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Sumário
Este Documento-Posição apresenta as opiniões do WWF
sobre as ações que os governos, agências de cooperação para o desenvolvimento e organizações internacionais devem tomar para salvar as florestas tropicais. As
. florestas que se encontram nos trópicos· podem ser
divididassrrr muitas categorias baseadas na composição
das espécies, na umidade, na elevação, etc: Para o efeito deste documento, as florestas tropicais simplesmente
foram divididas em florestas tropicais úrrildas perenes
e de espécies de folhas largas, onde a cobertura do
dossel ~ mais ou menos contínua, e florestas tropicais
secas, que têm. um dossel aberto e estão situadas em
áreas em que há uma marcada redução sazonal de
água. Este documento também inclui um pequeno capítulo sobre florestas temperadas. As recomendações e
objetivos visam as florestas tropicais úmidas em virtude
de sua importância para a diversidade biológica e para
os processos ecológicos. •
A maior parte das recomendações e dos objetivos
são globais para a natureza. As . implementações requererão adaptação · às condições locais. A máxima
"Pensar globalmente, agir localmente" tem particular re- .
levância · neste caso.

Desmatamento

d' índice

de desmatamento nos trópicos ""'.""" atualmente
17 milhões de hectares por ano - deve ser reduzido a
50% até meados de 1995. Não· deverá haver nenhum ·
desmatamento nos trópicos por volta do ano 2000. O
objetivo deverá ser basicamente alcançado através da
proteção dás florestas existentes ..

Organização tnternactcnat da. Madeira Troprcal
O WWF apela para que a Organização Internacional da:
Madeira Tropical (ITT<?, lnternational Tropical Timber
Organization) empreenda ações rápidas· nas ssquintes
áreas:
Estabeleclmentc de objetivos para o volume de madeira prcouztoa sustentavelmentà a ser comercializada
internacionalmente, e. a área de florestas a ser administrada sustsntavelmente.
DA avaliação e o controle da administração sustentável
de florestas deverá ser introduzida
estar em função
por volta de 1995 &· deverá incluir um programa para o
controlede fluxos de madeira.
,
D Uma reavaliação crítica da polltica dos países produtores e consumidores, que promovem gestão deflorestas
e desenvolvimento não sustentáveis, e a promoção de
políticas de alternativa.

D

e.

·RECOMENDAÇÕES DE BASE

.

Áreas Protegidas

.

Regulamentação do comércio nas Florestas
Tropicais

A área da floresta tropical úmida em reservas deve ;_
no mínimo - ser duplicada até o ano 2000, para estabelecer uma rede bem. gerida e solidamente financiada
de áreas protegidas que cubra 1 o por cento (100 milhões
de hectares) de florestas troplcais úmidas. As áreas
devem ser selecionadas e administradas de maneira a
obter um máximo de· diversidade biológica.

Iniciativas tais como a Proposta Muntingh, que têm por
objetivo regulamentar as importações de madeira pára a
Comunidade Européia (CE) e promovem importações de
madeira· produzida sustentaveimente e discriminam a
. . madeira produzida insustentavelmente, devem ser apoiadas e rapidamente implementadas pela CE.··
Todos os importadores de madeira de lei tropical
- especialmente os EUA e Ó Japão' - devem adotar
medidas simiiares.
·

Gestão Florestal Sustentável
Em 1995, todo o comércio internacional de madeira tropical deverá estar baseado numa utilização sustentável
das florestas tropicais. Isto significa que pelo menos 40
milhões de hectares.de florestas - comparados com um
milhão hoje - deverão estar sob administração sustentável de produção. Outros 140 milhões de hectares deverão ser administrados sustentavelmente a fim de
corresponder às neêessidades internas em madeira para
a indústria.

QUESTÕES MACROECONÔMICAS
Dfvlda e COndlções do. comerete tnternactonal
Há uma necessidade urgente de. programas de redução
de dfvida para diminuir a pressão sobre os recursos naturais em países altamente endividados. No atual contexto econômico, é difícil para muitos governos fazerem
os necessários investimentos em conservação e .gestão
de florestas tropicais.
As condições em qusse exerce o comércio internacional devem ser tornadas mais equitativas, . de ma-:
neira que os pafses possuidores de florestas tropicais
não tenham que minar os seus recursos -para satisfazer
necessidades econômicas imediatas, incluindo o reem~ · ·
bolso da dívida.
Se o mundo industrial deseja realmente salvar as
florestas tropicais, deve reconhecer que os beneílclosda

Povos Indígenas
O WWF apóia os direitos dos indígenas habitantes das
florestas em determinarem seu próprio futuro e em continuar vivendo segundo seus modos de vida tradicionais
em áreas de florestas tropicais. O WWF acredita que os
direitos de povos indígenas à terra devem ser reconhecidos e respeitados.

1

ajuda não podem ser conciliados com os impactos negativos de um co_mércio internacional inadequado. .:-~

peritos técnicos e organizações não governamentais internacionais e locais. O comitê independente deve ter a
capacidade de exigir reexames de planos nacionais que
. não respeitam os padrões do TFAP e autoridade para
influenciar decisões de financiamento.
A nova secretaria deverá ser responsável pelo fornecimento de documentos a nível do país finalizados e
contínuos a todas as partes que demonstrarem interesse.
A informação deve ser acessível às organizações internacionais e disponível nos países em que. a informação
sobre o TFAP é raramente divulgada fora dos serviços
centrais dos ministérios. A secretaria também deverá
supervisionar a coordenação dos perfis das florestas dos
países e reavaliações setoriais, exames realizados por
instituições nacionais, bilaterais e multilaterais.
·o TFAP deverá tornar-se um processo mais voltado para o pafs do que para o doador. Secretarias a
nível nacional e grupos de base representando uma
ampla gama de interesses internos de países devem ser
formadas para participar de análises setoriais, reforma
de políticas e desenvolvimento de projetos.
Um processo de acompanhamento e avallação
contínua dos Planos Nacionais de Ação para Florestas
deve ser estabelecido. Mecanismos para continuar a coordenação entre os doadores e a secretaria nacional do
TFAP devem ser desenvolvidos.

PoUtlca e Subsídios Agrfcolas
O WWF reclama uma reavaliação do impacto das políticas e dos subsídios agrícolas nos países industrializado_s
sobre as florestas tropicais, e modificações apropriadas
desses subsídios e políticas.

Agências de Cooperação para o
Desenvolvimento
As agências de cooperação devem cessar d.e financiar
projetos que levam -à destruição das florestas tropicais.
Isto significa que avaliações totais e abertas do impacto
no meio ambiente (AIMAs) por parte dos projetos devem
ser realizadas antes de qualquer decisão referente ao
financiamento de projetos. As agência de cooperação
_devem aumentar o financiamento para projetos que envolvem a conservação de florestas e gestão sustentada,
particularmente em torno de áreas protegidas.
O tipo de projeto realizado, e a maneira como os
projetos são executados necessitam ser reexaminados.
Um número demasiado grande de projetos ainda têm por
objetivo exportar tecnologia do país doador, equipamento
e pessoal.
A tendência chave em financiamento de projetos
deve ser em direção a projetos menores que são desenvolvidos em consulta com as comunidades locais e geridos por elas.
Na opinião do WWF, uma das mais importantes
mudanças necessárias é a reformulação do modo como
o conceito· de "crescimento econômico" é considerado
e avaiiado.
Como as florestas tropicais são uma fonte vital de
recursos e estão· localizadas nos países menos desenvolvidos, o WWF considera que é necessário reavaliar a
relação tradicional de cooperaçãopara o desenvolvimento entre doador e recipiendário e estabelecer relações
comerciais mais justas, baseadas em necessidades reciprocas e na interdependência. A perda das florestas
tropicais poderá afetar - e afetará - todas as sociedades do mundo.

Convenção Global sobre Florestas .
O WWF dá inteiro apoio a propostas de uma Convenção
Global para Florestas que:
D Forneça planos de uso da terra de florestas preparados a nível nacional que definam o patrimônio das florestas e estabeleçam objetivos de produção e de
conservação que possam servir como base de necessárià assistência para o desenvolvimento e reformas
econômicas e de políticas.
D Estabeleça um sistema de controle centralizado para
todas as florestas do mundo para a produção de dados
aceitos, tais como f ndices de prejuízos.
D Exija dos países desenvolvidos compromissos e práticas em relação à conservação das florestas que previamente só foram solicitados a países em
desenvolvimento com florestas tropicais.
D Adote diretrizes claras para a gestão sustentada de
florE1stas, semelhante às promulgadas pela ITIO, mas
também aplicáveis a florestas temperadas e boreais. ·
D Reconheça os interesses de povos habitantes de florestas e forneça uma participação local direta nos processos de tomada de decisão.
D Exija que os países designem Áreas Florestais de
Especial Importância para uma maior proteção e reconhecimento internacionaL
D Estabeleça um programa internacional para identificar
. e autenticar madeira produzida de maneira sustentada
no comércio interno e internacional.

Programa de Ação para as Florestas
Tropicais (TFAP, Tropical Forestry Actlon
Programmé)
O WWF acredita que as seguintes reformas do TFAP
são essenciais:
.
A unidade de. coordenação internacional do TFAP
deve ser reorganizada como uma secretaria lndspendente, com um pessoal ampliado, e financiada conjuntamente· por patrocinadores e por doadores.
A nova secretaria do TFAP deverá prestar contas
a um comitê de apreciação Independente que represente a comunidade de doadores, os países tropicais,
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D Formule a convenção dentro do contexto da UNCED

D Permitir

que os países usem quaisquer restrições
apropriadas às importações para distinguir entre madeira
produzida de modo· sustentável e não sustentável.

(UN Conference on Environment and Development. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento).

A ITTO deverá:

D

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
(GATT, General Agreement on Tarlffs and
Trade)
.Para remover a ameaça que o GATT coloca à conser-

Buscar uma renúncia formal dos regulamentos do
GATT para quaisquer medidas de comércio internacional
que forem indicadas como positivas para a conservação
de recursos florestais.
·
D Lembrar a todos os seus membros, que também
forem partes contratantes no GATT, os termos do Acordo
Internacional para a Madeira Tropical (ITTA, lnternational
Tropical Tlrnber Agreement), em particular a necessidade
de possibilitar aos países produtores _o desenvolvimento
de suas próprias indústrias de processamento.
D Lembrar aos países membros o reconhecimento pela
ITTO da soberania dos países produtores. quanto aos
seus recursos florestais.

vação de florestas tropicais. o WWF recomenda que os
princípios do GATT sejam modltlcadospara:
D Permitir que os países produtores protejam as suas
indústrias de processamento da madeira sempre que isto
reduzir os índices de consumo de madeira.
D Permitir a distinção entre 'produtos similares" com
base no método de produção.
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Prlmelra Parte: Considerações Gerais sobre as
· Florestas Tropicais
1.1. A Importância das Florestas Tropicais

Isto se deve em parte à distribuição espalhada 'da
maioria das espécies frorestais e das suas exigências
e interdependências
ecológicas específicas. Da
mesma forma, o solo na maior parte das florestas
tropicais é pobre e rapidámente danificado pela
erosão, uma vez que a cobertura florestal é removida.
(Vide Quadro 1, quanto à importância ecológica das
florestas· tropicais.)
A rica diversidade das espécies torna as florestas
tropicais fontes importantes de plantas com valor medicinal e agrícola. Algumas das principais safras agrícolas
do mundo originaram-se em florestas tropicais. As florestas tropicais também abrigam numerosos grupos de
povos indígenas.

As florestas úmidas dos trópicos são os maiores reservatórios de diversidade biológica na terra. Pelo menos
50 por cento, e talvez até mesmo 90 por cento, das espécies vegetais e animais são encontradas nessas fio·
restas, embora possam agora cobrir apenas 5 por cento
da superfície de terra do planeta. Restam cerca de 840
milhões de hectares de florestas tropicais úmídas no
mundo inteiro. 1
Apesar das suas riquezas biológicas, as florestas
tropicais são frágeis e, comparadas com as florestas
temperadas, têm menos capacidade de se recuperar de
perturbações severas e repetidas causadas pelo homem.

1 .·

Florestas Tropicais: Bases Ecológicas

As florestas tropicais desempenham um papel local, regiona! e global na manutenção do equilíbno do calor da
superfície da terra e do ciclode precipitação pluvial e~
transpiração.
As florestas também desempenham um papel no ciclo
hidrológico, amortecendo impacto de fortes precipitações atmosféricas no solo, tornando mais lento o escoamento das
águas e diminuindo a érosão. As inundações na Índia e no
Bangladesh devidas ao desmatamento das bacias hidrográficas do Himalaia provocam prejuízos· para o planeta de
mais de 1 milhão de dólares a 'cada ano.
Pelo menos 140 milhões de pessoas .vivem no interior ou nas imediações de .florestas e delas dependem
para combustível, alimentos e matérias primâs para roupas,
construções e remédios.· Deste total, aproximadamente
um milhão são caçadores-colhedores que têm um vasto
e insubstitufvel conhecimento das florestas em que vivem.
As florestas tropicais sáo um depósito de armazena- ·
gem de ·espécies, das quais apenasuma fração mínima é
conhecida e usada pelo homem. São uma fonte potencial
de rendimentos substanciais.
Só o comércio internacional de madeira tropical é avaliado' em mais de 8 bilhões de dólares por ano. A madeira
de florestas tropicais úmidas · também é usada· domesticamente, sob diversas formas, dentre as quais podem ser
.citadas: postes, pontes, moirões, esteios, vigas, embarcações, assoalhos, ·caixotaria, móveis, dentre outros. As florestas tropicais também fornecem óleos essenciais,
exsudatos, frutas, gomas, látex, castanhas, resinas, taninos,
esterõís, ceras.vésteres, ácidos, fenóis, álcoois, óleos comestlveis, rotim, bambu, condimentos, adocicantes, especiarias, bálsamos. pesticidas e tinturas. O valor combinado
desses produtos·pode ser muito maior do que o da madeira.
Muitos produtos florestais somente podem ser coletados na selva e não podem ser produzidos em plantações.
Na Índia, estes produtos florestais não provenientes da madeira representam um valor de 135 milhões dedólares por
ano .. Só o rotim gera um montante eni comércio internacional de 5 milhões de dólares por ano. Internacionalmente, o
comércio do rotim e de seus produtos é avaliado em mais

de 1,5 bilhão de dólares anualmente. O comércio mundial
de óleos essenciais e especiarias provenientes de plantas
florestais tropicais ta.is como a cássia, o cardàmomo e a
canela ultrapassa 1 bilhão de dólares por ano. ·
As florestas tropicais são reservatórios de genes que.
podem · melhorar as nossas plantas cultivadas. Um café
naturalmente· descafeinado foi recentemente descoberto
. entre as minúsculas áreas remanescentes de florestas nas
Ilhas Comores.
Um .outro exemplo é o feijão alado. Originalmente cultivado por povos habitantes de florestas na Nova Guiné,
este feijão é agora cultivado em 50 países pelo seu alto
teor em proteínas e vitaminas. Muitas drogas prescritas
· devem parte da sua potência a substâncias qúlmicas de
plantas silvestres, que multas vezes provêm de florestas
ombréfilas: a quinina, que age contra a malária, vem da
de uma árvore da América do Sul. A pressão arterial
alta é baixada pela serpentária que cresce nas florestas
indianas. O inhame fornece os constituintes de base para
a pílula contraceptiva ..
.A.tualmente, · as drogas de tais produtos silvestres
· valem provavelmente vários milhões de dólares por ano embora a maioria das plantas de florestas tropicais jamais
tenham sido identificadas, muito menos estudadas. O
Instituto Nacional do Câncer nos EUA identificou mais de
. 1.400 plantas de florestas tropicais com um. potencial de
combate ao câncer.
Um exemplo é a pervinca rosa, que tem. sido usada
por curandeiros tribais através de gerações. É usada em
drogas que têm efeitos positivos contra a doença de Hodgki ns ,_ leucemia e vários outros cânceres, com um volume
de vendas comerciais equivalente a mais de 100 milhões
de dólares por ano. Em 1960, qu~tro entre cinco crianças
com leucemia morriam. Hoje, parcialmente graças a esta
planta, quatro entre cinco sobrevivem.

