonstrativo/promissor: O projeto organiza as familias participantes na administração da 
associação com envolvimento, participação e controle pelos produtores; recupera áreas degradadas com 
espécies nativas; tem importante efeito inibidor do avanço do desmatamento sobre a floresta primária; 
promove a sustentabilidade econômica das familias, melhorando e padrão de vida das mesmas; e, 
compartilha com outras associações, sindicatos, ONGs e comunidades indígenas, seus acertos e erros. 

Projeto: Manejo de Enriquecimento de Florestas Secundárias da Mata Atlântica 
Localização: Atalanta e Alto Vale do Itajaí/SC 
Início do projeto: abril de 1996 
Atores Principais: APREMA VI e 6 pequenas propriedades rurais 
Promotores: APREf\.iAVI 
Assessoria: FURB Universidade Regional de Blumenau e Estação Experimental de Ituporanga da 
EP AGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) 
Breve descrição: O projeto prevê o manejo e o enriquecimento de florestas secundárias de Mata 
Atlântica na região do Alto Vale do ltajaí, estado de Santa Catarina. No momento está em 
implementação uma fase piloto com caráter demonstrativo. Após esta etapa, serão envolvidas seis 
pequenas propriedades rurais no programa. 
Caráter demonstrativo/promissor: O projeto é coordenado por uma organização com longa experiência 
na produção e disseminação de mudas de espécies nativas e com grande capacidade de penetração junto 
às comunidades locais de pequenos agricultores. O enriquecimento de florestas secundárias nas 
pequenas propriedades rurais possui grande efeito mobilizador da comunidade, contribuindo para o 
envolvimento da população com a conservação destas áreas, na medida que passam a ter um valor 
agregado hoje não reconhecido; para o aumento da biodiversidade; e, para o incremento da renda 
através do manejo sustentável futuro das áreas enriquecidas. 

Projeto: Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
Localização: Porções contínuas do território nacional do Ceará ao Rio Grande do Sul, abarcando a 
maior parte dos remanescentes florestais e ecossistemas associados do Domínio da Mata Atlântica. 
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Início do projeto: 1991 
Atores Principais: Governo Federal, governos estaduais, cientistas, ambientalistas e moradores. 
Promotor: Conselho Nacional da Reserva da Biosfera 
Breve descrição: A Reserva da Biosfera é um instrumento de planificação que permite, através do 
zoneamento, o trabalho permanente e solidário para a conservação e promoção do desenvolvimento 
sustentável. Este esforço é compartilhado pelos Governos Federal e Estaduais, por cientistas e 
ambientalistas interessados na Mata Atlântica e, também, por seus moradores. As Reservas da Biosfera 
são reconhecida a rúvel mundial pelo Programa Intergovernamental "O Homem e a Biosfera - MAB11, 

estabelecido pela UNESCO, do qual o Brasil é membro. 
Caráter demonstrativo/promissor: A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de 
gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de 
preservação dos recursos genéticos, das espécies e dos ecossistemas, desenvolvimento de atividades de 
pesquisa, monitoramento e educação ambiental, e melhoria da qualidade de vida das populações. São 
geridas por um conselho deliberativo, formado por representantes de instituições pública, de entidades 
representativas da sociedade civil e da população residente. 

5/6. Temas críticos e prioridades nacionais e recomendações locais, regionais e globais. 

A sustentabilidade socioambiental das florestas brasileiras requer mudanças profundas no modelo 
vigente de exploração, a fim de garantir o uso múltiplo de seus recursos e a valoração dos beneficios 
ambientais diretos e indiretos por elas gerados. Neste sentido, é necessário o redirecionamento dos 
recursos humanos e financeiros para o apoio ao desenvolvimento de atividades agroflorestais, 
exploração de subprodutos, ecoturismo e na conservação de áreas florestais preservadas. 

O atual modelo, que historicamente tem privilegiado exclusivamente a retirada, transformação e 
comercialização da madeira, não apresenta condições de sustentabilidade. Neste sentido, não basta 
incorporar a dimensão ambiental nas atuais práticas de manejo. É necessário estabelecer as condições 
para que o processo produtivo priorize o uso múltiplo dos recursos e o envolvimento das comunidades 
locais e populações indígenas. 

Neste contexto, considerando que a questão crítica em relação às florestas brasileiras é a necessidade 
imperiosa de romper com o modelo predatório, é prioritário, a curto prazo: o fortalecimento imediato da 
capacidade de fiscalização da exploração ilegal por parte dos órgãos públicos responsáveis; o 
cancelamento das autorizações de manejo florestal implementados em descumprimento com as 
exigências legais; a aprovação do projeto de lei 3 .285 que estabelece a proteção da Mata Atlântica; e, o 
aprimoramento da legislação protetora da Floresta Amazônica. 

A médio prazo a prioridade nacional é a formulação, de forma transparente e participativa, de políticas 
públicas para o uso sustentável e conservação das florestas brasileiras que priorizem: 
• estabelecimento de processos de monitoramento, permanente e aberto à sociedade, da evolução da 

cobertura florestal no país; 
• controle da exploração ilegal; 
• garantia de participação da sociedade civil no planejamento, implantação e gestão das unidades de 

conservação; 
• recuperação, fortalecimento e democratização do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente); 
• desenvolvimento de pesquisas científicas necessárias à proposição de alternativas e verificação das 

experiências inovadoras em curso no país; 
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• democratização do acesso à informação disponível sobre o tema; 
' · • formação de recursos humanos; 

• criação de mercado que favoreça o uso múltiplo dos recursos florestais; 
• investimentos de longo prazo, inclusive financeiro, em atividades de manejo sustentável 

prioritariamente para comunidades locais e povos indígenas; 
• estabelecimento de procedimentos para certificação florestal, com prioridade para certificação de 

projetos conduzidos por comunidades locais e povos indígenas; 

No plano regional, é necessário ampliar a interlocução entre países da região Amazônica. É necessário 
que o governo brasileiro reavalie sua estratégia em relação ao Tratado de Cooperação Amazônico, onde 
sua participação tem sido muito pequena. O mesmo pode ser dito em relação ao Mercosul, onde a 
priorização das oportunidades econômicas não tem levado o país a buscar a integração para a 
conservação da Mata Atlântica nas divisas com a Argentina e Paraguai. 

No plano internacional, a representação brasileira tem agido de forma passiva e, via de regra, apenas 
reativa em relação às negociações relacionadas com a conservação de florestas, como o Painel 
Intergovernamental sobre Florestas, do Conselho de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas; a 
Convenção sobre Mudanças Climáticas; e, a Convenção sobre Diversidade Biológica. É necessário 
reverter este quadro, na medida em que o Brasil possui a maior área conservada de florestas tropicais do 
planeta sendo esta, portanto, uma questão estratégica em termos de planejamento para o 
desenvolvimento. 
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