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C.Omentirios de Philip M Feamside {Instituto Nacional de Pesquisas da AmazOnia- INP A) 

0 trabalho do Professor Ab'Saber 0997) apresenta informas;oes sobre 
como os 20.000.000 ha de plantas;oes silviculturais previstos pelo Projeto 
FLORAM poderiam ser implantados, sem causar resultados negativos na area 
social. A enfase sobre os aspectos sociais da implantas;ao destas plantas;oes 
e importante, sobretudo porque estes aspectos sao muitas vezes os mais 
esquecidos em discussoes sobre o tema em pauta: "Reflorestamento como 
tecnica de seqiiestro de carbono". 

1. Fatores sociais na expansao da silvicultura 

0 Professor Ab'Saber visualiza o Projeto FLO RAM como dividido em blocos 
relativamente pequenos, fazendo com que a populas;ao local tenha espas;o 
suficiente para produs;ao de alimentos nas areas entre os blocos silviculturais: 
"preve-se a possibilidade de uma s6 empresa estabelecer bosques plantados, 
de 10.000 a 15.000 hectares, desde que separados entre si e de seus vizinhos 
atraves de inter-espas;os da ordem de 50 a 70 km, no minimo". E claro que 
isto difere do padrao atual, onde varias empresas tern mais de 200.000 ha de 
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Infelizmente, os aspectos soc1a1s <las planta<;oes para carvao vegetal sao 
muito menos atraentes do que os da celulose, como indica a polemica dos 
ultimos anos sobre a existencia de escravidao no Brasil como sistema 
intimamente ligado a industria de transforma<;ao da lenha em carvao vegetal 
em Minas Gerais e na area de Carajas (ver: Pachauski, 1994; Ribeiro, 1994; 
Sutton, 1994). 

Outro problema e o da chamada leakage (vazamento) dos beneficios de 
carbono, ou seja, os projetos causam efeitos em outros locais atraves dos 
mercados para produtos, fluxos migrat6rios de pessoas, etc. (Fearnside 1996a). 
No caso de planta<;oes, os produtos fabricados da madeira substituem produtos 
que, na ausencia do projeto, teriam sido derivados de madeira vinda de 
outras fontes (florestas naturais ou planta<;oes em outras partes). Fica como 
ganho liquido apenas o aumento no estoque total de produtos que poderiam 
ocorrer devido a maior disponibilidade (e menor pre<;o) destas mercadorias 
resultantes da existencia do projeto (que sempre seria muito menor que a 
saida total de produtos do projeto). 

0 problema fundamental e a prioridade que se deve dar ao combate ao 
desmatamento versus a implantas;ao da silvicultura, ja que os recursos 
existentes para programas de combate ao efeito estufa sao sempre limitados. 
Estas duas abordagens fatalmente competem entre si. No caso da Facilidade 
Global do Meio Ambiente - GEF, que administra verbas destinadas, sob a 
Agenda 21, para combate ao efeito estufa, os procedimentos adotados fazem 
com que esta competi<;ao seja direta. A verba e um bolo que primeiramente 
fica dividido em fatias fixas para o setor energetico e para o setor florestal; 
dentro da fatia do setor florestal, no entanto, cada d6lar gasto em silvicultura 
significa um d6lar a menos gasto no combate ao desmatamento. 

As emissoes brasileiras devido ao desmatamento na Amazonia sao muito 
grandes e qualquer redu<;ao na taxa de desmatamento, portanto, traria grandes 
beneficios em termos de carbono (Fearnside, 1996b, 1997). Como projeto, 
diminuir desmatamento e muito mais atraente que 0 fomento de plantas;oes 
de silvicultura para combate ao efeito estufa (Fearnside, 1995). A maneira 
como os beneficios da floresta sao calculados com rela<;ao ao carbono tambem 
fazem grande diferen<;a no valor dado a manutens;ao de florestas nativas 
para evitar o aquecimento global. Credito para manuten<;ao do estoque de 
carbono (ao inves de apenas dar credito para mudan<;as liquidas nos fluxos 
anuais de carbono) daria muito mais valor a Floresta Amazonia, e ganhar 
reconhecimento por este servi<;o ambiental deve ser uma forte prioridade 
para a diplomacia brasileira (Fearnside, 1996c). 

0 dilema em que o Projeto FLORAM ai colocado com a competi<;ao entre 
implanta<;ao de silvicultura e o combate ao desmatamento precisa ser 
enfrentado. Obter fundos "novos e adicionais" sempre foi exigido na epoca 
da elabora<;ao da Agenda 21 (significando que verbas destinadas a Agenda 
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21 nao seriam retiradas de dinheiro que, de outra forma, seriam gastos com 
atividades na area do meio ambiente). No entanto, fundos "novas e adicionais" 
(por exemplo para silvicultura atraves do Projeto FLORAM, sem afetar a 
prioridade dada ao combate ao desmatamento) parece um ideal muito dificil 
de ser conseguifo na pratica. 
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C.Oment:arios de Werner Zulauf (Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente -SP) 

0 Prof. Aziz Ab'Saber da nova vestimenta ao Projeto FLORAM numa feliz 
condensa~ao de 5 anos de reflexoes, debates e reunioes sabre o tema. 

Recorde-se que o FLORAM foi desenvolvido para ser uma das bandeiras 

145 


