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1 
L ASPECTOS GERAIS DA REGIÃO 

LI. O Amblnit• Físico 

A Região Sudeste, como o próprio nome indica. localiza-se na porção a sudeste do tmit6rio 
brasileiro, possuindo uma área de mais de 900.000 kJnl, dividida irregularmente entre quatro Estados. Limita 
se ao norte com a Região Nordeste, a oeste com a Região Centro-Oeste. ao sul com a Região Sul e a leste com 
o Oceano Adântico. 

Geologicamente a Regi.ão apresenta f'onnaçõcs oriundas desde a era pré-carnbríana, o terciário e 
quaternário, compreendendo desde rochas vulcânicu até planícies recentes. 

O relevo da Região Sudeste apresenta~ bastante diversificado. Em termos gerais, após uma fiixa 
litorânea recortada e muitas vezes com escatpaS abruptas, ocorre uma cadeia montanhosa que se extende de 
São Paulo (Semi do Mar), passando por Minas Gerais (Serra da Mantiqueira) até alcançar a Bahia, com a Serra 
do Espinhaço. O interior da Região apresenta um planalto de relevo mais regular, que em São PauJo perde 
gradativamente cm altitude, indo fonnar a bacia do Paraná. Fato semelhante ocorre em Minas Gerais, em 
direção ao Rio São Francisco. · 

Quanto aos solos, as principais classes encontradas na Região Sudeste são solos com Horizonte B 
Latossólico, solos com Horizonte B Textural. solos com Horizonte B Incipiente, solos pouco desenvolvidos e 
afioramcnto de rochas. 

/vs principais bacias hidrográficas encontradas na Região Sudeste são, por ordem de grandeza, a do 
Paraná, do São Francisco e a do Adãntico sul • trecho leste, englobando o rio Paraiõa do Sul e o Doce. 

Situada na zona tropical, a Região apresenta uma variedade de aspectos que permitem a 
caracteriDçio de diferentes tipos climáticos. Nc:Ja registra-se a transição de climas quentes pua o 
mesotérmico, pela ocorrência de diferentes condições nas zonas de maior altitude e latitude. Face a sua 
situação tropical. são predominantes as chuvas de rtgimc tropical, no que se nota a ocorrência de uma estação 
seca perfeitamente definida. De um modo gera). o período chuvosc se inicia em outubro e se estende a março. 
A partir dais diminuem as chuvas, atingindo o mínimo no inverno, geralmente no mês de agosto. 
Considerando a dinâmica climática do continente sul-americano, definida pelas massas tropicais e polares. 
verifica-se na Região a oconência de duas grandes unidades climáticas regionais: a do sul, ca.ra.ctcrlzada por 
climas permanentemente úmidos caractcósticos das margens orientais e SlJb.tropicais do continente invadido 
pela ftente polar, mas dominado por massa tropic:al marítima; e a do norte., definida por climas tropicais, 
ahcmadamente seco e úmido no interior e permanentemente úmido no litoral. 

Prevalecem temperaturas medianas e altas. sobretudo na primavera e verão, sendo os maiores valores 
encontrados na região oeste e no litoral centro-norte (média anual de 200no sul de Sio Paulo a 24° C no norte 
de Minas Gerais e média das máximas superiores a. JOO nos vales e baixadas litorâneas). As~ mais mas 
situam-se ~ porções mais elevadas das Serras do Mar e da Mantiqueira. ou no sul da Região, mais sujeito à 
ação das frentes polares (média anual de IS° C). 

0a maiores totais pluviométricos registram-se nas serras de Itatiaia, da Mantiqueira e do Mar, 
ocasionados pela freqüente atuação dos sistemas frontais ao longo das Serras do Mar e da Mantiqueira, cujas 
vertentes se opõem ao avanço das correntes de sul. Em alguns destes locais a pluviometria anual pode 
ultrapassar 4.000 DJIJ1, como em Paranapiacaba (SP). No restante da região, a pecipitação oscila em tomo de 
l .SOO mm ou menos, alcançando nos vales do Jequitinhonha e Doce apenas 900 mm anuais. 

1.2. Ambiente Blótko 

A formação nativa denominada Mata Atlântica Ç()fl.VÍVC com wna dicotoIJlia. Apesar de apresentar a 
maior diversidade da muna brasileira, constitui-se num dos ccossistc:mas mais ameaçados do País e do 
M1mdo. . 

A tlora é altamente diversificada, com mais de 10.000 espécies e grande porccnmge:m de c:ndemismos 
- 54-/e para árvores e 40'/e para plantas em geral, das quai5 as bromélias e palmeiru representam 65% destas. 

Grande incidência de endemismos i cnc:ontrlda na &una: 92-JÍ de anfibios, 40-4 de mamif.eros. 
répteis e aves. Ou 202 espécies de falma brasilen ameaçadas de extinçio, 171 (859.4) estão presentes na Mata 
Allântica, como por exemplo o muriqui ou mono cavociro ()Jrodut.0.1 aracnoilÚ1), o mico-leio-dourado 
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2 
(J.Aontopithtcus r. rosa/ia). o mico-leão-de-cara-dourada (J.AontopJlhtcus rosollo chrysom~). e vários 
outros mamíferos, e aves, também raras. como a jacutinga (fipilt Jacutinga), papagaio chauá G,-ima:ona 
brasiliensis) e o curraleiro (Ama:ono vinacea). dentre outras. É notável a diversificação primatológica cuja 
importância é de reconhecimento mundial. pois contribui com 21 das SS espécies brasileiras. Ainda hoje a 
composição &wústica não se encontra totalmente conhecida, tendo sido recentemente descoberta uma nova 
espécie de mico-leio, oúonlopltluaa caissQrO. 

A Mata AtJântica é. na verdade, um complexo conjunto de formações Ooresmis: a 8cresta ombrófi!a 
dema atlântica, a 8orcsta ombrófila mista com araucárias, a floresta estacionai decidual, a floresta estacionai 
semidccidual e os ecossistemas associados. como 15 ilhas oceânicas e costeiras, restingas e manguczais, 
florcsw costeiras, encraves de campos e campos de altitude (IBGE, 1988; Mapa de Vegetação do Brasil). Tais 
fomlações podem ser assim c:aracteriDdas: 

A Floresta Ombrófila Densa Atlântica corresponde à exuberante vegetação da faixa costeira, também 
conhecida como floresta úmida. Esti, hoje, reduzida a remanescentes 1ocaliz.ados nas zonas litorânea da 
Região, preceriamente protegidos nas serranias costeiras (Serra do Mar), cuja topografia desfavorável 
desestimulou o seu aproveitamento econômico. Constitui uma floresta densa, com folhagens permanentes e 
árvores de 20 a 30 m de altura, com presença de numerosos cipós, trepadeiras e epíâtas, dentre as quais se 
destacam as bromeliáceas, cactáceas e orquidáceas. 

A Floresta Estacionai Scmidecidual constitui-se de formações tlorcstais intermediárias entre as 
florestas da encosta Atlântica e as formações não florestais do interior, marcadas pela estacionalidade foliar 
(cerca da metade da cobertura foliar superior, no primeiro ~. e da maioria das espécies, no segundo). Esse 
fenômeno é explicado pela presença de uma estação seca bem definida ou ainda pela intensidade do frio das 
regiões de clima ombrófilo. A Floresta Estacionai Semidecidual é mais significativa em termos de extensão 
original. Ocorria em grande parte do interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo e na 1.ona da Mata 
Mineira. Constitui& uma·fe:ição típica de planalto, com árvores a1t.as (30 a 35 m) formando o estrato arbóreo 
superior bastante descontínuo, além de estrato arbóreo intermediário de 12 a 15 m de altura, seguido por 
denso estrato arbustivo e sub-aroustivo. 

A Floresta Ombrófila Mista e com Araucárias é encontrada cm manchas de pequeno 
desenvolvimento, nas cristas e chapadas das serras da Mantiqueira e do Mar, onde a maior altitude compensa 
a menor latitude. Nessa fisionomia podem ser distinguidos dois tipos de comunidades: com a presença de 
araucárias e com a presença de Jauráceas. A mata mista é dominada pelo ~Paraná (t4,ouctiria 
angunifolio), espécie de grande valor econômico, sendo portanto objeto de intensa exploração e devastação. 
Atualmente, esta conformação florestal encontra-se reduzida a pequenas áreas rc:manesccn11:s. · 

No domínio do Cmado, pode-se distinguir pelo menos quatro ficics vegetais (cettadão, cerrado, 
campo sujo e campo limpo). que se diferenciam por 5U8S c:aracteristicas florlsticas e fisionômicas. O Cerradão 
caracteriza-se pelo aspecto aroóreo xeromórfico. As árvores têm esgaihamenlo profuso, grandes folhu 
perenes coóáceas e casca espessa e corticosa. Ju copas são ~. chegando a se tocar, o que geralmente 
impede a penetração direta dos raios solares, confcrindo..thc uma fisionomia florestal. O es1r.lto herbáceo é 
ínfimo e constituído por um tapete graminoso em tufos, entremeados por plantas lenhosas de pequeno porte. 
providas de x:ilopódios. e pahnc:ira,ç anis. 

O Cerrado, apesar de apresentar distintas configurações fisionômicas e flori.sticas, apresenta 
caractetisticas que o individualizam: o aspecto retorcido das árvores recobertu de grosso súber, o que lhe 
confere resistência ao fogo, muito comum nestas áreas abertas e planas. J.J copas e ramos não apresentam 
simetria, as folhas são grandes grossas e coriáceas. Não se verifica ainda a presença de cipó$ e epifitas. As 
árvores apresentam, de dois a cinco metros de altura. dispersas sobre mn tapete graminoso continuo, 
intercaladas de plantas arbustivu. baixas e de outras sub-arbustivas lenhosas, geralmente providas de 
estruturas subterrâneas chamadas xilopódios. As espécies lenhosas mais notáveis do çcmdo sio: lixeira 
(Curatdla ammcana). c:apitio-do-mato (TD'mi1JIJ!ia "'6tnlea'). ~-cavalo (J.,wCMa paniculata).. mv~ 
do-campo (DimorphanJra MOIJu), araticum ~ cru.nfolia) e barbatimlo (Stryphnodmdron 
adstringou), muiw com possil)ilidadc de aproveitamento alimentar. 

O Campo Sujo é mna vqetaçlo de l1bu5tos baixOi e espaçados, proveniente do canado atingido 
pelo fogo ou pela ação antrópic:a. Em fisjonomia também pode estar ~socia<k a solos erodidos muito rasos., à 
presença de cansa (crosta de laterita ou ~). Is chapadas pJanas com alagadiços ou Is deprcuõcs de 
tarenos baixos com solos mal drenados. Nio possui estrato ubóreo, sobresAindo-M a cobertura graminasa 
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3 
com representantes dos gêneros PaspaJum. Ponlcwn, Axonopu1, Ãndropo1on, com muitas espécies de 
interesse forrageiro. Apresenta as mesmas esl;)écies de pequenas áJvores do ccmdo, porém estas se encontram 
mais espaçadas e são cm geral mais baixas. E frequente a presença da palmeira buriti C.Mllllrltlo vtni/ero) nas 
depressões. e, da tixeira (Curattlla emericana) nas margens menos úmidas. 

O Campo Limpo constitui-se em vegetação hcrbácea de gramíneas e outras ervas campestres. 
ocorrendo cm alguns locais sub-arbustos tortuosos, muito baixos e bastente esparsos, configurando uma 
paisagem mais aberta do que a ant.eóor. A composição ftoristica é semelhante a do campo sujo, sendo muito 
utilizada no pastoreio de animais. ·· 

A Caatinga é mn tipo de vegetação estacional-semidecidual, apresentando árvores baixas, raquiticas, 
troncos delgados e csgalhamento profuso. Muitas espécies são microfoliadas e outras são providas de acúleos 
ou espinhos. Os principais gêneros encontrados na caatinga são Zizyphzu, Acacta, Bauhini«; Cassia, Mimosa 
e Erythroxilum, além de cactáceas e bromélias em profusão. 

A Vegetação Litorânea ocorre ao longo do litoral. em faixa quase continua, de largura variável 
Compreende a vegetaçãodas praias, das dunas. das restingas e dos manguezais, a seguir descritas. 

A Vegetação das Praias está relacionada aos solos arenosos litorâneos, sob influência das marés e das 
vagas, estando submetida à ação da salinidade. Por todo o litoral da Região Sudeste, a vegetação das praias 
apresenta-se mais ou menos uniforme, quer fisionomica quer fioristicamc:nte. Começa a aparecer na fiúxa 
atingida pela maré alta, com a presença de uma única espécie: a Iresin« portwacoidt.1, planta rasteira que 
pode atingir até 6m de altura. Na zona onde IS ondas só chegam esporadicamente, ao lado daquela espécie, 
aparecem outras espécies, como as gramíneas, capim areia (!'anicwn racemosum), grama da praia 
(Sporololnu virginicius) e capim da praia (Sttnotaphrum .recundatum). Outras espécies como pinheiro da 
praia (}?.murea marilima) e salsa da praia (lpomato pu-caproe) podem estar presentes. Na parte mais 
elevada, já fora do contato direto das ondas, a vegetação se modifica, apresentando maior número de espécies, 
de porte herbáceo, porém mais desenvolvido. Aparecem então os primeiros sub-erbustos, dos quais IS 
principais espécies são: grama da praia (SporoÚJbw virginicus), feijão da pnia (Conawzlia obtusifolia), 
campainha branca (lpomoea acetosatfolia). salsa da praia (lpomoea pes caprae), pinheirinho da praia 
lfl,emirea marilima). mangue da praia (Scanola plumiui). PolygaJa 1p, dentre outras. Finahnen~ na zona 
não atingida pela água do mar, aparece o guriri ~goptn-a armaria) ou a maçã da praia (Chry;robalanu., 
icaco ). além de orquidácc:as. bromelikeas e cact:áceas. 

A Vegetação das Dunas ocorre logo após a área de praias. cm dunas em direção ao interior. Nestas a 
vegetação tem pepc1 importante em seu dcsc:nvolvimento e particulmncnte em sua fixaçio. A cobertura 
wgetal das dunas é constituída predominantemente por ciperáceas. mirtáceas, euphorbiáceas. bromcliácns, 
aráceas, anacardiáceas, melastomatáceas, cactáceas e gramíneas, sendo muitas delas comuns as praias e 
restingas. 

Alternando-se com &ixas ümidas, a Vegetação das Restingas ocupa faixa de laJgtira variável a.o longo 
do litoral. O conjunto geobotânico é semelhante ao das praias e dunas, apesar de apresentar características 
próprias como maior variedade fisionômica. Assim. também apresenta, além daquelas, vegetação herbácea 
embrejada, .florestas de caráter esclcrófilo e até mesmo pantanosas nas partes mais úmidas. A vegetação de 
restinga, de 1UDa maneira geral, está bastante alterada ou destruída, tendo em vista as constantes intervenções 
antrópicas, dentre as quais se destaca a implantação de loteamentos para residências de veraneio, 
principalmente. 

A Vegetação dos Mangues ocorre em solos pantanosos, oriundos da deposição de 
sedimentos finos nos fundos de baías e nos estuários, sujeitos à inftuência das àguas salobras. Constituem-se 
de plantas de porte aroustivo, chegando, por vezes. a arbóreo. São comuns as raíu:s adventícias, que servem 
de fixadores ao solo lodoso. os pneumatóforos. que slo 6IpOS especiais para a absorção do oxigênio. e as 
folhas coriáceas que evitam a transpiração excessiva. Além destes, também são comuns as adaptações para 
flutuação. o que fàciJita a disscminaçio dos vegetais. AJ espécies são variáveis de acordo com a naturc2Jl do 
substrato e o alcance da maré, ocorrendo altemadamente, mangue-vennelho (Rhbophoro mangle), mangue 
siriúba (11.vtcmia tommtosa) e mangue-bnnco (JuJgrmcularlo racemou). Outras espécies também do 
comuns, podendo-se citar dentre elas: algodão-da-praia Q{ibiscw 1'1.ioceiu) e samambaia (/lcro8tichum 1p). 
alem de plantas natantes. corno as pingo d'água e ninféia. 

AY. Almirante Barroso,nq6J .sala~CentrofRJ -CEP20036-900. Td/Fax>(02l)Q6SD6'11 240-1072 
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Os campos rupestres ou altimontanos são founaç&s campestres de altitude. normalmente 

encravadas entre outras formações vegetaíi, constituindo Iàitos ou agrupamentos de relítos, com ocorrência 
freqüente de cndemismos. 

Ll.Populaçlo 

63 milhões de pessoas aproximadamente habitam a Região Sudeste cm 1992 representando 42,6.5% 
da população brasileira. A densidade dc:mográ&a é variável nos diferentes Estados, resultando em uma média 
de 67;&() habitantes por quilômetro quadrado para a Região. significativamente superíor à média brasileira de 
17.)6 hab/km2 (tabela 1.1 ). 

Tabela I.l - População na Região Sudeste. segundo os Estados 

Nº HABITANTES 
POPULAÇÃO 1991 

% DO SUDESTE DENSIDADE POPULACIONAL 
(HAB./Jalr) 

ESTADO 

Espírito Santo 2 • .598.SOS 
Minas Gerais 15.946.270 
Rio de Janeiro 12.783.861 
São Paulo 3l..S46.4i3 
SUDESTE 62.87.5.109 

4.14 
25,36 
20.33 
S0.17 
)00,00 

56,82 
26.82 

292,85 
127,07 
67180 

BRASIL 146.917.459 17J:!6 
Fonte: IBGE - .An. Estat. Brasil. 1993 

A população na Região Sudeste está concentrada em São Paulo que. apesar de ocupar apenas 2'79.A. da 
área, possui SO % do total da população da Região. Este fato pode ser comprovado pela densidade 
populacional do Estado, bem superior à média regional. O Rx> de Janeiro apresenta um con~ 
populacional elevado, que lhe confere a maior média de densidade do Sudeste. estando 95 % deste 
contingente concentrado nas áreas urbanas do Estado. 

A tabela 1.2 indica a dinâmica de c:rescimcnto da populafão na Região Sudeste. Nota-se que a taxa de 
crescimento para a Região como um todo, vem caindo a cada década, sendo no entanto diferenciada para cada 
Estado. 

Os Estados de Espírto Santo e São Paulo caracterizam-se por apresentar ao longo do tempo elevadas 
taxas médias de crescimento, superiores às médias da Região. Até a década de 1970, o Espírito Santo perdia 
para São Paulo. passando cm 1980 a apresentar a mais alta taxa de msàmcnto da Região. 

Tabela 1.2 - População residente na Região Sudeste e tau de crescimento, segundo os Estados 

ESTADO POPULAÇÃO <Ni E TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIA ANUAL• 
1960 " 1'70 " 1980 % 1991 % 

Espírito Santo 1.170.858 ~1 1.599.333 3,66 2.023.340 2.6S 2.598.505 2,58 
Minas Gerais 9.6S7.738 2,33 11.487.415 1,89 13.378.553 1.65 lS.731.961 J.60 
Rio de Janeiro•• 6.610.748 3,46 8.994.802 3,61 11.291.520 2.SS 12.783.761 1.20 
São Paulo 12.809.231 l.39 17.771.948 3,87 2S.040.712 4209 31.S46.473 2,36 
SUDESTE J0.630.721 3!06 3'.1!3.491 ~OI 51. 73'.tl! UI ,2.'60.700 t,'l 
• crescimento :médio da década anterior 
•• 1960 e 1970 incluem população do Estado da Guanabara 
Fonte: IBGE - An. Estat. Brasil, 1993 

A'f. Almirante Batr010, nq 63 w.Ji~ Centro/R.J • CEP 20036-900 -Td/Fax>(021) WR~ 2 4 0-1O72 
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O Rio de Janeiro foi o e'1ado da Regilo Sudeste que apresentou a maior reduçio na taxa de 

crcacimcnto populacional médio, saltando de 3,61% na década de 1960 pera 1.20-" na de 1980, • menor taxa 
da Região. Tal alteraçio deve-se possivelmente ao esvaziamento político e posteriormente econômico somdo 
pelo Estado após a mudança da capital do país para Brasília, em 1961 . 

Observando os dados contidos nas tabelas anteriores, é possível estimar, através de instrumentos 
estatísticos, o total de habitantes por atado da Região Sudeste nos anos 2000 e 2010, confoune apresentado 
na tabela 1. 3 . 

Tabela 1.3 - Estimativa da popu1açlo da Reg;ão Sudeste em 2000 e 2010 

ESTADO POPULAÇAOEM2000~ POPULACÃ9 EM 2010 
Espírito Santo 3.004. n4 3.476.307 
Minas Gerais 17.820.000 20.279.000 
Rio de Janeiro 12.783.122 18.21'..5'72 
Sio Paulo 37.'65.540 44.253.392 

Fonte: Elaboração da Coordenação Sudeste a partir de dados dos Relatórios Estaduais 

L4.Sódc>-Ea,oomla 

A Região Sudeste tem. atualmente, cerca de 1, 7 milhões de domicílios particulares rurais. Esta 
quantidade é cerca de 2004 menor do que o número de domicílios particulares rurais existentes em 1940. Nota· 
se para a Região como um todo, à acessão do Espírito Santo, que o número de domicilias rurais cresceu 
gradativamente até 1960, para depois sofrer uma queda acentuada Tal diminuição vincula-se em parte. à 
concentração fundiária, onde há aumento da área por propriedade, e por outro lado a wna pequena retração no 
total da área de propriedades rurais, que cede espaço à c:xpansã.o das zonas urbanas. 

Tabela 1.4 - Número de domicílios particulares permanentes rurais, ocupados na Regi.ão SUdeste 1940-1991 

ESTADO 1,'8 1. 1,so 1960 1970 1980 1991 
Esp(rito Santo IOS.627 119.073 137.217 148.470 140.558 148.494 
MinasGerm 940.702 1.009.399 l.OS9.662 969.045 8S5.83S 868.601 
Rio de ·Janeiro• 243.184 247.376 253.282 198.0.51 191.~ 1-16.692 
SioPaulo 159.060 824.396 927.487 644.296 S8.S.912 534.314 
SUDESTE 2.060.653 2.221.913 2.438.159 1.959.862 1.773813 1.691.101 
• atual divisão políticc>administrativa do Estado do Rio de Janeiro 
Fonte: IBGE -An. Estat. Bmsil,, 1993 

Em mvd nacional, a década de 80 caracterizou-se principalmente até 1983, pela cxxmência de forte 
crise econômica. A pctir de meados até o fim da década, com a implementação de quatro planoa de 
estabilização eoonômica, succdermJHe períodos de maior dinamismo, intcrcalados com periodos de retração. 

