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SUSTENTABILlDADE FLORESTAL PARA
UM MUNDO SUSTENTAvEL

Celso Foelkel

Sobrevivemcia e uma questao fundamental para 0 ser humane e para os

grupos sociais que ele cria entre eles as empresas Nos dias atuais com 0

aumento brutal da populayao e com 0 fenomeno da globalizayao
sobrevivencia e uma questao de arte para todos Seres humanos sac animais

singulares os quais vivem motivados por um binomio acelerador que envolve

duas fon as necessidades e beneffcios Todos tem necessidades algumas
Msicas outras mais sofisticadas Quando satisfeitas geram prazer e

felicidade Esse e um dos beneffcios dentre outros tantos que queremos
desfrutar Ha um velho ditado que diz que necessidade e a mae da invenyao
Para satisfazer suas necessidades crescentes 0 homem ativa sua criatividade

e busca solucoes

Ate hoje nossa felicidade tem side conseguida as custas de utilizacao

dos recursos naturais Nada mais natural ja que somos partes integrantes da

Natureza 0 que passou a nos preocupar quanta ao futuro do planeta e que

passamos a desconfiar que a Natureza sozinha nao tera condic5es de suprir
as necessidades de um homem cada vez mais consumidor A 16gica atual e

pelo consumo e pelo desperdicio Quanto mais se desperdica mais se

consome e vice versa e mais se ativa a economia E um modele perverso

para a Natureza mas e 0 que aprendemos a criar e nos orgulhamos dele Para

solucionar 0 problema do desperdicio criamos sistemas de combate a

poluicao legislayao sobre residuos s6lidos incentivos a reciclagem etc

Uma 16gica similar de consumismo foi seguida no passado pelos
Romanos na Europa e pelos Maias na America Os Maias sac um exemplo
melhor pois dependiam de uma Natureza fragil na peninsula de Yucatan

para abastecer suas necessidades Ate hoje ha duvidas sobre 0 abandono das

grandes cidades Maias pela populacao mas cre se que isso se deve a

exaustao da capacidade de suporte das f10restas as demandas da populayao
Um dos problemas que 0 homem possui apesar de ser uma maquina

bastante perfeita e 0 baixo nivel sensorial Nossos sentidos sac pouco
desenvolvidos conseguimos ver pouco ouvir pouco perceber pouco em

resumo Isso faz com que reajamos tarde para os estimulos naturais Hoje
com a invencao de equipamentos mais sofisticados de sensoreamento

estamos expand indo nossa capacidade de entender nossos efeitos ambientais

Um dos objetivos almejados pelo processo monitoramento e a previsao
do futuro No passado vitima de sua ignorancia 0 homem achava que 0 futuro

era uma benecie dos deuses e s6 a eles cabia decidir Nesse seculo como

nunca antes acontecido 0 homem descobriu que pode interferir no futuro e

ajudar a cria Io Surgiram com isso as revolucoes culturais agricolas
industriais tecnol6gicas da informayao etc Com as inumeras mudancas

cada vez mais abruptas a previsao do futuro se torna mais diffcil e

necessitamos de mais e mais indicadores para apoio as decisoes

o que precisamos ter consiencia e que mudancas sempre existiram e

existirao A Natureza nunca foi equilibrada Desde 0 big bang 0 universo

sempre mudou e se expandiu Desde os tempos primitivos 0 homem sempre
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encontrou desafios e promoveu mudanyas no planeta Logo 0 termo

sustainability ou sustentabilidade e ligeiramente nao apropriado Sera muito
diffcil manter a natureza como esta Preservar parques nacionais tentar

manter algumas especies em extincao sao atitudes louvaveis mas nao devem
ser encaradas como soluyoes Sao apenas medidas mitigadoras Em termos
naturais 0 que temos que quebrar e a logica atual de baixo respeito dialogo e

percepyao das coisas naturais Sabemos que equilfbrio natural so existe em

curto espayo de tempo A Natureza esta sempre se alterando e de forma

drastica as vezes Ela se mantem equilibrada por um tempo ou era

acumulando energias para a proxima grande mudanya Na Natureza sempre
existe uma especie comendo ou predando outra ou um desastre ecologico
acontecendo Essa e a logica natural que precisamos entender para nossos

processos de previsao do futuro agora com meios de

monitoramento sensoreamento mais sofisticados

Em resumo tudo 0 que fizermos faz uma diferenya as vezes pequena
indo para 0 acumulador de pequenas mudanyas na Natureza as vezes

grande e geradora de mudanya maior

Somos hoje uma populacao de cerca de 6 bilhoes de pessoas cada

uma colaborando para aumentar a energia para grandes mudanyas Com a

taxa de crescimento populacional atual poderemos ser 0 dobro ate 2050

Estima se que daqui a 100 anos a populacao mundial se estabilizara entre 15

a 20 bilhoes de pessoas As fronteiras geograficas passam a ser derrubadas

pois 0 mundo comeyou a ficar pequeno A globalizayao e um exemplo disso

Globalizacao tambem significa impactos economicos ambientais e sociais

Globalizacao busca basicamente reduyao de custos para oferecer produtos
mais baratos competitivos para mercados maiores nao importa onde Em

termos ambientais 0 sistema e mais demandante de energia pela logfstica
envolvida e causa efeitos sociais fortes nos menos competitivos nos

perdedores do jogo Globalizayao impacta basicamente em escala de

producao grandes cada vez maiores com maiores demandas de insumos

maior concentrayao de impactos e menor gerayao de empregos
Mais gente com necessidade buscando beneffcios e satisfacao

significa mais necessidade de alimento madeira energia agua tratada etc 0
modelo e concentrador definitivamente Ele pode ser no mfnimo perverso se

nao nos apercebermos e nao agirmos pro ativamente

Como impedir que 0 crescimento populacional e 0 aumento da escala

de produyao acabe gerando impactos irreversfveis nas florestas do planeta
ate mesmo pela expansao das fronteiras agrfcolas