. casca

Para maiores detalhes sobre produtos de florestas tropicais,
veja Ihe lmportance of Bio/ogical Diversity (1989} e The
Wild Supermarket (1991 ), ambos publicados pelo WWF Internacional, Gland, Sulça.

4
•.•.•.. /·.··J.:·

---

-~· ..

·

-·

•.

foi ainda mais baixo: 2.960 dólares antes da dedução
dos custos da capina, cercamente e cuidàdos com os
animais. Estas importâncias refletem os. valores cumulativos de plantações em mais de SO anos, calculados
como um valor atual (Valor Atual Líquido). Eles não são,
é claro, representativos de todas as áreas florestais, mas ..
fornecem uma base preciosa para comparação.

Além disso, as florestas tropicais têm um papel importante na regulação dos ciclos hidrológicos e climáticos. A um nível global, a queima de florestas tropicais
contribui grandemente para aumentar os níveis de dióxido
de carbono na atmosfera (embora muito menos do que
as emissões do mundo industrializado}, o que leva a um
aquecimento global. A um nível regional, há numerosos
exemplos d e perdas de florestas que alta ram ·o· fluxo . de
rios. O resultado: fluxos reduzidos de estação seca· e
maior inundação após chuvas. Há relatos de mudanças
climátjcas locais atribuídas ao esgotamento de florestas.

1.3. O Custo do Desmatamento
La Tigra, uma pequena reserva.tlorestal de 7.500 hectares, protege as florestas numa bacia hidrográfica acima
da capital hondurenha
Tegucigalpa, .que fornece ·40 .
por cento da água potável da cidade. Baseando-se no .
custo do fornecimento desta água vinda de outra fonte,
se à floresta viesse a desaparecer, o valor econômico
da reservá foi estimado em 100 milhões ·de dólares (13.300
dólares por hectare). O. alto valor da água de La Tigra é
parcialmente explicado pela sua pureza (diminuindo
portanto os custos de tratamento) e o fato dê que ela
chega à cidade graças à gravidade, em vez de ter de·
ser bombeada.3 ·
·
Robert RepeUo, do Instituto de Rêcursos Munctiais;
demonstrou que medidas convencionais de produto nacional bruto (PNB}, que ·não incluem a depreciação de
recursos naturais (por exemplo, o desmatamento), exage. ram suóstancialmente
O crescimento ~real . da renda
interna.4
.
.
No caso da Indonésia, se mesmo estimativas conservadoras do custo da erosão do solo, desmatamento e .as-.
gotamànto das reservas petrolíferas estão incluídas
na contabilização da renda nacional, o crescimento

de

1.2. O Valor dos Produtos Não. Derivados
da Madeira
Segundo um estudo recente2 de· uma área amazônica
do Peru, a forma de uso da terra mais produtiva economicamente' é o cultivo a longo prazo de produtos como
frutos, óleos, borracha e plantas· medicinais. Um levantamento identificou72 espécies de árvores que fornecem
produtos com valor de mercado na cidade, nas proximidades. Sob um programa de cultivo de baixa intensidade,
o valor deum hectare de floresta foi estimado em 6.820
dólares, dos quais 490 dólares provêm da madeira plantada a urna cadência de 30 m3/ha a cada 20 anos. Se
todas as madeiras comercialmente viáveis fossem extraídas numa· operação,
valor de um hectare seria de
· apenas 1.000 dólares.
Numa outra área da Amazônia da mesma dimensão
no Brasil, uma plantação da árvore Gmeliqa arborea foi
avaliada em 3:184 dólares. O valor da criação de gado

o

2

.

Proibições da Exploração Madeireira:·· Uma
Avallação Econômica

À medida em que florestas tropicais de terras· baixas
são exploradas; os madeireiros. e os agricultores estão
se mudando para as florestas das terras altas em muitas partes do mundo. Como estas áreas são mais
propensas à erosão do solo e subsequente inundação,
há efeitos negativ9s adicionais. inundações sérias em
1988 na Tailândia que causaram centenas de mortes,
acarretaram a proibição de exploração comercial da
madeira no pais.
'Em alguns casos, as proibições de exploração da
. madeira podem ser justificadas apenas por razões econômicas. Uma operação de extração de madeira na bacia
hidrográfica à beira da Bala Bacuit, na Ilha Palawan, nas •
Filipinas, foi estudada. Duas opções de desenvolvimento
foram analisadas para a área de 78 km2. A . primeira
opção, uma proibição da exploração da madeira, reduziria·
os danos ao ecossistema da baía devido à sedimentação .
induzida pela extração madeireira, protegendo o turismo
e as indústrias de pescas locais. A segunda opção (per- .

mitir que a extração madeireira continuasse como planejada) aumentaria consideravelmente os rendimentos da
extração madeireira, mas reduziria ao. mesmo tempo . a
renda proveniente de outras indústrias.
Segundo o estudo, a extração madeireira contínua por
um período de mais de 10 anos levaria a uma redução na
renda bruta de mais de 40 milhões de dólares. Claramente,
os beneffcios sociais e ambientais de· pescas e do turismo
ultrapassam em importância os da exb'ação mádeireira.
Sem. uma utilização sustentável das florestas tropicais, será
. necessário para um número cada vez maior de palses im-·_ ·
porem proibições de extração de madeira· para protegerem
florestas tropicais remanescentes que fornecem serviços
ecológicos vitais.
Fonte: Hodgson G e Dixon J A, '1988. Lcigging Vetsus Fishenes and Tourism in Palawan. Instituto de Políticas e ·de
Meio Ambiente Este-Oeste, Honolu!u, EUA.
· Documento ocasional 7.
·
·
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anual do . PNB seria reduzido de 7, 1 por cento ao ano
para 4,0 por cento, de 1970 a 1984 (ver Quadro 2, sobre
a avaliação econômica de uma proibição da extração de
madeira).

anual estimado de desmatamento desde 1983 é de 17
milhões de ha, ou aproximadamente 1 por cento.

Em outras palavras, o Indica atual de desmatamento é 50% mais alto que previamente estimado.

1.4 Áreas Existentes e Índices de
Destruição
Um estudo de 1982 sobre florestas tropicais da FAO e
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(UNEP, United Nations Environment Programme) estimou que as florestas tropicais úmidas cobriam 1.160
milhões de hectares (ha) • oú 7 por cento da superfície
terrestre do planeta. Desta área, a África continha cerca
de um quinto do total de florestas, o sudeste asiático um
quarto e a América Latina mais da metade.5
. A FAO estimou que cerca de 7,5 milhões de ha de
florestas tropicais úmidas e 3,8 milhões de ha de florestas
secas eram desmatadas a cada ano. Um total de 11,3
milhões de ha eram desmatados anualmente.
Os números da FAO só tratavam do desmatamento
- total desmatamento de florestas e conversão para um
outro uso da terra. A degradação das florestas não foi
totalmente documentada e estimou-se que a extração
madeireira de florestas anteriormente não perturbadas
afetava 4,3 milhões de ha a mais a cada ano.
Uma atualização desta avaliação de 1982 está
. atualmente em fase de preparação. Os resultados preliminares estimam que a área florestal total nos trópicos,
em 1990, . era de 1.700 milhões de hectares - 840
milhões de ha de florestas tropicais úmidas e 860
milhões de ha d~ florestas tropicais secas.6 . O índice
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1.5. Ameaças às Florestas Tropícals
Os principais· agentes do desmatamento e da degradação das florestas são os agricultores (tanto cultivadores
de subsistência como agricultores comerciais), criadores
de gado, colhedores de madeira para combustão, mineiros, companhias de construção de barragens e madeireiros. A extensão do dano causado por cada grupo varia
de região para região - por exemplo, a criação de gado
é importante na América Latina, ao passo que a exploração comercial da madeira é mais significativa no
sudeste asiático, e a difusão da agricultura de subsistência é importan.te na África Oriental.
Üm cenário comum: áreas florestais anteriormente inacessíveis são abertas por estradas construídas para a exploração da. madeira ou por programas
de colonização, atraindo um fluxo de agricultora
sedentos de terras.7
Os agricultores, minsiros s rnadeirelros são motivados pela pobreza, excesso de população, distribuição desigual da terra, dívidas, incentivos fiscais, políticas de
ajuda ao desenvolvimento inapropriadas, ignorância do
valor das florestas e falta de pessoal treinado.
Estes também variam de importância,de região para·
região. Um gropo de trabalho de ONGs (Organizações Não
Governamentais), em 1987, concluiu que "A questão da
posse da terra na América Latina é considerada ... a

O papel de liderança do Japão no comércio
internacional de. madeira tropical

Durante quase duas décadas, o Japão tem sido o maior
importador de madeira tropical. Em 1989, o Japão importou
55 por cento de todas as toras tropicais no comércio internacional. A CE e os EUA são os dois maiores importadores
de madeira tropical.
. O Japão importa produtos derivados de madeira tropical principalmente de países do sudeste asiático. Em 1987,
96 por cento das suas importações de madeira de lei tropical vieram apenas de três áreas:.Sarawak, Sabah (Estados
da Malásia) e Pápua Nova Guiné.As Filipinas e a Indonésia
foram importantes fornecedores de madeira tropical para o
Japão durante os anos 60 e 70. O impacto do. comercio
japonês de madeira no· meio ambiente, bem como nos
povos indígenas das áreas florestais do sudeste asiático,
tem sido amplamente negativo. Embora a exploração

comercial da madeira não seja a única causa de desmatamento no sudeste asiático, leva à degradação das florestas e as expõe ao desmatamento pelos agricultores.
Os sistemas de gestão florestal, que poderiam ter contribuído para a sustentabilidade da preservação comercial das
florestas, têm sido ignorados ou exduldos, em favor de práticas extrativas a curto prazo desperdiçadoras que garantem
um rápido retomo financeiro em operações de capital intensivas e satisfazem a demanda crescente do comércio internacional da madeira quanto a madeira tropical.
Fontes: Nectoux F e Kuroda Y, 1989. Timber from the South
Seas. WWF lntemational, Gland, Suíça; Elemenls for lhe
1990 Annual review of the lntemational Tropical Timber Organization, .1991, Yokohama, Japão.
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limitação básica para a conservação e o uso sustentável
das florestas tropicais [na regiãor.
Dennis Mahar, conselheiro do Banco Munçlial, fez
uma reavaliação da relação entre as políticas do governo brasileiro e o desmatamento na Amazônia. Ele
conclui que os incentivos fiscais para projetos referentes ao gado na Amazônia; a política de reconhecimento do desmatamento
como
uma forma de·
melhoramento da terra (e por conseguinte uma base
para a concessão do título de propriedade da terra} e
o arrecadamento inadequado de imposto sobre os
ganhos do capital proveniente do uso da terra promoveram o desmatamento. Entretanto, os incentivos.
infelizmente "nem beneficiaram a população regional,
nem a sociedade brasileira como um todo, exceto talvez a muito .curto prazo. A despeito de décadas de
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desenvolvimento intenso, a Amazônia ainda representa
apenas 3 por cento da renda nacional".B
Uma situação similar de políticas governamentais
inadequadas aplica-se a outros países de florestas tropicais. Segundo· Roberto Repetto, do Instituto·dos Recursos Mundiais, as politicas governamentais nos paises
tropicais contribuem para o desmatamento. Ele conclui .
que as políticas governamentais em relação às florestas
tropicais têm muitas vezes favorecido a exploração excessiva. Por exemplo, a maioria dos governos estudados
não· recuperam suficiente renda da exploração comercial
caseuas florestas para a madeira.9
.
Além de rendas governamentais mais baixas e de
uma subestimação do valor da preservação das florestas
para a economia nacional, a conclusão de Repetto
significa que os extratores de madeira auferem lucros

O Crescente Papel Internacional da Ajuda
Japonesa para o -Desenvolvimento

-

A crescente Assistência Oficial para o Desenvolvimento
(AOD) do Japão é uma faceta chave das atividades do pais
· nas áreas tropicais. O Japão é atualmente o maior fornecedor de AOD do mundo, com 10 bilhões de dólares orçados
'para o ano fiscal de ·1991. Se o compromisso do Japão
para aumentar o AOD para 0,7 por cento do PNB real for
realizado, a sua AOO poderá atingir 40 milhões de dólares
anualmente por volta do ano 2000.
Aproximadamente 70 por cento da AOD japonesa vai
para a Ásia, mas o financiamento é crescente em nações
de florestas tropicais da África e da América Latina, indusive
paises de •megadiversidade" como o· Brasil e o México,
onde as maiores concentrações de diversidade biológica da
Terra são encontradas. O Japão é o maior doador bilateral
para 29 países em desenvolvimento, incluindo muitos com
ecursos florestais ameaçados, como a Birmânia, a China,
Gana, a Índia, a Indonésia, o Quênia, a Malásia, o Nepal,
a Nigéria, o Paraguai, as Filipinas, o Sri L.anka e a Tailândia.
As florestas tropicais podem ser afetadas pelos projetos japoneses fora do setor das florestas, devido a proteção ambiental insuficiente, planejamento
experiência
inadequados por parte dos funcionários japoneses encarregados da ajuda. A AOD japonesa é muitas vezes· usada
em estreita associação com investimentos feitos por empresas japonesas para desenvolvimento de larga escala de
infraestrutura, agrícola ou de mineração, que têm um
enorme impacto potencial sobre o meio ambiente. Muitos
destes projetos, prejudiciais ao meio ambiente e a sociedades locais, foram documentados. Entre estes citam-se
Programas de Transmigração na Indonésia (que realojaram
milhões de pessoas de áreas densamente povoadas para
áreas florestais), o Programa de Desenvolvimento Carajá,
no Brasil (projeto integrado de mineração e agricultura), estrada para· extração madeireira construção de barragem
em Sarawak, na Malásia, e o projeto de barragem Sardar
Sarovar (uma parte do Projeto Narmada Valley), no rio