O número de pessoas ocupadas (população economicamente ativa) na Região Sudeste compreendeu 
em 1990 um total de 43 milhões, como pode ser visto na tabela 1.,. Os índices de emprego de 1990 revelam 
uma taxa de atividade (população economicamente ativa/população em idade ativa) de 56,.5 % para a Região, 
inferior àqueles obtidos cm 198éi'87 (período de maior dinamismo econômico). Para o Brasil. • taxa de 
atividade foi de 49% em 1980 e de 56, 7 % em 1990. 

Em 1990, a taxa de desemprego total (população desempregada! população em idade ativa) foi de 3,7 
% para o País, de 4.2 % para o Sudeste e de 2, 72 % para São Paulo. Em geral, nos pcáodos de retração não 
ocorreram fortes ampliações nos mveis de desemprego, com exceção da crise de 1981183, quando verificou-se 
mn aumento explosivo (3,.57 % em Sio Paulo em J 983). em função da queda acentuada do rúvd de emprego 
indus1rial 

AY.Alminnte Barrolo.nq 63-1111 m5centro/RJ ·CEP 20036-900- Tel/Fax,(021) ~JQ 240-107 2 
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Tabela I.S - lndices de emprego na Regilo Sudeste e no Brasil em l 990 

INDICE REGiXO SUDESTE BRASIL 
População de l O anos ou mais 
População economicamente ativa 
População não economicamente ativa 
Taxa de desocupação(%) 
Taxa de atividade(%) 
Razão de dependência em relação às pessoas economicamente ativas 

52.390.826 
29.601.29S 
22.789.531 

4.2 
S6,S 
lJ 

J 13.629.325 
64.467.981 
49.161.344 

3,7 
S6,1 
lJ 

Fonte: IBGE • An. Estat Brasil, 1993 

A renda "per capita ••• considerada um indicador síntese da condição econômica da população. será 
aqui considerada para os Estados da Região Sudeste, e apresentada na tabela 1.6. Note-se que o Sudeste 
produziu enquanto que S9.4 % do PIB brasileiro. S9,64 % do PIB da Região foi gerado por São Paulo, 
correspondendo a 35,43 % do PIB do Pais. A participação dos demais estados na formação do PIB do Sudeste 
foi de 16,63 % para Minas Gerais, 20,9 % para o Rio de Janeiro e de 2,83 % para o Espírito Santo. 

Tabela 1.6 • Produto intemo bruto a custo de fatores, valor total absoluto. "'per capita •• e relativo segundo os 
Estados da Região Sudeste em 198.S 

ESTADO VALOR ABSOLUTO VALOR 
RELATIVO(%) 

VALOR •PER CAPITA" 
{CrS) ~ ~ ~ 

1.760 
1.630 
2.460 
3.020 
2.500 

Espírito Santo 21.2.S.S.062 
Minas Gerais 124.665.019 
Rio de Janeiro 1S6.654.967 
São Paulo 447.0S8.981 
SUDESTE 749.634.02, 

1,68 
9,88 
12,41 
35,43 
59,40 

9.399,8 
8.686.3 
13.154,7 
16.121,l 
13.326!1 

3.980.348 
23.345.509 
29.336.136 
83.718.910 

140.380.904 
BRASIL l.l61.!J78.6t, l.110 236.325.514 100!00 9.666,1 
Fonte: IBGE-An. Estat Brasil, 1993 

; 

Em~ as regíões maís industrializadas apresentam renda "per capita" mais elevada, o que ~ca 
a média ~ Região Sudeste ser quase 40 % superior à média nacional No Sudeste, destacam-se São Paulo e 
Rio de Janeiro como estados com PIB "per càpíta" superior à média nacional. o primeiro igualmente superior 
à média regional. 
". A Região SUdeste apresentava em 1990, um total de 85,.33 % de al1àbetizados com 5 anos ou mais de 

- idade, representando uma taxa maior que a média brasileira, que foi de 76. 70 % da população alfàbetizada. 
O Sudeste contava em 1991, com 64.415 estabelecimentos de ensino, do pré-escolar ao nível superior 

(rabeia 1.1). Deste montante, 9,11 % situavam-se no Espírito Santo, 2.S,89 % no Rio de Janeiro, 27,37 % em 
São Paulo e 37,63 %, a a maior participação. em ~ Gerais, Sendo o maior estado da R.egiio Sudeste em 
área. mas não em população, Minas Gerais apresenta neste particular uma situação privileliada 

O número de estabelecimentos de ensino de nível superior da Região Sudeste é extremamente alto 
em relação ao total no Brasil. Este dado não significa entretanto que a Região satisf'aya a sua demanda por 
profissionais de nível superior, mas sim que o número de estabelecimentos é extremamente deficiente em 
outras regiões do País. 

240-1072 
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Tabela 1.7 • Número de estabelecimentoc de ensino na R.egilo SUdeste em 1991 

ISTADO 
NUMERO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PRÉ. ALFABETI- PRIMEIRO SEGUNDO SUPERIOR• 
ESCOLAR ZAÇÃO GRAU CRAU 

TOTAL 

Espirito Santo 1.121 167 -1.348 221 20 
Minas Gerais 5.015 • 17.834 1.226 124 
Jtio de Janeiro 3.263 S.901 6.467 953 111 
Sio Paulo S.041 • 9.587 l.707 309 
SUDDTE H.SOO '-0'8 31.2J6i 5.117 *" 

S.877 
24.259 
16.69S 
17.644 
'4.47S 

BRASIL S6.167 Sl.6.M t,3.820 11.91 193 314.187 
• inclui universidades, federações de escolas e &culdadcs integradas, 116n de estabelecimento isolados 
Fonte: An. Estat. Brasil. 1993 

O sistema de saúde da Região Sudeste esti retratado, de fonna genérica, na llbe1a 1.8. É possi'ld 
notar-se a evolução do número de estabelecimento6 de saúde públicos e partieulata artre 1988 e 1990. Tuito 
o número de estabelecimentos públicos quanto o total de estabelecimc:ntos de saúde tiveram um aumenao 
entre 6 e 1,./e de 1988 1 1990. Os estabelecimentos particulares tiveram uma reduçlo em seu níanero, sendo 1 
fflfuçlo no Sudeste. com -3.,r-' em média. maior que I média apresentada pelo Pais, com -2,6%. o Espírito 
Santo 4 uma exc:eulo, pois o número de estabelecimento particulares aumentou cm quatro unidades durante 
este penodo. represcmando, no enianto, um amnc:nto de apenas 0,,3%. .•. ~ 

Na Jleipio Sudeste, OI hospitais públicos pedàzem 60 % do total de es1abelecimentos de ~ valar 
este abaixo da média nacional de 67 % pua 1990. São Paulo e Rio de 1aneiro comn1>Ucm para I ie4uç1o da 
JMdia regional. apresentando SI e 53 % dos estabdccimcntos públicos, enquanto Espújto Santo e·Minu 
Gerais possuem 68 e 73 % respectivamente. 

Tabela L8 • Distnõuição dOI e&tabelecimentos de saúde 1106 Estados da Região Sudeste cm 1988-90 

ESTABELECIMENTOS PUBLICOS 
ESTADO 1918 lffl 1'90 

ESTABELECIMENTOS PRIVA.DOS 
1'81 lffl 1'90 

Espírito ~to "65 
Mirm Gerais 2.958 
JUo de Janeiro 1.070 
Sio Paulo 2.j()S 
SUDESTE 6.998 

SmJ 
3.034 
i.iss 
2.652 
7.349 

S4.S 
3.1,0 
1.227 
2.804 
7.726 

l'10 263 253 
l.213 1.197 1.179 
1.081 1.083 1.08S 
2. 770 2. 764 2.6S2 
S.334 S.307 S.169 

BRASIL 21.475 22.7M 12.1'0 J2.J2S U.143 
Fonte: An. Estat. B:rasil.1993 
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II. OS RECURSOS FLORESTAIS 

U.1. Cobertura Vegttal da Regiio 

A cobertura florestal da Região esta hoje reduzida a S% da cobertura original. Os remanescentes. associados 
a florestas secundárias, encontram-se concentrados ao longo das serras do Mar e Mantiqueira. em áreas escarpadas 
de difi.cil acesso que, por esta razão, foram preservadas. 

A classificação da vegetação brasileira carecia, atê recentemente, de uma unificação e globalização. 
Deficiência superada pela classificação proposta feita pelo IBGE e qu.c se baseia em critérios 6sionômico-ecol6gicos. 
Ela obedece a uma hierarquia de formações, delimitadas pelos parâmetros dos ambientes ecológicos e 
esquematizados segundo urna chave de classificação iniciada a peitir de duas grandes classes de foanaçio, a florestal 
e a campestre. 

De acordo com esta eíassiâceção, o sistema primárío da vegetação brasileira é dividido em Regiões 
Füoecologicas (quatro campestres e cinco florestais), que correspondem aos tipos de vegetação, sendo conceituadas 
como wn espaço definido por uma Ooristica de gêneros típicos ~ de formas biológicas caracteristicas que se repetem 
dentro de um mesmo clima, podendo ocorrer em terrenos de litologia variada, mas com relevo bem marcado; Áreas 
das Formações Pioneiras (três), as Áreas de Tensão Ecológica e os Refúgios Vegetacionais. O sistema secundário 
engloba as áreas que sofrem diferentes tipos de antropismo e as comunidades secundárias brasileiras, as Áreas 
Anttópicas. 

Originalmente, ~S.024.72.S ha ou ~9,34 % da R.eg:ião Sudeste eram cobertos por ãorestas, cuja distnõuição · 
pode ser vista na tabela rr. I. 

Tabela original Il.1 - Tamanho da cobertura tlorestal original na Região Sudeste 
ESTADO ÁREA TOTAL COBERTURA FLORESTAL ORIGINAL 

(ha) (ha) {%) 
Espírito Santo 4.618.410 3.961.400 
Minas Gerais SS.838.360 26.422.740 
Rio de Janeiro 4.390.970 4.200.S85 
São Paulo 24.880.880 20.440.000 

86,77 
44,90 
9S,66 
82.lS 

TOTAL SUDESTE 91.721.,20 5S.02-4.72S 
Fonte: Elaboração da Coordenação Sudeste a partir de dados dos Relatórios Esmduais 

A extração de pau·brasil no início da colonização e posteriormente a expansão da cultura cafeeira foram 
fatores detcnnina.ntes na devastação da vegetação original do Sudeste, que deu-se do litoral para o interior e de leste 
para oeste, perdurando até meados deste século. 

A Região Sudeste dispõe atuahnente de 223 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa remanescente, 
perfazendo 24 °4 da sua área total (tabela Il.2). Nestes estão incluídos os remanescentes de cerrado de Minas Gerlís. 

ESTADO AREACOBERTURA~ %DOESTADO 
Tabela ll.2 - Cobertura florestal da~ Sudeste 

%DA REGIÃO 
Espírito Santo 4.023,92 8. 74 
Minas Gerais 177.275,85 33,13 
Rio de Janeiro 8.962,00 20,24 
São Paulo 33.307 44 13 44 

0,41 
19,12 
,097 
3~ 

TOTAL 213..569&11 
Fonte: Elaboração da Coordenação Sudeste a partir de dados dos Relatórios Estaduais 

A!J áreas de florestas nativas da Região Sudeste destinadas a produção estão localizadas quase que 
exclusivamente em terras privadas, em tu.ão das 6.orestas públicas estarem localizadas em Unidades d.e Conservação, 
onde não é possível a exploração econômica oo. Iec\lISOS fiorestais l . Oum áreas rc:man.escentes Jocatizadas na 
fmma de manchas esparsas. se já não estão e:natobadas em Unidades de Conservação, constituem ou deviam 

1 Com exceção das Florestas Nacionais. 

Av. AJmin.nte Butoso, nq 63. sala 25 lS -Ccntro/RJ • CPP 20036-900. Tcl/Fui(021) 262-78S1 
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constituir áreas de preservação permanente, ou áreas de reserva legal. Como se viu anterionnente., a situação da 
reserva legal, 2~-. da área total das propriedades rurais, é particularmente critica na Região Sudeste. 

IJ.2. Unidades de Conservação 

A Região Sudeste possui 548 Unidades de Conservação, sendo 313 de uso indireto e 235 de uso direto 
(respectivamente s-ri,.. e 43% do total de unidades), Segundo a competência administrativa. em média somente cerca 
de 20 % estão sob guarda federal. enquanto quase 80 % são administradas por estados e municípios. No entanto, nos 
Estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo, aproximadamente JOO/e das Unidades de Con.selvação pcrtcncem ao 
sistema federal, enquanto que em Minas Gerais mais de 70'/e das Unidades são geridas pelo poder municipal, e em 
São Paulo 84,2% tem o estado como administrador. como pode ser visto na tabela íl.3. Nota-se que neste total não 
foram computadas as Unidades de Conservação municipais do Estado de São Paulo. 

Tabela TI.3 - Distnbuição do número de Unidades de Conservação da Região Sudeste por Estado, 
de acordo com a competência administrativa • 

ESTADO FEDERAIS F.STADUAIS MUNICIPAIS PARTICULARES TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

ES 11 29,7 10 27,1 12 32,4 4 10,8 37 6,8 
MG 24 11 22 9,7 167 73,6 13 5,7 226 41,2 
RJ 41 30 35 32 32 29 - - 108 19,7 
SP 27 15,2 149 84,2 n.d. n.d. - - 171 32,3 
SUDESTE 103 1817 216 3914 211 38~ 17 311 541 100 

Fonte: Elaboração da Coordenação Sudeste a partir de dados dos Relatórios Estaduais 

Em relação à área legalmente protegida na Região Sudeste, os dados estão incompletos. pois &lwn 
as áreas das Unidades de Conservação municipaís de São Paulo. Mesmo assim. pode-se notar que os Es1ados de Rio 
de Janeiro e São Paulo detêm 13% de sua área sob alguma forma de proteção, enquanto nos outros dois Estados esta 
porção alcança no máximo 2% do território. Em média a região tem 4,So...- do teoitório sob proteção da legislação. 
Mesmo &ltando dados a respeito das unidades sob competência municipal, estas últimas perfazem 21Yo. enquanto as 
áreas sob administração federal e estadual compreendem respcctivuncnte 31 e 66% das Unidades de Conservação. 

A distribuição das Unidades de Conservação na Região Sudeste é irregular e concentrada em grande parte 
nas áreas declivosas das senas litorâneas. Esta distnbuição decorre basicamente do fàto da colonização do Sudeste ter 
ocorrido em fase anterior à criação das áreas de proteção, deixando muito poucas áreas ainda conservadas. onde hoje 
se situam as Unidades de uso indireto. 

Na década de 80, quando houve um surto conscrvacionista gerador de grande número de novas áreas de 
proteção, os critérios utilizados na escolha das áreas não seguiram um planejamento técnico que levasse cm 
consideração as tipologias de vegetação com pouco grau de preseIVação, mas sim a necessidade política de criação 
das áreas de conservação cm função de razões as mais diversas. 

A grosso modo, quando é analisada a situação fundiária e administrativa das Unidades de Conservação da 
Região Sudeste, pode ser feita uma distinção entre os sistemas federais. Estaduais e municipais. 

As Unidades de Conservação sob tutela do poder público ftderal, por terem sido em parte. criadas há mais 
tempo, quando comparadas com as do poder estadual e municipal, apresentam uma melhor situação fundiária. 
delimitadas e possuindo alguma infra~ 

Os Parques Nacionais da Regi.ão Sudeste, à exceção do Parque da Sem da 8ocaina, estão todos 
implanta.dos, mesmo que não apresentem infta-estrutura. 

Embora ocupem área significativa. as Áieas de Proteção Ambiental ainda não estio consolidadas. Os 
decretos e leis responsáveis pela criação dessas unidades são deficientes, pois mesmo detenninando que a partir da 
criação. serão efetivadas restrições ao uso do solo e dos recursos naturais, nio definem •como• e •quando• estas 
serão implantadas e de que fonna serão definidas as medidas a serem adotadas nestas unidades. 

As Ár=is de Proteção Especial de São Paulo nio foram regulamentadas, nem definidas as especificações 
pera o dirccionamcnto da atuação govcmamental. tendo em vista a consecuçio de seus objetivos: controle do uso do 
solo, preservação de ecossistemas e desenvolvimento de atividades coodatu. 

A v. Almirante Banoso, nQ 63 • sala 2S l S • Centro/RJ • CEP 20036-900 • Tel/Fax > (021) 262- 7851 
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n.J. As Áreas FlorHtadas 
Os remanescentes contínuos de florestas nativas na Região Sudeste estão distnõuídos principalmente 

na região de Mata Atlântica, na Serra do Mar, constituindo a Floresta Ombrófila Densa (Floresta Latifoliada Tropical 
Úmida de Encosta). Em Minas Gerais encontram-se ainda remanescentes de formações campestres e florestais como 
o cerrado, campo cerrado e cerradão. Existe ainda uma pequena área na fronteira entre São Paulo e Múw Gerais, 
especificamente no Mwucipio de Campos de Jordão. com Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) e wna 
segunda com Mata de Araucária, situada na vertente atlântica sul da Sem de Paranapiacaba. considerada o último 
prolongamento dos pinheirais do Estado do Paraná, na direção norte. 

Nas áreas com floresta Ombrófila Densa a atividade extrativista vem se limitando às espécies: Palmito e 
Cai.xeta., enquanto na Floresta Mista de Araucárias e nas Matas· de Araucárias o atrativismo se lirníta ao Pinheiro 
Brasileiro. 

A extração do palmito em toda a região Sudeste do País vem ocorrendo de forma predatória, sobre as 
palmeiras de estípe único, que caracterizam a flora dessas regiões. As reservas de Euterpe edu/i1, bem como sua 
produção, vem diminuindo acentuadamente nos últimos anos em virtude da irracionalidade de seu processo de 
extração. 

Vários estudos e experimentos vem sendo conduzidos no sentido de introduzir variedades/ gêneros/espécies 
de palmeiras com capacidade de perfilhamento, o que deverá permitir a produção cíclica do pabnito e madeira, 
independente de reprodução sexuada, além de apresentar outras vantagens comparativas ao Euterp« edulis. 

A caixeta (Tabebuia cassinoides} chega a alcançar de .S a 25 metros de altura e 20 a 30 cm de diâmetro a 
altura do peito. Em seu "clímax" pode atingir 60 cm de DAP (diãmetro à altura do peito). O ciclo de vida médio é de 
40 a SO anos, mas seu período máximo de aproveitamento está ao redor de 25 a 30 anos, após o que sofre processo 
de degeneração. 

A caixeta é madeira nobre e desta maneira há ainda hoje, apesar das poucas pesquisas desenvolvidas sobre o 
assunto, necessidade de se encontrar solução para sua extração continuada, tendo em vista beneficiar as populações 
envoMdas com essa atividade, bem como a conservação do ecossistema que abriga as formações florestais de caixeta 
no Vale do Ribeira. 

Atualmente, sua exploração é feita pelo regime de taihadia e de forma extrativista pelas pop~ da 
região. Assim sendo, não existe um exato conhecimento da periodicidade do corte, nem quantas vezes o mesmo é 
economicamente viável 

Em mancjos recentes, desbrota-se após um ano, deixando apenas os dois brotos mais vigorosos que estarão 
em fase de novo corte por volta de 1 O a 15 anos. 

Duas áreas na Região Sudeste ainda estio cobertas predominantemente pelo Pinheiro Brasileiro, todas duas 
em São Paulo: no Município de campos de Jordão, vi2mho a fronteira do Estado de Minas Gerais, no Mwtidpio de 
Apiaí, no Vale do Ribeira. Na serra da Mantiqueira em Minas Gerais esta espécie ocorre naturalmente. Entretanto, 
não existe exploração nos poucos remanescentes aí encontrados. 

A ação antrópica deu-se de diferentes fcnmas nos estados da Região Sudeste, assim como a regeneração ou 
o uso dos remanescentes florestais, gerando um mosaico de diversos tipos de formações secundárias discriminadas 
na tabela JI.4, que somam um total de mais de oito milhões de hectares, ou quase 94'/o do território da região. 

Av.AlmiraJ1te Bmoao, aq 63-ala 2SIS -Centro/RJ -CEP 20036.900. Tel/Fa,u(02J) 262-7851 
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Tabela 11.4 - Forrnações secundárias encontradas na Região Sudeste 
ESTAD0(AN08l I ÃREA(ha) 1 PERCENTAGEM 

Espírito Santo (1974'76) 35S.647 
Rio de Janeiro (1977/78) 828.102 
Mirw Gerais S.89S.605 
São Paulo (1971m) 1.241.090 

a ano do levantamento 
Fonte: Elaboração da Coordenação Sudeste a partir de dados dos Relatórios Estaduais 

A exploração madeireira, realizada de forma intensiva, fez com que grande parte dos remanescentes 
Oorestais tivessem suas estruturas primitivas alteradas. assim como as regenerações que ocorrem nas lavouras de café 
abandonadas ou nas pastagens de utilização bastante extensiva. 

Il.4. Refforestamentos e Plantios Florestais 

A Regi.ão Sudeste foi a região do País que mais se beneficiou dos incentivos fiscais para o reflorestamento, 
em parte para suprir um parque industrial já existente, como é o caso das indústrias de papel e celulose em São Paulo 
e o parque metalúrgico mineiro, e por outro lado, permitindo a implantação de um forte segmento industrial na área 
da produção de celulose, como ocorreu no Espírito Santo. 

A Região Sudeste possui aproximadamente 3,3 milhões de hectares retlorcstados, segundo levantamentos 
dos Estados, para vários anos (tabela Il.S). Este totaJ corresponde a 3,.59 % de sua área, f.aixa de percentual 
encontrada nos estados, à exceção do Rio de Janeiro, que tinha em 1984 apenas 0,78 % de seu território reflorestado. 

Tabela II.5 - Área reflorestada por espécie na Região Sudeste 

ESTADO ÁREA REFLORFSTADA POR ESPECIE 
(ha) 
OUTRAS PINUS TOTAL 

%DA"Iiii 
DO 

ESTADO EUCALIPTO 
Espírito Santo 
Minas Gerais 
Rio de Janeiro 
São Paulo• 

170.875 
n.d. 

32.791 
767.074 

4.797 
n.d. 