Como prover as necessidades da populacao causando 0 menor impacto
ambiental e social Como nos valermos da criatividade para adotarmos novos

modelos de produyao ja que dispomos de uma enorme riqueza de

informayoes e constatay6es cientfficas e tecnologicas como alicerces

Uma coisa e certa 0 homem do seculo XXI nao se contentara apenas
em ter suas necessidades basicas atendidas Ja se percebem indicadores de

que os aspectos Iigados a felicidade espiritual nao apenas a corporal terao

papel predominante Ha um movimento nftido para a valorizacao das emoyoes
para a valorizayao do social Os aspectos filosoficos ate em oposicao a

racionalizacao exagerada causada pelas maquinas e pelos tecnocratas

surgirao mais fortes Sentimentos nao apenas os humanos serao valorizados

Isso pressupoe que 0 modelo sera 0 de criar coisas positivas e

filosoficamente sadias ao inves de corrigir os efeitos negativos de processos
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voltados tao somente a grande produ9ao e geradores de consequencias
ambientais e sociais algumas vezes perversas

Qual tem side nossa postura em rela9ao a toda essa problematica
Estamos com medo desse novo ambiente 0 que realmente significa
sustentabilidade Somos capazes de definir sustentabilidade de forma menos

burocratica A sustentabilidade deve ser definida do ponto de vista

antropocentrico ou global Existe uma defini9ao para sustentabilidade

florestal Existe um unico modele para sustentabilidade florestal Diferentes

culturas com diferentes valores sociais nao possuirao diferentes pontos de

vista Afinal ata hoje nao conseguimos convencer os britanicos a mudar seu

sistema de medidas para 0 sistema matrico ou a dirigir do lade correto da

pista Tampouco convencemos os americanos que churrasco nao a hamburger
com ketchup

Pessoas sac diferentes e com 16gica de raciocinio complexa Por

exemplo comem comem comem e querem ficar magras Ou compram nao

usam e jogam fora Ou compram a mesma coisa de diferentes formas disco

K set e CD para a mesma musical
Uma coisa a certa a Natureza nao tem condic6es de dar sozinha toda a

madeira a energia e 0 alimento necessarios para uma popula9flo crescente e

ansiosa para consumir Temos que evitar que isso aconte9a de forma

predat6ria e irracional

Ata hoje nao entendi porque 0 homem nao se esfor98 em aprender a

fazer a fotossintese em escala industrial Aprendemos tantas coisas temos

tido enorme desenvolvimento nos assuntos da biologia Ata nos preocupamos
com uma possivel clonagem humana cada vez mais viavel Entretanto nao

conseguimos imitar algo que a mais simples das ervas consegue fazer a

produ9flo de biomassa a partir de agua gas carbonico e luz solar Seria a

solu9flo dos problemas do planeta produziriamos com 0 auxilio do pai Sol e

mae Agua 0 alimento e a energia combustiveis necessarios para toda a

popula9flo Como ganho marginal resolveriamos tamMm 0 problema do efeito

estufa

Sabemos que a preserva9ao da biodiversidade a fundamental Uma

espacie perdida a um acumulo de sabedoria da Natureza que se perdeu Eo um

genoma que a evolu9ao ajudou a formar e que desapareceu para nao mais

voltar

Certamente h8 areas a proteger areas frageis areas ricas em

biodiversidade areas protetoras de bacias hidrograficas areas responsaveis
por microclimas locais etc Quanto proteger depende de cada caso Nao

existem regras genaricas Eo importante dialogar com a area para conhece Ia

melhor ever os efeitos envolvidos

Estamos vivendo um momenta bastante promissor em termos de

mudan98 de rumo

A certifica9ao ambiental e florestal embora entendidas como medidas

algo burocraticas sac alavancadoras de conscientiza9flo e sensibiliza9ao
ISO 14000 implica em atitudes extremamente positivas a saber

a cumprimento da legisla9flo pertinente
b avalia9ao dos impactos ambientais com controle dos negativos
c piano de melhoria ambiental com objetivos e metas c1aros e

transparentes a comunidade

d defini9flo de uma politica ambiental conhecida e praticada por todos

na organiza9ao
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e dialogo com as partes interessadas

A existemcia de um documento tecnico ponte junto a ISO 14000

definindo criterios para um manejo florestal sustentavel e uma forma de dar

lastro e se ter uma documentacao referencial seria sobre regras para 0 manejo
florestal sustentavel

Paralalelamente igualmente apoiado par empresas ONG s e orgaos
governamentais existem os criterios do FSC Forest Stewardship Council

sendo discutidos no Brasil para estabelecer padr6es de performance ambiental

e social de acordo com as realidades locais

Em ambos os casos a adocao agregara qualidade ambiental ao

processo de producao de madeira

o importante e 0 perfeito entendimento que madeira e uma necessidade

do homem e floresta e necessidade do homem e do planeta Eo importante
saber que h8 florestas de producao florestas de preservacao e florestas

mistas capazes de produzir ao mesmo tempo que preservadas
o entendimento precisa nao ficar restrito tao somente a area da floresta

mas a rede agroflorestal e social envolvida Isso porque devemos evitar

extremismos em favor do falso ambientalismo muitas vezes com nitidos

prejuizos sociais e mesmo ambientais

Eo fundamental reativarmos 0 plantio de arvores no planeta Nao

entendo como h8 quem queira combater isso Eo ate uma forma de impedir que
as f10restas naturais remanescentes sejam degradadas Quanto e onde faze

