
FUTURO DA PESQUISA NO SETOR FLORESTAL E SEUS REFLEXOS SOCIAISl

Nelson Barbosa Leite"

Estamos no setor há muito tempo e é grande a satisfação de participar deste evento.

Peço desculpas à Comissão Organizadora por não ter enviado o trabalho para constar dos

anais. Iniciando, gostaria que ela fosse em forma de uma conversa provocativa de um

companheiro de trabalho. Na verdade tivemos oportunidade de passar os trabalhos na área de

pesquisa na área de produção. Tivemos oportunidade de trabalhar no serviço público, com isso

vamos juntando uma série de informações e uma certa experiência profissional e é exatamente

isto, que passarei para vocês, Um pouco das preocupações que estamos vivendo nesses dias.

Acredito que nós no setor florestal estejamos, neste momento, numa fase de transição

muito importante. Tivemos alguns anos uma fase de grande desenvolvimento no setor. Um

número muito grande de empresas surgiram, inclusive as escolas de Engenharia Florestal e os

institutos de pesquisa. A grande maioria dos profissionais, na verdade, surgiu em função desse

período áureo que coincide com o período dos incentivos fiscais. Depois tivemos uma parada.

Acredito que já existia um estoque de madeira razoável à disposição das empresas. Hoje não

tenho dúvida que precisamos reativar urgentemente um programa de reflorestamento no

Brasil. Eu diria que temos, hoje, uma oportunidade ímpar, porque tenho tido contato com o

pessoal do meio ambiente do IBAMA. Posso garantir estas pessoas serão as responsáveis pela

reativação do nosso setor. Uma sensibilidade muito grande pelas necessidades do nosso setor.

Então, o momento é extremamente oportuno. É o momento de discutirmos e tirarmos uma

série de arestas. O setor será reativado sem a menor sombra de dúvida, mas não poderemos

errar novamente. Digo isso porque, embora tenhamos vivido um período bastante rico em

termos de incentivos fiscais, infelizmente, só vemos identificação dos erros. Tudo do muito

que foi feito dificilmente, nós vemos ser colocado em discussão. Na verdade, o que

percebemos é que existe uma pressão muito forte, em função de erros que foram cometidos.

Não diria que vamos reativar um programa de reflorestamento cheio de erros. Com certeza,

teremos novos erros, mas nós que temos a responsabilidade de minimizar os possíveis erros já

vendidos anteriormente. Acredito ser importante promover mais discussões entre nós

lpalestra gravada em aúdio e transcrita na íntegra, do 11Simpósio Brasileiro de Pesquisa Florestal, realizado em Viçosa-
MG, de 14 a 17/07/1996
2Presidente da Sociedade Brasileira de Silvicultura-SBS - Sào Paulo-SP-Brasil



96
LEITE,N. B.

profissionais que queremos fazer a nossa atividade digna de tal modo a se chagar a soluções

concretas. Tentarei colocar alguns números do setor para se ter uma noção clara da dimensão

dessa nossa atividade. Os setores industriais de base florestal em 1995 exportaram cerca de

cinco bilhões de dólares. Temos mais de 100 mil empregos diretos somente em nossas

florestas plantadas. Existe um consumo de 100 milhões de metros cúbicos de madeira de

florestas plantadas por ano nos diferentes segmentos. A produtividade de nossas florestas

variam de 10 a 50 st/ha/ano. Quer dizer que nós temos ainda florestas com 10 stlha/ano.

Temos hoje não mais do que 25 empresas com estrutura florestal organizada. Na verdade

quando se fala em Silvicultura, estam os falando em mais de 25 empresas. Hoje, o plantio dos

diferentes segmentos, programas de fomento, não passa de 150 mil hectares por ano. Então, é

fácil de perceber a defasagem do que se consome com daquilo que estamos plantando. O

eucalipto representa 85 % do total que plantamos hoje, tendo ainda 13% de pinus e 2% de

outras espécies. A nossa atividade de reflorestamento está instalada em mais de 300

municípios brasileiros. Estou dando estas informações para uma clara noção do tema: a

importância da pesquisa e do relacionamento disso com o social.