1.095 
293.098 

3.868 179.S42 
2.014.842 

34.353 
1.083.197 

.S,42 
60,83 
1,04 

3_;71 

3,94 
3,43 
0,78 
4.37 

n.d 
467 

23.025 
SUDESTE l.Jll.934 100 3~9 

• Segundo a Silvicultura (IBGE) 
n.d.: Dados não disponíveis 
Fonte: Elaboração da Coordenação Sudeste a partir de da.dos dos Relatórios Estaduais 

Ao analisar-se a participação de cada estado no total da área reflorestada na Região, Minas Gerais participa 
com óO o/o e São Paulo com 32 %, sendo o restante dividido entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com relação às 
espécies plantadas. a maioria é de exóticas (Eucolyptw ePinu~). e uma pequena parte nativas (em São Paulo foram 
plantados mais de 4.000 ha de seringueira - Hevea branlienni). 

Na Região Sudeste, a evolução da área plantada segue o desenvolvimento dos incentivos fiscais para 
reüorestemento, tendo um crescimento maior entre 1975 e 1982. Após esta época. com diminuição dos incentivos, 
houve um periodo de retração dos plantios, logo supc:rado pela implantação de reflorestamentos realizados com 
recursos próprios. 

Os programas de fomento ao reflorestamento realizados nos estados da Região Sudeste totaliz.aram, desde a 
década de 1970, 212.800 ha de plantios vinculados ao fomento. Os programas de fomento tiveram abrangência bem 
distinta, não passando no Rio de Janeiro dos 2.200 ba. enquanto Minas Gerais reflorestou uma área de mais de 
140.000 ba com programas de fomento, como pode ser visto na tabela n.6. 

Av. Almirante BurolO, nQ 63 -ula 251S -Centm{fU -CEP 20036-900 • Tel/Fau(Oll) 262-78S1 
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Tabela 11.6 - Área retlorcstada via fomento Oorestal na Região Sudeste 

Espírito Santo 1979 .S.000 i4 
Minas Gerais 1976 140.000 6.S,8 
Rio de Janeiro 1981 2.200 1,0 
São Paulo 1976 6.5.600 30,8 
TOTAL 212.100 100,0 

Fonte: Elaboração da Coordenação Sudeste a partir de dados dos Relatórios Estaduais 

Il.5. Propriedade da Tem 

O Censo Agropecuário - 1985, permite uma análise da atividade florestal nos Estados da Região Sudeste, 
segundo a condição do produtor: proprietário, arrendatário, parceiro ou ocupante, apresentada na Tabela ll.7. Ela 
representa na Região Sudeste cerca de 39 % para nativas e 7 % para rctlorcstamento do número total de 
estabelecimentos e, da área total ocupada com atividade econômica, l 0,57 % com nativas e 4 % com plantadas. Tais 
dados refletem a situação em cada Estado, cabendo ressaltar que Rio de Janeiro e São Paulo apresentam um número 
menor de estabelecimentos com mata nativa. enquanto que no Espírito Santo há apenas 1,67 % dos estabelecimentos 
eom reãorestamentos. 

No Sudeste, a condição de proprietários apresenta maior incidência de mata nativa e reflorestamento, tanto 
em número de estabelecimentos como em área. sendo que essas atividades são menos expressivas na classe de 
parceiro para toda a Região. variando de penas 0,02 % aios % do número total dos estabelecimentos. 

ll.6. Estoque Florestal Disponivel 

Os dados de estoques de madeira de florestas nativas da Região Sudeste foram levantados para o Espírito 
Santo e Rio de Janeiro no Inventário Florestal Nacional realizado em 1980 e complementado no trabalho de 
Avaliação Econômica das Florestas Nativas da Região~ (UFRRJIIBDF, 1983). Para Minas Gerais, os dados 
utilizados são os da t• etapa do Mapeamento da Cobertura Vegetal do Estado. realizado pela FUNCAT em 1993. Em 
São Paulo os dados ntiljzados de volume comercial foram estimados com base nos volmnes médios por hectare para 
as tipologias de cerrado e cerradão encontradas no Estado de Minas Gerais (volume comercial com casca mais 
vohune de biomassa lenhosa de copa) para uma área levantada no inventário tlorestaJ do Estado (1994). 

É possível afirmar que as áreas de âorestas nativas produtivas ou potencialmente produtivas são pouco 
significativas nos Estados de São Paulo (com exceção para áreas de cerrado e cerradão), Rio de Janeiro e Espírito 
Santo, pnncipalmente pelas restrições de ordem legal impostas sobre a Mata Atlântica. Já em Minas Gerais, a si~o 
da cobertura arbórea das mesorregiões Zona da Mata, Sul de Minas, Vale do Rio Doce e crítica. Apenas o 
aproveitamento do cerrado para produção de biomassa permite indicar os estoques potencialmente produtivos de 
mata nativa. 

A partir destes dados foi elaborada a tabela ll.8, apresentando o potencial volumétrico de nativas para a 
Região Sudeste para 1990, onde os dados referentes aos Estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo foram projetados 
considerando a taxa de desmatamento médio anual para o pcriodo de 1980-90. Deste, 92,70At provém biomassa de 
fumlações de cerrado e secundárias cm Minas Gerais, wlizadas na produção de canio vegetal. 

Tabela ll.8 - Estoque disponível de mata nativa da Região Sudeste 

ESTADO VOLUME COMERCIAL 
(MILHÕES DE m') 

Espírito Santo 3,24 
Minas Gerais 321,31 
Rio de Janeiro 7,•7 
Sio Paulo 1.1JQ 

- REGIÃO SUDESTE J.U....,!2 
Fonte: Elaboração da Coordenação Sudeste a partir de dados dos Relatórios Estaduais 

Av. Almirante Bmolo, nCl 63 -ala 2515 .centro/RJ ·CFP 20036-900. Tel/fa,u(021) 262-78S1 
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Tabela U.7 • Distribui~ du florestas da Região Sudeste, segwtdo a condição do produtor - "' 
f.STADOI MATAS NATIVAS llULOllUTAMENTO ÃitiÁTOTAL 

~ CONDIÇÃO 'N9 \tt ÁREA• ~ 'N9 ~ Álll.A. \ti ~ ~ Álll.A. \tt IO 

Etplrito SldD JJ.664 48,68 ]99.174 10,24 U45 2,67 U6.78' 4,02 69.140 100,00 J.19.UH 100,00 N - Propritlirio )1.49) 9J,.55 )80.)32. 9.5,16 1.7'0 94,85 UUJI 96,n 61.870 19,49 J.7JUl7 95111 - 
~llrio 104 0,ll 1.117 0,21 9 0,49 13 º·º' '70 0,82 24.%12 062 g 
l'wc1tiro 4U 1,44 J.694 0,93 12 0,65 41 0,03 1.327 1,92 26.731 069 a aa.-t• UIZ 4,70 U.IJO l,.53 74 4,01 5.022 J,ZO j,]7] 7 77 10,.790 271 
Mm.Oenii• '26S.9ll 41,ll S.471.S!l!I 11,9!1 29.4JO ,,14 1.767.161 1,86 !1'1.481 100,00 0.836.6!12 100,00 i Propriedrio 244.70) 92.02 5.127.763 93,60 27.140 94,60 U6U74 11,59 47l.15) 15,74 41.957.67) !IJ,71 
~o 6.171 2,.58 180.,,., J,lO '76 1,96 116.417 6,.59 2U21 ),91 1.467 . .111 uo . 
~ 2.J-'5 0,89 28.768 0.,2 191 0,67 512 0,02 16.3,H 2,96 2'1..17J 0,'6 ! 0a,p ••• 12..009 4,'1 141.427 2,-'1 116 2,77 84.7-'I 4,79 40.779 7,39 I.U2..III 2,,2 

R.íodeJ ••• iro 24.115 27,19 463.llJ 14119 1.908 2,09 39.663 1,11 91.280 100,00 3.264.UO 100,00 ij Pnprit16rio 19.19l 11,13 40U51 11,36 l.641 l,IO 30.IOI 0,94 6'Ul9 61,14 1.169.0IJ 1,19 

An~ i.m 1,46 31.717 0,97 91 0,10 1.259 º·" Ull 4,64 201.0,9 631 
hrffw. 1.116 IJO 1.306 º·" ,.. 0,06 145 0,00 12.003 u.15 70.526 216 ~ 
~ 3.007 3,29 19.807 0161 111 O,ll 390 0,01 12.207 IJ,]7 UU49 3'7 V 

Stohulc, 63.231 12,42 l.3!>9.137 ~·· Jl.223 11,71 '12.730 4Jl Jll.171 tN1N 20.245.219 100.00 • 
.Pnprieürio 56.IN 89,84 1.277.594 t,H 31.013 tl,J5 797.023 17,31 ltS.154 6t,4t 17.5ff.110 1691 i 91~ ~. 2.)04 l,64 !2. 733 l,77 m Z.>4 ll.29' 9,01 H.4H 11,11 U00.264 741 

Pwc:ciro Ll21 1,17 10.1'4 t,7J 691 2.lt UIO o,61 J7.UI U,21 680.JJl 336 6 ·; ~ ~-- UM 4,74 'ª·'" 4,21 741 ;u 27.131 3,08 11,4'2 ,,5' 461..112 i.12 V 
SUDltSTE 317.641 39,00 7.740.249 lt,57 66.406 !." 2.171.039 l,93 ttJ.971 IN111 7J.24Ul9 100,00 . 

"' Propri...-io 352.2H ,., .. 7.119.041 92,H 62.24S tJ,7S 2.'4.5.643 81,48 7tJ.4H 7',IZ 67.l6UH 9170 - ..s < ArnRdldrio 10.611 2,74 266.161 J,44 1.4S3 2,1' 107.0'4 7,20 5'.115 5,72 3.200.123 437 ~ 
P1n:eiro 5.U7 4,lJ S0.922 '·" 9S6 1,44 6.978 0,24 66.IH ,.,s l.0]6.161 141 i ~· 19.SH ~·5 234.119 >112 1.752 ;u 117.301 4,08 7'.151 7,73 U4l.7J9 251 • 

FClllllt: C~ID Jle,ilo Sudeltt •J*tir ck IBGE • e- ~o- 1915 M ,o 
•. - DltCtln9 C•) i 

J 
a 

! 
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A tabela 11.9 apresenta o estoque potencial de reflorestamentos de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio 

de Janeiro. que somam um total de 125.766 mil m, até o ano 2006. Nota-se que a maior contribuição é do 
Espírito Santo. com 73% do estoque potencial 

Tabela Il.9 - Projeção do volwnc potencial ~vel de plantios de eucalipto nos Estados de Minas Gerais. 
Espírito Santo e Rio de Janeiro, entre 1990 e 2006 

ANO 
MINAS GERAIS 

VOLUME POTENCIAL (Ili'} 
ESPÍRITO SANTO RIO DE JANEIRO 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
200S 
2006 

n.d. 
n.d 
n.d. 

79.827.353 
77.504.716 
75.031.277 
75.677.S43 
65.468.622 
59.220.357 
49.157.813 
37.355.890 
31.269.436 
23.390.235 
19.102.820 
10.846.880 
7.905.447 
4.251.016 

6584852,3 364000 
6870898.1 546000 
4198348.2 417200 
3737847.5 417200 
3574474,3 417200 
6143845,l 420000 
4452105,l 420000 
7467377,3 420000 
7753423, l 420000 
5080873,2 291200 
4620372,S 291200 
3574474.3 291200 
6143845,l 294000 
4452105,l 294000 
191S1SS,2 294000 
4731304 294000 
4630S03J l 65200 

TOTAL 616.009.405 9199240317 6056400 
n.d.: dado não disponível 

Fonte: Elaboração da Coordenação Sudeste a partir de dados dos Relatórios Estaduais 

Av. AlmJnnte Barrol0, nC? 63 -sala 2515 -Centro{RJ -CEP 20036-900. Td/Fax>(021) 262-78S1 
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III. PRODUÇÃO PRIMÁRIA 

mt. Caracterizaçio da Exploração Florestal 

A exploração florestal nos estados da Região Sudeste deve ser enfocada com base no tipo de 
formação florestal existente. No caso de tlorestas nativas o que existiu, e ainda perdura. é a exploração dita 
inacional. de visão imediatista. sem modificações no processo de derrubada, arraste ou baldeio, carregamento 
ou transporte. Como a existência de madeira de melhor qualidade está cada vez mais restrita a locais de dificil 
acesso, a exploração de matas nativas toma-se cada vez mais onerosa devido à impossibilidade da 
mecanização das operações de corte e retirada da madeira. 

As áreas de florestas nativas ainda existentes nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e do Espírito 
Santo, estão atualmente protegidas por diferentes instrumentos legais que impedem sua utilização, como 
potencial recurso florestal Somente cm Minas Gerais é realizado o aproveitamento de formações naturais de 
cerrado para produção de lenha industrial. Toda a Região Sudeste dispõe de malha viária composta por 
estradas federais. estaduais e municipais que garantem a acessíbilidade aos plantios florestais existentes. 

Da vegetação dos cerrados que cobre cerca de 5.5% do tenitório do estado de Minas Gerais, advém 
parte significativa do carvão vegetal produzido e da produção lenheira, sendo responsável pela obtenção de 
grande parte da energia alternativa nn]zada no País. Além de seu papel na utilização de fontes alternativas de 
energia. é nessas áreas que ocorrem os maiores avanços da exploração agropecuária. O que se percebe sobre 
os planos de manejo aprovados no Estado é a total fiha de estrutura técnica operacional para 
acompanlwnento dos processos em desenvolvímento e a total falta de difusão quanto aos resultados 
alcançados. 

A atual situação dos remanescentes florestais da Região S~ não possibilita a existência de um 
segmento extrator de tatu dinâmico, cm virtude das suas caractcrlsticas &sica.s e, principalmente, pelas 
restrições legais. 

No caso das tlorestas plantadas a situação é outra. colocando o Sudeste em posição privilegiada no 
tocante à evolução das operações florestais, não só pelo aprimoramento das operações de implantação de 
floresw e da produção de mudas, mas também na exploração e no transporte tlorestal. Esta importante 
evolução do setor foi conseguida graças aos incentivos fiscais e à implantação de grandes empreendimentos 
florestais que impulsionaram a indústria na busca de sistemas com mais elevada produtividade que viessem a 
minimizar os custos de produção. 

A grande parcela do volume de madeira de reflorestamento produzido na Região Sudeste é oriunda 
de plantios de eucalipto. Em São Paulo, além do eucalipto, os plantios de pinus também possuem alguma 
significação espacial 

O nível tecnológico empregado no reflorestamento, no Brasil, sempre foi ditado pelas e:mpresu 
verticalizadas, que realiz.avam plantios próprios. As boas condições de acesso em quase todo o território do 
Sudeste. e a própria infra-estrutura de parte dos estabelecimentos .rurais que realizam plantios florestais 
pennitem que estes sejam realizados com relativa eficiência em relação às operações de implantação e 
manutenção, mesmo quando as pequenas dimensões destes plantios não propiciam grandes investimentos em 
~- 

Os custos finais de madeira em pé de cu.calípto variam de USS 2,42.fm> a USS 5,62/ml pan. 
respectivamente, plantios não-in~ e industriais. Ressaltando que, embora os plantios não-industriais 
apresentem custos inferiores. parte desta diferença (de menos S7-A) ocoae em função da não contabiliz3ção 
dos subsídios proporcionado pelos Programas de Fomento. 

1015 
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O custo 6nll da madeira poit: •. ~~ Widustriais de eucalipto. pode ser 

estimado. agregando os custos de exploração ao custo de madeira em pé. Desta forma. o custo final de 
madeira posto estrada varia de USS l l.S a USS 12,JS/rn'. Para a produção em plantios não-índustriaís, o custo 
final de madeira posto estrada é de USS 3!)'l/m1. 

Na Região Sudeste os sistemas agrossilvopastoris são ainda incipientes. limitamndo-sc a alguns 
exemplos como a consoreiação do feijão com eucalipto e consorciação de pastagem de gado com eucalipto. 

As Florcstu Nacio• que na Região do em número de S: Rio Preto (ES). Mario Xavier (IU), 
Capão Bonito (SP). Ipanema (SP) e Passa Quatro (MG), e as Florestas Estaduais (10 unidades localizadas no 
estado de Sio Paulo - Botuc:atu. Avaré. Águas de Santa Báibara. Paranapanema. Manduri. Pirajú. Ribeirão 
Preto. Cajuní, Bebedouro e São Joio da Boa Vista) não apresentam uma produção madeireira significativa. 
servindo mais ao desenvolvimento técnico-cientico e a produção de mudas. 

III.2. Produção Madeireira 

A Região Sudeste produziu em 1990/91, sob a forme de toras. lenha e carvão vegetal, o equivalente a 
cerca de 107 milMcs de m' de madeira roliça (tabela m.l). Destaca-se o estado de Minas Gerais com 
aproximadamente 61,.S % da produção (65./) milhões de m'). sendo a maioria destinada a produção de carvão 
vegetal São Paulo. que ocupa o segundo lugar com 32,6% da produção, tem a maior parte do volume de 
madeira roliça produzida para fins não-energéticos, a partir de florestas plantadas, para o processamento 
mecânico e químico. 

Tabela lll.1 - Produção total de madeira roliça, a partir de matas nativas e florestas plantadas, por estado, para 
uso indus1rial e domiciliar, em 1975, 80. 8S e 1990. 

197.S 1980 1985 1990/91 
l<r m3 ....• l<r m1 % l<r m1 % J<>3ml % 

Florntas Nativas ~7.228 '7 "'·"' 57 75.164 70 63.218 !9 
U IO Industrial 3".766 41 37.603 " 50.490 47 41.249 38 
São Paulo S.931 8 3.728 3 S.588 s 4.052 4 
Rio de Janeiro 1.089 1 933 1 S69 1 4S6 o,.s 
Espírito Santo 2.253 2 l.395 1 1.473 l 403 o,.s 
Minas Gerais 25.487 30 31.547 28 42.860 40 36.338 33 
U IO domlc:illar 22.4'1 2' 27.062 24 l4.'7l 23 11.968 21 
São Paulo nd - S.S81 s S.680 s 4.729 s 
Rio de Janeiro 2.S93 3 2.180 2 1.897 2 1.485 1,.S 
Espírito Santo 1.976 2 l.860 1 l.7S8 1 1.655 1,S 
Minas Gerais 17.892 21 17.435 16 1.5.338 IS 14.099 13 
Florestas Plan1adas 18.101 33 48.510 43 31.112 30 .U.000 41 
Uso lndumial 28.101 33 48.510 43 31.112 30 .U.000 41 
São Paulo 25.461 30 38.805 34 19..593 18 26.180 24 
Rio de Janeiro 164 1 388 l 425 2 218 1 
Espírito Santo nd - 2.89S 2 3.119 3 2.138 2 
Minas Gerais 2.476 2 6.422 6 7.975 7 1.5.464 14 
ToCal 85.329 100 113.17' 100 106.27' 100 107.218 100 

Fonte: Elaboração da Coordenação da Região SUdeste. a partir de dados dos Rc!atórios Estaduais. 

Atualmente, a produção de matas nativas na Região Sudeste supera à de florestas plantadas apenas 
em função da produção destinada ao consumo não-industrial, que representa 21 % da produção total. em 
especial da lenha para abastecer o consumo residencial (tabela m.l). Deste modo. as florestas plantadas já 
respondem pela maior parcela do consumo industrial, cerca de 51,6 %. Tendência que devera se conmmar 
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devido ao processo de esgotamento e perda de potencial produtivo das matas nativas, aliadas ao aumento das 
restrições 1egias à sua exploração. 

Desta forma, considerando a reduzida área remanescente produtiva das florestas nativas nos estados 
de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e 06 decrescent.es volumes de produçio verificado& nas duas 
últimas décadas é facilmente percebido que °' estoques disporúveis nesses estados nio oferecem potencial 
econômico sustentável, ptincipalmente porque a exploração ainda prossegue de forma predatória e ligada a 
abertura e limpeza de áreas para as atividades agropecuárias. Resta o cemdo mineiro como a ú11ima área de 
vegetação com potencial de exploração, principalmente para fins energéticos. 

A geração de energia é a principal finalidade dos -produtos madeireiros explorarados na Região 
Sudeste. representando um volume de 87.262,9 m3 em 1990. equvalcntc a 81.4-/e da produção total. Desde 
total. o carvão vegetal representa 44% e a lenha os 37,4% restantes, sendo 20..S"• para uso não-industrial e 
16,90/o para o uso industrial {tabela lll.2). 

Tabela Ill.2 - Produção total de madeira roliça, a partir de matas nativas e florestas plantadas, por produto, 
para uso industrial e não-industrial, em 197S, 80, &Se 1990. 

4 

1990/91 1975 1980 1985 
Floresta Nativa 57.221 64.6",5 75.164,, 63.218J 

carvão v~etal** 

34.7"6,7 37.603,6 ~.490.9 
2.032,2 1.437,6 1.441,9 
7.431,8 6.399.4 7.811,9 
25.311,7 29.766,6 41.237,l 

41.249.9 
843,5 
8.178,7 
32.22717 

uso Industrial 
tora/torete 
lenha 

uso nã•lndustr1al 
lenha 

22.461.l 27.062,9 U.'73, 7 
22.461,3 27.062.9 24.673,1 

21-'61,6 
21.~6 

FlorHta Plantada 21.111.2 41.510.s J1.1u., '4.00011 

carvão v~etal 

21.101.2 41.510,I 31.tU.,4 
11.149 27.543,8 16.313 
13.996 14.789,1 7.044 
2.896 . 6.177J> 1.1SS,4 

'4.000,1 
19.112,2 
9.992,1 
14.895t8 

U 10 Industrial 
toraltoret.e 
lenha 

Toai IS.329,2 U.J.177,3 106.277 107.2111' 
•• Equivalente em lenha 
Fonte: Elabo~ da Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados dos Relatórios Estaduais. 

A produção de madeira em toras oriunda de matas nativas vem decrescendo continuamente na 
Região desde a última década (tabela lli.3). Comportamento inverso ocorre com a produção de torasltoretcs 
de florestas plantadas, que abastecem principalmente as indústrias de celulose e papel, além das indústrias de 
madeira aglomerada e chapas e painéis de fibras e partículas. Atendem igualmente parte da demanda das 
semarias e fábricas de móveis, como substituto de madeiras nativas. que no emmanto ainda são importadas 
de outras Regiões (Norte, Centro-Oeste e Nordeste) para complementar o abastecimento destas indústtias. 

O estado de São Paulo se destaca como o principal produtor de madeira em toras da Região (78.4%). 
oriundas principahnente de florestas plantadas (9991t). destinadas a atender às industrias de celulose e de 
chapas, fibras e painéis de madeira. 
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Tabela 111.3 - Ptodução de madeira em toras de florestas natinas e plantadas, por estado da Região Sudeste, 
entre 1975 e 1990~ em mil metros cúbicos. 