lo Mais uma vez e algo a ser encarado caso a caso Como regra generica
preferir areas ja degradadas que ja tenham tido florestas no passado ou que
ainda possuam resquicios de florestas naturais para serem protegidas e onde

sua instalacao trouxer beneficios a populacao local

Florestas de producao exigem ambientes sustentaveis ate para sua

propria conservacao e aceitacao
Baseado no que discutimos como sera 0 mundo florestal no final do

proximo seculo

o que fazer ja que e irreversivel 0 crescimento demografico e 0

aumento de consumo Nao podemos esquecer que 100 anos voam para

passar entao a velocidade para implementacao de medidas e essencial

Em um programa para construir 0 futuro os erros do passado devem

servir como aprendizado e nao como motivo de auto arrependimento As

realidades mudam com 0 tempo coisas consideradas como corretas hoje
poderao ser reveladas como desastrosas amanha e vice versa A ciencia esta

ai para nos atualizar sobre os fenomenos da vida

Alem disso ha diferentes futuros a construir Os futuros do setor

florestal nos Estados Unidos Canada ou Escandinavia serao diferentes entre

si e muito diferentes dos futuros das florestas no Brasil Argentina Africa do

Sui e Indonesia

o importante na construcao do futuro e ser agil corajoso racional e

com uma visao de futuro coerente Nao podemos deixar que a emocao nos

leve a uma irracionalidade ambientalista pouco construtiva acreditando que 0

mundo sempre estara pior Com essa otica 0 melhor e ficar em casa

chorando pela chegada do futuro negro que nos mesmos pregamos Temos

que fugir da filosofia de volta para 0 passado e acreditar no saito para 0 futuro

o passado ja passou 0 futuro esta para chegar e temos que ter coragem para
fazer para mudar e para compartilhar 0 homem esta tentando encontrar

maneiras de preservar as florestas ao mesmo tempo que garantir a producao
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de madeira e produtos de base florestal 0 novo modele nao deve primar pelo
romantismo mas deve ser baseado nos conhecimentos cientificos e no bom

senso

Assim dentre as muitas coisas que estao sofrendo enormes mudanyas
a forma de se fazer florestas tambem esta Floresta deixa de ser considerada

apenas um recurso natural renovavel para ser considerada uma fonte de

riquezas naturais e um patrimonio social economico e ambiental Madeira que

hoje em muitos casos e vista tao somente como insumo materia prima de custo

o mais baixo possivel precisa ser encarada como uma preciosa dadiva na

Natureza ao homem com respeito e gratidao mas sem sentimento de culpa
por a estarmos usando

Sustentabilidade

Ja discuti antes que 0 termo sustentabilidade tem carater restrito e nao

da neolinguisticamente falando um apelo positivo A ideia de manter ou

garantir e no minimo ligada a frear um processo reconhecido como nao

adequado Dessa forma proponho 0 termo enhanceability ao inves de

sustainability englobando nao apenas os aspectos de qualidade ambiental

mas de qualidade social Nao podemos esquecer que 0 homem faz parte da

Natureza logo os problemas sociais sac problemas ambientais

As maiores exigencias para 0 proximo seculo serao de cunho social ja
que seremos tantos e comprimidos no planeta com recursos cada vez mais

limitados Hoje falamos muito em selo verde rotulagem certificayao
ambiental Em muito pouco tempo estaremos falando em selo social

certificayao de qualidade de vida etc

Questionamentos que existem no

uso industrial de madeira

Para fins de reflexao citaremos a seguir alguns dos questionamentos
mais predominantes quanta ao uso das f10restas para fins industriais

quaisquer que sejam eles 0 importante e encarar os questionamentos de

forma construtiva pois ate mesmo os questionadores mais ardorosos querem
continuar a usar a madeira e seus produtos

Questao 1 perda da biodiversidade
Nao aplicavel quando as novas f10restas se estabelecem em areas

degradadas como pastos abandonados e erodidos

Questao 2 plantaroes homogeneas e monoculturas

Nao aplicavel quando os plantios homogeneos forem intercalados em

rede com areas de matas naturais e atividades agrfcolas e zootecnicas

Questao 3 concentrarao pela economia de escala

Pode ser compensada pelo uso multiplo da floresta e da arvore

altemando se com sistemas de manejo florestal e agro florestal

Questao 4 plantios ex6ticos

Eo dificil falar em fronteiras geograficas em um mundo como 0 de hoje
Desde que as exoticas sejam bem estudadas ou ja fagam parte integrante da
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vegeta9Bo do pais como 0 eucalipto no Brasil nao h8 por que teme Ias ou

critica Ias

Questiio 5 cortes rasos

Assunto ainda controverso mas em vias de se melhorar atraves de um

planejamento f10restal mais adequado para colheita da madeira como ja
ocorre na Austria por exemplo

Questiio 6 preselVa iio de f10restas remanescentes naturais

Compromisso empresarial social e obrigayao legal

Questiio 8 uso de agrot6xicosagroquimicos
Exigira maiores pesquisas e muita criatividade para minimiza9Bo dessa

problematica

Questiio 9 impactos sociais

Apesar da evoluyao nesse particular h8 muito a se fazer Eo importante
que as alterayoes tecnol6gicas principalmente a mecaniza9Bo sejam
programadas para serem as menos impactantes possiveis Igualmente a

terceiriza9Bo deve ser encarada como uma forma de gestao e nao de redu9Bo
de custos via social