Narmada, na ·lndia. O resultado disto tem sido muitas vezes
desmatamento.
A ajuda japonesa também tem contribuído para o.
·aquecimento global e as precipitações ácidas, duas
ameaças às florestas tropicais, através da construção de
fábricas poluentes, minas, refinarias de metal e · usinas
termo-elétricas. ·
· As dez recomendações abaixo têm. o objetivo de
melhorar a eficácia da AOD japonesa no que concerne as.
florestas tropicais. Sem estas ~elhorias, um maior financiamento por parte do Japão quase certamente piorará, em
vez de melhorar, o impacto global da AOD japonesa sobre o
meio ambienta em gerát, e em particular sobre as florestas
tropicais e sobre as vidas de povos do terceiro mundo. ·
1. Reforçar a avaliação ambiental e o controle de capacidades..
·
2. Reorientar as prioridades globais e os objetivos da AOD.
3. Construir apoio público para esforços ambientais.
4. Abrir todas as informações para o publico.
5. Fornecer mais ajuda para programas de · conservação.
6. Aumentar a participação pública no planejamento e na
implementação da AOD.
7. Rejeitar financiamento de projetos prejudiciais.
8. Melhorar o papel do Japão na assistência ao desenvolvimento fora da JICA (Japan lnternational Cooperation
Agency, Agência Japonesa para a Cooperação lnternacio0
nal) e o OECF (Overseas Economic Cooperation Fund, ·
Fundo para a Cooperação Econômica .no Exterior).
· . 9. Levar ,em conta o contexto global dos projetos de cooperação.
10. Tomar a AOD ambiental mais concessionai.

e

As recomendações são explicadas de maneira mais detalhada em: Forest R e Harago Y. 1990. Japan's Officiàl Deve/opment Assistance and Tropical Forests, Documento
Internacional de Discussão do WWF. Gland, Suíça.
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excessivos, levando a um 'boorn" da especulação sobre
· a madeira, e a uma conseqüente ~egradação das florestas. "Nas Filipinas, o governo captou apenas 16,5 por
cento dos arrendamentos para extração de madeira entre
1979 e 1982, enquanto a Indonésia obteve 38 porcento,
como o Gana, num período anterior", diz Repetto.
Mesmo quando os governos recuperam fundos
oriundos do comércio da madeira, esta verba raramente
volta para as florestas.

.

Mas os países tropicais não têm o monopólio das
políticas inadequadas de conservação florestal. O Servi~
ço de Florestas dos EUA subskãa "a destruição da Floresta Nacional de Tongass; no Alasca, perdendo 98
cents em cada dólar de madeira vendida a uma com. panhia madeireira japonesa·/º
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Segunda Parte: A Posição do WWF
2.1. Áreas Protegidas

2.2. Gestão Florestal Ecologicamente
Sustentável
·

Durante várias décadas, os esforços de grupos de conservação para preservar florestas tropicais têm-se concentrado no estabelecimento de áreas protegidas.
Atualmente, cerca de 45 milhões de ha de florestas tropicais úrnldas estão em- parques legalmente registrados ou
em reservas naturais rigorosas.11 Se a atual extensão
de· florestas tropicais úmidas for tomada como 840
milhões de ha, isto significa que cerca de 5% das fio·
restas tropicais são registradas nessas reservas. Não
· somente esta área é insuficiente para a proteção da
diversidade biológica, mas o índice no qual as. novas
áreas protegidas estão sendo estabelecidas tem-se reduzido a quase zero, após uma explosão de registros
nos anos 70.
A forma mais segura de proteção é o isolamento
da sociedade industrial. As extensas florestas da Bacia
do Congo são protegidas por enquanto através da sua
falta de acesso.
Entretanto, áreas da Amazônia que eram anterior-mente inacessiveis estão agora sendo abertas por
construções de estradas, financiadas _em parte por
. fundos de ajuda para o· desenvolvimento -.
Tendo em vista a complexidade das florestas tropicais e _do nosso conhecimento incompleto das mesmas,
a preservação de amostras representativas de florestas.
tropicais é a única maneira de assegurar a manutenção
de toda a gama de diversidade biológica e de processos
do ecossistema.
Para optimizar .a diversidade das espécies e dos
. habitats a serem protegidos, é necessário que a distri-.
. buição das .áreas protegidas se concentre em setores de
alta diversidade biológica: A gestão das áreas adjacentes
de florestas deve ser de tal maneira que a área- efetivamente disponível par.a as espécies seja aumentada, já
que muitas ·áreas protegidas são demasiado pequenas
para conter populações geneticamente viáveis de espécies vegetais e animais que ocorrem em baixas densidades.

Há muitas formas de gestão sustentável de flor~stas
tropicais. Algumas populações de florestas têm vivido
em florestas tropicais durante milênios, praticando sistemas
sustentáveis antigos e bem ·desenvolvidos, dependendo
das florestas para todas as suas necessidades e
deixando-as intactas.
Vários sistemas têm sido desenvolvidos para gerir
as florestas tropicais para uma produção sustentada de
madeira (vide Quadro 5). Isto não ·é o mesmo que sus- ·
tentabilidade ecõlógica e _infelizmente a maior parte
desses sistemas não é totalmente aplicada na prática e .
a grande maioria, da exploração da florestas tropicais é·
atualmente insustentável. Os aspectos àmbiental, soc_ial
. e econômico desses sistemas foram reavaliados por
Robert Buschbacher, do WWF.12
A !TIO reavaliou a qualidade da gestão de florestas .
naturais em todo o mundo. As conclusões desta organi- ·
zação estão resumidas no Quadro 6. Atualmente, a área
gerida sustentavelmsnte para a produção de madeira· .
tropical é insignificante.13
Na maior parte dos casos, a gestão sustentável significará gestão para "produtos florestais não derivados
da madeira", bem corno a m~deira~ A exploração das
florestas para produção de madeira é um dos usos mais
prejudiciais· das florestas tropicais_ e não necessariamente o mais lucrativo. A madeira é apenas uma entre
multas mercadorias serviços fornecidos pelas florestas;
e a extração madeireira atual destrói ou dégrada outras
mercadorias e serviços florestais. .
.
A extração sustentável de. produtos flore·stais não
derivados da madeira (borracha, castanhas; msl,: plantas
medicinais, rotim) peide ser realizada com relatlvamente
poucos danos ecológicos. Adequadamente controlada,
ela pode ser promovida em "reservas extrativas· em
áreas de florestas primárias. Em compensação, a extração demadeira é um caso especial. Apesar de a extração madeireira sozinha não causai' habitualmente o .
desmatamento total, muitas vezes é altamente destrutiva:·
em um caso muitas vezes citado da Malásia, 55 por
cento "das árvores foram danificadas quando foram removidas apenas 10 por cento par~ uso como-mad,eira.14
Nessas circunstâncias, é geralmente preferível focalizar a gestão de florestas pará a produção de ma- ·
deira em florestas secundárias, que são usualmente
mais acessíveis, biologicamente menos complexas, e·.
fornecem as espécies de madeira de lei de densidade.
média. que são atualmente procuradas nos mercados
internacionais (vide Quadro 1 O, sobre. a gestão de fio-.
restas primárias e secundárias). Uma mudança completa
na atitude do comércio da madeira e uma nova abordagem ·
são necessárias: A não ser que o comércio da madeira possa fazer uma rápida transição do estado de
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O objetivo do WWF: No mínimo, dobrar a área de
florestas tropicais úmldas nos parques nacionais e
nas reservas· restritas,. e estabelecer uma rede bem
administrada
e solidamente flnar;tclada de 100
mllhões de hectares de áreas protegidas (Isto é, mais
de 10 por cento da atual área de florestas tropicais_
úmldas). As áreas serão selecionadas e geridas para
preservar um máximo de dlversldade biológica e os
principais tipos de florestas em cada região dos.
· trópicos.
As reservas . deverão ser selecionadas · em 5
anos, e protegidas em 10 anos, no máximo. O estabeleclmento e a gestão de novas áreas·protegldas
deve ser feito em consulta com as populações locais.
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para os países desenvolvidos (parcialmente como resultado da crise da dívida. ·e de consumo esbanjador) definem um âmbito dentro do qual a pobreza e a degradação
dos recursos são inevitáveis.
Além disso, questões nacionais tais como a distribuição inequitativa da terra e distribuição da renda, bem
como polfticas governamentais· inadequadas, reforçam
esta situação.
Isto significa que a conservação de florestas tropicais
exige um esforço internacional coordenado. Beneffcios
econômicos e sociais a longo prazo devem ser promovidos, em vez de ganhos financeiros a curto prazo. Mudanças de políticas que confirmem um real
comprometimento para com a conservação das florestas
são necessárias em países que possuem florestas tropicais, e devem ser desenvolvidas através de consultas
com todas as partes interessadas. Os países industriais
devem adotar políticas extensivas de comércio e de
ajuda para promover a conservação e o uso sustentável
de recursos nos países em industrialização. Só a ajuda

degradação florestal para uma gestão florestal de produção sustentada de florestas. não poderá sobreviver economicamente

ou ecologicamente,

e a pressão

pública

aumentará até um boicote total do uso de madeira tropical em países consumidores.
O WWF exorta o comércio internacional de madeira

e os governos-a que ajam antes que tal situação se torne
uma realidade; um comércio de madeira sólido no plano
ambiental acarretaria muitos empregos necessários e
rendimentos· para os países possuidores de florestas
tropicais.
Uma gestão de florestas· ecologicamente sustentável somente pode ser atingida se as condições econômicas, polfticas e sociais foram favoráveis. Apesar de
problemas técnicos existirem, as questões mais amplas
de posse da terra, comércio e desenvolvimento econômico são mais urgentes. Os silvicultores sozinhos não
podem realizar a gestão sustentável. Atualmente, fatores
· internacionais como os termos de comércio de bens produzidos em paises tropicais, barreiras comerciais que discriminam produtos processados localmente derivados de
florestas tropicais, distribuição inequitativa da terra e o
· fluxo líquido de recursos dos países em desenvolvimento

5

não é suficiente: os padrões de consumo e as polltlcas de comércio 1ambém devem mudar.

Sistemas de Gestão Comercial de Florestas no
Sudeste Asiático

· Ouranteo último século, vários sistemasde gestão de fio• restas naturais foram desenvolvidospara optimizara produçãode madeirae paramelhoraro padrãode regeneração
de conjuntosde espéciescomercialmentevaliosas. Estes
sistemasdiferem em termos de práticas de abate (tipo e
. tamanhodas árvoresa serem abatidas;áreas de proteção
ambientalem que a extraçãomadeireiraenão pode ser realizada;técnicasde abate)e técnicas de silvicultura(inclusive
corte de trepadeiras,envenenamentode espéciescomercialmenteindesejáveise plantaçãode enriquecimento).A
escolha de um sistema específicodependenão somente
do tipo de floresta.mas tambémdas exigênciasdo mercado
especificopara madeira,e da políticageral do extratorpara
a madeira.Há dois tipos principaisde sistemasde gestão
de florestas naturais:
Os Sistemas- Monocíclicostendem a· organizar o
abate de todas as árvorescomercializáveisem uma ónica
operaçãode extraçãode madeira.A área é então deixada
para se regenerarnaturalmenteaté que árvores maduras
estejam disponíveismais uma vez para a colheita (60 a
80 anos). A regeneração é esperada através do crescimento de árvores semeadas.As árvores sobreviventes
· que não tiverem nenhum valor comerciale que possam
competir com as árvores semeadasde espéciesvaliosas
poderão ser eliminadas.(através de envenenamento,por
exemplo).

O SistemaUniformeMalaio, até há poucotempopraticado na Malásia Peninsular,e um sistemasimilar usado
pela Fundação Sabah, a maior empresa madeireiraem
Sabah, são os melhoresexemplosdeste tipo. ·
Os Sistemas Pollcícllcos, ou sistemasseletivos,em
contrapartida,são baseadosem extraçãomadeireirarepetida realizadaa cada 25 a 40 anos. Somenteas árvores
completamentemadurassão abatidase extraídas.As árvoresmenores.mesmose foremcomercializáveis,
são deixadas para maturação.Este sistemabaseia-seem árvores
novaspara a regeneraçãoe é mais complexode operarse
se deve atingirsustentabilidade.Idealmente,ele requerum
levantamentocompletoantes da campanhade exploração
da madeira,abatecuidadoso(a fim de preserva:r as árvores
novas),e o tratamentosilvícolaem tomo das árvoras novas
a fim de estimularo seu crescimento.
Desde os anos 70, os sistemasseletivostêm-setornado cada vez mais popularesno sudeste asiático. São
aplicadosem principio na Indonésia(SistemaSeletivode
Corte, ou Tebang Pilih lndonesia,TPI), nas Filipinas(SistemaSeletivode Exploraçãoda Madeira),ein Sarawak(Sistema de Desbastamento para Liberação), Birmânia· e
Tailândia.
Fonte: NectouxF e KurodaY, 1989. Timber from the South
Seas. 134 pp. WWF lritemacional,Gland, Suíça.
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2.3. Encaminhamento para
Sustentabilidade

a

.A abordagem mais prática em relação ao alcance
da sustentabilidade é a definição de "diretrizes para uma
prática ideal", ou "códigos de conduta", para orientar as
atividades dos madeireiros e outros profissionais envolvidos na gestão das florestas. Esta tem sido a abordagem. feita pela ITIO eumconjunto de diretrizes úteis.
foram adotadas pela organização em maio de. 1990. As
diretrizes são um padrão internacional para o desenvolvimento de diretrizes nacionais. O rápido desenvolvimento e a implementação de diretrizes nacionais, inclusive
o estabelecimento de índices sustentáveis de colheita;
serão um passo importante em direção
sustentabilidade, 'corno foi discutido acima.
A gestão sustentável das florestas deve ser considerada em três níveis:

O conceito de gestão sustentável foi originado nas florestas temperadas. Nasceu na Alemanha do século
XIX, com a gestão da "produção sustentada", que tinha
por objetivo produzir uma quantidade constante de madeira de uma área determinada de floresta, permanentemente. Isto é relativamente fácil . de fazer em
florestas temperadas, que são ecologicamente menos
complexas e mais facilmente compreendidas do que
as florestas tropicais.
A transferência do conceito para as florestas
tropicais, infinitamente mais complexas, e a sua expansão de "produção sustentada" para "sustentável"
representa um duplo desafio. Como há menos conhecimento sobre a ecologia e· a silvicultura das florestas
tropicais. é muito mais difícil determinar que nível e que
natureza de plantação de madeira pode ser sustentado
a longo prazo.
Além disso, a ampliação do conceito para sustentabilidade significa que não é só a produção de madeira
que se está tentando manter. A ruptura de processos
ecológicos deve ser reduzida a um mínimo e a maior
diversidade biológica possível deve ser mantida.
Como o efeito sobre os processos ecológicos e a
diversidade biológica poderão ser identificáveis somente
a longo prazo, a sustentabilidade é um objetivo a longo
prazo, mais do que uma prática operacional, e requererá
um cuidadoso controle.