1975 1980 1985 1990 
Nativa Plantada Nativa Plantada Nativa Plantada Nativa Plantada total 

Minas Gerais l.053 49 872 1.317 232 1.S9ó 7S3 l.732 
São Paulo 581 11.100 316 23.900 983 12.100 122 1S.S83 
Espírito Santo 289,7 nd 107,.9 2.136,4 185,l 2.523 S9.1 1.645 
Rio de Janeiro 99,5 nd 14271 197,4 4178 94 ~· ~4 115 

2.485 
lS.705 
1.704,1 
143:4 

Total 2.023 11.149 1.438 27j51 1.442 16.313 963 19.075 20.038 
Fonte: Elaboração da Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados dos Relatórios Estaduais. 

A produção de carvão vegetal a partir das florestas plantadas teve um crescimento significativo ao 
longo das duas últimas décadas, bastante superior ao que se verificou para a produção das matas nativas, 
fazendo com que mais de um terço da produção de carvão da Região, em 1990, já fosse oriundo de madeira 
plantada. O restante da produção de carvão obtido de florestas nativas, está baseado, principalmente, na 
exploração da vegetação de cerrado, localizado cm Minas Gerais (tabela m.4). 

Tabela ill.4 - Produção de carvão vegetal de florestas natinas e plantadas, por estado da Região Sudeste, entre 
1975 e 1990, em mil metros cúbicos equivalentesde lenha. 

1975 1980 1985 1990 
Nativa Plantada Nativa Plantada Nativa Plantada Nativa Plantada total 

Minas. Gerais 23.367 2.427 28.606 S.lOS 39.122 6.379 29.61S l3.S29 
São Paulo 639,6 sss.1 265,6 709,1 1.189,7 79S,l 148,2 8S4,1 
Espírito Santo 1.206.8 nd 842,2 3~.2 886.3 574,6 163,4 304,8 
Rio de Janeiro 98J 1.1 52,8 7.6 39,1 6,7 20,6 7,3 

43.204 
1.002 
468 
27f!. 

Total 2S.312 2.986 l.447 6.178 40.498 7.755 30.007 14.695 44.702 
Fonte: Elaboração da Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados dos Relatórios Estaduais. 

Deve-se ressaltar na Região a produção florestal no Estado de Minas Gelais. ~ reveste-se da maior 
importância em função do elevado consumo de biomassa vegetal com finalidade energética. já que no estado 
se localiza o maior parque siderúrgico a carvão vegetal do mundo. A exploração para carvoejamento tambérn 
se constitui num dos instrumentos de maior pressão sobre os remanescentes florestais nativo sdo estado, 
apresentando-se como um dos principais agentes promotores da expansão da fron!ei:ra agropecuária. 

Arualmente, apesar de possuir a maior área retloreswia do país com certa de 1,89 milhões de ha, 
Minas Gerais tem 61% das sua demanda por carvio vegetal atendida com a exploração de remanescentes 
nativos. O que toma o impacto sobre os ecossistema nativos., principalmente o cerrado, ccnsideravel. A 
década de 80 foi marcada por um significativo aumento na produção madeireira para fins e:nergêticos de matas 
nativas. De qualquer forma. independentemente do crescimento da produção de matas nativas. sua imortância 
relativa vem sendo reduzida, cm função do aumento da produção de tloresbls plantadas. Em 1978 a madeira 
oriunda de florestas nativas representava cerca dt 92% da produção total do estado, em 1992 essa 
participação cai para 7001.. Marcando, claramente, uma tendência de substitllição de madeira de florestas 
nativas por de reâorestamentos. 

O segmento que produz carvão a partir de vegetação nativa. é dominado por pequenos produtores, 
que trabalham com pequenos fomos de alvenaria, comportando de 9 a 1 O estéreos de lenha.. Com um ciclo de 
produção - carga. carboni23ção. esftiamento. e descarga - de .S ou 6 dias, produz de ~ a 3,0 m> de caJVio por 
fornada. 
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O segmento do setor carvão vegetal que trabalha com florestas plantadas é constituído por empresas 
de reflorestamento, a maior parte delas ligadas a empresas de siderurgia. Neste caso a floresta já está 
comprometida com o consumo de carvão vegetal das próprias empresas. Este segmento apresenta 
caracteristicas de produção eminentemente empresariais. 

A maior parcela da produção de lenha na Região Sudeste ainda é voltada para o uso não-industrial 
(S.5~%), que é abastecido, basicamente, pela exploração de florestas nativas. Em n:!lação à lenha para uso 
industrial é de se notar que a produção de matas nativas se manteve estável, enquanto que a produção de 
tlorestas plantadas apresentou um descréscimo, durante o período 197~ (tabela lll.5J. O menor consumo de 
lenha na indústria pode ser explicada pela utilização de substitutos energéticos mais eficientes, seja em função 
do fim da crise do petróleo durante a década de 80, será pela própria situação de escassez deste produto na 
Região. · 

Nota-se que São Paulo destaca-se na produção de lenha para uso industrial (7S,2%) e Minas Gerais 
lidera a produção de lenha para usos não-indumiais (64,7'!1i), obtida através da extração de matas nativas. 

Tabela m.s - Produção de lenha industrial de florestas nativas e plantadas, por estado da Região Sudeste, 
entre 197S e 1990, em mil metros cúbicos equivalentesde lenha. 

197S 1980 198S 1990 
Nativa Plantada Nativa Plantada Nativa Plantada Nativa Plantada tolal 

Uso Industrial 7."32 ll.966 U99 J.4.719 7.81.2 7.044· 7.321 9.992 17.Jll 
Minas Gerail 1.067 nd 2.069 nd 3.506 nd 3.444 nd 3.444 
Slo Panlo 4.717 13.803 3.146 14.196 3.416 6.698 3.290 9.733 13.023 
&púito San1o 1S6.S nd 44S,8 400,1 401.8 22 180,6 163,1 344 
Rio de Janeiro 891,3 163 738,6 193 488,1 32,4 -406,6 96 S03 
Uso raldeodal 20.1.27 27.063 2,.67.c 21.!68 21..568 
MinasOemil 17.891 17.435 15.338 13.9S1 13.951 
SloPaolo rui 5.587 S.680 4.476 4,476 
F.apfrito Sanlo 1.916,6 . 1.860,8 1758,6 1.655.S 1.655,5 
Rio de Janeiro 2.593.1 2.180, l 1.897,1 J.485,l l.485,l 
Total 27.!!9 13.966 33.462 U.789 32.486 7.044 28.889 9.992 38.ffl 
Fonte: Elaboração da Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados dos Relatórios Estaduais. 

Assim, a obtenção de produtos madeireiros nativos está cada vez mais condicionada a ireu em 
estado inicial de TCgcneraçio (campos sujos e capoeírinhas). onde o matc:riaJ resultante oferece condições 
limitadas de aproveitamento. basicamente para fins energéticos. 

A perspectiva pata esta primeira meta.de da década de 90 é que o estoque de florestas nativas esteja 
cada vez mais comprometido com as suas funções ambientais, ao invés da produção de material lenhoso. E. a 
demanda estadual por matéria-prima florestal cstari, cada vez mais, dependente da produção de fiorestas 
plantadas, ou da importação de outros Estados. 

111.3. Produtos não-madeireiros 

O principal produto de extração vegetal não-madeireira registrada pelas estatísticas do IBGE. nog 
Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e SI.o Paulo é o palmito. extraido da parte superior do t.ecido do 
estipe da palmeira juasara (Eutupe .dub,). 
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Não obstante a grande demanda por este produto, significativa parcela do mercado linda é abastfflda 
pela exploração clandestina, realizada de modo predatório, e que vem reduzindo drasticamente a sua 
frequência natural. chegando a tomá-la quase extinta. A situação de clandestinidade da atividade imposssibilita 
a obtenção de infonnaç&s mais detalhadas sobre o seu modo de produção. 

Existem outros produtos de extração vegetal identificados pela estatística do IBGE, principalmente 
no estado de Minas Gerais, tais como: fi1ns (paina. buriti., tucurn), oleaginosas (babaçu. indaiá, macaúba, 
pequie tucum • arn2ndoa), tanantes (angico e barbatimão), produtos alimeticios (mangaba. pinhão e umbu). 
aromáticos, mcdicinail, tóxicos e corantes (ipecacuanha ou poia. quina, jatobá, wucu e jaboraruh). Contudo, 
estes produtos foram registrados em pequenas quantidades, e sua produção está em declínio para a maioria 
dos estados do Sudeste. 

\ 
A produção efetiva de palmito na Região Sudeste,ern 1990 é apresentada na tabela IIl.6. Pode-se 

constatar que o estado de Minas Gerais liderou a produção de palmito na Região, respondendo por .56o/o da 
produção total No entanto. a quantidade produzida tem apresentando cm geral uma queda contínua da 
produção durante a última década. 

Tabela m.6 - Produção de palmito na Região Sudeste, no ano de 1990. 

Estado Produção (ton.) 
Minas Gerais 41 
São Paulo 17 
Espírito Santo 7 
Rio de Janeiro 8 
Total n 

fonte: Elaboração da Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados dos Relatórios Estaduais. 

O palmito, embora pouco representativo em termos de valor econômico, assume importante papel 
para segmentos da população local que vivc:m da sua extração, ainda que de fonna rudimentar e predatória nas 
matas nativas remanescentes, principalmente dada a f.alta de altemativas econêmícas que garantam sua 
sobrevivência.. 

Os preços médios por tonelada apresentam valores entre USS 190 e US$ 1.257, com uma média de 
USS S35/ ton. 

Mais recentemente. o Decreto N° 99.S47/90 veio proibir o corte e a exploração de vegetação nativa da 
Mata Atlântica. Posterionne:n.te, outros instrumentos legais, como a Instrução Nomw:iva do IBAMA N° 84191, 
as Portarias DEPRN nº 06/86 e nº 09/89 e o Decreto 7.50/93 propiciaram regulamentações adicionais e 
complementares àquela. Tais regulamentações, entretanto. não tiveram grande repercussão na exploração do 
pahnito, em regiões como o Vale do Ribeira em São Paulo e litoral sul do Rio de Janeiro, onde sempre 
prevaleceu a visão imediatista dos exploradores de palmito que desenvolvem a atividade de forma predatória. 

Os principais produtos não-madeireiros produzidos em áreas plantadas na Região Sudeste são o latex 
coagulado, no estados do Espírito Santo- com uma produção de 2.439 tonem 1.900 ha, em 1989. e em Minas 
Gerais - através do Programa Estadual da Seringueira, com distnbuição de 300 mil mudas em 1988 ; e a resina 
de Pinus. principalmente no estado de São Paulo. 
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IV. A PRODUÇÃO SECUNDÁRIA 

JV.l. Indústria de Transformação Primária da Madeira 

A indústria de beneficiamento primário da Região Sudeste é formada por serrarias, fãbricas de 1aminados. 
compensados, aglomerados e chapas de fibra. Embonl esta indústria represente uma das mais tradicionais fmmas de 
,n,uzação da madeira, "poucos foram os levantamentos realizados. Ainvés da tabela JV.1 pode-se perceber que as 
seaaria.s se constituiam no segmento mais numeroso desta indústria, representando ~,.. do número de 
estabelecimentos totais. O Estado de São Paulo concentrava, com exceção das serrarias. os demais segmentos desta 
indústria, possuindo S9'/o das fábricas de laminados. 6()0/o dos produtores de compensados e chapas, e 890/e dos 
fabricantes de aglomerados e paineis. 

Tabela IV. l - Número de estabelecimentos da indústria de produção primária por Estado da Região Sudeste, cm 
1980/81 

ESTADOS SERRA- LAMINA· COMPENSADOS AGLOMERADOS TOTAL 
RIAS DOS E CHAPAS E P AINEÍS 

Espírito Santo 365 4 2 - 371 
Minas Gerais 895 1 2 l 899 
Rio de Janeiro 290 4 - - 294 
Sio Paulo 464 13 6 8 491 
Sudflte 2.014 22 10 9 2.055 
Fonte: Elaboração da Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados dos Relatórios Estaduais. 

O consumo de madeira cm toras pela indú.5tria madeireira da Região Sudeste foi levantado pela 
UFRRJ/JBDF (1983). somente para as serrarias, tãbricas de laminados e compensados. De acordo com este 
levantamento, o Estado de São Paulo era responsável por 41% do consumo regional desta indústria, como é 
mostrado na tabela IV.2. 

Tabela IV.2, Consumo dâ indústria madeireira por Estado da Região Sudeste, cm 1981 

ESTADOS SERRARIAS LAMINADOS COMPENSADOS TOTAL (%) 
Espírito Santo 1.184 30 S4 1.268 2S,4 
Minas Gerais 1.238 - 40 1.278 2S,6 
Rio de Janeiro 383 15 - 398 8 
Sio Paulo 1.920 84 42 2.046 41 
TOTAL 4.715 129 13' 4-'90 100 
Fonte: "Avaliação Econômica das Florestas Nativas da Região Sudeste", UFRRJ/IBDF (1983). 

lu serrarias eram as grandes consumidoras de madeira em tom desta indústria, representando 94, -r,_ do 
volwne total consumido, confirmando o peso deste segmento nesta indústria. que já fora observado na tabela IV.I, 
em relação ao número de estabelecimentos. 

Tabela IV .3 -Produção da indústria madeireira por Estado da Região Sudeste. em 1981 
PRODUÇÃO EM .,,., DE MADEIRA (s 10') 

ESTADOS SERRARIAS LAMINADOS COMPENSADOS TOTAL (%) 
Espírito Santo 710 l.S 35 760 25,6 
Minas Gerais 740 - 20 76'J 25,6 
Rio de Janeiro 238 10,l - 248.1 8,3 
São Paulo t.139 42,I ut,9 1.200 «>.4 
TOTAL .2.127 67.2 7l,.9 "61,l JOO 

Fonte: •• Avalia.çio Econômica du F1orcstas Nativas da Regiio Sude5te", UFRRJ/IBDF (1983). 
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A produção da indústria madeireira pouco difere da estrutura do consumo, quanto à distnbuiçio espacial ou 
entre os segmentos produtivos, como pode ser constatado na tabeJa IV.3. M serrarias respondem por 9S% do 
volume em m' de madeira produzido por esta indústria. Do mesmo modo. Slo Paulo aparece como o principal 
produtor de madeira beneficiada da região. sendo responsável por 40,4% da produção total. 

Para o abastecimento atual da indústria madeireira da Região Sudeste é necessário recorrer a estoques 
florestais de outras Regjões, principalmente das Regiões Norte e Nordeste (Bahia e Maranhão). No início da década 
de 80, cerca de 7'79/Í da produção da indústria madcireúa da Região Sudeste foi abastecida com matéria-prima 
importada de outras regiões. 

A escassez de matéria-prima florestal devido a exaustão dos recW'SOS florestais, constitui um dosprobtcmas 
cruciais da indústria madeireira da Região. Este problema faz com que a indústria tenha que arcar com elevados 
custos de transporte de toras oriundas de estoques Oorestais cada vez mais distantes, que vão sendo explorados a 
medida que se-esgotam as reservas naturais mais próximas. 

Esta situação já era prevista na análise desta indústria realizada pela UFRRJ/IBDF (1983)1, onde apontava 
como alternativas de fornecimento de material lenhoso. a continuação da importação de madeira, em proporções 
cada vez mais elevada, ou a substituição por madeira oriunda de reflorestamento com espécies de rápido crescimento, 
eomo os tradicionais genêros de Euca/yptus e Ptnus, que poderiam ser obtidos através da fonnação de plantios 
flor~stais 

A utilização de madeira de reflorestamento tem apresentado volumes proporcionabncnte crescentes, 
embora ainda inferiores ao processamento de madeira de espécies nativas. A indústria de compensado e de paineís é 
a que tem apresenta os mais elevados índices de sustentabilidade, utilizando madeira de plantios florestais. No Estado 
de São Paulo, o setor de fabricação de compensados e chapas opera com matéria·prima oriunda exclusivamente de 
teflorestamcntos próprios. enquanto que as serrarias recorrem ao mercado paulista de madeira de exóticas pca a 
complementação de sua demanda de matéria-prima. Neste último setor, a sustentabilidade do abastecimento 
indumial gira em torno de 65%. 

De fauna geral, salvo as exceções acima. a indústria madeireira da Região Sudeste apresenta problemas de 
abastecimcn~. estando dependente da exploração dos estoques florestais da Região Amaz.ônica. A substituição em 
lmga escala por madeiras de florestas plantadas ainda apresenta problemas tecnológicos e de aceitação por parte do 
mercado consumidor. Mesmo que tais óbices sejam superados, ainda será necessário o investimento em implantação 
de florestas homogêneas, sejam industriais ou não, para aumentar a of erta disporúvel para esta indústria. 

IV.l. Indústria de Celulose 

A Região Sudeste é responsável por cerca de S7,7% da produção nacional de celulose. A situação por da 
indústria de celulose por Estado da Região Sudeste é sintetizada na tabela IV.4. onde os Estados de São Paulo e 
Espírito Santo conocntram a produção (86,1 %) com, respectivamente, 49,6% e 36,..5-1.. A maior parcela da produção 
de celulose é tàbricada a partir de fibras cmw de eucalipto. 

No Estado de São Paulo, o desenvolvimento do setor de celulose ocorreu de ÍOJDla bastante Wlculada à 
indústria do papel, caracteri7.ando-se, atualmente, pelo predomínio de indústrias ve:rücaH:zadas, desde a base florestal 
Ein decorrência, o Estado é praticamente inexpressivo no segmento de celulose de mercado, destinando a maior parte 
de sua produção para a &.bricação de papel. que pode estar vinculada na mesma planta industrial ou localizada, em 
outtas unidades de produção da mesma empresa. O consumo próprio representa cerca de soe;. da produção, 
'enquanto que o excedente é destinado, cm sua maior parte. ao abastecimento do mc:rc:ado domestico e em pequenas 
proporções à e.xporução. 

1,.Avaliaçio Econômica das fkm;stas Nativu da Região Sudeste •• UFRRJIIBDF, 1983. 
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Tabela IV.4 - Número de estabelecimentos, produção, capacidade instalada e rúvd de ociosidade da indústria de 
celulose da Região Sudeste. em 1992 

NO DE PRODUÇÃO CAPÃCIDADE. NfviL DE 
ESTADOS E.1TAB. (t) INSTALADA(t) OCIOSIDADE(%) 
Espírito Santo 1 1.025.000 1.025.000 O 
Minas Gerais 2 390.667 390.667 O 
Rio de Janeiro 1 301 9.200 96. 77 
São Paulo 14 1.392.333 1.622.IOti 14117 
TOTAL 14 2.808.JOI 3.046.973 7,!! 
Fonte: Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados apresentados nos R.e.latórios Estaduais. 

Vale motar que, a única empresa produtora de pasta de celulose no Estado do Espírito Santo não é 
integrada, oferecendo no mercado, principalmente o externo, a sua produção de celulose. Não obstante, esta mesma 
empresa é verticaliz.ada à montante do processamento industrial, possuindo cerca de 82 mil ha de plantios de 
eucalipto, somente no território do Estado do Espírito Santo. 

O Estado de MiJw Gerais apresenta duas empresas produtoras de pasta celulósica a partir de fibra curta de 
eucalipto, sendo uma integrada e outra não. A empresa não integrada é responsável por cerca de 95% da produção 
mineira de celulose, da qual cerca de 85% a 9()0/o destina-se ao mercado externo. 

A única planta de celulose instalada no Estado do Rio de Janeiro é integrada e não utiliza material lenhoso 
no seu processo de produção. A celulose produzida por esta empresa é destinada à fàbricação de papel especial, 
utitizado na produção de cigarros. 

Atualmente, as indústrias de celulose e papel possuem altos rendimentos florestais, babe.os custos de maddra 
e produção, um parque industrial moderno, quafidade em seus produtos e competitividade nas exportações de 
c:dulose. Este segmento industrial foi o que mais se beneficiou da política de auto-suficiêmcia através da fnnneylo de 
plantios florestais, na concessão de incentivos fiscais ao reflorestamento. 

Consequentemente, a indústria de celulose utiliza como fonte de matéria-prima madeira oriunda de florestas 
plantadas, ~ grande destaque para os plantios de eucalipto, através de plantios próprios, fomento ftoresta1 e 
compra de terceiros, o que garante a este segmento um alto grau de sustentabilidade. através da própria produção 
florestal interna. 

IV .3. Indústria de MobDlárlo 

A indústria de mobiliário caracteriza-se pela diversidade e atomicidade da produção, com grande variedade, 
tanto nos produtos fabricados, corno no tipo de material empregado na produção, o que toma dificil a quantificação 
da capacidade de produção, e do volume consumido ou produzido. 

Tabela IV.5 - Número de estabelecimentos da indústria de mobiliário da Região Sudeste 
ESTADOS N9 DE ('%) 

ESTABELECIMENTOS 
Espírito Santo 568 .S.8 
Minas Gerais 2.609 26" 
Rio de Janeiro l.6S6 16.7 
São Paulo S.022 S120 
TOTAL ,.155 118 
Fonte: Ministério da Fu.enda, 1990. apresentado no Relatório Estadual de MG. 

Na Região Sudeste, segundo dados do Ministério da Fazenda. existem cadastrados, como contribuintes, 
cuca de 12.043 fabricantes de móveis. dos quais caca de 82% produziam móveis de madeira, vime ou junco. Estes 
estabelecimentos tem sua dim.l,uição por Estado apresentada na tabela CV ..S. 
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No Estado de São Paulo estavam Jocali1.ados um pouco mais da metade (.SI%) dos fabricantes de móveis de 
madeira da região. enquanto que o Espírito Santo detinha apenas s,r,_ destes fàbricantes. De uma maneira geral. esta 
distribuição acompanha a própria dimensão dos mercados de cada Estado. 

De qualquer fonna. do total dos estabelecimentos. 90.S-~ sio constituídos por microempresas, as grandes 
empresas representando aperw 1.5% do total de estabelecimentos. A indústria mobiliária é uma das pi:incipais 
consumidoras da indústria de beneficiamento primario da Região Sudtste, e ainda importa madeira beneficiada de 
outru regiões do pais. 

Uma análise globaliz.ada para toda a Região Sudeste fica prejudicada pela heterogeneidade das infomiaç&s 
dísporuveis à nível estadual. As características da indústria por Estado, durante a década de 80, são apresentadas a 
seguir: 

• A indústria de mobiliário era responsável pelo consumo de cerca de 39.5% do volume de madeira processada das 
serrarias do Estado do Rio de Janeiro, o que equivaleria a um volume aproximado de 94 mil m'. Além deste deve 
se considerar o volume de madeira elaborada importada de outros Estados. principalmente na forma de 
compensados, aglomerados e outras chapas de fibras que não são produzidadas no Rio de Janeiro. Este volume 
atingia a SOO mil ms no ano de 1980. originário dos Estados de São Paulo e Paraná. 

