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P ezado Dr. Marcovitch, 

Obrigado pela oportunidade para comentar sabre os tres 
v lumes da aerie "Ciencias Ambientais", referente ao proje to 
F ORAM. Obviamente o projeto represents um esfor;o muito grande. 
E pero que OS comentarios que seguem sejam uteis. 

0 projeto visa, principalmente, 0 plantio de arvores "'" 
as fora da regiao Amazonica. Vou dirigir os meus comentarios 
incipalmente a parte amazonica, embora algumas das 
sidera;oes aplicam tambem em outras regiOes. 

0 projeto menciona que plantios somente seriam feitos em 
lu ares ja aero florestas, e sugere "pro1b1r, por todos os meios, 
qualquer devasta<;!ao de grandes glebas amazonicas para posterior 
im lanta;ao de reflorestamento com especies alien:Lgenas" (Vol. 1, 

5). Este prinic:lpio e essencial. Tambem e uma das coisas que 
eria ser mais dif:Ccil na pratica. Seria born incluir ma1s 
alhes sabre os meios espec:Cficos para evitar que a existincla 
programas incentivados para reflorestamento se tornam mais urn 
ivo para desmatamento. 

Nos calculos de carbona (Vol. 2, p. 10) se usa um valor de 
para 11 o numero de anos para atingir um valor estacionario" (de 
mula~ao de carbone numa floresta tropical natural, em media 

mu dial). Este valor me parece muito baixo. Por exemplo, Juan 
Saldariagga (tese de Ph.D. feita em Oak Ridge, Tennessee) 
ca culou um valor em torno de 80 anos para florestas na parte 
am zonica de Venezuela. 

Para as custos (Vol. 2, p. 11), seria bom apr'est:nt.ar \.i..Hnl11:1u 
em termos do total global' e do custo anual do projeto. 0 prazo 
pr vista e o de 30 anos mencionado mais tarde (Vol. 3, p. 6)? 

As medidas globais que seriam tomadas com o tempo "comprado" 
pe o programa FLORAM (Vol. 2, p. 5), tais como o desenvolvimento 
de substitutes para combust!veis f6sse1s, nao mencionam a 
ne essidade de parar com o desmatamento. Talvez o t6p1co mais 



1mportante nlo mencionado no projeto como um todo ~ a compart~ao j 
do custo por tonelada de carbone sequestrado pelo reflorestamento, 
versus o custo por tonelada de carbone que se deixa de liberar 
nTP'"ela substitui910 de combust!veis f6sseis por "fontes 
renov,veis de energia e por medidas de conserva910 de energia, e 
(2) pela diminui910 do desmatamento. Aposto que freiar o 
desmatamento aerie, de longe, a op910 mais barata. 

Nos ciHculos de f1xa910 de carbone (Vol.~ 3, p. 6-8) os 
totais sao feitos para todo o carbone fixado pelas ~rvores, 
somado por todos os c!clos ao longo de 30 anos. Este ciHculo e 
bastante enganador como indica910 da benef!cio do programa em 
amenizar o efeito estufa. Para ter o benef!cio que os c1Hculos 
1mplicam, todo o carbone fixado teria que ser estocado em alguma 
forma que nao pudesse recombinar com o oxigenio, por exemplo 
transformando a madeira em carva:o vegetal e enterrando isto. 0 
benef!cio do ponto de vista do efeito estufa e a diferen9a entre 
o estoque m~dio d~ carbone nas planta90es e no ecossistema que 
existia ante"S"':""" 0 estoque medio ,corresponde a mais-ou-menos a 
metade do carbone na biomassa da planta9ao quando crescida ate o 
ponto de colheita -- nao o total no ponto de colheita, muito 
menos a soma destes totais ao longo de v~rias colheitas. A 
subtra9lo do carbone na vegeta9110 natural (que na:o foi feito no 
calculo: Vol. 3, p. 6-8) tambem dimi nue o benef!cio. Por outre 
lado, uma parte deixada fora do calculo do lado positive e 0 

carbone do solo: prov~velmente o estoque de carbone no solo 
seria um pouco maior nas planta90es do que na situa9110 anterior 
nao florestada. 

Na tabela "Estrategias e plano de a9!1o" (Vol. 3, p. 13), 
deveria ser incluido medidas para diminuir o desmatamento. 

Na tabela "Uso energetico da madeira (lenha de florestas 
plantadas)" (Vol. 3, p. 15), deveria ser incluido medidas para 
garantir que a madeira realmente vem de planta90es ao inves de 
ser tirada da floresta nativa (como e provavel no caso do ferro
gusa de Caraj~s hoje). 

No fluxograma (Vol. 3, p. 31.A) menciona uma meta de fixar 
115 X 109 de toneladas de carbone ao longo de 30 anos. Isto 
parece inconsistente com o calculo anterior (Vol. 3, p. 8) de 
fixar um total de 5 X 109 toneladas ao longo dos 30 anos. Parece 
que os 115 GT nao e uma meta do projeto FLORAM, mas uma indica9110 
da grandeza do problema mundial de carbone. 
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