à:

1) Sócio econômico
2) Planejamento do uso da terra
3) Gestão das florestas
Algumas das condições prévias séeto-econômtcas
para a sustentabilidade incluem a melhoria dos termos
internacionais de comércio e a redução das cargas de
dívidas internacionais. O planejamento do uso da terra
é necessário para alocar os recursos de um país pos- .
suidor de florestas tropiéais segundo as · diferentes
necessidades que estas florestas podem satisfazer. A
não ser que este planejamento seja feito de maneira
ordenada, tecnicamente segura e equitativa, com consulta de todas as partes envolvidas, e subseqüentemente .

Análise da ITTO sobre Gestão de Florestas Naturais
para Resultados de Produção de Madeira-

•

Em 1987, a ITIO realizou uma análise das condições da.
gestão de florestas. As principais conclusões são suficientemente alarmantes para justificar uma ação urgente:
1. A quantidade de florestas tropicais úmidas em todo o
mundo que são geridas para a produção sustentável de
madeira é irrisória.
2. M.litos palses têm a intenção,expressa em suas legislações,
de gerir as florestas sustentave!mente.Em um certo número de
palses, formas parciais de gestão sustentável estão sendo
praticadas deliberadamente ou por falta de outra forma.
3. Finalmente parece haver alguma consciência na maior
parte dos paJses produtores, particularmente entre os seus
silvicultores, de que uma ação é necessária.
4. Não obstante, o progresso no estabelecimento de sistemas sustentáveis estáveis ainda é tão lento que o decHnio
geral na quantidade e na qualidade das florestas continua.
5. Medidas extensas e urgentes são absolutamente necessárias, se o comércio de madeira tropical continuar a longo
. prazo a lidar com material que, até mesmo, se aproxime
da quantidade e da qualidade a que se tomou acostumado.

6. A futura existência de amplas áreas de floresta tropical.
talvez até mesmo a maioria, e das mercadorias e serviços
subsidiários das florestas, depende do estabelecimento de
sistemas sustentáveis de gestão, muitos dos quais devem
ter a produção de madeira como base.
A área de florestas tropicais · úmidas demonstravelmente sob gestão de produção sustentável nos pases.
membros da ITIO se elevam, no máximo, a cerca de um
milhão de hectares. Uma ação urgente é, pois.inecessária,
não somente para assegurar a apropriada gestão dé florestas previamente liberadas da extràção madeireira, mas
-também para avaliar o estado de florestas submetidas à
extração da madeira e terras de florestas degradadas, bem
como para ·planejar uma ação de remediação para colocar
estas áreas
produção com gestão sustentável, tão rapidamente quanto possfvel.

sob

Fonte: Poore D et aí, 1988. Natural Forest Management for
Sustainab/e Timber Production. IIED, Londres, RU (Relatório para a !TIO).
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reforçadas, não poderá haver nenhuma esperança de
sustsntabllídade. Em particular, à contínua incursão da
extração madeireira em florestas primárias intactas deve
ser rapidamente colocada sob controle .. As comunidades
locais devem ser plenamente envolvidas como parceiros
na gestão das florestas que as afeta.
Na área de gestão de florestas, o planejamento
adequado de uso da terra alocará áreas de florestas para
diferentes funções - conservação da biodiversidade,
proteção da bacia hidrográfica, uso múltiplo pelas comunidades locais, produção de madeira. As áreas colocadas de lado para a produção de madeira deverão
constituir um patrimônio permanente de produção florestal. A produção comercial de madeira .deve ser limitada a essas áreas e o nível de colheita (corte anual
permitido) deve ser estabelecido. pelo departamento governamental encarregado das florestas, com base nos
dados de crescimento e de produção de parcelas de ensaio. Se tais dados forem inadequados, o corte anual
permitido deverá ser estabelecido de maneira muito conservadora, como indicado pelas diretrizes da ITIO para
uma prática ideal. O resultado seria a diminuição da ruptura .causada pelà extração madeireira.

Felizmente, estudos recentes têm demonstrado que
o público nos países consumidores está disposto a pagar
preços mais altos por madeira produzida sustsotavelmente. Isto significa que os países produtores não precisam perder renda em virtude da redução do comércio.
Ademais, um recente estudo feito pela ITI017 mostrou
que as economias dos países consumidores derivam
uma média de 91 por cento da renda de exportações de
toras, enquanto que os países produtores ganham
somente 9 por cento:
Além disso, nos países consumidores, os rendimentos governamentais provenientes da tora exportada dos
trópicos é tipicamente 1 O vezes maior do que a renda
derivada pelo governo dos países produtores. A ITIO
propôs um certo número de maneiras em que esta renda
poderia ser realocada de modo mais equi,tativo, sem
exigir um aumento de preço. Um exemplo: transferências
de rendimentos de impostos.
·
· Foi estimado que os custos da extração madeireira
nas florestas do sudeste asiático (atualmente cerca de
30 a 50 dólares por m'3) teriam que ser aumentados para
60 a 120 dólares, para cobrir os custos de práticas de
gestão sustentável tais como construção de melhores es. tradas, levantamento e tratamentos silvicolas.18 Este
aumento de custo pode ser parcialmente. compensado
por uma maior eficiência do uso da madeira.
As condições identificadas pela ITIO 'para o êxito
duma gestão sustentável de florestas estão enumeradas
no Quadro 8.

O objetivo do WWF: basear todo o comércio Internacional de madeira tropical na utlllzação sustentável
. das florestas tropicais até ·1995. O atual volume do
comércio é aproximadamente 60 milhões de m3 por
· ano. Isto significa que (admitindo uma produção sustentável d.e 1,5 m3 por hectare por ano15) ou seja,
pelo menos 40 milhões de ha de florestas (comparados com um milhão hoje) devem ser coíocados sob
gestão de produção ecologicamente sustentada.
Uma quantidade suplementar de 140 mllhõe·s de
ha seria preciso .sar gerida sustentavelmente para
corresponder às necessidades domésticas dá ma. deira roliça Industrial. .

2.4. Populações Indígenas e Comunidades
Locais
Pensa-se.em geral que na sua maior parte as florestastropicais não são habtadas. Na verdade, a maioria das áreas
tem baixa densidade populacional- aproximadamenteuma
pessoa por quilômetroquadrado,o que representao máximo
que o meio ambiente pode suportar. Entretanto, a baixa
densidade populacional oferece uma oportunidade
para a invasão das florestas por elementos externos.
Cerca de 140 milhões de pessoas moram dentro
ou ·Oàs imediações de florestas tropicais fechadas, dos
quais 1 a 2 por cento são grupos tribais de caçadorescolhedores.19 A maior parte destes grupos diminuiu
tremendamente após ter. entrado em contato com as sociedades modernas agrícolas e industriais. Alguns povos
indígenas; como os índios Kuna, do Panamá, parecem
ter-se adaptado bem à sociedade moderna, tendo conservado ao mesmo tempo suas tradições.
problema é .
que a maior parte dos grupos não teve a possibilidade
ou foi impedido de se adaptar desta maneira, e seus
direitos à terra são raramente reconhecidos na prática.
Um estudo de quatro grupos de habitantes indígenas de florestas na Amazônia mostrou que eles usavam
entre a metade e três quartos das espécies de árvores

Desde que o WWF estabeleceu este objetivo; em
. agosto de 1989, foi adotado pelo governo holandês. A
ITIO também adotou o objetivo, mas com a data-alvo
de 2000. O WWF esboçou uma estratégia preliminar
· para alcançar este objetivo ém 1995.16
Duas conclusões podem ser tiradas do acima exposto:
1. Os níveis atuais de produção de madeira não podem
ser mantidos, dada a área que resta-das florestas e a
suacadência de desaparecimento. Os níveis de extração
devem ser' consideravelmente reduzidos.
.
2. À medida em que as florestas desaparecem, haverá
. uma pressão cada vez maior para 'minar" as áreas restantes, já que a gestão sustentável - quando introduzida
....:... poderá.não corresponder à demanda. Assim, a gestão
ecoloçícamente sustentável necessitará ser vinculada à
redução da demanda.

o
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cante prioridade em seu _trabalho. Entretanto, apesar do .
uso de técnicas inovadoras de financiamento, tais como
conversões de dívidas (vide Quadro 7), os recursos das. sas ONGs são minúsculos em comparação com os recursos necessários para atacar os problemas.
Duas iniciativas internacionais principiaram nos últimos anos: O TFAP . (Tropical Forestry Action Programme, Programa de Ação para as Florestas Tropicais)
e a ITTO (lnternational Tropical Timber Organization, Organização Internacional para a Madeira Tropical}. Estas
duas iniciativas têm enfrentado problemas e nenhuma
opera em uma escala comparável acs problemas encontrados pelas florestas tropicais. Está sendo estudada
atualmente urna Convenção Global para Florestas.

encontradas em parcelas de ensaio no seu território,
para uma vasta gama de bens e serviços. Isto representa
de 34 a 76 espécies por hectare: um uso da floresta
cerca de 1 O vezes rnaior que o dos madeireiros comer-

ciais.20

·

As populações indfgenas são os habitantes originais das florestas tropicais. Alguns grupos têm o conhecimento traciclonal e experiência necessários para o seu
uso não destrutivo. Os governos, as agências de cooperação e as organizações internacionais devem reconhecer o · seu importante papel na conservação das
florestas tropicais.
· As populações indígenas e as comunidades devem
ser consultadas em todos os estágios de projetos que
possam afetá-las, e suas opiniões e seus interesses
devem ser totalmente levados em éonta.

2.5.1. Programa de Ação para as
Florestas Tropicais (TFAP, Tropical
Forests Actlon Programrrae}

O WWF apóia os direitos das populações lndlgenas
habitantes das florestas a continuarem o seu estilo
de vida tradicional nas áreas de florestas tropicais.
O WWF crê que os direitos da terra de populações
Indígenas devem ser reconhecidos e respeitados.

Em 1985,o Comitê sobre Desenvolvimento das Florestas
nos Trópicos, da FAO, publicou ó Plano de Ação para
as F!Órestas Tropicais como a mais importante resposta·
internacional para a crise das florestas tropicais. Cinco
áreas de prioridade foram identificadas para o desenvolvimento e a conservação de recursos de florestas tropicais: conservação de . florestas · no uso da terra,
desenvolvimento industrial com base florestal! madeira · .
combustível e energia, conservação de ecossistemas de
florestas tropicais e criação de instituições.
Uma força-tarefa criada pelo Instituto de Recursos
Mundiais, pelo· Banco Mundial e pelo Programa das
Naçõss Unidas para o Oésenvolvimento prepararam um
programa de cinco anos (1987-1991} para uma ação
acelerada com o objetivo de "estabelecer as bases para
investimentos a mais longo prazo", em 53 países possuidores de florestas tropicais.·
·
·
A força-tarefa estimou que o nível de. investimento
público e privado necessário. ~para realizar um impacto
no desmatamento tropical" durante o. período de cinco
anos sra de 8 bilhões de dólares. Oeste montante, 550.
milhões de dólares seriam destinados à conservação de
ecossistemas de florestas .tropicais. Basicamente, o
TFAP coordena as despesas com ajuda.
.·
Durante os últimos cinco anos, o TFAP tem feito
muito em termos de chamar a atenção ao nível· internacional, principiando cooperação entre governos de países
tropicais e agências de. cooperação para o desenvolvimento, bemcomornobilizando consideráveis importâncias de apóio financeiro. Apesar da importância dessas·
realizações, entretanto, a concepção e a estrutura opa. racional do TFAP não têm conseguido alcançar resultados aceitáveis;
·
O TFAP não logrou fornecer uma orientaçãc consistente e liderança a govern<?s nacionais em planos de
desenvolvimento para a gestão racional e a conservação.

,2.5. As Iniciativas para Salvar as Florestas
Tropicais
Fora de alguns poucos esforços locais e o estabelecimento de algumas áreas protegidas, a maior parte das
iniciativas . tomadas até agora para salvar as florestas
tropicais não obtiveram· êxito. Isto se deve em. parte à
falta de recursos e de um comprometimento real por
parte dos governos para parar o desmatamento, e. em
parte porque as causas subjacentes do desmatamento
não são habitualmente atacadas.
,
Muitos esforços locais exítosos têm sido o trabalho
de ONGs. ONGs da Tailandia, inclusive o Wíldlife Fund
Tailândia, lutaram com eficácia contra a Represa de Nam·
Choan, na Tailândia (que teria resultado em inundação
de uma importante área de floresta tropical), e constituiu
um grupo de pressão para apoiar uma recente decisão
do governo tailandês de proibir a exploração comercial
da madeira no país após inundações desastrosas ocorridas no outono de 1988.
O governo australiano proibiu a exploração madeireira em grande parte de suas florestas tropicais em
1987, depois de uma intensa atividade de pressão feita
por ONGs, incluindo-se o WWF, e classificou a maior
área restante no nordeste de Quennsland como sítio Patrimônio Mundíçtl.
Pápua Nova Guiné e a Bolívia têm ambas planos
para reduzir as taxas de extração madeireira através da.
suspensão temporária de expedição de novas concessões florestais.
ONGs internacionais, incluindo o WWF, estão
dando à conservação das florestas tropicais uma cres-
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das suas florestas tropicais. Foi incapaz de estabelecer
prioridades entre os pafses e conseqüentemente
ficou
sobrecarregado. O TFAP ainda está para demonstrar a
capacidade de supervisar a implementação de planos
nacionais e tem sido incapaz de alinhar todas as atividades de doação no setor florestal sob uma estrutura
comum. O programa falhou em assegurar uma ampla
participação de grupos representativos nos países e fez
tentativas !_imitadas para integrar questões como a posse
da terra e o desenvolvimento agrícola em planos de ação
nacional para florestas. Finalmente, o TFAP não obteve
êxito em convencer grupos locais e ONGs de que ele
oferece soluções realistas a longo prazo.

viável para atacar o desmatamento e a degradação de
florestas nas regiões tropicais. O WWF acredita que as
florestas tropicais não podem ser consideradas isoladamente. A sua pro~eção e o seu uso sustentável devem
ser considerados a partir de uma perspectiva multiseccional mais ampla.
·
Por isso, os países do mundo industrializado e em
desenvolvimento devem enfrentar, fora do âmbito· ·do
TFAP, questões mais amplas de comércio e de desenvolvimento econômico subjacentes à crise que vivem as
florestas tropicais. Questões como os termos de comércio para bens produzidos em países tropicais, barreiras
alfandegárias que discriminem produtos processados localmente derivados de florestas tropicais e o fluxo lfquido
de recursos provenientes do mundo em desenvolvimento
para o mundo desenvolvido definem uma estrutura ·
macroeconômica em que a pobreza e a degradaçã~ dos
recursos são inevitáveis.