Outro aspecto muito importante é o preço da madeira que hoje varia de 3 a 10 reais o

metro estéreo. Isto é um número bastante oportuno, porque na frente, iremos discutir alguma

coisa em cima desses valores. Madeira para celulose, para carvão, para uso industrial e madeira.•
para serraria. Existe alguma variação, mas deve chegar em torno de 6 a 7 reais. Deste valor,

em torno de 30% é relativo à madeira e o restante para colheita, transporte etc. No final da

brincadeira se restringe a 30% no máximo. E daí? Qual é o papel da pesquisa? Então tentei

mostrar a vocês a abrangência de nossa atividade. Onde entra a pesquisa nisso? Estamos

dizendo que queremos uma atividade que seja auto-sustentável. Falaremos de auto-sustentável

porque é uma palavra da moda. Em tudo que fala hoje, se coloca auto-sustentável na frente. A

nossa atividade será auto-sustentável no momento em que ela se tornar economicamente

viável, socialmente justa, ambientalmente equilibrada e com o uso da melhor tecnologia. Em

outras palavras, isto significa florestas de alta produtividade. Assim, temos. que ter custos

variáveis, geração de emprego decente, o funcionário rural com empregos decentes e criar o

menor impacto possível, pois qualquer atividade cria um impacto. Para se fazer um atividade

auto-sustentável deve-se considerar as quatro variáveis apontadas anteriormente. Nós não

precisamos importar nenhum modelo, pois já temos muitos exemplos aqui mesmo no Brasil.

Então nós profissionais que trabalhamos no setor sabemos que é possível desenvolvermos uma

atividade dessa forma, tecnicamente viável, socialmente justa, ambientalmente equilibrada e

sem nenhum problema. Agora, a pesquisa entra. O papel da pesquisa é fazer com que os

questionamentos que existem hoje e, são vários, sejam solucionados. Irei apontar os
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questionamentos que existem. Com a reativação de nosso setor, com certeza esses

questionamentos virão, e nós, temos, quase por obrigação e a responsabilidade de reconhecer

os erros cometidos no passado. Provavelmente, uma grande parte dos responsáveis por erros

não estão mais dentro' do setor, mas nós estamos e teremos que responder. Então acredito na

resposta destes questionamentos através da pesquisa, pois há um enorme espaço para se

desenvolver e se justificar. Citarei alguns questionamentos e não vou entrar no mérito de pró

ou contra, mas que são questionamentos que existem ou questões mal resolvidas dentro do

setor florestal e que precisam ser resolvidas e respondidas. Culturas exóticas! Devemos ou

não devemos? Como? Como que é? E a história do eucalipto? Se já mostrei antes, nós

estamos plantando pouco e o que se planta, é quase tudo, menos o eucalipto. Temos

informações para contar com outra espécie? Podemos parar de plantar? Mas temos uma série

de questionamentos que vão vir e que nós precisamos preparar para responder.

Problemas de monocultura. Monocultura geral, do eucalipto, de café, de arroz etc.

Toda monocultura está sendo questionada. Até há pouco tempo era um privilégio a

monocultura do eucalipto. Hoje, parece que toda monocultura está sendo questionada mesmo.

O modelo anterior baseado em grandes propriedades e em grandes áreas de reflorestamento.

Existem modelos baseados em pequenas propriedades. Áreas em que provavelmente o
. I

"'-crescimento só é possível em função de pequenas propriedades. Mas agora como que nós

vamos fazer? Para fazer uma adaptação da Silvicultura que foi desenvolvida para grandes

propriedades, como é que vamos levar essa Silvicultura para o pequeno proprietário?' Será que

é a mesma Silvicultura?

Outro questionamento muito interessante é como fazer para integrar os plantios de

exóticas com os de nativas e a produção agrícola? Como é que a produção florestal entra no

meio rural com uma nova alternativa e não como uma coisa exclusiva? Como é que vamos

fazer para transformar o produtor rural em produtor florestal? O uso de agrotóxicos! Será que

vamos conseguir fazer florestas sem agrotóxico? Em que dimensão? Qual é a forma que nós

vamos adotar? Manejo para uso alternativo de madeira? Temos alguns exemplos mostrando

que algumas empresas que estão hoje utilizando a madeira do eucalipto, de pinus como

alternativa para serraria, estão tendo um resultado altamente positivo. Como é que vamos fazer

Silvicultura para atender as exigências da indústria de celulose, serraria, chapas etc. O corte

raso do nossas florestas, como é que vamos manejar para que haja equilíbrio? A verdade é

quase todas as empresas estão se baseando encima do corte raso. E os questionamentos que

virão? Nós não temos respostas ainda. É possível que iremos manejar as nossas florestas de

modo atender e manter o abastecimento de nossas indústrias. E possa atender algumas

exigências ambientais.
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o cultivo mínimo, esta é uma estória engraçada, Já vi cultivo mínimo de todo jeito.