Questiio 10 f10restas sociais tomento f1orestal

Eo um termo associado a produyao de madeira em pequena escala em

geral por pequenos agricultores Apesar de inicialmente pouco valorizada pela
enorme concentrayao de produ9Bo de madeira na mao dos grandes
produtores as florestas sociais estao sendo aceitas por todos como uma das

melhores alternativas para 0 pr6ximo seculo

Questiio 11 agrossilvicultura
Tendencia natural ja que 0 agricultor e as empresas florestais

gradativamente estao aprendendo os beneficios da atividade multipia

Questiio 12 uso alternativo das f10restas

Crescendo em importancia pelo desenvolvimento de usos alternativos

tanto da madeira como de outros produtos da floresta 6leos essenciais mel

frutos etc

Questiio 13 certifica iio f10restal

Algo irreversivel a nivel mundial via EMAS Environmental Management
Systems ISO FSC CERFLOR etc

Questiio 14 legisla iio f10restal

As restriyoes legais podem inviabilizar muitos programas Eo fundamental

acompanhar 0 processo e participar com sugest6es

Questiio 15 pesquisa f10restal e papel da academia

Ja esta na hora da universidade ter um papel mais ativo nas quest6es
ambientais sociais e politicas da produyao de florestas ja que essa e a

tendencia atual em oposiyao aos processos meramente tecnol6gicos de

plantio melhoramento florestal mecanizayao etc A pesquisa deve fornecer

suporte tecnico para tomadas de decisao mais corretas Alem disso cabe a
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universidade colaborar no esclarecimento da populacao em relacao a

questionamentos polemicos sobre producao de madeira para fins industriais
Dentro dos novos paradigmas da pesquisa florestal agora com visao

holfstica e nao focada a interdisciplinaridade ganhara expressao Pesquisas
tematicas pesquisas cooperativas de multiplos interesses pesquisas s6cio
ambientais etc serao dominantes nos anos que virao Pesquisa e para ser

realizada onde necessaria para resolver problemas e nao apenas para

agregar conhecimento sem utilizacao Assim sendo nossa expectativa e que
areas como conservacao dos recursos naturais agua solo ar educacao
ambiental manejo sustentado agrossilvicultura florestas sociais e

comunitarias ambiencia etc passarao a merecer mais e mais enfase nas

areas de pesquisa academica e das empresas

Agrossilvicultura

A combinacao das atividades agricolas e f10restais e uma alternativa

viavel e com amplas possibilidades de sucesso Ela pode ocorrer tanto por

parte do agricultor que dedicara tambem seu esforco para produzir madeira

como por parte das empresas f1orestais que poderao diversificar com a

producao de alimentos 0 sistema agro silvo pastoril e mais complexo e

demanda maior conhecimento e planejamento mas apresenta inumeras

vantagens tais como

melhor ocupacao do site

melhoria do solo

aumento da produtividade e da renda do agricultor
melhoria no combate a pragas e doencas florestais

melhor harmonia ambiental

reducao dos riscos de perdas de producao
uso adequado do sombreamento

aumento na variedade de produtos e servicos

melhoria da qualidade de vida do homem do campo
melhoria da distribuicao da mao de obra rural ao longo do ano

reducao dos custos de implantacao

parcelamento dos saques produtivos pelo agricultor que tera

geracao de receitas parceladas e mais cedo do que s6 com

florestas

As alternativas saD as mais variadas eucalipto com soja eucalipto com

feijao eucalipto com leguminosas e gramineas forrageiras mais gado etc

Eucaliptos e pinus se prestam muito bem aos sistemas agroflorestais
Os sistemas silvo pastoris oferecem ainda a vantagem de protecao as

matas ciliares em sua grande maioria condenadas pelo pisoteio e alimentacao

das plantas recem nascidas pelo gada que foge dos pastos e procura abrigo e

sombra nas mesmas Devemos dar preferencia a animais mais jovens gado
vacum ou a animais de pequeno porte ovelhas A oportunidade e

sinergistica 0 animal pasta mais na sombra cansa menos engorda mais

colabora com a degradacao organica mais acelerada do capim retornando o

como fezes fertilizantes ajuda a eliminar a mato competicao e as leguminosas
do pasta incorporam nitrogenio a fertilidade do solo

Outro usa fantastico dessa integracao silvo pastoril e 0 usa de animais

em substituicao a herbicidas no controle do mato Ovelhas saD especiais para
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essa finalidade Os danos causados por elas as arvores jovens sac mfnimos
Nessas florestas pastoris as arvores se beneficiam pela capina animal pelas
fezes fertilizantes pelo nitrogemio das leguminosas por fosforo de microrrizas
e pelo maior equilibrio biologico 0 plantio de menor numero de arvores por
area possibilita conduzir a plantayao para arvores de maior volume e para
finalidades de maior valor agregado

De acordo com 0 World Development Report 1992 publicado pelo
World Bank 25 do total da area das terras do planeta a ocupado por
pastagens permanentes para bois e ovelhas principalmente As florestas

acupam 31 mas diminuem a uma taxa anual de 0 2 A agricultura ocupa
11 e cresce 0 3 ao ano Nao a diffcil concluir que vivemos a era do boi
sendo esse curiosa animal 0 ser mais importante do planeta ja que a ele sac
oferecidas as maiores areas para seu conforto