Recentes· reavaliações do TFAP pela Organização
das Nações Unidas para Alimentos e Agricultura21, pelo
Instituto de Recursos Mundiais22 e pelo Movimento Mundial pelas Florestas Ombr6filas23 confirmam a convicção

do WWF de que o TFAP deve ser submetido a transformações fundamentais a fim de se tornar um mecanismo
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Conversões de Dívidas para a Natureza

A maior parte dos principais bancos do mundo desenvolvido
atualmente mantém grandes quantidades de moeda forte
correspondente a dívidas de cerca de 20 países em desenvolvimento. Parece cada vez mais improvável que esta dívida seja um dia reembolsada integralmente. ·
As organizações ~ conservação que adquiriram título
para essa divida têm podido negociar com os palses devedores para obterem o reembolso em moeda local, a uma
taxa de conversão favorável, e usam os lucros para a conservação no país interessado. Dependendo dos custos das
transações, as organizações de conservação poderão realizar um aumento significativo nos recursos finalmente disponíveis para conservação nos países devedores.
As conversões de divida realizadas até agora são
muito pequenas para reduzir o endividamento, mas podem
ser um instrumento eficaz para o financiamento de atividades de conservação.

1.000;000 de dólares de emprestadores comerciais ao
Equador.
Os tltulos, chamados Títulos de Estabilização Monetária, ·foram fornecidos pelo governo pela soma total da nota .
da divida, 100 por cento de valor nominal, e foram convertidos em sucres pela taxa cambial oficial. (A taxa cambial
oficial é substancialmente inferior à taxa flutuante).
O juro desses títulos está vinculado aos índices do
mercado - atualmente juros de acima de 33 por cento e vencem em mais de nove anos. O principal toma-se uma
dotação para a Fundación Natura, enquanto que os juros
pagam os programas em curso.
A Fundación Natura não é o único beneficiário: ela
serve. de. condutor para fundos com o objetivo de apoiar
esforços de conservação que envolvam outros grupos não
governamentais e programas públicos tais como planos de ·
gestão para áreas protegidas, desenvolvimento de infraestura
para parques, treinamento de pessoal para parques e atividades mais amplas na área da educação para o meio ambiente.
O Equador abriga uma vasta variedade de riquezas
ecológicas, das florestas ombrófilas da Amazônia até as
terras altas dos Andes, passando pelas savanas da costa
e as florestas de mangrove na costa do Pacifico, até o seu
tesouro natural mais célebre: as ilhas Galápagos.
Até agora, o turismo nas.Galápaços forneceu o magro
orçamento para os outros 12 parques do Equador, o que
cobre 11 por cento do seu território.
Enquanto um programa de 10 milhões de dólares
pode não ter um grande impacto na dívida do pais, somente
os juros derivados dos títulos durante o primeiro ano deverão dobrar o orçamento atual do pais para os seus parques.

O caso do Equador
A Fundación Natura, o mais importante grupo de conservação privado do Equador, concluiu um acordo- com o conselho monetário governamental em 8 de outubro de 1987,
que possibilitou à fundação trocar até 10 milhões de dólares
em· dívida por títulos em moeda local. Estes títulos deviam
ser utilizados para o financiamento da ampla garria de atividades em conservação da fundação .e para melhorar os
parques· nacionais do Equador.
A Fundación Natura adquiriu esta dívida através de
doações locais e internacionais. O WWF EUA ofereceu-se
para comprar o primeiro· milhão de dólares em dívida, em
dezembro de 1987. A dívida equatoriana foi vendida por
pouco mais de 35 cents, assim 354.000 dólares compraram
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O WWF acredita que as seguintes reformas do
TFAP são essenciais:

As fraquezas insmucionais têm provado ser fatores
importantes de limitação na preparação de Planos de
Ação Nacional para Florestas. Em muitos casos, o TFAP
tem-se concentrado somente nessas necessidades
institucionais relacionadas com o desenvolvimento industrial das florestas. Outras áreas de planejamento do
TFAP, como o uso e posse da terra e a conservação,
precisam receber maior atenção. Por isso, os exercícics
nacionais do TFAP devem reavaliar as capacidades
institucionais e ajudar no reforço de agências relevantes
governam~ntais e não governamentais como um primeiro.
passo.
O TFAP deverá tornar-se um processo com uma
orientação mais nacional do que para os doadores.
Secretarias a nível nacional e grupos de base· representando urria ampla gama de. lntarassss internos de
países devem ser formadas para participar de análises
setorlals, reforma de políticas e desenvolvimento de
projetos.
Um processo de seguimento e reexame continuo
dos Planos Nacionais dé Ação para Florestas deve ser
estabelecido. Mecanismos para contlnuara coordenação
entre os doadores e a secretaria nacional do TFAP
devem ser desenvolvidos.

DA

unidade de coordenação internaciona.l do TFAP
deve ser reorganizada como uma secretaria Independente, com um pessoal mais numeroso, conjuntamente financiado por patrocinadores do TFAP e
doares.

DA

nova secretaria do TFAP deverá prestar contas.
a um comitê de avaliação Independente representando a comunidade de doadores, os pafses tropicais, os técnicos especialistas e ONGs internacionais
e locais. O comitê independente deverá ter a capacidade de exigir reavaliações de planos nacionais que
não se coadunam com os padrões do TFAP e ter a autoridade necessária para influenciar decisões referentes a
f in anci am entos.

DA

nova secretaria deverá ser responsável pelo fornecimento de documentos a nfvel do pafs finalizados e contínuos a todas as partes que demonstrarem interesse. A
informação deve ser acessfvel às organizações internacionais e disponf.lel nos pafses em que a informação sobre o
TFAP é raramente divulgada fora dos serviços csntralsdos
ministérios. A secretariatambém deverá supervisionara coordenação dos perfis das florestas dos países de florestas
dos países e reavaliações setoriais realizadas por instituições nacionais, bilaterais e multilaterais.

2.5.2. A Nova Política Florestal do Banco
Mundial
Em 1990, o Banco Mundial começou o processo de pr_eparação de uma nova política florestal. Embora não .
tenha sido inteiramente formulada quando a impressão
do presente documento foi feita, os proletos iniciais da
política suscitaram tanto otimismo como preocupação. O
Banco Mundial parece reconhecer os impactos negativos·
causados por muitos dos seus empréstimos para' silvicultura (e outras áreas} relacionados com florestas tropicais, e deseja cessar de financiar projetos de silvicultura
insustentável em florestas primarias: Entretanto, o banco .
ainda usa uma estrutura econômica tradicional em sua
abordagem da silvicultura e não dá suficiente atenção
ao valor integral de patrimônios naturais como é o caso
das florestas, à prestação pública de contas e às questões sociais. Em resposta a esta nova política, o WWF
tem desenvolvido um certo número de · critérios para
orientar todas as atividades de desenvolvimento em silvicultura (vide Anexo 2).

D O TFAP deve dar prioridade aos países com os mais
altos índices de desmatamento e que mostrem uma vontade política de efetuar progressos significativos. Um
meio de avaliar o nível de comprometimento de um país
é' exigir a preparação de Planos de Ação Nacional para
as Florestas que se harmonizem com os critérios necessários para uma gestão sustentável das florestas ..
Equipes técnicas designadas para liderarem o desenvolvimento de Planos de Ação Nacional para Florestas
devem ser multldlsclpllnares na sua composição. Muitas vezes, as equipes de especialistas que desenvolvem
planos nacionais são compostas somente de silvicultores
e não possuem o necessário conhecimento para enfrentar questões de participação local, vínculos intersetoriais,
posse da terra e conservação. Esta situação tem oontrlbuído para o enfoque relativamente estreito sobre a aplicação industrial em matéria de florestas efetuado pela
maioria dos planos nacionais.
As diretrizes para a implementação do TFAP a nfvel
nacional devem ser esclarecidas para assegurar um
maior grau de consistência e de qualldade entre os
diferentes planos nacionais. A secretaria e os. doadores
do TFAP devem estabelecer meios comuns para a avaliação dos exercícios de TFAP nacionais.

2.5.3. Organização Internacional para a
_Madeira Tropical (ITTO)
·
A ITIO foi criada ao abrigo do Acordo Internacional para
a Madeira.Tropical (ITIA); Quarenta e sete países, representando aproximadamente 95 por cento do. comércio
internacional em madeira· tropical, são signatários do
acordo.
·
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O ffTA tem por objetivo estabelecer um sistema de
consulta e cooperação entre países consumidores e produtores. Embora o ITTA seja um acordo de mercadorias,
ele reconhece a importância da conservação do recurso
de que provém a mercadoria, como é declarado em seu
preâmbulo:

3. Reavaliação crítica das políticas dos países produtores
e consumidores que promovem gestão e desenvolvimento insustentável, e promoção de polfticas alt~rnativas
(vide Quadro .11).
4. Intensa promoção da defesa de gestão sustentável
junto a governos membros, organizações internacionais
e imprensa;
5. Desenvolvimento e promoção de incentivos (inclusive
fixação de preços da madeira) para incentivar a utilização
sustentável.
·
·
6; Estabelecimento de alvos para o volume de madeira
produ'zida sustentavelmente a ser comercializada internacionalmente, e a área de florestas a ser gerída susténtavelmente.
·
7. Reçonhecimento de que a redução no consumo de
madeira tropical é necessária, e desenvolvimento de· planos para programar uma redução de maneira equitativa.
Se a ITTO não agir rapidamente nessas áreas;
e se volumes significativos de madeira comercializada não forem produzidos sustentavelmente, o esgotamento das florestas conduzirá a boicotes da
madeira tropical; tornando a organização Irrelevante.

". .. reconnecimemo da importância e da necessidade de
adequada e eficaz conseNação e desenvolvimento das
florestas de madeira tropical com vistas a assegurar a
sua utilização otimizada, mantendo, ao mesmo tempo, o
equilíbrio ecológico das regiões envolvidas e da biosfera".
O Artigo 1 (H) · classifica a conservação como um
. dos objetivos do acordo:
"Incentivar o desenvolvimento de polfticas nacionais que
tenharTJ por objetivo a ·utilização e a conservação sustentáveis de florestas tropicais e dos seus recursos genéticos, bem como a manutenção do equilíbrio ecológico
nas regiões em questão".
Desde que a organização. foi criada em 1986, a ITiô
tem definido sua missão amplamente, mas não exclusivamente, em termos de promover· a conservação e a
gestão sustentável das florestas tropicais, parcialmente
como resultado de pressões por parte de ONGs preocu-.
padas .eorn a conservação.
A ITTO também reavaliou o estado da gestão de
florestas tropicais para a produção de madeira (vide
Quadro 6) com base nos resultados decepcionantes
desta reavaliação, financiou vários projetos modelos
cujo objetivo é gerir áreas florestais para a produção
de madeira e de outros produtos florestais. Em 1990,
a.lTTO adotou um conjunto de diretrizes para a gestão
· .sustentável de florestas tropicais e estabeleceu o alvo
do ~no 2000, através do qual todo o comércio de ma.. deira tropical deverá provir de florestas geridas sustentavelmente.
Apesar dessas iniciativas, as atividades da ITIO,
incluindo projetos, têm sido insignificantes, se ievarmos
em conta as dimensões do problema.

2.5.4. Regulamentação do Comércio de
Madeira Tropical
Em 1990, o Parlamento Europeu aprovou uma moção
para regulamentar as importações de madeira tropical
para a CE .
WWF crê que Iniciativas como a "proposta
Muntlngh" (vide Quadro 9) devem receber total apolo
e ser rapidamente Implementadas peta CE.
Todos os Importadores de madeira de lel tropl-:
cal - particularmente os EUA e o Japão - devem
adotar medidas similares. A ITTO deve apoiar
promover tais medidas.

.o

e

Se a ITIO deseja alcançar seu objetivo de um comércio
de madeira baseado unicamente em gestão de florestas
ecologicamente sustentável no ano 2000, o WVi/f acredi- .
ta que ela deve agir rapidamente nas seguintes áreas:
1; Estabelecimento de uma. rede de projetos de demonstração de gestão florestal nos principais tipos de florestas
das três regiões de produtores.
.
2. Implementação das diretrizes para florestas naturais .
da ITTO através do desenvolvimento e da implementação de diretrizes a nível nacional.

e

2.5.5. Convenção Global para FJorestas
Em maio de 1990, a Avaliação Independente do TFAP24
propôs o desenvolvimento de uma Convenção Global
para Florestas. Naquele verão, a reunião de cúpula do
. G-7, em Houston, pediu que esta convenção estivesse
pronta para ser assinada em 1992.
Apesar de convenções separadas sobre Biodiversidade e Mudanças Climáticas já estarem sendo ativamente aplicadas em 1990,· a equipe da Avaliação .
Independente achou que "Nenhuma das convenções
parece ter os meios de enfrentar a questão da conservação e do uso sustentável dos recursos florestais para
o benefício da humanidade, o que é fundamental para a
silvicultura."
·
A equipe da Reavaliação acreditava que uma convenção de silvicultura era necessária por quatro razões:
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D .As

.

O WWF apóia decididamente· propostas
· Convenção Flore_stal Global que:

florestas são essenciais para o bem-estar do
mundo inteiro. Sua sobrevivência depende de· fatores
que se situam na floresta, na nação em questão e no
mundo inteiro. Há hoje uma clara percepção dos beneff- ·
cios ecológicos fornecidos pelas florestas e da interdependência global entre as florestas e a humanidade.
D Há uma consciência global da necessidade de ação
internacional e nacional sobre todos os aspectos da
gestão, da conservação e do desenvolvimento das florestas. As florestas são um recurso precioso . não
somente por seus benefícios ecológicos, mas também.·
pelo seu valor econômico direto: elas desempenham um
papel fundamental nas economias de muitos países. Há
necessidade de uma estrutura conceptual em que seja
fomentada uma maior cooperação entre os países.
D · Enquanto várias convenções tratam das questões
relativas a florestas, o seu alcance é limitado pela cobertura de assuntos específicos, como o comércio de madeira; ou pela estrutura de conservação geral da
natureza demasiado ampla. Há uma clara necessidade
de uma convenção · global extensiva que trate diretamente de todos os aspectos da gestão, da conservação e do desenvolvimento florestais.
D Uma convenção florestal aproximaria pontos de vista
antagônicos, ajudaria a harmonizar as_ abordagens ecológica e econômica do uso de recursos florestais, reconciliando os pontos de vista divergentes de países
desenvolvidos e em desenvolvimento.
Tendo em vista essas considerações, o WWF
toma a seguinte posição sobre uma Convenção Florestal Global:

para uma

D Ofereça

planos preparado_s nacionalmente para o
uso da terra que definam o patrlmõnlo florestal e estabeleçam alvos 'de produção e conservação que
possam servir de base para à necessária asslstênele
ao desenvolvimento, bem como para reformas eco- ·
nõmlcas e de políticas.
·
D Estabeleça um sistema de controle centralizado
para todas as florestas do mundo que produza dados
aceitos, como índices de perdas.
D Exija dos palses de~envotvldos comprometimentos e práticas quanto ~ conservação de florestas
que anteriormente só haviam sido solicitados aos
palses em desenvolvimento possuidores de florestas tropicais.
D Adote diretrizes claras para a gestão sustentável
de florestas,· semelhante às promulgadas
pela
ITTO, mas também aplicável a florestas temperadas
e boreais.
D Reconheça os Interesses das populações habitantes· das florestas e ofereça uma participação local
direta nos prccesscs de tomada de decisão.
D Exija que oa países designem áreas Florestais
de Especial Importância para .uma maior proteção
· e reconhecimento Internacional.
D Estude a posslblll~ade da criação de um programa
Internacional que Identifique
autentique a madeira
produzida sustentavelmente no comércio nacional e
· Internacional.
. .
· · ·
.
D· Formule a convenção dentro do contexto · do
UNCED (Conferência das Naçõés Unidas para o Me.lo
Ambiente e .o Desenvolvimento).
·
·

e

A crescente decadência e empobrecimento das fio. restas do mundo situa-se entre as mais urgentes da
crise ambiental que a humanidade- enfrenta. A
resposta Internacional até agora tem levado à ITTO
e ao TFAP, dois mandatos que nem Identificam claramente a conservação das florestas como um objetivo
central,
nem
enfrentam
as
causas
fundamentais da decadência das florestas fora do
setor florestal. Têm· um alcance limitado às florestas
tropicais e têm prospectes marginais de redução do
desmatamento.
Subsiste, por lseo, uma necessidade urgente
de Ir além das Iniciativas existentes, de lançar um
Instrumento abrangente que estabeleça um conjunto
claro de objetivos para a proteção e a restauração
d~ patrimônio florestal global. Isto pode levar a políticas justas e consistentes nas florestas bereals,
temperadas e tropicais, e servirá de· catalisador para
o enfrentamento de questões equitativas subjacentes
de dividas Internacionais, posse da terra e outras reformas macroeconômicas.