Talves tenha sido a coisa mais desenvolvida pela Silvicultura brasileira nos últimos três anos. Já

vi, pelo menos, umas lO formas de se fazer cultivo mínimo. Já vi cultivo mínimo dentro de

capim de quase um metro de altura. O cultivo mínimo dentro de galhada. O cultivo mínimo,

sem desmerecer em nada, é uma coisa extremamente engraçada. Com certeza está afetando a

produtividade da floresta.

Parece-me, que isto é muito mais uma função de não poder ter despesa, tem que fazer

um serviço melhor do que realmente, dar uma condição boa para planta. Uma condição

satisfatória, para o desenvolvimento. Coloco, este cultivo mínimo, como uma necessidade, que

precisa de uma necessidade técnica.

Precisa ser bastante discutida ainda. É ill1i(,0rtante, não há dúvida nenhuma, do que é

possível ser feito.

Tive oportunidade de conhecer algumas áreas, que nós temos cultivo mínimo, sem

nenhuma dificuldade, com as florestas de alta produtividade e casos que, na verdade é tão

mínimo que não se vê, nem a floresta de eucalipto ou de qualquer tipo de floresta.

O aspecto da terceirização, que de uma forma ou de outra, também traz uma série de

questionamentos e que precisa ser discutida. Ela está sendo colocada, dentro do setor e a

sensação que temos, e que em alguns locais, com um alto senso de profissionalismo e outro

sem nenhuma preocupação profissional. É um passo que dificilm~nte volta atrás. Quer dizer, é

um modelo que deu certo, em todas as atividades, a terceirização. Tem que dar certo, na área

florestal, não há, porque não dar certo. Mas, precisa ser encarado, por nós profissionais, com

uma forma bastante profissional.

E um outro aspecto muito importante, um outro questionamento, diz respeito a

certificação florestal e a História da ISO 14.000. Quer dizer, é uma questão, que vai além do

Brasil querer.

E além. Se achamos certo ou se achamos errado, e que está vindo e que está aí. É uma

realidade e que é um desafio, não só para os profissionais mas um desafio para as próprias

universidades.

Quer dizer que, nos últimos 5 anos, não conheci nenhum momento, tão desafiador,

como esse para a universidade sair e se posicionar com respeito aos conceitos de certificação

florestal de ISO 14.000. O que tem que ser feito e o que deve ser feito. O que é bom e o que

não é bom. Quer dizer: há uma tremenda necessidade de definições claras, de uma postura

bastante agressiva do pessoal, que mexe com pesquisa, do pessoal da universidade.

Esses questionamentos, que eu estou colocando todos aqui, na verdade estou

mostrando, estou tentando mostrar para vocês, que são desafios aí, para o pessoal de
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pesquisas, para o pessoal que mexe com tecnologia, que mexe nas empresas, nas instituições

de pesquisas, nas universidades.

São problemas que existem, e que, nós profissionais, não podemos admitir, que eles

sejam resolvidos sem embasamento técnico.

E~ão, este é um desafio que precisa ser repensado, por todos que trabalham com

pesquisas. E um problema sério, que nós estamos tendo permanentemente, quase todos os

dias, mas permanentemente, estamos tendo uma série de restrições legais sem fundamentação

técnica.

Há necessidade de algumas restrições, que por ser uma atividade nova, foram

cometidos alguns erros, e que, com certeza viviam estas restrições, não há dúvida nenhuma.

Acontece que, nós estamos tendo, uma série de restrições sem nenhuma fundamentação

técnica, corre um grande risco:

Primeiro - por não ser respeitada;

Segundo - que não dá em nada.

Quer dizer, de virar uma bagunça maior. Quer dizer, tornar o setor, alguma coisa, que

tem que viver na clandestinidade.

Tentei mostrar a importância ou pelo menos, a abrangência social.

Estou tentanto provocar no sentido, que existe uma série de questionamentos, que vão

demandar, um esforço muito grande do pessoal de pesquisas, dos profissionais das empresas,

das instituições governamentais, etc.