A fazenda silvopastoril permitira atenuar esse impacto predatorio das

pastagens zootacnicas integrando as as florestas

Outra atividade agroflorestal de enorme potencial a a associayao de

florestas e frutiferas Manga abacate mamao abacaxi sac apenas alguns
exemplos que permitem associacao com arvores Em um mundo demandante

por sucos de frutas essa alternativa a preciosa Outras plantas como

palmiteiro e cafeeiro sac tambam exigentes em sombreamento e se dao bem

com as florestas

Uso multiplo das arvores e da madeira

As industrias que dependem de escala de producao sac muito sensiveis

aos ciclos do mercado Diversificayao de atividades produtivas minoram os

efeitos negativos dos ciclos Por multiplo usa podemos entender

multiplo usa da madeira

multiplo usa da arvore

multiplo usa da floresta

Nesse grau crescente de complexidade podemos ter madeiras com

finalidades distintas moveis construyao celulose aglomerados arvores com

partes destinadas a oleos essenciais folhas energia casca etc Nas

florestas os uses podem ser os das arvores do sub bosque fitoremadios da

fauna manejada alam dos uses sociais e ambientais Iazer proteyao a cursos

d agua etc

Com isso fugimos da visao producao produyao producao de um unico

produto que acaba virando mataria prima de alguma linha de produyao e

partimos para uma visao integrada e ampla
A integracao com a comunidade permite a empresa florestal ajudar a

desenvolver a economia regional via fornecimento de know how e de

mataria prima Sao conhecidos os exemplos de inumeras serrarias que
florescem e geram emprego no Parana Espfrito Santo Rio Grande do Sui e

Bahia em funyao de industrias de celulose e papel que as abastecem de

madeira

Florestas sociedade sustentabilidade

Sabemos que 0 social faz parte do ambiental Nao ha como dissociar 0

homem da questao ambiental Qualidade de vida e justica social sac

demandas crescentes da sociedade Como nao vivemos sozinhos qualidade
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de vida e algo cada vez mais compartilhada um afetando 0 outro Na nossa

busca pela geraao de riquezas temos que lembrar desses fatores para a

diminuiyao do vacuo da marginalidade ou a distancia entre ricos e pobres A

distribuiao melhor da riqueza gerada ajudara a trazer justia social

Cada sociedade e 0 somat6rio de experiencias ao longo de sua

existencia Esse processo conduz a diferentes culturas que precisam ser

respeitadas e admiradas

Nao podemos pregar desenvolvimento economico sem atentar para 0

desenvolvimento social e ambiental Tudo hoje esta interligado e as foryas
dessa uniao sac poderosas e precisam ser conhecidas

o ser humane e por natureza observador e trabalhador Sua maior

riqueza e a inteligencia que Ihe permite achar novos caminhos

Como a comunidade se relacionara com as florestas no futuro Como 0

setor florestal podera contribuir para 0 desenvolvimento economico social e

ambiental que chamaremos de desenvolvimento sustentado

A resposta a essas duas quest6es dependera unica e tao somente da

forma inteligente como gerarmos beneficios sociais e ambientais alem dos

beneficios economicos da atividade f1orestal
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A NOVA FLORESTA PLANTADA
OU A FLORESTA DO FUTURO

Celso Foelkel

Por que e necessario mudar 0 mode o florestal

A industria de base florestal vive hoje um amargo conflito filosofico Ao

mesmo tempo que acredita que sua atividade tem pouco impacto ambiental e

ate mesmo provoca uma evoluyao no ecossistema tem sua sobrevivimcia

ameal8da por criticas da opiniao publica decretos do governo restring indo

sua area de acao ataques regulares da imprensa e das organizac6es

ecologicas e muito mais Certamente isso gera e gerara aceleradamente 0

conceito na opiniao publica de que a atividade f10restal e extrativista

esgotadora da sustentabilidade ambiental etc Como um normal as crianl8s

nas escolas aprendem que 0 homem vem esgotando as reservas florestais

mundiais e que as arvores sac abatidas ou sem justificativa alguma ou para

impulsionar 0 progresso industrial Em resumo 0 quadro que se vislumbra no

futuro e da mesma forma conflituoso Ele e tambem conflituoso para a propria
comunidade que usa e adora a madeira Quem nao gosta de ter em sua casa

move is solidos de madeira ou as paredes revestidas com a mesma ou ainda

toda a casa confeccionada em madeira Reforcando 0 conceito quem nao

gosta de fazer 0 seu churrasco com carvao vegetal ou no inverno valer se da

lareira para aquecimento da familia

Se a situayao e de conflito psicologico como resolve Io

Curioso e que os que plantam florestas assumem uma postura
defensiva ao inves de interativa e pro ativa Tenho ouvido regularmente a

industria de base florestal dizendo que planta suas florestas como uma

atividade agrfcola qualquer logo ja que planta florestas como materia prima
tem direito de usa Ias

a argumento e muito fragi de pouca consistencia Quando dizemos

isso estamos atribuindo uma dimensao muito pequena a floresta Eo melhor

entao nao dizermos floresta ao que estamos plantando Melhor dizer plantayao
de arvores Quando nos pensamos em f10restas nao podemos nos fixar apenas

em sua funcao economica A floresta como todos sabemos tem muitas outras

func6es que nao podem ser esquecidas conservayao do solo manutenyao do

clima local protecao da fauna biodiversidade conservacao da flora natural

proteyao de encostas regulayao das aguas dos rios alem das func6es sociais



Por funcao social entende se aquelas envolvendo a relacao ser

humano floresta Afinal 0 homem na sua origem nasceu abrigou se

alimentou se protegeu se e teve seu lazer nas florestas primitivas Eo por isso

que 0 homem ama as florestas e nao aceita hoje a sua extincao Eo algo que

esta no instinto de cada um de n6s Acredito ate que tenhamos uma

mensagem genetica de alta dominancia que e 0 amor pelas arvores

Com base nisso e facil imaginar que 0 argumento planto arvores logo
tenho 0 direito de corta Ias nao recebera apoio da comunidade