2.5.6. Convenção sobre a Biodiversidade
· O WWF apóia fortemente uma convenção sobre a biodiversidade, algo que tem estado em discussão há muitos anos. A convenção discutiria a proteção. de áreas
naturais de particular importância para a biodiversidade.
Incluiria um elemento de financiamento em cujos termos , .
os palses desenvolvidos ofereceriam gr_andes · quantidades de dinheiro novo e adicional para ajudar os países
em desenvolvimento a cumprirem os seus compromissos
em matéria de meio ambiente. Isto é essencial, já que
a maior· parte da biodiversidade do mundo está situada
nos países em desenvolvimento: A convenção; que está
sendo preparada pelo UNEP, deverá estar pronta para
ser assinada na UNCED, em junhode 1992. Entretanto,.
conflitos entre países · desenvolvidos e em desenvolvimento sobre questões como o acesso à biotecnologia
poderão acarretar um atraso.
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2.5.7. Convenção sobre o Clima

representar até 25 por cento das emissões globais de
carbono· antropogênico.

As transformações induzidas pelo homem no clima global
são previstas causarem radicais alterações em sistemas
· naturais tais como as florestas tropicais. As temperaturas
médias globais deverão aumentar aproximadamente
0,2°C por década durante o próximo século - mais do
que o dobro dos níveis que os ecossistemas particularmente vulneráveis como os recifes de coral podem suportar.
Em resposta a essas ameaças,· uma Convenção
sobre o Clima está em negociação para assinatura na
UNCED de 1992 no Brasll, Com relação à posição do
WWF .referente às mudanças climáticas, consulte o Documento de Posição 5 Climate Change (outubro de
1990). ·
,
Por causa da interrelaçãó entr.e a conservação das
florestas e as transformações climáticas, o WWF tem estudado medidas relacionadas com a silvicultura para reduzir emissões de estufa (vide Tropical Forest
Conservation and Climate Change, WWF, 1990). As relações entre as florestas e as mudanças climáticas são
. em dois sentidos. Em primeiro lugar, às mudanças cli. máticas afetarão as florestas tropicais.
·
Um caso estudado de variação climática na floresta
tropical da América Central pode ilustrar alguns dos.
· problemas que as florestas terão 'provavelmente que enfrentar no caso de uma rápida alteração climática. Na
ilha de Barro Cqlombo, no Panamá, Gary Hartshorn, do ·
· WWF; documentou a grave perturbação causada ao
ecossistema da floresta tropical úmida por uma estação
seca inabitualmente úmida, em 1970-1971.25
Durante este período, mais de metade das 154 espécias que normalmente dão frutos entre julho e fevereiro
permaneceram ·estéreis. Sem um período suficientemente seco, a floração não é desencadeada. Em decorrência disso, grandes números de espécies, incluindo
tatus, macacos-gritadores, gambás, preguiças e porcosespinhos morreram de fome. Os pássaros que se alimentam de frutos como pardais e tucanos deixaram a floresta
em busca de comida, e plantas como paimas e bromeliáceas foram gravemente danificadas por mamíferos da
floresta. que desesperadamente as descascaram em
busca de tecido· comestível. Além de tudo isto, houve
uma redução na queda das folhas das árvores, um
enorme declínio dos invertebrados que vivem na manta
florestal e conseqüente fome em massa de coatis.

Em previsão de uma convenção internacional sobre as
transformações climáticas, os governos têm discutido
sobre a necessidade de adotarem políticas de silvicultura
voltadas para a armazenagem de carbono nas florestas
como biomassa. Muitas -naçõss estão reclamando um
objetivo de reflorestamento de extensão global e de reflorestamento de 12 milhões de hapor ano. Pelos índices
atuais de desmatamento tropical, isto signttica que 29
milhões de ha de árvores precisam ser plantadas e exito
sa mente mantidas durante toda a sua vida planejada.
Embora algumas dessas florestas. pudessem ser
nas zonas temperada ou boreal, a vasta maioria provavelmente estaria situada nos trópicos, onde a produtividade é mais alta e o estabelecimento e manutenção dos
custos é mais baixa. Com o índice atual de reflorestamento e de reflorestamento extensivo nos trópicos de
cerca de 1 milhão de ha por ano ~ muitos dos quais
se saldam por fracassos - o objetivo é irrealista.
Para armazenar carbono com sucesso, as plantações
precisam ser trabalhadas durante um longo período de
rotação de 50 anos ou.mais, e as estratégias de uso e
finalidades para essa nova madeira de plantação devem
ser seriamente estudadas. Produtos da madeira de longa
conservação, como móveis ou prédios de madeira, seriam mais eficazes em manter carbono fora da atmosfera
do que produtos descartáveis de vida curta, como o
papel. Em sua reunião em conselho de maio de 1991,
a ITIO adotou diretrizes para o estabelecimento e a
· gestão de plantações nos trópicos.
As estimativas da capacidade de florestas tropicais
em isolar e armazenar carbono variam. Entretanto, um
recente relatório do governo dos EUA, tomando um baixo
número de produtividade, estima que 700 milhões de ha
seriam necessários para isolar as 5 gigatoneladas de
dióxido de carbono emitidas anualmente pelas atividades
humanas.26
Claramente, uma vasta área de terra seria necessária
para projetos florestais, e esta abordagem da silvicultura e
das transformações climáticas exigiriam uma grande quantidade de financiamento adicional. Um estudo do Instituto
Beijar e do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente calculou o custo de 500 milhões de ha de plantação tropical em 200 a 400 bilhões de dólares.27
Entretanto, segundo os cientistas holandenses K.F.
Wiersim e P. Ketner, se nada for feito contra as atuais
causas básicas do desmatarnento, não há nenhuma garantia de que estes projetos de reflorestamento e refio· _
restamente extensivo não terão o mesmo destino das
florestas tropicais naturais· remanescentes.28
Há um perigo na orientação da política florestal global em direção ao isolamento de carbono. Outras razões

Além dos efeitos diretos que as mudanças climáticas
· terão sobre as florestas tropicais, também .devemos considerar os vínculos entre a conservação das florestas
tropicais e as es~ratégias que estão sendo sugeridas por
governos para lutar contra as alterações climáticas. A
destruição de florestas tropicais em
contribui para
o aumento de gases de estufa na atmosfera e podem

si
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O WWF preocupa-se .pelo fato de os termos do
GATT poderem inibir e até mesmo excluir medidas
comerciais que podem ser cruciais para a realízaçãcdo
alvo do ano 2000 e de políticas nacionais voltadas para
a utilização e conservação sustentável das . florestas
tropicais.
.
A maior parte dos membros da ITTO são também
signatários do GATT; e o GATT já desafiou duas medi- ·
das comerciais aprovadas pela ITTO. Ambas as medidas
foram adotadas por países produtores de m_adeira. pará
estimular o estabelecimento de indústrias nacionais de
procéssamento, e ambas envolviam países que assinaram os dois acordos. A política nacional e considerações
econômicas tornam impossível para os países produtores
cumprirem a recomendação da 1nq sem provocar um
desafio legal válido nos termos do GAIT.
.
Há uma contradição ainda mais fundamental entre
as regulamentações do GATT e a promoção de gestão.
sustentável de florestas tropicais pela ITTO. Para o
GATI, as restrições comerciais não podem ser usadas
para distinguir entre 'produtos similares" com ba~e no
método de produção. Isto significa que os signatários
do GATT não podem usar tarifas comerciais, quotas ou
proibições para favorecer o comércio de madeira tropical produzida sustantavelmante, em vez de lnsustantavelmente. Contudo, o objetivo dá ITTO de gestão
sustentável de todas as florestas tropicais até o ano
2000 não pode ser atingido sem essas medidas
comerciais específicas:
As restrições às importações, que discriminam ma- .
deira produzida não sustentavelmente já foram aprovadas pelo Parlamento Europeu e estão atualmente. em
discussão nos países. Se forem aplicadas, estas medídas infringirão os princípios do GATT, não somente porque discriminam com base no método de produção, mas
também porque seriam incompatíveis com regulamentos
específicos do GATT sobre o uso de tarifas de importação, quotas ou proibições. Os .subsídios dos governos
.
nacionais para apoiar a introdução de práticas de gestão
sustentável em florestas tropicais também poderão ser
considerados como subsídios ilegais à exportação segundo as regras do GATT.
··
Programas de rotulação que necessitam que consurnídor pague mais por madeira produzida sustentávelmente também poderão revelar-se difíceis de operar
dentro da estrutura regulamentar do GATT.

para plantar árvores serão mal consideradas ou con-,
sideradas como secundárias. É imperativo que a
necessidade de reduzir os níveis de dióxido de carbono
na atmosfera não seja usada como uma desculpa para
realizar vastas plantações de monocultura nos trópicos,
com pouca ou nenhuma consideração pelo meio ambiente ou pelas conseqüências sociais.
Da mesma forma, as nações desenvolvidas não
devem usar as necessidades florestais dos países em
desenvolvimento e o fato indiscutível de que a destruição
das florestas contribui para alterações climáticas, como
uma desculpa para não se fazer nada a respeito das
emissões de dióxido de carbono de combustíveis fósseis
em seus próprios países.
Ao invés de vastos programas de plantações, a ação
florestal mais concreta que pode ser tomada para reduzir
a cadência das transformações climáticas é a ação de conservação das remanescentes florestas tropicais do mundo.
Isto seria alcançado através de uma combinação de
gestão de área protegida e gestão florestal ambientalmente sustentável, com base em longo prazo.

2.6. Subsídios Agrícolas
Muitas das pressões que enfrentam as florestas tropicais
têm uma origem externa. Por exemplo, os subsídios
agrícolas em países industrializados atingem hoje um
total de mais de 100 bilhões de dólares por ano.29 Elas
podem reduzir as oportunidades para os agricultores em
países em desenvolvimento de implementarem uma
gestão ecologicamente séria. Os resultados indiretos incluem a migração de· agricultores sem terras para colonizarem as florestas tropicais. Os impactos diretos
incluem atividades agrícolas inadequadas (vide Quadro
11 ).
O WWF solicita uma reavaliação urgente do Impacto dos subsldlos e das polltlcas agrlcolas nos
países Industrializados sobre as florestas tropicais,
e uma adequada modificação destes subsfdlos e
polftlcas.

o

2.7. O GATT
O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, the
General Agreement on Tariffs and Trade) regulamenta o
comércio internacional e em particular procura promover
o livre comércio.
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Condições de Base para a Gestão Sustentável

D O estabelecimento governamental ele um Patrimônio Flo-

-_objetivos governamentais cfaramente definidos para o
futuro de suas terras florestais como um bem

restal Permanente dentro da floresta natural, com um- futuro
garantido a longo prazo, como parte de um plano de uso
~bal da terra.
U Condições seguras para os administradol'.Elsda floresta,
sejam eles quem forem: agência governamental, empresa
·vada, comunidade local ou outra entidade.
O estabelecimento de padl'ões para 'o corte anual permitido, ciclos de corte, marcação de árvores, técnicas de
colheita, proteções ambientais, etc.
D O controle adequado de todos os aspectos da colheita
e o tratamento da floresta após a colheita, para assegurar
futuras safras e evitar danos ambientais desnecessários.
D Polfticas econômicas e financeiras que não exijam mais
da floresta do que ela pode produzir susténtavelmente. Isto
requer: um mercado; uma política governamental que trate
as árvores como um recurso a ser gerido e não minado; e
uma razoável distribuição de rendimentos benellcios entre
as várias partes envolvidas (governo, admlnlstraccres, co- ·
municiadas locais, processadores e portadores, etc.).
O Políticas ambientais que satisfarão um público que está
. . se tomando cada vez mais consciente dos problemas am. bientais.
·
.
.
O Informação suficiente para a realização efetiva das condições acima, por exemplo:

- informações sobre a extensão e a qualidade da floresta, os seus solos, a qualidade de sua madeira .e
seus valores ambientais para a·firrne demarcação de
um Patrimônio Florestal Permanente para a produção
de madeira e para a proteção e a conservação associadas das florestas

Õ

- dados relativos ao crescimento, à produção e à regeneração de parcelas de ensaio permanentes nas
· quais · se possam basear modelos que poderão ser
· usados para determinar o padrão de colheita, a marcação detalhada das árvores para abate e retenção, o
sistema silvlcola a ser aplicado, a duração do ciclo de
corte e a natureza da futura safra

e

9

- avaliação precisa e relatório que cubram todos os aspectos da operação
- Jl!431hores· previsões disponlveis de futuros mercados e
procura

Moção para uma Resolução pelo Parlamento Europeu sobre a
Regulamentação do Comércio de Madeiras Tropicais e Produtos de Madeiras
Tropicais como um Meio de Gestão e Conservação das· Flo·restas Tropicais

A Resolução solicita ao _Parlamento Europeu que:
1. Elabore um ante-projeto de Regulamentação sobre a

a) · Controle das importações através de _ licenças. Estas
licenças serão concedidas· pela. Comissão com base em
quotas anuais negociadas com nações exportadoras de madeira.
· b) O apoio financeiro pela Comunidade para <;t preparação
da Gestão de Florestas Tropicais e Planos de Conservação.
Eles deverão identificar as medidas necessárias para a implementação de gestão florestal sustentável para a produção de. madeira e fornecer a base para o estabelecimento
de quotas anuais para exportações para a Comunidade.
e) Um perlodo dé cinco anos de preparação dos planos
antes de as quotas serem introduzidas. Há uma disposição
para. quotas interinas, se se revelarem necessárias, para
evitar uma rápida escalada nas importações durante o período de cinco anos:

gestão, 'a conservação e a. importação de madeira de lei e
produtos de madeira ele lei. ·
2. Crie uma tinha orçamentária da Comunidade. que seja
conhecida como Fundo para a Gestão de Florestas Tropicais.
O objetivo da Regulamentação proposta é apoiar a
preparação e implementação de planos para a conserveção e a gestão sustentável de florestas tropicais e introduzir
um novo sistema para a regulamentação das importações
de madeira dura tropical e· produtos de madeira de lei para
a Comunidade.