No sentido de que tenhamos respostas nesses questionamentos. Esses questionamentos

virão, se nós, não tivermos condição e fundamentação técnica.

Esses questionamentos virão, se nós não tivermos condição e fundamentação técnica.

Ficam sem respostas e é difícil, nós sustentarmos. Pelo menos, manter uma discussão, como

pessoal que questiona, sem nós termos esse trabalho básico, esse trabalho científico básico.

Como é que se encontram?

Qual é a situação das Instituições de Pesquisas?

Como que evoluiu a pesquisa até agora?

Pelo menos, vou tentar mostrar, mais ou menos a visão que tenho, e tentarei passar

para vocês; porque não adianta simplesmente imaginar as dificuldades e achar que as coisas

vão ser resolvidas, como que num passo de mágica.

Tivemos um período, diria de uns 10 a 15 anos atrás, em que nós tínhamos uma

expectativa muito grande de empresa.

No que diz respeito a problemas ligados à produtividade, tivemos um avanço

extraordinário.
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o Brasil, sem nenhuma dúvida, é o campeão da produtividade de florestas plantadas.

Então, tivemos Vm destaque muito grande nos trabalhos, diria de melhoramento e nutrição de

plantas. Temos !;oje, seguramente mais de 50% dos nossos trabalhos de pesquisa. Não sei se,

50% mais uma parte significativa centrou na área de melhoramento e de nutrição. E isto, com

certeza, é responsável, por uma parte grande do sucesso das nossas produtividades.

Já nessa época, nós tínhamos uma carência muito grande de pesquisas, na área de

tecnologia e tínhamos uma carência muito grande na área de exploração, de colheita, na área

de mecanização, na área de economia, na área de administração. Nessas áreas, na verdade,

mesmo na época, que nós tivemos um desenvolvimento muito grande de nossa atividade.

Essas atividades, na verdade nunca tiveram um peso tão grande, em termos de

pesquisa. Embora, nós tenhamos trabalhos brilhantes nessas áreas, trabalhos poucos, mas de

uma qualidade muito grande, que estão servindo para orientação, para nós, em uma série de

procedimentos em indústrias e nas empresas.

Nessa época, nós tínhamos quase em todas as empresas, sem nenhuma exceção, uma

estrutura de pesquisa bastante ampla.

E o assunto pesquisa era tido como prioridade, em quase todas as empresas.

Foi exatamente nesta época, que nós tivemos, o surgimento das escolas de Engenharia

Florestal, das instituições de pesquisas, SIF, PEF, FUPEF, a própria Embrapa.

Nós tínhamos recursos, nunca foram abundantes, mas o s~ficiente para se manter, essas

instituições e todas as empresas trabalhando.

Na verdade, foi um período em que o Brasil teve a Silvicultura reconhecida a nível

internacional.

Neste período, tivemos grande resultados, que ainda sustentam a nossa silvicultura.

Atualmente, temos um número menor de empresas, diria, que já é exceção, essa ou

aquela empresa, que tem estrutura de pesquisa dentro dela.

Temos, uma escassez muito grande recursos, tanto a nível de instituições

governamentais, como a nível de empresas. Diria recursos, eles podem até ser disponíveis e

precisam ser trabalhados para serem conseguidos. Mas, hoje, colocados no dia a dia, vemos

muito pouco. Acho que, para falar de recursos, tem bastante gente aqui, responsáveis por

dinheiro, que poderia depois, se surgir algum questionamento sobre disponibilidade de

recursos, poderia responder.

Existe, hoje, uma preocupação muito grande nas empresas com redução de custos.

Reduz-se custo, "TUDO". Na verdade, quando se olha dentro da empresa, o pessoal

preocupado com pesquisa, com desenvolvimento, é um pessoal meio afastado da produção.
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E hoje, infelizmente, quando se falou em redução de custos, a prImeIro COIsa que

aconteceu nas empresas foi a desestruturação dessas equipes de trabalho.

Infelizmente, algumas empresas conseguiram se manter e provavelmente sejam as

únicas empresas que vão manter a memória dessa Silvicultura, que trouxe para nós, uma série

de bons resultados.

E um outro aspecto importante, é que, anteriormente, nós tínhamos o pessoal da

universidade e o pessoal da pesquisa, muito ativo e muito atuante, nas decisões do setor

florestal.