o ser humane aceita tambem com restricoes mas aceita 0 plantio de

culturas agricolas e as criacoes zootecnicas Ele sabe que a agricultura e

homogemea sabe que a fronteira agricola invadiu f10restas naturais mas

aceita Aceita porque comida e vital para sua sobrevivemcia Daf ser mais

condescendente com a agricultura do que com as florestas homogemeas

plantadas
Como compatibilizar todos esses pontos conflituosos

Como permitir que 0 industrial brasileiro possa se valer dessa excelente

vantagem competitiva que e 0 crescimento florestal dos eucaliptos e pinus no

pais Apesar de sabermos que fotossintese nao e privilegio nosso essa e uma

vantagem que precisamos mante Ia as custas de estudos pesquisas e muita

consciencia de se fazer 0 melhor Temos que evitar a estagnacao tecnol6gica
ao mesmo tempo que procurar a melhor relacao com a Natureza Fotossintese

e Natureza sac vantagens competivivas do setor florestal brasileiro Como

evitar que 0 apelo ecol6gico limite essa vantagem Como evitar par outro lado

que a Natureza seja esquecida no trato das questoes economicas Como

impedir por todos esses apelos que os pr6prios engenheiros f10restais

queiram transformar no futuro 0 plantio homogeneo em plantio nativo

Sabemos que a f10resta comercial e diferente da floresta nativa 0 que e bom

para a industria em termos de materia prima e a homogeneidade arvores

homogeneas de uma mesma especie com dimensoes iguais madeira igual
sub bosque ralo

etc
Logo sac pontos conflituosos que precisam ser adequados Nao

podemos e nao devemos querer transformar um plantio de eucalipto em um

mato natural cheio de biodiversidade em fauna e flora Se fizermos isso ao

abate Io ai sim estaremos ofendendo a Natureza tirando 0 abrigo dos

animais destruindo outras especies etc
Precisamos em minha opiniao s6 achar 0 equilibrio
Que floresta queremos para 0 futuro

Que floresta poderemos ter no futuro

Sao essas duas perguntas que precisamos responder e as respostas
devem ser concomitantes
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Quais as fon as que hoje estao agindo sobre a humanidade e que

afetam 0 setor f1oresta

A industria de base florestal esta inserida em um ambiente social onde

estao em ebuligao diversas e poderosas foryas motrizes Resumidamente

podemos dizer que mercado tecnologia ambiente e direitos humanos estao

alavancando 0 chamado progresso econbmico e social da humanidade

Mercado simboliza a atividade econbmica a oferta e a demanda de

produtos cada vez mais oferecendo facilidades de vida e as vezes ata de

desperdicio ao ser humano Mercado a a forga mais poderosa pois a ela que

impulsiona a segunda forya que a a Tecn gia Como nao adianta deter

tecnologia se nao houver mercado a a competiyao no mercado a mol a mestra

para 0 crescimento tecnologico A velocidade dos avangos tecnologicos a

crescente evoluyao em processos e produtos as tecnologias emergentes os

ciclos de vida de produtos e tecnologias cada vez mais curtos a obsolescencia

tacnica acelerada de coisas que pareciam fantasticas ha poucos anos atras

tudo isso gera ansiedades e inquietudes no investidor industrial Para onde

vamos 0 que nos aguarda para 0 futuro Muito dificil preyer um futuro que

nao mais sera a repetigao matematica do passado Usar curvas de tendencias

para preyer 0 futuro so a valido para 0 curto prazo hoje em dia

A outra forga motriz que esta ampliando sua intensidade cada vez mais

a a Ambiencia Quando 0 homem conseguiu ver a Terra e 0 Universo

deixando de ver apenas os arredores de onde pisava passou a desencadear

se a Revoluyao Ambiental Ambiente ganha expressao em todas as atividades

humanas Ambiente nao a apenas se falar em proteger e respeitar bichos e

plantas Fauna e flora fazem parte do ambiente tanto quanta 0 homem Logo
sendo 0 ser humane parte integrante do Ambiente os problemas sociais sac

tambam problemas ambientais

Ambiente liga se intimamente a Tecnologia e Mercado 0 homem

buscara produtos mais limpos menos demandantes de energia mais duraveis

mais bio degradaveis e tudo isso significa alteragoes na tecnologia e no

mercado

Ha quatro fatores que de alguma forma governam as mudangas do

comportamento humane frente ao ambiente Sao eles as pressoes das

comunidades as restrigoes impostas pelos governos ou via legislagao ou via

poder de compra do proprio Governo as forgas do mercado e a consciencia

ambiental do empresario
Finalmente sendo 0 homem parte desse cenario as assuntos ligados a

Direitos Humanos e Quaidade de Vida ganharao expressao Cremos que
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nao tarda 0 resgate ao ser humane em sua totalidade valendo mais os direitos

a vida a dignidade a justica a liberdade e a esperanca

Como tem evoluido os modelos florestai5

A industria de base florestal a uma atividade tipicamente ligada a

recursos naturais Por recursos naturais entenda se agua ar solo clima

floresta fauna e energia A componente recurso natural a muito forte em

qualquer produto de origem florestal Por exemplo quando exportamos papel
celulose ou chapas de fibras uma frayao substancial desses produtos a

recurso natural Quando importamos tecnologia ou informaCao pouco

estamos trazendo de recurso natural dos paises que nos vendem esses bens

Ata hoje nao aprendemos a valorizar recursos naturais Sequer
sabemos como faze Io A razao basica a que 0 homem durante saculos viveu

com base em um modele extrativista e 0 setor f10restal tambam Ha poucas

dacadas que no Brasil empresarios e governo passaram a plantar f1orestas E

ainda assim houve necessidade de incentivos fiscais durante um longo tempo

o plantio de florestas homogeneas levou ao modele florestal atual onde

se apregoa a adoyao do manejo sustentado 0 objetivo a evitar 0 esgotamento

do solo a preservacao da fauna 0 enriquecimento da flora em fragmentos
f10restais de mato nativo Ha belissimos exemplos de empresas florestais com