à

A Regulamentação tem três elementos chave:
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Algumas Abordagens Novas dá Gestão
Florestal para a Produção de Madeira·
resta primária e facilitar a dispersão das sementes em faixas
recentemente colhidas. Por exemplo, na primeira· unidade
de produção em Shiringamazu, as três a cinco faixas programadas.para corte em qualquer ano estão a uma distância não inferior a 150 metros uma da outra. Além disso, a
área total da massa florestal destinada à faixas na rotação
total da. colheita é de apenas . 46% tjà floresta de 493 .ha
.de produção,
• "O
estabe!ecim_ento de faixas estreitas cortadas de
maneira. clararnenje 'delineada em florestas . primárias da
Amazônia peruana promove uma excepcional regeneração ·
natural ele. centenas de espéeles nativas de árvores. A largura da faixa cortada de maneira delineada ate.ta a riqueza
da regeneração das espécies de árvç,res, com um número
significativamente maior de espécies de árvores que ocorrem dentro de 1 O m dos limites da floresta. Embora mais
. da metade das. espécies de árvores sejam. representadas
tanto por árvores novas como por brotos de cepos, menos
de 13 por· cento das espécies de árvores são representa_das
somente pela regeneração vegetativa. Modos fundamentais ·
de· regeneração parecem estar relacionados com densida~ da madêira: madeiras de le(pesadas ·toleram a sombra e ocorrem. quase exclusivamente como brotos de cepo
nas faixas; as madeiras de lei médias ·tendem a suportar
mal a sombra e regeneram primariamente através de ár-.
veres novas; e os pioneiros helioffficos crescem somente .
da semente;
·
·
"As faixas cortadas de maneira claramente delineada
parecem efetivamente . estimular brechas nalurais ciomo excelentes sftios· de regeneração para uma grande· proporção
de espécies de árvores nativas em algumas flo~tas tropicais.
· Uma rotação bem concebida e implementadadas faixas numa
floresta de produção deve manter a estrufura da floresta, pl'O"_.
duzindo ao mesmo tempo madeira numa base dé produção
sustentável. A gestão de florestas· naturais através do uso de
cortes delineados em faixa permitirá ó uso ·econômico de florestas tropicals ·de produção, sem déstruir os seus habitats
biológicos e os seus beneffcios ecológicos. Uma gestão fio.
restai séria baseada no conhecimento em rápida expansão
SOOl'9 a dinâmica das florestas tropicais e a ·regeneraçáo por
fases de intervalos· poderão não· somente salvar as florestas
trop~. mas também ajudar a manter e possivelmente reforçar a conservação da diversidade biológica"'.
·
Esta . técnica difere silvicolamente,. ecologicamente 1:) ·
sotjalmente da tradicional degradação nas florestas-primá·
rias e parece ser muito promissora;

Uni certo nômero de especialistas em gestão de florestas
tropicais concordou em concentrar a gestão florestal para
· a produção de madeira em florestas secundárias,
O termo "florestas secundárias· pode ser usado para
descrever áreas que têm sido submetidas a vários tipos de
perturbações. · É usado aqui para descrever florestas que
têm sido substancialmente alteradas pela ação do homem
(por exemplo, extração da madeira).
Há várias razões para que as florestas secundárias
sejam mais fáceis de gerir para a macieira do que as florestas primárias. A primeira é que elas já foram degradadas ecologicamente. A segunda é que, como Budowski
indicou, "quanto mais intacta, floristicamente heterogênea
e ümida for uma floresta, mais difícil será a sua gestão
sustentável".
Em outras palavras, é tecnicamente mais fácil gerir
os ecossistemas mais simples de florestas secundárias do
que os sistemas complexos das florestas primárias. A terceira razão é que 'a madeira produzida em florestas secundárias tem densidade média, comparada com a madeira de
alta densidade (e portanto mais difícil de trabalhar) das fio- .
restas primárias. Assim, ela é mais procurada.
.
Espécies comercialmente desejáveis de florestas secundárias na África Ocidental, por exemplo, incluindo. Lophina a/ata, Triplochiton scferoxfyon e Terminafia superba.
A informação sobre regeneração após a extração de tais
espécies existe, embora haja poucos exemplos de massas
de florestas secundárias que tenham ·crescido até um tamanho explorável.
·
Vários projetos pilotos para a gestão de . florestas secundárias para a produção de madeira produziram resultados
promissores na América Latina. Entre estes, há uma massa
florestal de 20 ha perto de Squirres, na Costa Rica, que tem
sido gerida para a produção de 12 espécies comercialmente
desejáveis durante os últimos 20 anos, e uma concessão
florestal de 60.000 ha no noroeste da Colômbia.
A despeito da maior complexidade das florestas primárias, há pelo menos um exemplo· de gestão promissora
para a produção de madeira no Peru.
O Projeto de Desenvolvimento Rural Palacazu, no lesta
do Peru, envolve a colheita de florestas tropicais úmidas em
cortes longos e estreitos. Estes últimos têm o objetivo de imitar a perturbação natural da floresta peta largura da faixa,
. falta de queima ou pesada maquinaria e dependência de regeneração natural. Este projeto é particularmentesignificativo
porque, alé_m de usar uma técnica silvlcola inovadora, é baseado em gestão coletiva de terras de propriedade comum
de populações indígenas e no processamento local de produtos ca madeira através de uma cooperativa. .
.
"A característica de base do sistema de gestão da floresta de Palacazu•, assinala Gaiy Hartshorn, do \/t/WF EUA,
•é a rotação de faixas longas e estreitas (30 a 40 mr através
de uma massa florestal de produção. Toda a ,:nadeira numa
faixa é colhida a fim de promover a regeneração natural de
espécies de árvores que não suportam sombra. Na verdade,
cada faixa estreita é cortada de maneira bem delineada, o
que estimula uma brecha alongada e promove excelente
colonização·da faixa colhida pelas árvores nativas.
"As faixas longas (100 a 300 m) e estreitas são 10-:
calizadas e programadas para colheita numa rotação de 30.
a·4o anos, de maneira a manter a matriz estrutural da fio-

a

Fontes: Budowski G, 1988. Rendimento sostenido en tosques tropicales en América Latina: afgunos desarollós
recentes. Documento apresentado no Seminário da ONG·

SOS Mata Atlântica, Rio de Janeiro,.Brasil, 2o;21 de junho
de ·1988.
.
.
Busehbacher R J, Ecology Appfied to TrÔpical M~ist Forest
Management in the Race to Save the Tropics; Robert Goodland Ed. No prelo.
Hartshom G S, 1989. Gap-phase Dynamics and Tropical
Tree Species Richness in Tropical Forests. Holrn-Nialsan H
B et ai Ed. 380'pp. Academic.Press, Londres, RU.Ver também: Perl M. et ai. 1991. Views from the Forest: Na.rural·
Forest Management lnitiatives . in Làtin Amsrica.

Washington, DC, EUA.
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WWF,

Para afastar a ameaça que o GATI representa para a
conservação das florestas tropicais, o WWF recomenda
que as suas regras sejam alteradas para:

internacional que forem indicadas como positivas para a
conservação dos recursos florestais.
D lembrar a todos os seus membros, que também são
signatários do GATI, os termos do ITIA, e particularmente a necessidade de possibilitar aos países produtores desenvolverem as suas próprias indústrias de
processamento
D lembrar aos Estados membros o reconhecimento pela
ITIO da soberania dos países produtores em relação
aos seus recursos florestais.

D permitir que

os pafses produtores possam proteger
suas indústrias de processamento de madeira onde quer
que isto reduza os índices de consumo de madeira
D permitir a. distinção entre "produtos similares" com
base no método de produção
D permitir aos países usarem quaisquer restrições à importação apropriadas para distinguir entre a madeira produzida sustentavelmente e insustentavelmente.

Para maiores informações sobre esta questão, consulte o Documento de Discussão do WNF · 1ntem~bnal Conservation
and Management of Tropical Forosts: Ibe Role of fTTO and
GATT, de Charles Arden-Claike, março de 1991.

AITTOdeve:
D procurar obter uma renúncia torma1 das regulamentações do GATI para quaisquer medidas de comércio
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Casos de Estudo: O. impacto de Subsídios
Agrícolas em Florestas Tropicais

Produção de Tapioca na Tailândia

Produção de soja no Brasll

A tapioca são as ralzes secas e descascadas da mandioca
(Manihot escufanta). Na Tailândia, é cultivada por agricultores como cash crop principalmente no nordeste, e é muitas vezes cultivada em terras altas pobres, suscetlveis a
erosão. A área de produção de mandioca passou de
100.000 ha em 1965 para mais de 1 milhão de ha hoje em
dia. Isto 'ss deve em parte ao amplo mercado da CEE para
a tapioca como alimento para porcos. Só a Holanda importa
3, 75 milhões de toneladas de tapioca por ano (95 por cento
da Tailândia) - correspondente a uma área de produção da
Tailândia de mais de 700.000 ha.
·
As inundações na Tailândia decorrentes do desmatamento em terras altas causaram várias centenas de mor. tes em 1990, e conduziram a uma proibição da exploração
comercial da madeira no país. É difícil determinar em que
medida as políticas e práticas agrícolas da CEE têm contribuído para o desmatamento na Tailândia. Além disso, não
se sabe ao certo se uma proibição da CEE das importações
de tapioca, por exemplo, teria o efeito desejado. Certamente
causaria graves penúrias na Tailândia.
Entretanto,. os cerca de 40 milhões de dólares por
ano provenientes das taxas de importação de tapioca da
CEE poderiam ser usados para mitigar os impactos ambientais da produção de mandioca.

Entre 1965 e 1985, o Brasilpassou de importador de produtos derivados da soja para a posição de um dos maiores
exportadores do mundo. A· área de cultura passou de
432.000 ha para 9,6 milhões de ha-, O cultivo foi inicialmente
concentrado no Estado do Rio Grande do Sul, mas gradualmente se expandiu em direção ao norte, acarretendc
desmatamento. Como o cultivo da soja envolve o uso de
maquinaria agrícola e uma redução das necessidades em
mão de obra-tom havido uma forte migração de agricultores
deslocados para cidades da região amazônica.
A erosão do solo em campos de soja e a poluição
causada pelos pesticidas têm acarretado problemas em ·algumas áreas.
·
Somente a Holanda importa 3,3 milhões de toneladas
de soja (principalmente do Brasil), o que poderia cobrir uma
área da produção de 1,9 milhão de ha. A relação entre as
políticas de importação e os efeitos ecológicos é complexa.
Entretanto, as nações importadoras pouco têm feito para
minorar os impactos ecológicos das suas importações.
Fonte.: Comitê Nacional da Holanda para IUCN/Grupo
de Base para uma Estratégia de Conservação Mundial,
1988. The Netherlands and World Ecology, Amsterdam,
Holanda.
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Terceira Parte: Florestas Temperadas
O WWF considera que os princfpios gerais esboçados
nos capftulos precedentes também devem ser aplicados
às florestas temperadas. Uma gestão florestal ecologicamente sustentável também deve ser implementada
nos países de clima temperado.
Desde que a agricultura começou, . há 10.000
anos atrás, as florestas temperadas perenes e de espécies de folhas largas do mundo diminuíram em cerca
de 35 por cento, tendo-se a maior parte convertido em
pastagens, terras de cultura e colônias. Há cerca de
2.000 anos, o norte da Europa era quase inteiramente
coberto de árvores. Em grande parte elas foram
removidas e só restam alguns redutos. isolados das
florestas mediterrâneas.
As florestas confferas e decíduas cobrem atualmente 2.000 milhões de ha, espalhando-se pela terra
num complexo mosaico, com mais de 75 por cento consideradas como florestas fechadas. As florestas coníferas
- a fonte da maior parte da produção industrial de madeira - estão espalhadas em cerca de 1, 1 bilhão de ha;
cerca de 90 por cento delas estão na América do Norte,
na União Soviética e na Escandinávia.

A Floresta do Pacífico Noroeste Está
Desaparecendo
A maior floresta conífera do planeta, no noroeste americano, estâ rapidamente desaparecendo. Houve tempo
em que ela se estendia por 180.000 km2 ao longo da
costa do Pacífico no Canadá e nos Estados Unidos, indo
do Alasca até o norte da Califórnia.
Hoje, 60 por cento da parte canadense da floresta
foi destruída, e 90 por cento da parte americana foi abatida. ·Até mesmo as predições governamentais e industriais mais otimistas sugerem que ela terá desaparecido
completamente por volta de meados do próximo século;
cálculos de conservacionistas dão à floresta não mais
do que duas décadas de vida.
Embora as florestas tropicais úmidas possam ter
uma grande variedade de espécies, um lote médio na
floresta conlfera do Pacífico noroeste contém mais que
o dobro de matéria vegetal do que as mais produtivas
florestas ombrófilas tropicais. Algumas árvores atingem
mais de 100 metros de altura, medem mais de 15 metros
de 'diâmetro na base e têm mais de 2.000 anos de idade.
A destruição da floresta terá sérias conseqüências ecológicas: diminuição da precipitação atmosférica, exterminação de espécies raras e destruição dos mais ricos
cardumes de salmão do mundo.
Quase todas as florestas remanescentes estão situadas atualmente em terras públicas, de propriedade governamental; as árvores de propriedade privada há muito
tempo foram abatidas. Isto deverá contribuir para que a
destruição seja mais facilmente controlada. Mas elas são

arrendadas a companhias de extração de madeira e, no
Canadá, onde a maior parte dos abates de árvores está
ocorrendo, há um controle mínimo ou supervisão oficial.
Menos de uma vigésima parte da floresta original é oficialmente protegida. Até mesmo reservas florestais não
estão seguras: o Canadá abriu uma de suas maiores
reservas, o Parque Provincial de Stratheona, na Ilha de
Vancouver, à exploração da madeira'.
Uma grande parte da madeira é exportada para o
Japão: a maior parte dela é usada· para compensado,
polpa, embalagem e fraldas descartáveis.
·

Waldsterbe: a "Morte da Floresta"
As florestas temperadas européias e norte-americanas
estão agora ameaçadas peta Waldsterben, palavra
alemã que significa "morta da floresta•. Milhões de hectares de. árvores em toda a Europa estão mortas ou morrendo, e novos indícios demonstram que as florestas
coníferas de alta altitude no leste da América do Norte
também se encontram ameaçadas.
A destruição é de larga escala, Em meados da década de 80, as florestas foram seriamente ameaçadas
na Áustria, Alemanha, Checoslováquia, Polônia, Sulça e
Iugoslávia.
Também foram identificados danos no Reino Unido,
Bélgica, França, Espanha, Luxemburgo, Países Baixos,
Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e URSS, e sintomas da Waldsterben começam a aparecer na Itália,
Bulgária, Hungria· e Irlanda.
Em 1986, as estimativas sugeriam que quase 31
milhões de ha de florestas· coníferas e de espécies de
folhas largas estavam afetadas em 19 países europeus
com exceção da URSS. O WWF, usando as mais
recentes informações, calcula que 45 milhões de ha
se encontram agora afetados -. Nos EUA, as florestas
coníferas ao longo da linha da cadeia dos Montes ·Apalaches, da Geórgia à Nova Inglaterra, estão em declínio devido a um processo de morte regressiva similar
e os bordos sacarinos do sudeste do Canadá também
estão afetados. Há sinais alarmantes de danos a florestas temperadas em países em desenvolvfmento,
como a China.
Quando a Waldsterben foi idsntiticada pela primeira vez na Alemanha, no inicio dos anos 70, foi-lhe
dada pouca importância. Mas, em 1982 o governo se alarmou quando descobriu que 8 por cento de suas florestas
estavam danificadas. Em 1983! este número passou para
34 por cento e em 1984 para 50 P9r cento. Em 1985,
52 por cento das massas florestais mostravam sintomas
de declínio.
·
Algumas espécies de árvores foram atingidas com
seriedade particular. Em 1987, 87 por cento das massas
florestais de abetos brancos da Alemanha estavam dani-
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fcadas. Esta árvore já não é mais viável na Alemanha
e está rapidamente desaparecendo na Sufça e .na

~~ª

'

'

fins bélicos", observa o Dr. Peter Schütt, Professor de
· Botânica e Patologia Florestal na Universidade de
Munique.