• No Estado do Espírito Santo, em 1985, a capacidade instalada de produção anual da indústria de mobiliário era 
de 58.3S6 m2 de armários e 63.240 unidades de móveis em geral. O grau de ociosidade desta indústria era alto, 
cerca de 83,SoAi para produção de anuários e S9,83% para móveis em geral. 

• O Estado de Minas Gerais, com 12.2% das empresas de mobiliário, possui 2.71S empresas que fabricam o 
equivalente a S.0% do total da produção nacional e o consumo é da ordem de 10-/e do total da produção 
brasileira. 

• No Estado de São Paulo a indústria do mobiliário cresceu. na década de 70/80, 6,90/e anualmente. o que 
propiciou a quase duplicação do seu número de estabelecimentos, num periodo de 10 anos. Verifica-se neste 
ramo um crescimento estável, entre as duas metades da década considerada, apesar de ligejramente superior na 
segwida metade. 

IV.4. Indústria de Papel/Papelão 

A indústria de papel da Região Sudeste respondeu em 1992. por 54% da produção nacional de papel, sendo 
que o Estado de São paulo concentra a produção de papellpapelão da região, possuindo o maior número de empresa.s 
(~4%) e foi responsável por 86,34% da produção regional de papel. como pode ser observado na tabela JV.6. 

Tabela IV.6 - Número de estabelecimentos, produção, capacidade instalada e nível de ociosidade da indú.ma de 
papel e papelão_ da Região Sudeste, em 1992 

NO DE PRODUÇÃO CAPACIDADE NML DE 
ESTADOS ESTAI. {f) INSTALADA (1) OCIOSIDADE (%) 
Espírito Santo 1 5.130 14.000 62 
Minas Gerais 13 JSl.607 1S9.060 4,7 
Rio de Janeiro 13 205.800 245.800 16,3 
São Paulo 71 2.293.377 2. 79S.412 17,96 
TOTAL ~- ~-· -~" _l.'5~,H 3.2H.J32 11,1 

O nível de ociosidade desta indústria na Região tem se apresentado baixo, em média 17,6%. para todos os 
Estados, com exceção pm. o Espírito Santo que apresentou um nível de ociosidade elevado para o ano de 1992. 
Contudo, a pequena representatividade da sua capacidade instalada, em pouco infhJenc:iou a m~ regional. 

Av. Almirante Batrolo,nq63 -ula lSIS -Centro/lU -CEP 200~900-Td/Fu>{021) 262-78S1 



A distribuição da produção por tipo de papel é apresentada na tabela IV.7, onde observa-se que o papel pera 
embalagem é produzido por cerca de 61 % dos estabelecimentos industriais. No entanto. o papel para impressão 
responde pela maior parcela da produção com 984 mil t, equivalente a 37'..- do total produzido em 1992. 

Tabela IV. 7 - Número de estabelecimentos, produção. capacidade insta1ada e JÚvel de ociosidade da ind~tria de 
papel e papelão. por tipo de produto, da Região Sudeste, em 1992 
Nº DE PRODUÇÃO CAPACIDADE NML DE 

TIPO ESTAB. (1) INSTALADA (t) OCIOSIDADE (%) 
impressão 8 984.217 • "' 
p' escrever 9 224.112 351.540 36,25 
pi embalagem 60 714.618 1.027.080 30,42 
sanitários 21 92.579 360.288 74,30 
cartão/cartolina 30 330.744 411.804 19,68 
especiais 6 136.809 147.420 --- 7.,20 
• dado não dctemlinado 
Fonte: Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados apresentados nos Relatórios Estaduais. 

A sustentabilidade da indústria de papel está intimamente ligada a capacidade de abastecimento da indústria 
de celulose. Ocorrendo em muitos casos, a integração da produção, caso característicos dos Estados de São Paulo, · 
Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde a grande parçeJa da celulose é produzida por empresas verticalizadas. Contudo, 
as fãbricas de papel não integradas tem como opção a compra de celulose no mercado, externo ou interno, ou a 
reciclagem de papel 

IV .S. Ramo do Consumo Industrial da Madelra/Lmba/Carvão Vegetal 

Várias indústrias se apresentam como consumidoras de material lenhoso com fins energéticos (lenha e 
carvão vegetal) na Região Sudeste. como mostra o quadro IV.l. 

PRODUTOS INDÚSTRIAS 
Quadro JV.I • indústrias consumidoras de lenha e carvão vegetal da Região Sudeste 

lenha cerâmicas. ind. cimenteira, celulose e papel. produtos alimentares e bebidas, 
química, têxtil, cal, mineração, ferrogusa e aço, ferroligas. e outras de produt.os 
metálicos não ferrosos 

carvão vegetal siderurgia, metahugia, ind. cimenteira, química. têxtil. cerâmicas e mineração. 
Fonte: Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados apresentados nos Relatórios Estaduais. 

Através da tabela IV.8 observa-se que as indústrias de produtos alimentares, celulose e papel e cerâmicas são 
responsáveis por cerca de 79,89G1ó da procura industrial de lenha da Região Sudeste. O Estado de São Paulo responde 
por mais de SOo-4 do consumo industrial regional de lenha . 

A siderurgia respondia por cerca de 90.Sº/e da procura industrial de cmvão vegetal da Região Sudeste, em 
1990, com destaque para o Estado de Minas Gerais, que concentra grande parte do parque siderúrgico nacional, 
consumindo aproximadamente 9()0,4 de todo o carvão vegetal da Região. 

Os dados a respeito da produção siderúrgica a carvão vegetal conferem à Região Sudeste, em espeaaI ao 
Estado de Minas Gerais, um destaque absohrto no cenário nacional. Somente Minas Gerais possui 84 % da 
capacidade instalada do setor siderúrgico nacional. A Região Sudeste possui 88, 7 % da produção .independente de 
fcnogusa ( 80,l % em MG e 8,6 % no ES). 
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Tabela IV .8 - Consumo industrial de lenha nas principais indústrias consumidoras deste insumo energético, por 
Estado da Região Sudeste, em 1990 

CONSUMO POR ESTADO(s IO'm') TOTAL 
Jndúnrta ss SP MG RJ (sJ&'m') '1e 
cerâmica 193.28 2.432 1.729 980,8 S.335,08 34,43 
alimentos 256,03 2.314 1.144 - 3.714,03 23,97 
celulose/papel 193.S 2.S48 SOi 87,9 3.330,4 21.S 
% do cons. industrial. 89.56 84.43 64.Sl 93,S 79,89 
consumo industrial total 71717 8.639 4.996 1.143..S 15.49S.7 
Fonte: Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados apresentados nos Relatórios Estaduais 

Tradicionalmente. o abastecimento de material lenhoso para fins energéticos é realizado através da 
exploração dos estoques nativos, embota por lei seja obrigatório para os consumidores acima de 12.000 st/ano, atingir 
a autosuficiência através da formação de plantios próprios ou fomentando plantios de terceiros. 

A restrição à exploração de âorestas nativas e a própria exaustão dos estoques naturais, forçaram a formação 
de plantios florestais para o abastecimento energético em determinadas indústrias. 

No caso da lenha, a questão se apresenta diferenciada para cada indústria. Por exemplo, entre as principais 
indústrias consumidoras, apresentadas na tabela IV.9, o setor de celulose e papel utilii.a·se quase que 
exclusivamente de rc.florestamento para obtenção de material lenhoso para fins energéticos, sendo cerca 80 a 900.4 
oriundos de plantios próprios. No entanto, a indústria ceramista e de produtos alimentares ainda necessitam da 
uf,1jzação de estoques nativos para garantir seu abastecimento industrial. com a situação variando entre os Estados. A 
mesma situação se repete para as demais indústrias consumidoras de lenha da Região Sudeste (quadro IV.1). 

De fonna geral, podemos estimar com base nas informações estaduais, que os pJantios florestais da Região 
Sudeste são capazes de atender a cerca de S2% da demanda industrial de lenha. sendo o restante complementado por 
estoques nativos ou importações de outras regiões. 

A produção de cmvão vegetal ainda é realizada, em sua maior parte através de material lenhoso extraído de 
florestas nativas. Para a indústria siderúrgica, em Minas Gerais. a participação do carvão vegetal produzido a partir da 
exploração de ãorestas plantadas vem amnentando durante a década de 80 e início dos anos 90. Em 1981 os plantios 
florestais contribuíam com apenas l So.4 para a produção de carvão vegetal utilizado na sid.en.ugia. Este pc:rc:cntual 
aumentou para 39-'Ai em 1992. De uma maneira global, podemos estimar que aproximadamente 73% da procura 
industrial regional de carvão vegetal. ainda é abastecida utilizando-se matéria-prima extraída de estoques naturais. 

rv.,. Ramo de Consumo lndumia.l dos Produtos Florestal• Nã~Madelretros 

Para os produtos Oorestais não-madeireiros, as fontes de informação são bastante deficientes, refletindo não 
só as imperfeições nos levantamentos realizados na identificação destes produtos e seus encadeamentos com o setor 
secundário de produção, como a própria desestruturação e o carate:r clandestino das indústrias consumidoras de 
produtos florestais não-madeireiros. 

As 'poucas infonnações disponíveis caracterizam o consumo industrial de produtos não-madeireiros como 
um ramo pouco significativo. tanto no que diz respeito ao. volume e valor processados, como nos seus impactos ou 
encadeamentos com a economia regional Em geral. esta indústria é caractamda por pequenas empresas, que 
produzem pequenos artefados de bambu e madc::ira. que consomem indiYiduahnente um volume insignificante de 
maré:ria-prima florestal, até fabricas clandestinas de palmito. 

Além destes produtos extrativos, outros produtos não-madeireiros obtidos ab'Vés de plantios florestais como 
o látex (planti.os de seringueiras) e a resina (plantios de Pinus), representam insumos importantes para as indústrias 
da bolracha e química.. No entanto, os levantamentos realizados nio permitem caracterizar com prc<:isio a 
imn..rincia destes produtos pata estas indústrias. 
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A borracha natural obtida através do latex coagulado é produzida na R.cgiio Sudeste a partir da extração em 
seringais plantados. Estes plantios, embora não ocupem mna írea expressiva. estio c:oncentrados nos Estados do 
Espírito Santo e Minas Gerais, que possuíam, respectivamente, c:erc:a de 1 O mil e 2,4 mil ha. Os dados relativos à 
indústria da borracha levantados pelo Censo lndu.mial se referem tanto ao processamento de borrachas naturais, 
como de borrachas sintéticas, não poss1bilitando a análise para o setor dorcstal. O mesmo ocorre para a produção 
industrial da resina obtida em plantios de Púau, onde o Estado de São Paulo se destaca por possuir 
aproxímadamente 70-;ó dos plantios nacionais destinados a resinagem. 
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V. O MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS 

A Regiio Sudeste, pela sua expressiva baK industrial e concentração populacional, constitui-se na principel 
consumidora de produtos florestais do país. A redução contínua dos seus estoques florestais naturais, f.ez com que a 
região tenta§e suprir sua demanda através da formação de plantios Oorestais, a partir do final da década de 60, 
inic:ialmente utili7.ando os incentivos fiscais ao reflorestamento, e mais recentemente através de programas de 
fomento florestal. 

Embora a política florestal previsse o alcance da autosuficiência através da integração floresta-indústria, este 
fato não ocorreu globalmente no setor. Alguns segmentos industriais apresentam um desempenho muito mais 
eficiente em relação à sustentabilidade do abastecimento industrial, tais como: a indústria de celulose e papel, e de 
compensados e chapas. Estes segmentos operam quase que exclusivamente com material lenhoso oriundo de 
florestas plantadas. · 

Um dos casos mais críticos é o representado pela utilização de madeira para fins energéticos, na forma de 
lenha e carvão vegetal. Apesar de existir uma significativa área de plantios florestais para esta finalidade, estes ainda 
não são suficientes para atender a grande procura da Região. Este deficit é mais acentuado com relação ao Parque 
Siderú!gico, concentrado no Estado de Minas Gerais que atualmente possui cerca de 35% da seu consumo atendido 
por carvão vegetal produzido a partir da exploração de florestas plantadas. 

Desta forma, pera atender a demanda energética por produtos madeireiros, é necessário utilizar os 
remanescentes florestais naturais e a importação de outras regiões do país. Contudo, devido ao baixo valor de 
mercado da lenha. esta apresenta uma baixa transpcrtabílidade relativa, o que toma pouco viável a sua importação. 
Assim, o abastecimento de lenha é complementado pela exploração da vegetação nativa. 

O carvão vegetal. pela maior concentração do seu poder calorifico em relação ao seu peso e pelo valor 
agregado na sua transfonnação. suporta as maiores distâncias de transporte, posslbilidando a importação de outras 
regi~ tais como o Centro-Oeste e Nordeste, com destaque para os Estados de Goiás. Mato Grosso do Sul e Bahia. 
Atualmente estima-se que cerca de 20% da demanda industrial regional por carvão vegetal seja atendida por estas 
importaçõcs,.deixando que a maior parcela da procura seja, ainda, abastecida pela exploração da vegetação nativa, 
com importante papel para o cerrado mineiro. 

Outro segmento que enfrenta sérias dificuldades quanto ao abastecimento é o da indústria rnadcircira, com 
destaque para as serrarias. Esta indústria, por se situar ruun mercado mais exigente quanto à qualidade da matéria 
prima processada. é obrigada a recorrer a importações de outras regiões, frente a exaustão de seus estoques naturais. 
A opção são as madeiras oriundas da floresta amaz.ônica, localizada nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
No inicio da década de 80, a indústria madeireira da Região Sudeste importava cerca de 779/o do material lenhoso 
processado. 

A oferta total de produtos florestais básicos (produção interna e importação) é destinada principahnente ao 
consumo industrial. que representa cerca de 81 ~ó da demanda total por produtos florestais. 

A indústria sideníigica é responsável por 90'/e do consumo total de carvão vegetal e 4S,3% do consumo 
total de material lenhoso, com a indústria cimenteira ocupando o segundo lugar no consumo de carvão vegetal, com 
cerca de ,.,. . 

A produção de lenha tem no setor não-indutrial (residencial) o seu priru:i:pa1 consumidor, que é responsável 
por cerca de SS-.4 da sua demanda total e 19'-lé do consumo total de mat.er:ia1 lenhoso. Entre os consumidores 
industriais destacam-se a indústria ceramista (14,..,--i). a indústria de produtos alimentares e bebidas (10--i). e de 
eehilose e papel (9-.4). 
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A produção de madeira em toras destina-se a diversos usos. tanto para processamneto industrial (scmuías. 
fibricas de laminados. compensados. aglomerados, e chapas de fibra). como em propriedades rurais. Contudo, os 
poucos levantamentos existentes dificultam o cálculo da demanda total por este produto. De qualquer fonna. a 
estimativa para a procura industrial (serrarias. laminados e compensados) representava para o ano de 1990, apenas 
4,4,·é do volume total de material lenhoso consumido na Região Sudeste. 

O volume de madeira transformado em ccluJose, em 1990, representava 12,4% do consumo regional total de 
material lenhoso. 

V.1. A Parddpaçio dos Dlvertos Produtos Florestais no Mercado 

A produção de energia ainda é a principal finalidade dos produtos · florestais básicos produzidos ou 
importados pela Região Sudeste, respondendo por 64,1 % da demanda industrial e 83;% da demanda total por 
material lenhoso. como pode ser observado na tabela V. l. O c:anio vegetal é o primeiro produto em vohunc 
produzido e importado pela região (50.401'). A lenha (32,S-/o). ocupa a~ posição e tem no setor não.industrial 
seu principal consumidor. respondendo por SS-/o da procura total por este insumo energético. 

Tabela V.l - Demanda e origem do abastecimento de produtos 6orestais madeireiros na Região Sudeste, em 1990 

DEMANDA PRODUTO ORIGEM 
PRODUÇÃO CONSUMO 
INTERNA IMPORTAÇÃO TOTAL % DA 

(s: 10' m' macldra) INDUST. 
%DO 
TOTA 

L 
indu.çttial lenha lS.496 - 15.496 16.9 

carvão vegetal '4.868 12.040 56.908 62,2 
mad. torasª J.130 3.860 4.990 S,5 
mad. celulose 14.0SS - 14.0SS IS4 

sub-total 1S.S49 15.900 91.449 100 
~~ Jcnha 21.S29 - 21.529 
TOTAL '7.071 lS-'00 112.'71 

- <%) ISa! 1411 100 
1: serrarias, fábricas de laminados e compensados. 
Fonte: Coordenação da Região Sudcst.c, a partir de dados dos relatórios estaduais. 

80,9 
l9z.l 
100 

A produção de madeira comercializada em toras representa apenas 16,S-AI da demanda total por material 
lenhoso. A madeira cm toras a ser ~OIJllada em celulose é responsável por cerca de 73, 7% da procura por 
madeira comerciali23da na f0m1a de toras. A madeira para processamento mecânico se destaca por apresentar a 
maior importação relativa, sendo necessário importar cerca de 77.)% do vohnne total consumido. 

No entanto, considerou-se na procura regional por madeira cm toras apenas o volume demandado pelas 
lffl'arias, e &bricas de laminados e compensados, não havendo sido contabilizando as fibricas de chapas de fibras e 
aglomerados. que se utilÍ2lm1 basic:amcnte de matéria-prima oriunda de reflorestmnentos Jocalizados na própria 
região, e ainda a demanda não-industria]. representado pelo consumo nas próprim propriedades e áreas rurais. na 
fonna de moiroe:s. postes, escoras, etc,· o que acaba por substimar o volume total demandado e prop!ia rc1açio 
pm<b,çlo intema/importBçio. 
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V.1. Ofn1a • Produtos Florn1als Madrirdrot 

A maior parcela da clcmanda regional por produtos florestais é atendida pela produção intema, ccrca de 
85,901•, conforme exposto anteriormente. No entanto, a oferta interna nio se apresenta unifomle pera todos os 
produtos, havendo uma maior dependência da oferta externa para alguns produtos. 

A indústria madeireira, por razões já expostas. apresenta maior dependência da oferta externa. Isto 
demonstra wna característica da oferta florestal da Região Sudeste, onde a demanda por material lenhoso de maiores 
dimensões e de espécies mais nobres, não pode ser atendida pelos estoques nativos remanescentes, nem pelos 
plantios florestais - baseados em espécies de rápido crescimento. 

A oferta de produtos florestais para a Região Sudeste em 1990, excluindo a importação, ainda tinham 
origem, na sua maior parte, nos estoques nativos remanescentes. As florestas naturais ainda sustentavam cerca de 
ó4.,3 % da produção no início da década de 90, como pode ser observado na tabela V.2. 

Tabela V.2 - Fontes de abastecimento da demanda de produtos madeireiros, atentida pela produção interna da Região 
Sudeste. em 1990 

NATIVA 
(dO'm')... (%) 

PRODUÇÃO INTERNA 
FLORESTA 

PLANTADA 
(:a: 10' m') (%) 

DEMANDA PRODUTO 

Industrial lenha 
carvão vegetal 
mad. torasª 
mad. celulose 

7.438, •. 48 
29.165 64 
678 60 

8.0S8 S2 
15.703 35 
452 40 

14.0SS 100 
38.268 50, 7 

TOTAL 
(:a: lO'm') 

sub-total 37.281 49.,3 
nã~industrlal lenha 21.S29 100 

15.496 
44.865 
l.130 
14.055 
15.549 
21.549 

TOTAL 58.110 64~ 38.2'8 l517 '7.078 
ª: ~ mbrica.s de laminados e compensados. 
Fonte: Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados dos relatórios estaduais. 

Contudo, esta análise global não se apresenta homogênea para todos os setores, cem difer~ marcantes 
entre os setores industrial e não-industrial, O setor industrial tinha aproximadamente metade da demanda sustentada 
por plantios florestais. enquanto que o consumo não-industrial era sustentado basicamente pelas florestas nativas da 
Região. 

Uma análise do setor industrial mostra também, diferenças significativas entre os diferentes produtos. 
Produtos de menor valor de mercado e que apresentam maiores possibilidades de substituição, como no caso da 
utilização para energia (lenha e carvão vegetal), não estimulam maiores investimentos na fOIII1ação de plantios 
florestais para garantir a sustentabilidade da produção. 

No caso do carvão vegetal ocorre uma situação peculiar. Pois, embora a maior área reflorestada do país seja 
destinada à produção de carvão vegetal, demandados pelas siderúrgicas a carvão vegetal, o grande volume requisitado 
pua atender a procum. fàz com que seja necessário recorrer aos estoques naturais, onde o cerrado mmeiro aparece 
como uma das principais fontes de abastecimento. 

Deve-se ressaltar que diferenças existem mesmo dentro de cada produto, e que estas são proporcionais ao 
número de consumi.dores que eles atendem. Como é o caso da lenha. que provavdmcnt.e serve a maior diversidade 
de consumidores entre os produtos florestais básicos e possui cerca de 52% de sua demanda aba..ctecida por 
rcfiorestamentos. Es1a parte da demanda. atendida pelas florestas plantadas. referem-se aquela formada por empresas 
vertjcalizadas que processam material lenhoso para outras finalidades, como a indústria de celulose e os fabDcant.cs 
de chapas e painéis, que unmarn parte de sem plantios para produ.çào de biomassa para fins ent:Jgé1icos.. ou obtem a 
lenha como um subproduto da exploraçio. 
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Enquanto outros ramos industrim menos estruturados, que não investiram na formação de plantios próprios 
e que não conseguem ou não desejam pagar os preços de mercado e o transporte da lenha de reflorestamento, tem 
como alternativa a exploração de florestas ou outras formações vegetais nativas. Exploração esta que. não raramente, 
é rea)jz.ada de forma clandestina, aumentando a oferta interna de material lenhoso acima da registrada pelas 

· estatísticas oficiais. 
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VI. EMPREGO E MÃO.DE-OBRA NO SETOR 

VI.l. A absorção de Mão-dt-Obn pe la Produção Primária 

Conforme o último Censo Agropecuário realizado cm 1985, existiam cerca de 147 mil pessoas ocupadas 
na produção primária do setor Oorest.al, sendo 44,.S % das pessoas trabalhando em florestas plantadas e 55,5% 
ocupadas na atividade de extração em florestas nativas, como mostra a tabela VI.1. 