plantios homogeneos entremeados com matas nativas com cultura ambiental

respeitavel e invejavel
No modele atual bicho e planta sac os grandes herois 0 homem ainda

nao faz parte desse ambiente apenas a ferramenta para plantar colher

combater pragas etcH Eo claro que sendo ele 0 omitido desse ecossistema nao

se ve como participe
A funCao principal da floresta atual a ainda a de gerar madeira As

empresas dao sua quota de sacrificio preservando uma parte da mata nativa

e esforyando se para dar sustentabilidade ao conjunto As demais funcoes da

floresta ficam esquecidas ou ocasionalmente lembradas

o que e a nova floresta plantada
A nova floresta plantada a a floresta do futuro Eo a floresta que 0 povo

quer Eo a f10resta que gerara madeira homogenea a partir de plantas

monogenomicas c1onagem ou nao mas que tambam cumprira todos os

outros papais que cabe a floresta inclusive 0 social

A nova floresta abrigara a produyao de madeira e de alimentos sera

abrigo e casa de bichos tera biodiversidade sera um ambiente agradavel para

lazer do ser humano causara mfnimos impactos ambientais resgatara 0 papel
social da floresta reintegrara 0 homem ao campo tera produCao equilibrada e



diversificada conservara melhor 0 solo gerara empregos e oportunidades a

pequenos investidares e incorporara ao homem que interagira nela 0 respeito
a Natureza aos animais a flora e a pr6pria floresta homogemea plantada

Para plantar essa floresta nova sao requisitos fundamentais vontade de

faze la planejamento conservacionista educacao e respeito ao homem e a

Natureza E uma floresta economica nao e uma floresta poetica S6 que ela

incorpora poesia incorpora arte e incorpora cultura Cultura arte e poesia
virao atraves de eco turismo e de educacao ambiental 0 homem participando
dessa floresta se sentira responsavel par ela e vivera mais feliz

Queremos nessa floresta ter plantios homogeneos com arvores muito

iguais com altissima produtividade Mas queremos ter areas com matas

nativas e areas produzindo alimentos gada arroz mel pomares etc

Agrossilvicultura nao deve ser vista apenas como roca de milho no meio das

linhas do eucalipto au do pinus
Sendo uma floresta planejada as areas com muito capim nao serao

violentadas com herbicidas para depois se plantar eucalipto au pinus Capim e

pasta e alimento de gada que pode conviver na nova f1oresta Mesmo 0 capim
entre linhas do plantio comercial e alimento de gada E gada e proteina e

alimento e enquanta vivo e parte do ecossistema

Areas alagadas par exemplo nao precisam ser drenadas Elas sao

6timas au como ecossistemas pantanosos au para plantio de arroz

Pelo planejamento conservacionista cada area tem sua pr6pria vocacao
au serve para agricultura au para pastagem au para refugio intocavel de

fauna e flora au para protecao de mananciais au para plantio de florestas

homogeneas etc

o planejamento evitara concentracoes de plantios homogeneos
intercalara atividades florestais agricolas e zootecnicas com matas nativas de

preservacao As estradas serao locadas de forma nao apenas a dividir talhoes

mas como maneira de conservar 0 solo e reter agua na floresta Os pr6prios

fragmentos de mata nativa serao projetados de forma a se constituir em uma

rede que permitira transito dos animais em longas distancias Como as

estradas os fragmentos nativos tambem terao funcao de ser obstaculo a

erosao e protegerao 0 solo e os mananciais de agua
Com esse sistema nao precisaremos ter que provar que os animais

visitam au habitam os plantios homogeneos Eles visitarao au habitarao se

quiserem nada os impedira
E no minima curiosa a contradicao que hoje existe pesquisadores de

universidades instalando redes para ver par onde os passaros caminham nos

plantios homogeneos Ou entao verificando 0 rastro de mamiferos atraves do
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rastro das fezes Entao prova se que os animais gostam de visitar ou habitar

as florestas homogemeas e elaboram se lindas teses

A contradicao existe no momenta da colheita florestal Par corte raso

abate se tudo nao deixando sequer uma ou duas linhas de floresta

homogemea proximo aos fragmentos nativos Se algum ser animal depender da

area homogenea plantada subitamente se vera orfao dela

A nova floresta plantada preve deixar areas de transicao mato

nativo floresta plantada e preve 0 planejamento do corte para nao se alterar

substancialmente 0 ambiente Sempre 0 objetivo a 0 minima impacto
ambiental

Para minimo impacto ambiental na nova f10resta plantada
a fogo nao entra em nenhuma pratica silvicultural

b residuos florestais serao mantidos como mataria organica ao solo

c residuos solidos industriais serao fonte de nutrientes ou de mataria

organica ao solo

d 0 preparo do solo no plantio sera minimo e so nas faixas de plantio
e 0 usa de agrotoxicos sera gradualmente reduzido tendendo a zero

pois
capim sera pasta
as mudas serao treinadas a vencer a competicao com as invasoras 0

engenheiro florestal ainda tem um grande desafio que a 0 de fazer mudas que

quando plantadas saiam crescendo imediatamente vencendo a

matocompeticao
a diversificacao de atividades promovera maior equilibrio entre

espacies pragas e espacies favoraveis ao controle biologico
Quando 0 homem usa agrotoxicos indiscriminadamente ele afeta toda