·.

. · A Waldsterben é particularmente acentuada nas florestas Negra e Bávara, na Alemanha •.
· ·Algumas destas florestas dão a impressão de
terem sido aspergidas com algum ag!Jnte qufmico para

Fonte: Lean G, Hirrichsen D e Markham A, 1990. Atlas
ths Environment, Arrow Books, Londres.

'·
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Quarta Parte: Anexos
a) Programa de Diversidade Biológica

4.1. Ane;xo 1 : Missão e Atividades do WWF

•.

A missão do WWF foi definida em 1990 como sendo a
conservação da natureza e dos processos ecológicos
através:
·
D Da preservação da genética, das espécies e da diversidade do ecossistema;
D Da garantia de· que o uso de recursos naturais renováveis é sustentável tanto agora como a longo prazo,
para o benefício de toda a vida sobre a terra;
D Da promoção de -ações que visam a reduzir a um
mfnimo a poluição e a exploração e o consumo esbanjador de recursos e energias.
D O objetivo final 'do WWF é a supressão e por fim a
· reversão da degradação acelerada do meio ambienta
natural do nosso planeta, bem corno auxiliar a construir
um futuro no qual os seres humanos vivam em harmonia
com a natureza.

Desde a sua fundação, em 1961, o WWF tem· estado na
linha de frente da batalha pela conservação da diversidade biológica. O seu trabalho sobre as florestas tropl-.
cais e pantanais tem por objetivo conservar a mais ampla
gama de ecossistemas e preservar a própria diversidade
biológica.
·

b) Programa para o Uso Sustentável de
.Recursos Naturais Renováveis·.
OWWF, junto com o UNEP e a IUCN, .patrocinou-apreparação e o lançamento da Estratégia de Conservação
Mundial, que promoveu o conceito do uso contínuo sustentável de .recursos renováveis.' Desde então, o WWF
tem trabalhado cada vez mais com as comunidades locais para pôr em prática o uso sustentáve].
r

Os seguintes princípios organizacionais guiam o WWF
no seu trabalho:
D O WWF deve ser uma organização global, independente, multi-cultural e desvinculada de qualquer partido polftico.
D O WWF deve usar toda a melhor informação disponfvel para atacar .os problemas.
D o· WWF d~ve escutar atentamente as comunidades
locais, respeitar as suas posições e levar em conta as
suas necessidades. .
.
.
D O WWF deve lutar para construir parcerias adequadas
com outras qrganiiações conservacionistas, bem como
com instituições ecológicas e populacionais, governos e
o público em geral.
O O WWF deve e~tabeÍ~cer ·objetivos e avaliar criticamente todos os seus esforços.
D O WWF deve fixar agendas relevantes para instituições .governamentais e não-governamentais e empreender ações resolutas para fazer com que·todos os itens
sejam tratados ..
D O WWF deve buscar o diálogo e evitar ·as confrontações desnecessárias.
·
D 'O WWF deve ser um administrador zeloso para com
os fundos que ele gere ou dirige.
.
D O WWF deve esforçar-se por conseguir apoio de um
amplo espectro de indivíduos e organizações.
D O WWF deve planejar o seu trabalho e tomar decisões baseadas numa visão do· mundo a longo prazo e
deve estar consciente do conteúdo ecológico mais amplo
no qual o seu trabalho é empreendido.

e) Programa para reduzir a poluição e a
exploração e o consumo esbanjador de
recursos
Nos últimos anos, um certo número de organizações nacionais do. WWF têm lutado contra a exploração-e o consumo desperdiçador de recursos e energias e para a
reduçãcda poluição •. O WWF reconhece que estas questões têm uma dimensão global, que elas ameaçam toda
a terra e são, por conseguinte, urna ameaça para as
prioridades tradicionais do WWF.
As atividades· do WWF relativas à conservação das florestas tropicais dividem-se em três programas:
1. As florestas tropicais são os maiores raservatõrlos do
mundo de diversidade· biológiç:a e desémpenham um
papel fundamental na manutenção dos processos eco-.
lógicos. O WWF gasta anualmente cercá de 5 milhões
de dólares em projetos de conservação em florestas
tropicais úmidas · e de florestas secas abertas.·
.
Um dos primeiros projetos do. WWF, em 1962, foi
o de marcar os limites de uma reserva florestal em Madagascar. Muitos projetos atuais ainda são baseados na.
proteção de áreas de florestas primárias, como oParque
Nacional de Manu, no Peru, que abriga 1 O por cento das
espécies de pássaros do planeta -.
A proteção de áreas de florestas primárias (floresta
que não foi significantemente alterada através de extração .de madeira ou outras formas de degradação) é vital
para a conservação da biodiversidade. É cada vez mais
reconhecido que uma grande parte das florestas tropicais
_remanescentes fora (e até mesmo dentro) de reservas ·
estão seriamente afetadas pelas· atividades humanas.
Em muitos países, isto simplesmente assume a forma
de desmatamento para a agricultura ou desenvolvimento
industrial.
2. Além do estabelecimento de um maior número de
áreas protegidas, o WWF promove a utilização susten. tável de florestas fora das áreas protegidas .. Jsto pode

Para concretizar os elementos enunciados para a
sua missão, são necessárias atividades em três áreas
chaves:

25

variar, dependendo das necessidades e oportunidades
regionais, mas significa, mais simplesmente, extrair apenas o que a floresta pode regenerar durante um dado
período de tempo. Os habitantes originais das florestas
tropicais - populações indígenas - têm "usado" a floresta
sustentavelmente através de milênios e vários projetos
do WWF envolvem um trabalho em estreita colaboração
_com povos indígenas, para aprender a experiência deles
com a floresta e apoiar as suas aspirações por direitos
à terra e ao desenvolvimento.
Muitos exemplos recentes de utilização sustentável
incluem as reservas extrativas da Amazônia, das quais
castanhas-do-pará, borracha e mel são retirados. Pesquisas recentes no Peru mostraram que o valor de florestas geridas sustentavelmente pode atingir 6.820
dólares por hectare, Quando as florestas são desmatadas para a criação de gado, o valor baixa para 2.960 .
dólares por ha (vide 2.2.).
Nos Camarões, o WWF está promovendo desenvolvimento agrícola sustentável na zona tampão em torno
do Parque Nacional de Korup, para reduzir a pressão
exercida sobre a floresta. Um projeto "do WWF com uma
cooperativa florestal indígena· no Peru usa gestão florestal inovadora para fornecer rendimentos para as comunidades IÓcais e para reduzir a pressão sobre um
parque nas imediações. Na Costa Rica, o WWF trabalha
com silvicultores e carpinteiros locais cuja dependência
econômica das florestas na Península de Osa os obriga
a efetuar uma gestão sustentável.
· O WWF reconhece que muitas das pressões sobre
. as florestas dependem de fátores macroeconômicos tais
como a dívida, os termos do comércio internacional e a
maneira como o crescimento econômico e a renda naclonal são percebidos. Estas pressões · não podem ser
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reduzidas através de projetos de campo tradicionais, mas
devem ser resolvidas nos foros internacionais apropriados, como o Banco Mundial, a OCDE, o UNCTAD, o
GATT, a 1rro•, e através de consultas entre governos.
O WWF está aumentando seus esforços para controlar
e influenciar tais deliberações.
3~ A crescente preocupação internacional sobre as mudanças climáticas globais realça a importância do. salvamento das remanescentes florestas tropicais.
Ademais, o consumo esbanjador de madeira tropical
deve ser rapidamente reduzido.. _para afrouxar as
pressões que sofrem as florestas tropicais.
A queima de florestas tropicais é a segunda fonte
mais importante de dióxido de carbono (C02). após a
combustão de combustível fóssil. Como as florestas
tropicais são um recurso vital para a humanidade e
estão localizadas nos países menos desenvolvidos, o
WWF considera necessário reavaliar a relação tradicional entre doador e recipiendário de ajuda para o
desenvolvimento e estabelecer relações de cooperação
e de intercâmbio comercial baseadas em necessidades
mútuas e na interdependência. A perda de florestas
tropicais pode afetar e afetará todas as sociedades do
planeta.
A falta .de consciência da conservação das florestas
tropicais · tanto nos países desenvolvidos como nos
menos desenvolvidos é um problema fundamental com
o qual o WWF tem lidado desde os anos 80;
• OECD (Organização para a Cooperação Econômica e
o Desenvolvimento), UNCTAD (Conferência das Nações·
Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento), GA IT
(Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), IITO (Organização Internacional para a Madeira Tropical).

alcançar a economia de mercado, mas que podem ser
vitais para as comunidades locais. As agências bilaterais
e multilaterais devem ter a devida consideração pelos
produtos florestais não derivados da madeira, que são
tão valiosos para as economias locais.
O papel específico das populações florestais deve
ser incluído .e questões 'corno o direito à terra e a propriedade da· terra são fundamentais para a política florestal atingir diretamente as .causas subjacentes do
desmatamento. A falta de envolvimento participativo das
comunidades locais das ONGs tem contribuído para o
fracasso econômico ou a não adoção de muitos planos
e programas. Os futuros projetos de campo em matéria
de florestas e as iniciativas em políticas devém evitar
cair nesta armadilha, se quiserem obter êxito nos planos
social, econômico· e ambiental.
D Evitar exploração Insustentável. Na prática, estas
· enunciações sugerem que as agência·sde cooperação e
financiadores multilaterais não devem apoiar projetos
que incluem a construção de estradas ou extração
comercial de madeira em florestas primárias, a não ser
que os pré-requisitos necessários para assegurar a sustentabilidade, como descritos acima, sejam satisfeitos.
As agências de cooperação devem assegurar-se de·
que os seus projetos e atividades não agravam proble. mas existentes. Dado ·que os critérios para a gestão florestal sustentável em geral não são ainda aplicados,
seria mais urgentemente prioritário, na maior parte dos
casos, concentrar os investimentos no aperfeiçoamento .
das práticas em concessões existentes antes da abertura
das áreas fronteiriças à exploração. Isto, por- sua vez,
requererá uma maior ênfase na produção de madeira de
florestas secundárias; que são· muitas vezes áreas que
já foram exploradas e que requerem investimento para
tornar sustentável a sua gestão.
D Controle. Atualmente, é exercido pouco controle preciso ou freqüente das mudanças nas áreas florestais.
Este processo é um elemento chave na avaliação do
sucesso das políticas florestais quesão adotadas e como
guia para o êxito dos esforços internacionais para reduzir
os níveis de destruição das florestas. Apesar de se re- ·
gistrar que o f IÚxo de ajudas para o setor florestal dobrou
nos últimos cinco anos, os· índices de desmatamento
quase dobraram, É pois fundamental que alguma forma
de controle independente seja desenvolvido para satis- · ·
fazer o contribuinte, mostrando-lhe que os fundos de cooperação estrangeiros estão sendo gastos com eficácia
e de maneira ecológica e socialmente aceitável.

4.2. Anexo 2: Critérios para a Avaliação das
Políticas e dos Projetos em matéria de
Florestas Tropicais

D

Estabelecimento de patrimônios florestais permanentes para proteger áreas intactas de florestas existentes e atingir uma melhor gestão das áreas já degradadas
ou entregues a concessões madeireiras ativas.
D Adoção de diretrizes nacionais para a gestão florestal sustentável. Cada pais desejoso de receber as-.
sistência para o desenvolvimento no setor florestal deve
desenvolver um conjunto de padrões florestais nacionais
em harmonia com as "Diretrizes para a Gestão Sustentável de Florestas Tropicais Naturais" da ITI0.30 Se
necessário, uma assistência ao desenvolvimento deve
ser fornecida para ajudar neste aspecto.
O Reformulação dos regulamentos e polítlcas para
a concessão de extração de madeira que promovam
deamatamentc, As polfticas governamentais muitas
vezes servem para desvalorizar os recursos florestais,
encorajando assim desmatamento excessivo e expansão
não sustentável de indústrias madeireiras. Os sistemas
de taxas e incentivos controlados pelo governo que encoraja a rápida degradação dos recursos em madeira,
bem como as políticas setoriais que acarretam amplo
desmatamento devem ser rigorosamente controlados e
modificados.
O Ámpllação da análise econômica. Muitas vezes os
planejadores se concentram exclusivamente nos benefícios alcançáveis a curto prazo na exploração florestal,
dedicando pouca consideração aos. beneffcios sociais e
ambientais auferíveis a mais longo prazo.
Uma melhor abordagem deve avaliar os benefícios
globais (ambientais, sociais e econômicos) das florestas,
antes de se concentrar nos benefícios tangíveis.
Embora s_e reconheçam as limitações da atual
metodologia econômica para avaliar adequadamente
todas as funções das florestas, pelo menos a validade
do conceito deve ser reconhecida. Devem ser feitos esforços de quantificação baseados em recentes inovações
metodológicas e as limitações devem ser claramente definidas.
D Uma maior participação local. A participação local
na concepção de projetos é um outro instrumento para
a ampliação da análise econômica. As populações locais
conhecem o valor dos bens e serviços que as florestas
lhes oferecem. As funções da floresta que são mais
freqüentemente subestimadas são as que podem não
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