Tabela VI.l - Condição da mão.de-obra ocupada na produção primária do setor florestal na Região Sudeste. em 1985 
CONDIÇÃO SILVICULTURA EXTRAÇÃO TOTAL 

VEGETAL 
familiar (não remunerados) 7.690 36.810 
empregados permanentes 48.46.S 13.884 
empregados temporários 8.028 24.788 
parceiros 590 3.539 
outros 609 2.603 

44.500 
62.349 
32.816 
4.129 
3.212 

TOTAL 65.JSl 81.624 H7.006 
Fonte: Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados do Censo Agropecuário (IBGE, 1985) 

Do total de pessoas ocupadas, apenas 22,32% correspondiam a empregos temporários. Assim, a maior parte 
trabalhava em regime permanente, equivalente a 77,68% do total da mão-de-obra, 

Ocorre uma diferença na condição da mão-de-obra ocupada nos plantios Oorestais e na exploração de mata 
nativa. A maior parte da mão-de-obra nas florestas plantadas é representada por empregados permanentes (7 4, 13 % ), 
seguidos pelos empregados temporários ( 12,21 % ) e pela mão-de-obra familiar não renumerada ( 11, 76 % ). Enquanto 
na exploração de florestas nativas. 45,1 % da força de trabalho é representada peta mão-de-obra familiar, seguida pela 
pelos empregados temporários (30,33 %). 

Isto, de cena forma, reflete o nível de organização para cada tipo de exploração. Os plantios florestais na 
Região Sudeste estão concentrados nas propriedades industriais, pertencentes a empresas estruturadas, daí o fato de 
existirem cerca de 48,5 mil trabalhadores contratados em regime permanente., entre as 65,3 mil pessoas ocupadas com 
as atividades silviculturais. A presença da mão-de-obra familiar como a segunda força de trabalho nos plantios 
florestais pode ser explicada pela existência de reflorestamento cm propriedades não-industriais, como resultado dos 
programas de fomento florestal. 

Por outro lado. a exploração de florestas nativas apresenta um nível muito baixo de organização empresarial. 
onde alguns proprietários exploram os remanescentes Oorestais de sua propriedade e arredores, contratando 
temporariamente trabalhadores até que se esgote o fC(:UfSO local. 

O Estado de Minas Gerais concentra o maior número de trabalhadores nas atividades florestais primárias na 
Região Sudeste possuindo cerca de 78,3% das 147 mil pessoas ocupadas com operações florestais em toda a região, 
como mostra a tabela Vl.2. No outro extremo. o Estado do Rio de Janeiro respondia por apenas 1,3% da mão-de 
obra ocupada nesta atividade. 

O peso de Minas Gerais é ainda maior se verificarmos a ocupação da mão-de-obra nas florestas nativas, 
onde cerca de 96.2% dos trabalhadores da região estavam localizados neste Estado. 

O emprego de mão-de-obra temporário era respnsável por apenas 22,32'1• do total de pessoal ocupado na 
produção primária do setor florestal. representando a segunda força de trabalho, tanto de florestas plantadas, como de 
nativas. 
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Tabela VI.2 - Numero de pessoas ocupadas nas atividades tlorestais primárits na Região Sudeste, em 198S 
ESTADO SILVICULTURA EXTRAÇÃOVEGETAL TOTAL 
São Paulo 20.S85 2.211 22.796 
Minas Gerais 36.633 78.498 1 lS.131 
Espírito Santo 6.942 238 7.180 
Rio de Janeiro 1.222 677 1.899 
TOTAL 65.382 81.624 1'7.006 

Fonte: Censo Agropecuário (IBGE), 198S 

A mão-de-obra ocupada temporariamente na produção primária do setor florestal no Região Sudeste varia 
de 29,7 mil a 45,6 mil pessoas por mês, conforme pode ser observado na tabela VI.2. Os meses de setembro a 
dezembro apresentam uma maior média de pessoal ocupado nas atividades florestais primárias, de 40. 7 mil pessoas. 
cerca de 17,6% superior a média mensal de 34,6 mil pessoas, 

O número de homens ocupados por área por Estado é apresentado na tabela VI.3, onde o Estado do . 
Espimo Santo possui a menor necessidade de área, cerca de 22,8 ha, para a ocupação de 1 homem. Enquanto qu São 
Paulo requcsitava em média 47.6 ha para ocupação uma pessoa. O Estado de Minas Gerais era o que apresentava a 
utilização mais intensiva da mão-de-obra em florestas nativas e mais extensiva em florestas plantadas. 

Tabela VI.3- Número de pessoas ocupadas nas atividades florestais primárias, em 1985 
OCUPAÇÃO (HOMEM/ha) 

ESTADO SILVICULTURA En'RAÇÃOVEGETAL TOTAL 
São Paulo 0,0205 0,023 0,021 
Minas Gerais O.OIS 0,035 0,025 
Espírito Santo 0,044 0,032 0,0437 
Rio de Janeiro 0,032 0,031 0,0317 
Fonte: Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados do Censo Agropecuário (IBGE, 1985) 

VI.l. A Absorção de :Mio-de-Obra pela Indústria de Base Florestal 

A quantidade de mio-de-obra empregada na indústria de base florestal na Região Sudeste, cm 1985. era de 
241.618 pessoas, de acordo com informações do último Censo Industrial (IBGE. 1985). Deste total, 
aproximadamente 42% estavam empregadas no ramo de mobiliário, que juntamente com o ramo de papel/papelão 
~% ), eram responsáveis pela maior parte do pessoal ocupado na indústria de base florestal, cerca de 80,5%. A 
distn'buição da mão-de-obra na indústria de base florestal é apresentada na tabela VI.4. 

Tabela VI.4 - Pessoal ocupado por ramo da indús1ria florestal no Estado do Rio de Janeiro, cm 198S 
RAMO Ni> DE PESSOAS OCUPADAS 00 
MADEIRA 47.071 19,S 
MOBILIARJO 101.S24 42 
PAPEUPAPELÃO 93.023 ~ 
TOTAL 241.618 100 
Fonte: Censo In~trial.1985. 

O Estado de São Paulo, com 171.637 trabalhadores em l 985, possuía o maior contigente de pessoal ocupado 
da Regílo Sudes~ nos três ramos observados: madeira, mobiliário e pepe1. como mostra a tabela VI.5. Minas 
Gerais. que oc:upeva com destaque o primeiro lugar da região em mão-de-obra ocupada no setor flOl'e$1:al primário, 
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pusa pera terceiro lugar, com 27.860 pessoas, quando considera-se o setor secundário de produção, com o Estado do 
Rio de Janeiro se colocando cm segundo lugar, com 30.21S ttabalhadores. 

Tabela VI.S - Pessoal ocupado por ramo da indústria florestal, por Estado da Região Sudeste, em l 98S 
RAMO 

ESTADO MADEIRA MOBILÍÁRÍO PAPEL TOTAL 
-- - - - - - ~ -- São Paulo 26.832 70.744 74.061 171.637 

Minas Gerais 8.035 14.063 5.492 27.860 
Espírito Santo 8.047 3.083 1.046 12.530 
Rio de Janeiro 4.157 13.634 12.424 30.215 
TOTAL · 47.071 101.514 93.023 241.618 

Fonte: Censo Agropecuário (JBGE), 198S. 

São Paulo era responsável por cerca de 700/o da mão-de-obra empregada nos ramos de madeira, mobiliário e 
papel/papelão Região Sudeste. Com uma participação bem mais modesta seguem os Estados do Rio de Janeiro 
(13%). Minas Gerais (11%) e Espírito Santo (5%). A indústria de base .Oorestal paulista absorve maior parte do 
pessoa) ocupado nos três ramos analisados, sendo: madeira 5,./., mobiliário 70-/o e papel SO°/•. 

A indústria de base florestal na Região Sudeste, representada pelos ramos de madeira, mobiliário e 
papel/papelão, tem ocupado uma média anual de 205,9 mil pessoas, variando entre 152.9 mil a 241,6 mil pessoas por 
ano, como pode ser obselvado na tabela VI.6. 

O número total de pessoas oupadas apresenta uma tendência ascendente entre 1970 e 1985, a uma taxa 
anual de 3,87"/é. 

Tabela VI.ó - Evolução da mão-de-obra ocupada por ramo de indústria de base florestal da Região Sudeste, entre 
197CW5 

NO DE PESSOAS OCUPADAS 
RAMO 1970 
madeira 33.686 
mobiliário 69.297 
papellpapelão 49.918 

1975 1'80 
48.871 52.919 
89.360 91.S14 
63.834 76.637 

1'1S 
47.071 
101.524 
93.023 

TOTAL 152.901 202.065 227.130 241.611 
Fonte: Censo Industrial, 1970-85 

A análise por ramo industrial demonstra que o ramo de mobiliário representa a maior parte da mio-de-obra 
ocupada. com mna média histórica de 89,4 mil pessoas, equivalente a 43% do total da mão-de-obra historicamente 
ocupada na indústria de base florestal. Contudo, esta proporção vem decrescendo ao longo dos anos, onde este ramo 
industrial vem perdendo espaço para o ramo de pape]/papdio, que possui uma média histórica de ~...çio de 70,8 
mil pessoas, e passando de uma participação relativa de 33% cm 1970 para 38,.So/o, em 1985. 

O ramo de madeira apresenta o menor níuncro de pessoas ocupadas. com uma média anual de 45,6 mil 
empregados, passando de wna participação relativa de 22%. cm 1970, para 19,So/., em 1985. 

Av. Almirante Barrom, nQ 63 -11112515 .centro/RJ. CEP 20036-900. Td/Fu>(021) 262-7851 



Instítut 
AMB 

VII. A QUESTÃO AMBIENTAL E O SETOR FLORESTAL 
35 

VD.l. O Papel Ambiental das Florestas/Matas na Região Sudeste 

Restando na Região Sudeste apenas uma área relativamente pequena de cobertura florestal original 
ou mesmo secundária, localizada em áreas declívosas, o papel ambiental destes remanescentes é de extrema 
importância na estabilização dos sistemas naturais e mesmo dos artificiais, sejam eles agrícolas ou urbano&. 

Ao se ttatar do papel ambiental das florestas na Região Sudeste, inevitavehnente chega-se à Mata 
Atlântica e à Sma do Mar. Hoje, estando esta fonnação reduzida a cerca de 3% de sua área original, além de 
constituir um "locus" de elevada biodiversidade, sua preservação reveste-se de importância estratégica. 

As funções não-produtivas exercidas pela floresta podem ser classificadas genericamente entre 
aquelas de cunho social ·e as de cunho conservacionísta Não obstante, especialmente no caso das metrópoles 
do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, bem como em Santos/Cubatão, e em outras regiões tropicais de 
topografia acidentada e densamente povoadas. a conservação das encostas via retlorestamentos ecológicos, 
sobrepõe e interliga as funções anbientais com as de cunho social, contribuindo para a dimin~ do risco de 
escorregamentos, dentre outros benefícios. 

A importância das florestas na manutenção dos diferentes ambientes natunós já é conhecida de longa 
data, e evidencia.da nas áreas de preservação permanente criadas no código florestal de 1965, que englobam, 
entre outras, as florestas ao longo dos rios e CUlS06 d'água. em nascentes. topos de morros, montes, 
montanhas e serras e nas encostas com declividade superior a 45° ou seja, 1 OOoA. na linha de maior declive (Lei 
nº 4. 771 de 1519/óS). 

Dentre as funções ambientais que cumprem às florestas, podem ser citadas: a preservação da 
biodiversidade, o papel das formações florestais no funcionamento dos ecossistemas, a manutenção das 
propriedades químicas e fisicas dos solos. a estabilidade das encostas e a preservação de mananciais de água 
doce. Não deve ser esquecido ainda, o valor histórico-cultu-paisagístico das florestas, de grande importância 
para a populosa Região Sudeste. 

VII.l. As questões ambientais do desmatamento e da exploração florestal corrente 

As florestas tropicais oferecem importantes ben.eficios na forma de serviços ambientais que. m~ 
vezes, slo necessários para o desenvolvimento sustentado. Tais serviços são funções rcafizadas nonnalmentc, 
pelo ecossistema florestal, como, a regulação de secas e enchentes; o controle da erosão do solo e do 
assoreamento de rios leito abaixo; a estabilização do clima; a imposição de barreiras contra os danos cansados 
pelas chuvas; a recarga do lençol freático; a purificação do ar e das ~; a conservação de recursos genéticos 
e da diversidade biológica; e, a geração de benefícios recreativos e valores estéticos (fITO, 1988). 

A alteração e a conversão de áreas florestais podem ou não serem incompatíveis com o fornecimento 
de serviços ambientais, dependendo do tipo de mudança. da intensidade e extensão da atividade, e da 
topografia e morfologia do terreno em que a mudança ocorre, dentre outros fatores. 

Dentre os maios comuns impactos/danos ambientais causados pelo desmatamento e queimadas 
destacam-se o assoreamento dos rios por deposição de sedimentos, levando à mundança do leito original e 
diminuição da piscosidade. A poluição ambiental na intensidade ocorrida cm Cubatão levou à destruição da 
Mata Atlântica, o que por sua vez tomou as escarpas mais expostas a escorregamentos de tcira. gerando danos 
materiais. sociais e ambientais na Baixada Santista. Outro aspecto do desmatamento consiste na erosão pluvial 
e cólica causadas pela retirada da vegetação florestal ao longo dos cursos d'água. denominada mata ciliar. 

A importância das condiciorwltes ambientais na Yiabilidade econômica de empreendimentos 
instalados em áreas inapropriadas antes cobertas por florestas faz-se notar nos empreendimentos agticolas 
implantados sem considerar os fatores ecológicos da região nem a perda de potencial produtivo da terra antes 
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coberta por Oorestas. A manutenção de Oorestas de proteção influi na viabilidade económica da agricultura, 
em função do controle e/ou da eliminação do risco que exercem sobre estas atividades. 

O impacto ambiental da exploração seletiva e intensiva das florestas nativas pode ser caracterizado 
alternativamente como positivo e negativo de acordo com a intensidade da intervenção, que pode ser reduzida 
ao rrúnimo no caso de exploração seletiva. Entretanto, há um impedimento legal de exploração intensiva da 
Mata Atlântica A exploração seletiva carece de conhecimentos teóricos, de experiência prática e de incentivos 
econômicos para sua realização. Desta fonna, os casos passiveis de estudo são aqueles vinculados à extração 
ilegal de madeira, dos quais tem-se pouco conhecimento da abrangência e dos impactos. 

Os efeitos ambientais regionais, dos reflorestamentos homogêneos, ou seja. do plantio de eucalipto 
em monoculturas são ainda bastante controvertidos. Os reflorestamentos homogêneos em si são sistemas de 
produção intensiva de madeira que. quando comparados às florestas naturais. possuem o grande incovcniente 
de serem um sistema ecológico simplificado ao extremo. Como tal. não conseguem exercer o mesmo papel 
das florestas na conservação dos solos, na manutenção da biodiversidade, na formação de habitat para animais 
silvestres, dentre outros. Seu ciclo é relativamente curto, após o qual é feito um corte raso que anula qualquer 
beneficio ecológico dos 'reflorestamentos, A retirada de biomassa cm forma de madeira pode levar, a longo 
prazo, a uma exaustão da fertilidade do solo. 

Por outro lado, quando comparados com monoculturas de espécies de ciclo curto, os 
reflorestamentos possuem a grande vantagem decorrente de seu ciclo mais longo, que permite uma maior 
conservação dos solos, pela menor necessidade de uso de implementos agricolas compactadorcs do solo, 
menor demanda de fertilização, por uma maior cobertura do solo e por uma maior conservação das condições 
ãsíeas do mesmo. 

O eucalipto é uma espécie florestal bastante controvertida, mas a caracteristica que parece cristalizar· 
se. como a mais polêmica, é a grande capacidade de absorção de água do solo por parte deste gênero. Quando 
plantada em regiões de déficit hídrico, o eucalipto parece diminuir sensivelmente a oferta de água para outras 
plantas, fazendo com que o produtor rural relute em introduzir esta cultura em sua propriedade, esteja em que 
região climática estiver. 

Vale salientar a importância dos povoamentos de eucalipto, dada a necessidade de suprimento da 
demanda atual de madeira. No entanto, não se deve esquecer a real necessidade do estabelecimento dos 
limites entre o aumento da produtividade e as consequências da implantação de povoamentos puros. Walter 
de Paula Lima (1993) esclarece que o eucalipto tem um comportamento de consumo de água. controle 
estomático da transpiração e dados sobre ciclo hidrológico e consumo de nutrientes do solo, semelh.antc aos 
de outras espécies florestais. A diminuição na produção de água da bacia causada peSo retlorestamento· com 
eucalipto, assim como o aumento na produção de água causado pelo seu corte, apresentam a mesma ordem 
de grandeza de resultados similares obtidos com diferentes espécies florestais. O ugumento mais utiliz.ado por 
exemplo no estado de Minas Gerais. contra o reflorestamento com eucalipto. diz IC:SpCit.o aos problemas 
sociais decorrentes da conversão de terras agrícolas em áreas refloresta.das, que logicamente, resultario na 
diminuição de alimentos e empregos. Nesta região do Vale do Jeqitinhonha, extremamente pobre e 
subdesenvolvida. a expansão do reflorestamento estava baseada na incolporação das tCII'BS ao processo . 
produtivo. Não sendo essas terras áreas marginais. resultou uma significativa concentração de latifündios, que 
num primeiro momento awnentou a oferta de empregos, mas posteriormente, com o crescimento das 
plantações, resultou em êxodo rural significativo e declínio do padrão de vida regional. 

VIl.3. Reflorestamentos para fins ambientais ou não-industriais 

Na Região sudeste os reflorestamentos visando a proteção dos solos tomam rugar de destaque na 
área técnica florestal. Nas cidades de Santos, Rio de Janeiro e Vitória, a própria declividade do solo urbano 
exige uma recomposição com fins proteccionistas, tentando amenizar os efeitos das chuvas toIIenciajs de 
verão. As emanações de gases poluentes por outro lado podem agredir a floresta, comprometendo a sua 
sustentabilidade ecológica, como vem acontecendo c:m Cubatão. Estes e outros exemplos evidenciam a 
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importância das formações florestais no equilíbrio ecológico do ambiente e cquilibrio psicológico do ser 
humano. 

Destacam-se, no Espírito Santo, as áreas de tlorestas nativas mantidas pelas duas mais importantes 
empresas do setor tlorestal do Estado. A área de preservação permanente da empresa Amcruz Celulose S.A. 
totaliza 56 mil ba e a Cia. Vale do Rio Doce. possui 17.82 milha de O.crestas preservadas, localizadas na sua 
Reserva Florestal, em Linhares. 

O projeto de criação de uma faixa verde ao longo da Estrada de Ferro Vitória - Minas foi iniciado em 
1982, sendo interrompido dois anos após o seu início, com o plantio de aproximadamente SOO mil mudas, das 
quais 300 mil (óO°IÓ) no trecho de Grande Vitória. Ao final de 1987, foi retomado o projeto, e até 1989 haviam 
sido plantadas 39~ mil mudas de diferentes espécies, com prédominância de leguminosas florestais. 

A EMA TER/ES. em cooperação com a empresa Aracruz Celulose. criou um programa para estimular 
o aumento da cobertura florestal em propriedades rurais. recuperando áreas degradadas. e recompondo matas 
ciliares e capoeiras. De 1991 e até o final de 1993, haviam sido distribuídas cerca 1.14 milhões de mudas em 
diversos municípios do Estado. 

O Instituto Estadual de Florestas - IEF-MG, vem estimulando e conscientizando empresários e 
proprietários rurais à recuperação. recomposição e reutilização de áreas degradadas. através de mecanismos 
que criam condições técnico-operacionais para executar projetos que revertam o atual quadro de degradação 
ambiental do Estado. Um dos projetos com a finalidade específica de recuperação de cursos d'água ·Proteção 
e Recuperação das Matas Ciliares Mineiras" vem sendo desenvolvido pelo IEF, estando previsto o 
beneficiamento de 1S8 municípios. 
A rede hidrográfica deste Estado é urna das mais importantes do Pais. não só em quantidade, como também 
pela qualidade de suas águas. São 14 (quatorze) grandes bacias hidrográficas com um volume de mais 10.000 
(dez mil) cursos d'água. Neste contexto, as áreas preservadas de uso indireto pcmzem 408.147 ha, as de uso 
direto 732.490 ha, totalizando 1.140.637 ha. Outros projetos de recomposição somam para Minas Gerais mais 
1.360 ba rctlorestados com fins conservacionistas. 

Os plantios florestais com fins de proteção ao ambiente totalizam, até a presente data, uma área muito 
reduzida na superúcie do Estado do Rio, mais concentrada no município do Rio de Janeiro (microrregião Rio 
de Janeiro), onde a queda da qualidade de vida em virtude da maior densidade populacional. expansão~ 
e concentração industrial, acabaram por aumentar o valor atribuído a conservação dos recursos florestais, 
viabilizando os custos alto da recomposição florestal A área efetivamente plantada por dois programas de 
reflorestamentos ecológicos totalizam cerca de 850 ha, sendç 600 ha implantados pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro no sistema de mutiiio comunitário e 250 ha pela Fundação 
Parques Jardins do mesmo município. O Instituto Estadual de Florestas por sua vez retlorestou 800 ba com 
recursos internacionais. Somada a esta área existem plantios mais antigos, realizados principalmente pelo 
Instituto de Gcotécnica, que até meados da década de 80, totalízavam uma área de implantação aproximada de 
110 ha. 

Em São Paulo, a CESP (Companhia Energética do Estado de São Paulo), desde a década de 70, 
desenvolve projetos de recomposição vegetal com espécies arbóreas nativas -nas margens e ilhas dos 
reservatórios. nas planícies fluviais dos principais tnõuwios e nas áreas degradadas pelas obras civis. Além de 
minimizar os custos, a CESP pretende com esta estratégia conscicntiz.ar a população local sobre a importância 
de reflorestar com espécies nativas. O programa. no entanto. carece de maior divulgação, pois são os 
proprietários interessados no programa que devem contatar a CESP, solicitando as mudas e • assistência 
técnica. Através destes dois programas, já foram retlorestados cerca de S.800 hectares de áreas lll8Iginais 
(CESP, 1992). 
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\111. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

A produção e utilização comercial dos recursos Oorestais está intimamente vinculada à pesquisa 
florestal, de fonna a minimizar os erros decorrentes da falta de conhecimento a respeito do comportamento 
sihdcultural e genético das espécies arbóreas e de suas características para uso industrial. Na Região Sudeste, 
assim como também na Região Centro-Oeste e mesmo na Região Norte (Projeto JARJJ, foi e vem sendo dada 
ênfàse, até o presente momento, à utilização de espécies de rápido crescimento dos gêneros Plnl.u e 
Eucalyptus, utiliz.ados nos retlorestamentos para produção de matéria-prima industrial Quanto mais 
desenvolvida é a atividade florestal em um Estado, mais é investido em pesquisa e desenvolvimento, como é o 
caso dos Estados de São Paulo e Minas Gerais. Não obstante a privilegiada situação dos Estados da Região 
Sudeste em relação i pesquisa florestal realizada em instituições exclusivamente voltadas 'para pesquisa 
(Instituto de Pesquisa Florestal, Sociedade de Investigações Florestais etc), não existem modelos de "P &. D" 
que venham a coordenar as atividades de pesquisa na região, evitando a duplicação de esforços e .integrando 
as diferentes linhas de investigação para obtenção de resultados globais e efetivos. 