uma dinamica populacional de insetos fungos vegetacao e 0 equilibrio fica

diffcil de ser restaurado

A nova floresta plantada nao quer transformar 0 plantio homogeneo em

bosque nativo Ela prega 0 respeito a Natureza e 0 respeito ao plantio

homogeneo inclusive ao monogenomico Todos serao parte do mesmo

Ambiente inclusive 0 homem

Tudo isso a feito com 0 alto envolvimento de pessoas da comunidade A

empresa de base f10restal deve se escancarar para a comunidade Afinal ela a

parte da comunidade Com isso a interacao com 0 mundo que a cerca sera

maior e a situacao de um ente estranho a comunidade se perdera
definitivamente

As atividades agrfcolas e zootacnicas pod em ser total mente

terceirizadas e ou parceirizadas A atividade f1arestal pode ir para fazendas de

terceiros multiplicando se 0 conceito
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Define se entao Nova Floresta Plantada como sendo a produyao de

bens florestais agricolas e zootecnicos em terras pr6prias e ou de terceiros

com alta integrayao com a comunidade com minima impacto ambiental e

grande respeito a Natureza E a floresta cumprindo todos seus papeis em um

modelo muito pr6ximo a auto sustentayao
Tudo isso nao e facil ha que se trabalhar muito mas impossivel e

justamente 0 que nao existe para esse modelo florestaL

7





I 1j Ii 1

ill 8 It iiit r

ljt 4

j

i i ii 1i JI H

Vil i
J

1i H if i q JI

K 860

Ca 849

Mg 261

Na 361

AI 70
Mn 8 9

Si 7 2
Fe 2 27

Cu 1 31

Ni 0 06

t t 1

f i f f



j
f

Ii F L R It l L J if f i r

t

iLH l
ii

iLiih d 1 lLL f

K 1020 1363 823 704

Ca 955 652 541 519

Mg 606 243 182 192

Na 264 ll2 243 458

AI 96 36 53 154

Mn 63 0 45 1 16 6 15 0

Si 12 3 14 5 13 0 25 0

Fe 3 56 2 61 3 52 5 33

eu 1 07 1 73 I ll 1 43

Ni 0 23 0 38 0 12 0 27



1 Jl iil l jj f iilii iit e 1

i t lL j j 1 J it i f H

J ij l 2 if

K 71 5

Ca 70 6

Mg 21 7

Na 29 98

AI 5 86

Mn 0 744

Si 0 597

Fe 0 189

Cu 0 109

Ni 0 005

Total 201 305

Total cinzas 474 109
Elementos 42 460

dos elementos minerais estudados nas cinzas

h i h S



i K f H j i i i t ii 1 ft i

C

h f h t H t H fi 1 r il n t c f

d ii Jj 1l h iill i i yi i 1

K 98 1 68 9 101 7 76 0

Ca 91 8 33 0 66 8 56 0

Mg 58 3 12 3 22 5 20 7

Na 25 38 5 64 29 96 49 37
AI 9 22 1 80 6 54 16 65

Mn 6 056 2 282 2 046 1 614

Si 1 183 0 733 1 609 2 693

Fe 0 342 0 132 0 434 0 575

Cu 0 103 0 087 0 137 0 155

Ni 0 022 0 019 0 015 0 030

Total 290 559 124 877 231 709 223 771

Total cinzas 587 305 539 719 318 731 337 549

elementos 49 473 23 137 72 697 66 293

dos elementos minerais estudados nas cinzas



1f ltt it
00

U f

r rL ii j l n

i
iJ 1j 11 jl l H ir ax

K

Ca

Mg
Na

AI

Mn

Si
Fe

Co

Ni

Soma

121 5

119 8

36 829
50 901

9 941
1 262

1 013
0 321

0 185

0 008

341 76

kg ha



i Ii
i iia A l aij i i L i Ii i t k lIJ j 1 i r

f it i i E

E
j7 jiij i o

K 145 3 104 5 199 0 150 6

Ca 136 0 50 0 130 8 111 0

Mg 86 258 18 632 44 060 41 010

Na 37 581 8 556 58 641 97 851

AI 13 657 2 728 12 799 33 009
Mn 8 967 3 461 4 005 3 199

Si 1 751 1 112 3 149 5 339

Fe 0 506 0 200 0 850 1 140

Cu 0 152 0 132 0 268 0 306

Ni 0 033 0 029 0 030 0 059

Soma 430 205 189 35 453 602 443 513

kg ha

t f1



41 ii iLl g tt i jj f it
t jl I i I d

l jl 1 dn j j L iill4jl bi ilii HLE

Lji jr L ij Ui U U rV i 11 j d a

K t d 2 041 2 725 1 647 1 408
Ca t d 1 910 1 305 1 082 1 039

Mg t d 1 211 0 486 0 365 0 384

Na t d 0 528 0 223 0 485 0 915

AI kg d 191 805 71 130 105 887 308 754
Mn kg d 125 931 90 262 33 134 29 922

Si kg d 24 598 29 001 26 054 49 937

Fe kg d 7 113 5 215 7 033 10 668

Cu kg d 2 136 3 451 2 221 2 866

Ni kg d 0 461 0 752 0 249 0 548

Total t d 6 042 4 938 3 753 4 149



g n il q a
It l P

i

1 j i Wli t 1 1 L l1H i t 5 t

C
I a n H i iL 1 j f j l i H 1 1i li f C j

j l l it ii Lj I ij l h

i

f 0 I

K

Ca

Mg
Na

AI

Mn

Si

Fe

Cu

Ni

Total

td

t d

t d

t d

kg d

kg d

kg d

kg d

kg d

kg d

t d

1 720

1 698

0 522

0 721

140 819

17 882
14 347

4 544

2 626

0 118

4 841



i ijr l 1 C If 1 n tjl iLi

f Wtl t ii g I

A mearnsii 121 124 3 93 2 81

E dunnii 116 103 169 7 72

E globulus 174 0 75 4 65 20 27

E grandis 2 08 133 5 81 7 72

E saligna 198 153 5 43 2 22