Hoje, infelizmente, temos uma série de definições que estão para sair, uma série de

decisões que precisam ser tomadas e infelizmente nós não estamos percebendo, não estamo

sentindo uma participação ativa da universidade nessas decisões.

E são decisões, que vão mostrar o rumo da nossa atividade para os próximos 20 ou 3

anos.

Então, eu colocaria até um desafio a esse pessoal, o sentido de que ou agora, nós

tomamos e fazemos da nossa silvicultura um rumo certo, para ela agora ou nunca mais.

Agora, é o momento de unirmos esforços das universidades, unirmos esforços

instituições de pesquisas, porque, é agora a hora de nós tomarmos e de adotarmos

procedimentos, porque realmente, com certeza nós iremos ter uma reativação do setor.

Então, percebemos que existe um afastamento, 'esse pessoal, dessa massa crítica rica.

Muito rica por sinal, nos processos de decisão.

Novas necessidades - Coloquei como "Novas necessidades", muito mais para destacar,

de tudo isto, que nós estam os falando. Nós temos um programa, temos tido oportunidade de

participar de discussões. Não posso garantir, mas tudo leva a crer, acho até que é uma

sensação de todos, que estão trabalhando no setor florestal, que existe uma sensação de que o

governo deve lançar num prazo bastante CURTO, um programa de reflorestamento.

Existem tantas evidências de que é importante, é necessário, é imprescindível, e nós

estamos tendo, uma sensação de que o pessoal está realmente sensibilizado para isso. Com

certeza num prazo curto, deve ser lançado um programa de reflorestamento.

Nós precisamos, agregar logo, em seguida do anúncio desse programa toda nossa

experiência do passado, que façamos um programa de reflorestamento, que atenda às nossas

necessidades, que possa se sustentar diante dos questionamentos que virão.
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Um 'outro aspecto importante é que, essa atividade, ela está inserida no contexto da

GLOBALIZAÇÃO, que já envolveu, mesmo que nós não queiramos, todas as nossas

atividades.

Quando se fala em globalização, estamos falando em competitividade, não adianta

sonhar. Temos que ter uma atividade que esteja preparada para competir.

Se não for competitiva, ela não será auto-sustentável.

Se ela não for auto-sustentável, ela não terá continuidade. Será, uma atividade que

nasce e morre.

Então, a globalização da nossa economia, a globalização em que o país está se inserido,

que nós estamos inseridos, exige que a atividade seja competitiva.

Então, esta silvicultura, deverá ter uma cara diferente de silvicultura, que nós fizemos

há 10 ou 15 anos atrás.

E por último, como uma necessidade, isto tem que está, debaixo do guarda-chuva do

desenvolvimento sustentável.

Quer dizer, ela tem que ser:

- competitiva,

- ter custo,

- tem que atender aos requisitos sociais,

- tem que responder aos questionamentos ambientais.

E digo, que tudo isto, é um desafio, mas um desafio de REFERÊNCIAS no BRASIL,

já. Quer dizer, não é um exercício muito difícil. Nós fazemos com que, a nossa atividade tenha

essa vestimenta. Para finalizar, colocaria como um desafio para todos nós. Colocaria como

presidente da SBS, eu colocaria, a SBS, a disposição do setor, para servir, talvez como fórum,

para as discussões, que se fizerem necessárias.

A SBS, na verdade, é uma instituição, que congrega,

- profissionais,

- empresas,

- associações,

que tem interesse em fazer com que a atividade florestal seja uma atividade digna, de ser

exercida por profissionais.

Ela fica à disposição do setor, para que nós, possamos através da SBS, se for o caso,

discussões que possam juntar esforços, no sentido, de nós, podermos, a esses questionamentos

que virão.

Acho, um desafio, para as universidades, para as associações de classes, é um desafio

também, para o pessoal de governo e para todos nós.
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Vai existir um programa.

Existem uma série de questionamentos que precisam ser respondidos, num prazo

bastante curto.

A minha sugestão sena, de nós Sairmos desse simpósio, SAÍSSE alguma coisa, no

sentido de provocar, os diferentes atores, para uma reunião, o mais rápido possível, para juntar

esforços e sair com posturas concretas, a respeito desses questionamentos que virão em cima

de um PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO.

t ,
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