VDI.1. Caracterização dos Modelos de Pesquisa e Desenvolvimento 

A história da ciência florestal no Brasil teve início em 1904 com a introdução do eucalipto originário 
da Austrália. por Navarro de Andrade, para suprir a demanda por madeira das estradas de ferro paulistas. Na 
década de 60 foram criadas as pámeiras escolas de florestas do país. A necessidade de reposição Oorestal 
imposta pelo Có<ligo Florestal e os incentivos ~ impulsionaram o ensino e a pesquisa florestal, voltados 
principahnente para as espécies de rápido crescimento, mais notadamente o Pinla e o Eucalyptza. Desta 
necessidade surgiu a integração entre universidades e empresas retlorestadoras, tomada realidade através de 
entidades de pesquisa como a Fundação de Pesquisas Florestais (FUPEF) junto à Universidade Federal do 
Paraná, em Curitiba, o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF) e a Sociedade de Investigações 
Florestais (SIF) junto à Uruvemdade de Viçosa. 

O IPEF, criado em 1968, tem por objetivo o desenvolvimento de tecnologia para o setor 6orestaI, 
treinamento de pessoal. divulgação e intercâmbio técnico entre as empresas associadas (atuahnente 23) e a 
Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz • ESALQ da Universidade de São Paulo. Entre seus 
Programas Cooperativos pode ser citado o de Silvicultura de Espécies Nativas voltado para o aumento da 
disponibilidade de sementes e mudas. · 

Até meados da década de 80, o Programa Nacional de Pesquisa de F1orestas (PNPF), realizado pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa .Agropecuària (EMBRAPA) com o apoio do mDF, foi calcado na identificação 
da procedência das espécies, especialmente dos gêneros Pinul e Eucalyptza, mais adequadas para as 
diferentes regiões edafo-dimáticas do País. Em 1984, a evolução e o crescimento do PNPF detemúnaram a 
transformação da Unidade Regional de Pesquisa Florestal Centro-Sul de Curitiba em Centro Nacional de 
Pesquisa de Florestas. com a responsabilidade de promover, executar e estimular a pesquisa ft~ No 
Sudeste, o Centro Nacional de Pesquisa Agrobiológica (CNPAB) desenvolve estudos voltados para a 
dinâmica da biologia do solo e seus efeitos sobre o desenvolvimento de culturas v_egetais. As principais linhas 
de pesquisas, principabnente com leguminosas estão voltadas para: fixação biológica do nitrogênio 
atmosférico lNi); micorrizaçãc; reciclagem de nutrientes no sistema solo-planta; adubação verde; controle 
fítossanítário, através de técnicas de controle biológico e manejo ecológico; e produção de inoculantes. 

O Instituto de Pesquisa Tecnológica - IPT iniciou suas atividades como laboratório da Escola 
Politécnica do Estado de Sio Paulo. Foi fundado cm fins do século XIX. com o objetivo de dar suporte 
tecnológico, principalmente às áreas de construção cívil e materiais. Sua Divisão de M~. cuja origem data 
de 1928, passou em 1989 à denominação de OPFTC - Divisão de Produtos Florestais, ,cxtds e Couros. 
Através da DPFTC, o Instituto vem atuando besicamente na área de tecnologia de madeira, com o objetivo de 
desenvolver e promover novas tecnologias de produção. bem como de processamento industrial de novas 
matérias-primas e oferecer suporte para o melhoramento de produtos e aperfeiçoamento de modernas técnicas 
de produção. Devido ao fato de haver acwnulado grande conhecimento na área tecnológica. o lPI' participa 
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também na normatizaçio técnica de diversos produtos e processos. bem como no controle de aplicação destas 
normas. A DPFl'C conta com quatro grupam~tos técnicos que anwn com produtos florestais e suas 
transformações: Industria de Base florestal. Preservação de Mad~ Propriedades Básicas da Madeira e 
Celulose e Papel. 

O Instituto Florestal de São Paulo (IF) foi fundado em 1886 pelo naturalista sueco Albert Lõfgren. O 
IF acumula experiências nas áreas de conservação, produção sustentada e pesquisa de recW'SOS naturais. O IF, 
através de seus 97 pesquisadores, desenvolve pesquisa pública, basicamente com verbas orçamentárias do 
Tesouro do Estado de São Paulo. Mantém convênios com diversas Universidades, para a realização de 
pesquisas nas úeas de conservação 10b sua responsabilidade. A venda de produtos florestais também 
contribui para provimento de recursos financeiros. Grande parte dos projetos referem-se ao desenvolvimento 
de pesquisa básica nas áreas de manejo de áreas silvestres. proteção à muna silvestre, biologia florestal e 
manejo de unidades de conservação. Não obstante, o IF possui um leque de pesquisas na área florcsatal, 
desde melhoramento de espécies até hidrologia florestal. - 

A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental - CETESB, criada em 1973, pela Lei Estadual 
nº 118, foi vinculada à ·Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo em 1987, como óigã.o de 
administração descentralizada. Tem como atribuições legais: o exercício do controle e moníteramento da 
qualidade do meio ambíente; a promoção, proteção e recuperação da qualidade do ar, das águas e do solo; o 
desenvolvimento de pesquisas e serviços científicos e tecnológicos no seu campo de atuação. Relativamente à 
a~ cação da CETESB no setor florestal, merece destaque o programa desenvolvido para a recuperação de áreas 
degradadas, realizado cm área especifica e com tecnologia própria. desenvolvida para o caso da Serra do Mar, 
onde essa degradação atingiu o apogeu de destruição em 1985, quando mna área de 60 Jan2 de florestas foi 
destruída pela poluição. 

O Instituto Agronômico de Campinas - IAC é um órgão de pesquisa vegetal que tem contnl>uido 
com o setro florestal, principahncnte em duas linhas de pesquisa que são o Programa do Pahnito, onde foi 
gerado um híbrido do palmito nativo da Mata Atlântica (Euterpe eduli.r). com o açai da Amazônia ($. 
okraceoi)c o Programa da Seringueira. de introdução de novos clones e testes de adaptabilidade. 

A Flmdação Jardim Botânico do Rio de Janeiro é uma das instib.ti.çõcs de pesquisa mais antigas do 
país. Reconhecida intemacionabncnte., tem como principais linhas de pesquisa a taxonomia e anatomia 
vegetal, a fitossociologia e levantamentos florísticos. Mais recentemente, as pesquisas têm cnf ocado a 
c:onservaçio genética de espécies vegetais e fonnação de banco de dados com informações ecológicas. 

A FlDldação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA era, até 1986, o órgão responsável 
pelas questões pertinentes aos recursos florestais no Estado do Rio de Janeiro. Destacam-se entre seus 
trabalhos :voltados para a área florestal. os levantamentos tlorísticos e fiwnísticos· realizado em diversas regiões 
do Estado cm diferentes ecossistemas, póvilegiando as Unidades de Conservação. 

A Companhia Vale do Rio Doce - CVRD possui uma Reserva FlorestB! de cerca de 22.000 ha, 
Jocalizada ao norte do Estado do Espírito Santo. & pesquisas realizadas são nmcantemente voltadas para o 
desenvolvimento de tecnologia, tanto para florestas nativas, como para planti.os de eucalipto. 

VIIJ.2. AnãHse da Efettvtdade dos Projetos- Florestas Plantadas e Nativas 

Os resultados dos programas que vem sendo executados pelo setor florestal podem ser avaliados pelo 
salto qualitativo e quantitativo de produtividade das florestas plantadas pelas e:mpn:sas associadas. Pode ser 
citado que. em 1968, quando da criação do IPEF, a produtividade média do setor florestal, para celulose e 
papel era de IS mJ/ha/ano. Atuahncntc, esta produtividade atinge 2S m>lhalano. Já nas empresas associadas ao 
IPEF essa média chega a 30 m'lb&'ano (m Revista Silvicultura. 1993). o que significa lDII incremento médio de 
l 00 ~º na produtividade, num penodo de 25 anos. 

Esse incremento de produtividade é resultado do trabalho desenvolvido com melhoramento genético 
que. além de pemUtir o conhecimento e difusão de material genético de qualidade superior e mais adequado às 
e,ãg~ de c:ada consumidor, também possibilitou o desenvolvimento de tecnologia de ponta pelas 
empresas. na área de reprodução vegetal. Além destas, as pesquisas dcse:nvolvidas nas áreas de manejo, de 
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exploração florestal. de ciclagem de nutrientes e de mecanização, peanitiram maior conhecimento e 
racionalidade na condução das aplorafÕCS de florestu plantadas e. conseqüentemente, reOetiram 
positivamente na produtividade. 

O IPEF também teve participação significativa na consoJidação das empresas brasileiras no mercado 
internacional de celulose e derivados diretos e indiretos (siderurgia a carvão vegetal), em função do 
desenvolvimento de tecnologia florestal avançada. A produção piloto de móveis de PimU iniciou-se no IPT 
em 1977, quando foi utilizada, de fonna pioneira no Brasil, madeira serrada de toras originárias de desbastes, 
Atualmente. este produto é amplamente utili?.ado no Pais e inc:lusive exportado para a Europa e América do 
Norte. Deve-se ressaltar ainda a contnbuição do lPT no conhecimento do Eucalyptu.r como madeira sólida. 

Em relação aos avanços alcançados em termos de espécies nativas, é importante ressaltar aqueles 
conseguidos no âmbito do convênio CESP/ESALQ-IPEF. na recomposição de matas ciliares nas margens de 
reservatórios e tnl>ut.ários no Estado de São Paulo, assim - como os alcançados cm retlorestamentos de 
encostas no Rio de Janeiro. O programa de leguminosas arbóreas do CNPAB/EMBRAPA. que, em 
cooperação técnica corri diversos órgãos, entre eles o Instituto de Florestas da UFRRJ, vem apresentando 
resultados na pesquisa com espécies destinadas à recuperação de áreas degradadas. 

VIII.J. Pesquisa Florestal e Projetos de Cooperação TécnJca 

A criação de departamentos de pesquisa e de assesorias de desenvolvimento técnico dentro das 
empresas, principahnente de São Paulo e de Minas Gerais. remonta a meados da década de 80, com excessão 
de algumas empresas que já participavam de programas nacionais. Inicialmente, essas empresas, em sua 
maioria de papel e celulose e siderúrgicas produtoras de ferro gusa a carvão vegetal, estabeleceram convênios 
com institutos de pesquisa e universidades. objetiwndo alcançar conhecimentos, principalmente em 
melhoramento genético e controle de pragas florestais. 
· No Estado do Espírito Santo é notável a cooperação técnica entre a CVRD, a Aracruz Cehdose S.A e 
a EMATER no incentivo aos pequenos agricultores para a founação de povoamentos com espécies nativas, 
caracterizando uma linha de ação inovadora pera o setor 1lorestaJ brasileiro. 

Apesar do elevado grau de desenvolv:imento da pesquisa florestal e das instituições que a executam 
na Região Sudeste, nota-se a inexistência de diretrius definidas. ou de quaisquer modelos de pesquisa e 
desenvolvimento. tanto para ãorestas plantadas como para nativas. · 

Por condicionantes históricas de introdução do gênero Euca/yphu e pela criação dos incentivos 
tisc:ais para reflorestamento, no Brasil foi dada ênfase exagerada à pesquisa de espécies exóticas em 
detrimento de espécies florestais nativas. Mesmo no Estado do Rio de Janeiro, onde as atividades de 
reflorestamento são limitadas, sendo a maior parte da cobertura florestal constituida pelas áreas de preservação 
e conservação, cerca de .50% da produção científica é voltada para a produção de madeira de reflorestamentos 
com espécies exóticas. · 

Nota-se ainda a ineficácia do Programa Nacional de Pesquisa Florestal em coordenar a investigação a 
ruvel nacional, gerando uma pulverização dos parcos J'eClU'SOS destinados à pesquisa florestal, Este problema é 
em 'parte amenizado pela cooperação entre empresas e órgãos de pesquisa, principalmente no tocante a 
reflorestamentos, como é o caso SIF cm Mm.as Gerais e do IPEF em São Paulo- 

É de se ressaltar o trabalho com projetos específicos de algumas instituições. como é o caso da CESP 
em São Paulo, direcionados para a recuperação de áreas degradadas às margens dos seus reservatórios, 
gerando tecnologia para utiliz.ação múltipla. 

Outras institutiçõcs concentram seus esforços em pesquisas e programas mais genéricos e 
abrangentes. ahnejando melhoria dos sistemas de produção. Nestes casos. é de suma importância a 
coordenação de atividades c:m nível regional ou mesmo nacional. \lia programas de pesquisa e 
desenvolvimento, de fonna a bamloniz:ar as linhas de ação, maxmtlzando a unlização de recursos finmtceiros 
limitados. 
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IX. ASPECTOS LEGAIS E INSTITIJCIONAIS 

Pode-se considerar como primeira lei vinculada ao setor florestal no Brasil a Lei nº 601 de 1&'09/lBSO, 
que restringiu a aquisição de terras devolutas à compra legalizada. prevendo penalidades para queima ou 
derrubada de Oorc:stas. 

A primeira constituição republicana de 1891 não trouxe orientação específica para a questão florestal. 
As constituições subseqüentes de 1934, 1937 e 1946 conferiram à União competência para legislar em caráter 
supletivo ou complementar, obedecidas as normas da legislação fedc:ral. 

Até 1930, a questão florestal não mereceu grande atenção por parte das autoridades republicanas, 
com exceção da tentativa de oiganizar a administração pública florestal, como ocorreu em 1921, com a 
decisão de instituir o Serviço Florestal do Brasil 

Somente em 1934, depois de mais de 400 anos de ocupação territorial, o Brasil ganha o seu primeiro 
Código Florestal, baixado através do Decreto nº 23. 793, de 23 de janeiro daquele ano. 

O Código Florestal de 1965, promulgado pela Lei nº 4.771 de 1S/09/6S, em substitutiçio à Lei de 
1934, até o presente ainda denominado de Novo Código Florestal, foi ponto limitador de mudança de rumo na 
política florestal brasileira. Criado em uma época de forte centralização do poder federal, baseia-se no 
principio de restrição de uso da propriedade de acordo com as límítações impostas pela natureza. Mantido 
mesmo após a promulgação da Constituição de 1969. é criticado por pretender aplicar política intervencionista 
por parte do Poder Público. sem no entanto oferecer uma fundamentação nos princípios gerais do Direito e na 
Legislação Constitucional e Civil. 

Quando analisada comparativamente com o Código de 1934, a Lei 4.171/6S apresenta como mn de 
seus principais avanços as restrições impostas ao direito de propriedade, na medida em que esse direito em 
praticamente ilimitado na legislação anterior, tendo em vista a necessidade de indcni2.ação para qualquer tipo 
de limitação ao uso da propriedade privada. 

Esta inovação, permitida cm razio do regime jurídico extatuído na Constituição Ftderal de 1946, que 
estabeleceu o principio da função social da propriedade, além de conferir maior responsabilidade ao 
proprietário privado cm relação à conservação das florestas, trouxe várias outras medidas de normalização do 
uso dos recursos florestais, dentre os quais vale ressaltar: a definição do conceito de florestas de preservação 
permanente, a definição do conceito de florestas produtivas e a obrigatoriedade da reposição florestal. 

No bojo das transformações iniciadas em 196S, foi implantada a política de incentivos fiscaÍs 
concedidos a empreendimentos florestais, através da Lei nº 5.106, de 02/09/6fJ. Esta lei garantiu ao setor 
florestal uma substancial fonte de investimentos, voltada para estimular o reflorestamento cm larga escala. A 
política de incentivos fiscais para o reflorestamento foi a mais importante iniciativa política articulada 
externamente ao setor, como instrumento de política econômica, mas com lazp repercussão na área florestal 
produtiva. 

Outro estímulo fiscal ao reflorestamento surgiu através do Decreto-Lei nº 1.376 de 12/12174. que 
criava o FISET- Fundo de Investimentos Setoriais para os setores florestal, de pesca e de turismo. A criação 
do FISET • FlUldo de Investimentos Setoriais para os setores florestal. de pesca e de turismo procurou ajustar a 
política de incentivos fiscais à necessidade de execução das metas consignadas em programas setoriais, tendo 
como base os Planos Nacionais de Desenvolvimento. Todavia. a orientação do COE-Conselho de 
Desenvolvimento Econômico, tomada cm fins de 1979, determinando a aplicação de SO°IÓ dos recursos do 
FISET na área de atuação da SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, representou o 
irúcio do processo de deformação dessa política. na medida em que o FISET tomou-se mais um instrumento 
de desenvolvimento regional, em detrimento do seu papel de instrumento do desenvolvimento setorial. Há que 
considerar. ainda. que o direcionamento de metade dos recursos para a região nordestina. teve caráter 
eminentemente político, sem a consideração de estudos de viabilidade. técnica e econômica, porquanto a 
região centro-sul do Brasil concentra cm tomo de 800-' da demanda de matéria-prima tJorestaI. localizando.se 
nela a grande maioria das pessoas jurídicas (empresas) que aplicavam a parcela dedutível do seu imposto de 
renda no FISET-Refloreswnento. 

Esta distorção, associada a outros problemas verificáveis na sistemática de financiamento adotada 
pelo FISET, cuja análise será f.eita mais adiante, iniciou o processo de esvaziamento de5sa política. Mais tarde, 
em 21/12187 foi editado o Decreto-Lei nº 2.397. que reduziu o percentual de aplicação da parcela do imposto 
de renda devido para 10%. restringindo a sua aplicação na Região Sudeste somente u áreas de atuação da 
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SUDENE, (Vale do Jequitinhonha - Minas Gerais) e no Estado do Espírito Santo. Os incentivos fiscais foram 
extintos em 1988,dev:ido a contenção do déficit do setor público. 

Embota não existam levantamentos nacionais atualizados, as últimas informações disponíveis 
indicam que durante a vigência da política de incentivos fiscais ao florestamento, o Brasil teria reflorestado 
6.252.483 ha, com investimentos aproximados de USS 4.000.000.000. Todavia, em razão de terem sido 
aprovados muitos projetos técnica e economicamente inviáveis, a área de efetivo plantio está muito aquém 
daquela normalmente indicada nos documentos oficiais. 

M experiências acumuladas pelo setor florestal durante a vigência da política de incentivos fiscais 
permitiram o desenvolvimento de segmentos específicos da atividade dores~ que souberam aproveitar com 
eficiência a disponibilidade de fCC\ll'SOS colocados a sua disposição. 

A obsessiva e errônea defesa da permanência dos incentivos fiscais num cenário que indicava 
claramente a sua inviabilidade, levou o setor privado ao grande equivoco de não estabelecer estratégias de 
negociação com as autoridades econômicas, visando a substituição dos incentivos por outra alternativa de 
financiamento, como, por exemplo, linhas de crédito compatíveis com as características da atividade florestal. 
Assim, com exceção do Estado de Minas Gerais, que mantern uma linha de credito para reflcrestamento com 
financiamento do Banco Mlmc:lial. o Brasil não dispõe, desde 1988, de uma fonte adequada de recursos para 
financiar os segmentos do setor que não contam com recursos próprios para o seu desenvolvimento. 

A criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento florestal - mDF, em 28 de janeiro de 1967, 
através do Decreto-Lei 289. completou o processo de reorganização iniciado em 1965 com a promulgação do 
Código Florestal e com a Lei dos Incentivos, adotada em 1966. Competia ao IBDF a fonnulaçio de políticas 
para o setor florestal, a gestão dos reflorestunentos incentivados e a ~o das Urúdades de 
Conservação federais de forma centralizada. 

Com esta estratégia e em virtude das próprias regras da sistemática dos incentivos fiscais. o IBDF 
nunca foi capaz de estabelecer, no Brasil, como ocorre com os Serviços Florestais de outros países, a 
tradicional parceria com a clientela básica da admi:nis1ração florestal: os agricultores e proprietários rurais. 

A combinação de todos esses fatores desaguou nas mudanças implantadas no âmbito do programa 
Nossa Natureza, na extinção do IBDF e na criação do IBAMA. 

A SEMA. Secretaria Especial de Meio Ambiente, foi criada em 1973, com a finalidade de orientar a 
conservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais, tendo entretanto competências 
concorrentes com outros órgãos, inclusive o IBDF. Com a criação da SEMA estabeleceu-se um sistema 
paralelo de unidades de conservação, suplantado com sua extinção em 1989, e com a criação do IB.AMA, 
eomo consequência do Programa Nossa Natureza. 

Com o advento da Lei 6.938181, foi instituído o Sistema Nacional do Meio Ambiente· SISNAMA, 
integrado pelos órgãos e entidades da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios responsáveis 
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. O mesmo diploma legal instituiu o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente • CONAMA. constituído por órgãos federais, por representantes dos Estados e do Distrito 
Federal. por entidades de classe do setor produtivo e dos trabaihadorcs, e por organizações não 
governamentais ambientalistas, com poder dehõerativo e com competência para estabelecer normas, critérios e 
padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos 
recursos ambientais. principahnente os lúdricos. 

N~ circunstâncias, as atividades florestais e a proteção da biodiversidade ficaram submetidas a 
mais de uma administração. Pode-se citar como exemplo a duplicidade do sistema de unidades de 
conservação e o duplo controle das atividades florestais que foram submetidas, simultaneamente, ao poder 
nonnativo da SEMA, através do CON.AMA, e ao IBDF que mantinha intactas todas as suas competências, 
inclusive a atribuição de controlar e licenciar a exploração florestal e o desmatamento. 

A nova Constituição Brasileira de 1988 refletiu o grande debate nacional acerca da problcmâtica 
ambiental e .Oorestal. tendo sido a primeira a inserir no seu texto um capítulo sobre meio am~ o qual trata 
da questão florestal. Este capitulo, consubstanciado no artigo 225 da Constituição, diz textualmente: '7odos 
tem direito ao meio ambiente ecologicamente equihbrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida. impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo pera as presentes e 
futuras gerações". Ainda que o texto constitucional esteja centrado no homem, no modo de gerir os bens 
naturais, esta circunstância aparect com maior ên&sc no disposto no Art. 225, que destaca a defesa da 
adequada un1inçlo dos recursos naturais, evitando-se que sejam colocados cm perigo de extinção. 
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A competência para legislar sobre o meio ambiente é concorrente. o que significa que na relação 

União' Estado. a União deverá se ater i edição de normas gerais (Art. 24, § J º). O mandamento constitucional 
da competência comum e da competência concorrente. consagrado na nova Constitwção, alterou radicalmente 
o modelo centralizado de administração construido em tomo do IBDF, estabelecendo a descentralização 
corno um princípio fundamental. 

Segue-se à promulgação da Constituição Federal de 1988, a instituição da Medida Provisória rf 028, 
que veio extinguir o IBDF, substituindo-o pelo IBAMA (Lei nº 7. 735 de 22 de fevereiro de 1989), que também 
absorveu a SEMA, a SUDEPE e a SUDHEVEA. 

A instituição do 1BAMA buscou criar um fato político e administrativo com o qual fosse possível 
responder às preocupações e as pressões da sociedade brasileira. principalmente aquelas nascidas no seio do 
movimento ambientalista, com relação ao imobilismo e à inoperância da estrutura governamental que o 
precedeu. Na verdade, o IBAMA procurou instrumentalizar um novo modelo de gestão, o qual pretendia ser 
integrado, sistêmico e descentralizado. 

A criação do Ministério do Meio Ambiente - MMA, em substituição à Secretaria até então existente, 
reforçou o "status" politico da gestão ambiental no País, consolidando o modelo institucional que incorpora o 
setor à administração ambiental. O MMA tem por finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar 
as atividades relativas à Política Nacional do Meio Ambiente e a preservação, conservação e uso racional dos 
recursos naturais renováveis 

A promulgação das constituições estaduais segue o modelo da Constituição de 1988, destinando um 
capítulo para o Meio Ambiente. Em Minas Gerais, é dada ênfase ao setor ftorcstal sendo criada a Lei Florestal 
Estadual (Lei nº · 10.561 de 27/12/91) 

A tônica do desenvolvimento do País, calcada até recentemente na expansão das fronteiras agricolas 
cm detrimento do uso racional e conservacionista dos solos cultivados, tem levado à devastação desenfreada 
dos recursos vegetais e edáficos. Tais ações não foram efetivamente coibidas pelo Poder Público, seja pela 
timidez dos fundamentos legais, seja pela pouca vontade política demonstrada pelos governos federal e 
estaduais. 

Na realidade, embora alguns instrumentos legais para a preservação e conservação da cobertura 
vegetal natural tivessem sido criados já no início do século XX. a devastação das matas continua ocorrendo 
com perdas irreparáveis aos ecossistemas existentes. Na Região Sudeste, as causas desta devastação advem 
atualmente cm parte da pressão de uso exercida pela população rural e pelas indústrias consumidoras ele 
matéria-prima florestal, pois ainda persiste a falta de suprimento de matêria-prima para indústrias que 
deveriam ser supridas pelos plantios florestais. Em algumas regiões da Sem do Mar, a especulação imobiliária, 
aliada à expansão desordenada das cidades, criaram outro tipo de pressão sobre as florestas e ecossistemas 
consorciados, pressão esta que poderia ser contornada com a utilização de diretriz:s e legislação mais claras e 
definidas para o uso dos solos. 

O Código Florestal de 1965 foi promulgado num momento em que não havia mais quase nada a 
preservar na Região Sudeste, a não ser as últimas reservas nas vertentes mais escarpadas do lado marítimo e, 
em menor escala, continental da Serra do Mar. Desta forma, alguns ecossistemas de importância foram 
relegados a segundo plano nas Unidades de Conservação. Ero relação às áreas de domínio priva.do a serem 
preservadas segundo o Código. os artigos 'l!', J' e principalmente o 16, foram ignorados pelos proprietários e 
não se fazem cumprir pelo Poder Público, de forma que a área atualmente preservada dentro das propriedades 
privadas está muito aquém da determinada pela legislação. 

Um segundo período inícia-se com a vigência do Código Florestal de 196.S e posteriormente, com a 
do Decreto Federal nº 97.628/89, que determina que todas as empresas consumidoras de matéria-prima 
florestal ficam obrigadas a reposição florestal, quer por intermédio de reflorestamento para auto-consumo, 
quer através do recolhimento de taxa para o Fundo de Reposição Florestal. Não se deve esquecer que esta 
legislação foi acompanhada da criação dos incentivos fiscais para Borestmncnto e reflorestamento. Esta fase é 
caracterizada pelo grande incremento da área plantada com florestas de Pinsa e Eucalyptus, principalmente 
nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, seguidos do Espírito Santo. Os refiorestamentos incentivados foram 
inexpressivos no Rio de Janeiro, apesar deste Estado ser grande consumidor de matéria-prima florestal. 
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X - Perspectivas e Conclusões 

A ~o Sudeste concentra a parcela mais significativa do PIB nacional. e representa a região mais 
urbanizada e industrializada do país. Este perfil, obviamente, reflete na situação dos seus recursos florestais. 
Por um lado, a industrialização e a urbanização do seu território levou à redução da sua cobertura 6orestal 
nativa, localizando-a nas encostas íngremes da serra do mar e nas terras pobres do cerrado mineiro. Por outro 
lado, o ambiente favorável à expansão industrial, principalmente na década de 70, levou a concentração dos 
plantios florestais nesta região. 

O rebatimento desta situação no espaço da Região Sudeste faz com que encontremos, em relação às 
existências florestais, enclaves de biodiversidade (unidades de conservação) e de produção sustentada 
(plantios florestais industriais) cercados por um ambiente de degradação e escassez. 

Desta f orma, a disponibilidade dos recursos florestais está ligada ao modelo de produção florestal 
adotado no país. que é muito bem caracteriz.ado nesta Região. A produção de florestas nativas é 
historicamente realizada através da exploração predatória dos estoques naturais. Mais do que a alteração no 
modelo de exploração, as mudanças temporais no processo de produção ocorreram muito mais em função da 
queda quantitativa e qualitativa dos estoques, das crescentes restrições legais. e da própria mudança no 
conceito de valor por parte da sociedade. em relação aos serviços da .florestas (aumento do valor de 
amenidade). 

O maior volwne da produção de florestas nativas de Região Sudeste é destinado a produção de 
energia. cerca de 98,8%, o que leva à uma baixa relação estoque/produção de madeira para energia. situação 
que comprometerá a obtenção de material lenhoso para fins energéticos na Região (tabela XI). - 

O quadro em relação à de madeira em toras é menos critico, em virtude do baixo volume explorado, 
que permite uma maior relação entre estoque e produção. Mas. na verdade. a baixa disporubilidade dos 
estoques nativos da Região, aliada à sua má qualidade, restringe a obtenção de matéria-prima para a indústria 
madeireira. 

Tabela X.l - Estoque comercialmente acessível e a produção de florestas nativas por estado da Região Sudeste 
-1990/92. 

Produto 
Volume(xl~ 

Estoque (E) Produção anual 
a>, 

toras para processo 19.29ó 647 30 
madeira para energia 327.020 SS.241.5 6 
Total 346.316 S.5.8945 6.J. 

Fonte: Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados dos Relatórios Estaduais. 

O estado de Minas Gerais possui mna posição de destaque em relação aos estoques disponíveis, 
corno pode ser observado na tabela X.2. No território mineiro estio localizados cerca de 88% dos estoques 
disponíveis de toras para processamento e 93•4 dos estoques para energia. 

A produção, contudo, não acompanha as mesmas proporções do estoque deixando os demais 
estados da Região numa situação ainda mais critica em termos de exaustão dos estoques. Com pereentuais um 
pouco inferiores ao do estoque, Minas Gerais lidera com folga a produção na Região, respondendo por cerca 
de óSo~ da produção de madeira em toras e 78, ~. da produção de madeira para energia. 
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T 1abela X.2 - Comparação dos estoques comercialmente disponíveis e a produção de ãorestes nativas entre 
o Sudeste • 1990192. 

Outros Estados (xlü'm 
Estoque (E) Produção 

anual~ 
RclaçãoE/P 

(anos) 
Produto 

Minas Gerais (x lo· m 
Estoque Produção 

(E) anual (P) 
Relação E/P 

(anos) 
toras para 
processo 16.997,S 441 38,.S 2.298,4 206,1 11,.2 
madeira para 
energia 304.490,7 43.487 7 22.529,7 11.760,5 2 
Total 321.488,J _ 43.928 7;3 24.828,l 11.966,6 2,1 
Fonte: Coordenação da Região Sudeste, a partir de dados dos Relatórios Estaduais. 

A situação de destaque do estado de Minas Gerais pode ser explicada em função das diferenças de 
tipologia da vegetação remanescente em relação aos demais estados. Com exceção do estado de Minas Gerais 
que tem no cerrado a sua principal tipologia da cobertura vegetal natural. os demais estados tem na floresta 
Atlântica seu maior patrimônio natural. hoje com área bastante reduzida, a qual transformou-se no segundo 
ecossistema florestal mais ameaçado do planeta 

A excessiva exploração ao longo dos anos da floresta Atlântica e o elevado valor de amenidade a ela 
conferido pela sociedade, inviabiliza as perspectivas de exploração madeireira nestes estados. A própria 
legislação limita a sua utilização a exploração seletiva, em áreas não preservadas por lei. O baixo volume de 
toras extraído desta floresta reflete esta situação. 

A alternativa de exploração neste biorna surge do desenvolvimento de tecnologias para produção de 
produtos não-madeireiros, explorados de forma seletiva. Com destaque para o palmito, que explorado ainda 
de forma clandestina, dificulta o estabelecimento da produção em regime de manejo sustentado ou mesmo a 
formação de plantios, por puxar para baixo o preço de substituição. No entanto, já ocorrem experiências 
empíricas de manejo sustentado em São Paulo (região do Vale da Ribeira) e esforços de governos estaduais 
para estimular e regulamentar o seu manejo sustentado (São Paulo e Rio de Janeiro). · 

M~ o grande alavancador da produção sustentada de produtos não-madeireiros será a capacidade de 
integração com a economia regional e o envolvimento da comunidade local, aumentando o número de 
beneficiários diretos através do estabelecimento de indústrias de processamento, agregando valor à produção. 
A capacidade dos governos estaduais de conduzir uma política eficiente de estimulo ao manejo sustentado de 
florestas nativas. baseada na exploração de produtos não-madeireiros, poderá fàzer com que aumente a 
competitividade da atividade florestal como ocupação do solo, evitando a sua substituição e a continua 
exploração predatória destes produtos. 

O cerrado é hoje a principal fonte de matéria-prima para produção de carvão vegetal, causando 
impactos negativos consideráveis à este ecossistema. A pesar da legislação e dos esforços do órgão florestal 
estadual que determinam que a exploração dos estoques nativos seja feita sob a forma de "Planos de Manejo 
florestal Sustentado •• , a maior parte da exploração ainda se realiza de fonna predatória, comprometendo a 
utilização futura destes estoques. De qualquer modo, se manejado de maneira sustentada o cerrado pode se 
tornar.juntamente com os plantios florestais, numa das básicas fontes de abastecimento de carvão vegetal, no 
longo prazo. 

Confbnne o exposto, o potencial produtivo das áreas de florestas nativas está sujc:íto a muitas 
restrições impostas pela legislação, pela qualidade dos estoques e pela própria pressão que tem soâido estas 
áreas ao longo do processo de desenvolvimento da Região. Estas restrições deverão ser consideradas quando 
da definição do ordenamento das florestas nativas. Num processo de avaliação social, apesar de existirem 
algumas alternativas de produção. o valor de amenidade se constituirá sempre no principal atributo destes 
remanescentes floresWs. 
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Com relação as florestas plantadas, a disponibilidade dos estoques formados está muito mais ligada à 
uma questão setoria, do que propriamente a sua distribuição regional. A apropriação dos incentivos fiscais ao 
reflorestamento pelas grandes empresas fez com que alguns setores apresentem um melhor desempenho em 
relação a auto-suficiência de material lenhoso, com destaque para a indústria de Celulose - que tem sua 
matéria-prima toda oriunda de plantios florestais, e a indústria de chapas e painéis de madeira. A indústria de 
siderurgia à carvão vegetal, apesar de possuir a maior área de plantios florestais. tem dois terços do volume de 
madeira consumido, provido pelas florestas nativas (cerrado). 

A Região Sudeste chega à década de 90 com uma área de florestas plantadas de cerca de 2,89 milhões 
de ha, quase totalmente formada por florestas industriais. A distribuição espacial das florestas plantadas está 
relacionada diretamente à localização das plantas industriais. 

Minas Gerais possui a maior área plantada da Região com aproximadamente 1,88 milhões de ha, 
representando 65,3% da área total. O elevado consumo de carvão vegetal pelas usinas síderúrgicas é 
responsável pela concentração espacial dos plantios florestais neste estado. 

A necessidade de abastecer as indústrias de celulose, principalmente, e de chapas de madeira foi a 
motivação para a implantação dos cerca de 812,5 núl ha no estado de São Paulo, equivalente a cerca de 28,1 % 
da área total da Região. 

O Espírito Santo possui cerca de 5% da área reflorestada da Região, representando uma área 
aproximada de 150 mil ha, dos quais cerca de 60% foram formados para abastecer a indústria de celulose 
deste estado. 

O Rio de Janeiro não possui nenhwna grande empresa consumidora de produtos florestais e por isso 
pouco participou do processo de expansão da silvicultura. que foi bastante significativo nos demais estados da 
Região, por ocasião da política de incentivos fiscais ao reflorestamento. No início da década de 90, o estado 
responde por apenas 1,6% da área reflorestada da Região, representado cerca d.e 40 milha. destinados a 
abastecer diversos setores industriais, como papel e celulose, siderúrgicas e outros. 

Um fator de destaque na evolução da produção de plantíos florestais é o crescimento da produção de 
carvão vegetal, que na metade da década de 70 representava apenas 11 % da produção total, crescendo para 
34% no início da década de 90. Este crescimento aconteceu para atender a demanda das indústrias 
siderurgicas à carvão vegetal, pressionadas para atingir a auto-suficiência ainda nesta década. 

Passada a fase de incentivos fiscais ao reflorestamento e da formação de tlorestas industrias. a 
alternativa para expansão da área de florestas plantadas está no estímulo ao plantio de árvores em 
propriedades rurais não-industriais. Este foi o caminho seguido, com maior ou menor êxito, por todos os 
estados da Região Sudeste, utilizando vários instrumentos como: programas de fomentas públicos, privados 
ou mistos, e associações de recuperação florestal. 

O aumento dos esforços para implantação de florestas privadas não-industriais, principalmente a 
partir da última metade da década de 80, é o resultado de alterações no ambiente, que motivaram mudanças na 
área política e institucional e na própria diretriz da gestão empresarial do setor florestal. 

Entre estas mudanças cita-se a descentralização da política florestal, com maior atuação do governos 
estaduais. e alterações na estratégia das indústrias de base florestal, particularmente as de celulose e 
consumidoras de carvão vegetal, no sentido de '"t.crceirizare •• a produção florestal. Assim. novos programas 
surgem numa associação entre governos estaduais e a indústria de base florestal, com o objetivo de estimular a 
produção de árvores em propriedades privadas não-industrial 

Contudo. esta nova estratégia de ação pode vir a enfrentar algwlS problemas, como já ocorre no 
Espírito Santo. Neste estado. os programas de Comento fiorcstal conduzido pelo governe estadual e com 
participação de uma empresa de celulose e o reali23do por esta última isoladamente, foram alvos de criticas 

Av. Almirante Barroso, nQ 63 - sala 2515 -Ccntro/RJ -CEP 20036.900 -Tel/Fau(021) 262-7851 

,· •. ··~" .,. ..... - .. - . ·~ . . . ' ~- -; -~· .. --.· 



Institut 
AMB 

47 

por organizações ambientalistas. que através de uma ação judicial paralisou as suas atividades. Apesar da real 
possibilidade de continuidade destes programas com o julgamento do recurso. o principal fato é o confronto 
não interessante com setores da sociedade que podem vir a prejudicar a implantação eficiente destes 
programas, cujo o principal instrumento é o extensionismo rural. que terá seu trabalho em muito dificultado se 
encontrar resistências ao sistema de produção proposto. 

Desta forma, ao mudar-se o enfoque da gestão dos recursos florestais nesta década, passando do 
modelo de desenvolvimento setorial e das florestas industriais, para o desenvolvimento regional e de florestas 
não-industriais é preciso estar atendo para ressaltar os benefícios reais proporcionadas pela atividade de 
produção florestal. esclarecendo alguns ""mitos"' a seu respeito, em especial aos plantios de eucalipto. Neste 
ponto é que se toma importante a utilização de instrumentos da mídia para esclarecer e difundir para fora do 
setor florestal, os beneficias e os condicionantes destes sistemas de produção fiorestal. 

A situação da indústria de base florestal da Região Sudeste em relação a sustentabilidade da 
produção, está diretamente ligada a capacidade de substituição da matéria-prima de florestas nativas por 
madeira oriunda de planá.os florestais. Por vezes o desenvolvimento de tecnologias permite a substituição 
eficient.e, como no caso da indústria de celulose que tem a maior parte da sua produção oriunda do 
processamento de fibras curtas de eucalipto. Caso semelhante ocorre com a indústria de chapas e painéis de 
madeira. 

Por outro lado alguns setores encontram dificuldade de substituição, não pela não adequação do 
produto oriundo de florestas plantadas, mas pelo baixo preço com que são ainda obtidos os produtos 
madeireiros extte.ídos de matas nativas. Quando o custo dos produtos florestais obtidos com a exploração, 
muitas vezes clandcstina, dos estoques nativos. o preço de substituição pode ser suficientemente baixo para 
desestimular o investimento em plantios florestais. Nestes casos a exploração tende a se manter até que a 
situação de escassez seja grave o bastante para elevar o preço dos produtos nativos e viabilizar a foanação de 
florestas plantadas ou que se busque outros substitutos eficientes. 

Este é o caso típico do mercado de madeira para fins energéticos, que em 1990, representou 98,S°/o 
da produção de mata nativa, cerca de SS.247.5 mil m3• e apenas 23% da produção de florestas plantadas, 
cerca de 10. 7.50 m'. Os principais setores consumidores de lenha, como o setor residencial e as cerâmicas. não 
possuem áreas significativas de floresw plantadas. abastecendo-se ainda de florestas nativas que apresentam 
uma relação estoqut/produção baixa, como foi observado na tabela X.l. 

Esta situação pode levar a médio e longo prazo a que estes setores busquem um substituto em 
virtude da situação de escassez que se apresenta. Uma alternativa é o engajamento de alguns setores em 
programas de fomento, a fim de estimular o aumento da oferta interna de madeira no mercado. Contudo, estes 
eoeem o risco da oferta de lenha (ou seja madeira a preço competitivo como lenha) permanecer baixo, pois os 
produtores participantes do programa de fomento podem conduzir seus plantios para outros fins que 
alcancem preços mais elevados no mercado, como madeira para escoramento, e processamento mecânico. 

Uma outra altemativa. que se apresenta como uma forte tendência para o consumo residencial de 
lenha. é a substituição por outras fontes de energia, como o GLP para uso residencial e a possil,ilidade da 
ampliação da distribuição do gás natural. em especial no Rio de Janeiro. Um dos indícios da substituição do 
uso da lenha pode ser a redução da sua produção em florestas plantadas, na década de 80, com o fim da crise 
de petróleo. 

O carvão vegetal. embora wnbém apresente resistência à substituição, possui caracteristi~ 
diferenciadas da lenha, como um ganho de valor agregado na sua transfoimação e maior transportabilidade 
relativa. Podendo ser obtido no c:ermdo mineiro, amda com IDD custo inferior ao obtido em &restas 
plantadas, houve mna demora para que este wtimo realmente se toma-se o substituto do carvão vegetal obtido 
na pirólise de lenha de nativas. A obrigatoriedade da legislação que prevê a mto-suficiência no abastecimento 
de carvão vegetal ainda nesta década juntamente com o crescimento sjgni&ativo da produção de plantadas. a 
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partir da segunda metade da década de 80, fiz.eram com que a tendência a substituição fosse confirmada, 
embora este abasteça apenas wn terço do consumo total. 

~ alternativas ao investimento em Oorestas plantadas é o manejo sustentado de áreas do cerrado e o 
coque, sendo este último um produto importado. A decisão por uma das opções parece ainda nio estar 
claramente delineada no setor, com algumas empresas preferindo a importação do coque e outras a formação 
de plantios florestaís. A vantagem deste último reside no beneficio ambiental, onde o reflorestamento além de 
ser uma fonte renovável, apresentaria uma vantagem na relação de carbono emitido para atmosfera na 
produção industrial e o fixado durante o período de crescimento da floresta. De qualquer forma, a verdade é 
que embora vários substitutos do carvão vegetal sejam citados, a verdade é que com a escassez da reservas 
florestais naturais, tem se procurado carvão vegetal a distâncias cada vez maiores e aumentado a área de 
plantios. · 

A madeira para a indústria madeireira, no entanto, apresenta problemas mais complexos de 
substituição por plantios florestais. Certamente o principal estímulo à substituição é o elevado preço da 
madeira oriunda de matas nativas para esta finalidade. O primeiro condicionante está na própria qualidade da 
matéria-prima tradicionalmente utilizada por esta indústria, que são lotas de espécies nativas de grandes 
dimensões, que não são obtidas nos modelos de plantios florestais desenvolvidos. Outro condicionante está 
nas restrições ao processamento de madeira de reflorestamento, no atual estágio de desenvolvimento 
tecnológico. A preferência do mercado consumidor pelas madeiras nativas tradicionahncntc ublizadas. 
também se constitui nwna séria restrição. 

Desta forma. a partir do momento que se esgotaram as reservas florestais da Região, pam desta 
indústria se deslocou para as novas fronteiras florestais localizadas no norte do pais. A parcela da indústria 
madeireira que se manteve na Região Sudeste teve como altcmativa arcar com elevados custos de transportes 
para trazer toras das reservas florestais disponíveis; algumas passaram a importar madeiras já desdobradas, ou 
utilizar madeira de reflorestamento para algumas finalidades, como o pinus. 

Mas, a elevação dos preços da maddra de espécies nativas. aliadas a dificuldade de obte-las, 
pressiona este setor para a tentativa de substituição, até por um questão de sobrevivência. Onde o baixo preço 
das madeiras de reflorestamento pode vim a compensar sua menor qualidade em relação as madeiras de 
nativas, aumentando o seu mercado. Obviamente para que isto ocom. é necessârio que se supere alguns 
entraves tecnológicos ao seu processamento e aumc:nta a oferta de madeira de reflorestamento. 
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