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U m apagão incomoda e traz
prejuízo para muita gente.

Tivemos um famoso apagão ener-
gético em 2001, que causou raci-
onamento de energia no país intei-
ro. Dois anos depois se começou
a falar também em um risco de
apagão florestal, isto é, uma pro-
vável falta de madeira, mas que
naquele momento ficou apenas na
ameaça. Pensando bem, porque
haveria de faltar madeira em um
país que tem mais de 500 milhões
de hectares de florestas, que co-
brem quase 60% de seu território?

As nossas florestas são em
sua grande maioria nativas e bio-
diversas, o que é ótimo para a vida
no planeta, mas o seu crescimen-
to é lento. Apenas agora, depois
de quinhentos anos de exploração
predatória, o Brasil está começan-
do a aprender a usar as riquezas
delas de modo sustentável e raci-
onal, isto é, sem derrubar trechos
inteiros da mata e efetuando ape-
nas cortes seletivos de árvores,
que permitem a regeneração se-
gundo critérios técnicos.

Devido ao elevado custo deste
tipo de manejo, geralmente são
colhidas apenas madeiras nobres
e de preços compensadores, usa-
das em construção civil, artesa-
nato e móveis de alto padrão, para
o mercado interno e de exporta-
ção. Porém, existe uma enorme
demanda para madeiras de custo
mais acessível e de qualidade
uniforme, usadas também na
construção civil e na produção de
celulose e papel, móveis e carvão,
entre outras aplicações, que só
pode ser suprida pelas florestas
plantadas homogêneas. Assim, na
virada do século 21, as florestas
nativas eram responsáveis pelo
suprimento de apenas 10% do
consumo industrial nacional, en-
quanto que as florestas plantadas
forneciam 90%, mesmo abrangen-
do apenas 7 milhões de hectares,
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ou seja, a pequena fração de 1,4%
do total de nossas florestas.

Acontece que florestas plan-
tadas exigem um constante inves-
timento em novos plantios, não
apenas para compensar as árvo-
res que foram colhidas, mas tam-
bém para acompanhar o aumen-
to natural da demanda. Isso infe-
lizmente não aconteceu durante
as duas décadas finais do século
passado, quando o total de áreas
plantadas estacionou e deixou de
acompanhar o crescimento ace-
lerado da demanda, causado por
um aumento das exportações de
celulose, madeira serrada, esqua-
drias e móveis. Com a eliminação
dos incentivos fiscais para reflo-
restamento, vigentes nas duas
décadas anteriores e também por
causa da crise econômica da dí-
vida externa do país naquele perí-
odo, os necessários investimen-
tos se limitaram apenas à manu-
tenção dos estoques. Com isso
previa-se um apagão na oferta de
madeira ao mercado, já a partir de
2005, principalmente para empre-
sas consumidoras de menor por-
te, que geralmente não tem os
seus próprios plantios. Houve até
casos de importação de madeira
dos países vizinhos, mas o pior
foi evitado por obra de uma nova
crise econômica surgida em 2008,
desta vez mundial, que causou
forte redução das nossas expor-
tações e equilibrou a relação en-
tre oferta e demanda no mercado
interno. Então, mais por acaso,
escapamos de um efetivo apagão
florestal naquele momento.

Nos anos seguintes algumas
destas dificuldades começaram a
merecer a ação do governo, como
por exemplo, a licitação de diver-
sas grandes áreas da Floresta
Amazônica para a exploração ra-
cional, por prazos de mais de trin-
ta anos. Ele também assumiu o
compromisso de recuperar 12 mi-

lhões de hectares de florestas até
2030, por conta do Acordo de Pa-
ris, ao qual o Brasil aderiu recen-
temente. Deste total, 3 milhões de
hectares será de novas florestas
plantadas, o que corresponde a
um aumento de quase 40% sobre
a área existente hoje. Além dis-
so, houve uma mudança estrutu-
ral significativa, com a recente
decisão de tirar as florestas plan-
tadas do controle do Ministério do
Meio Ambiente e passar para o
Ministério da Agricultura. Em fun-
ção disso foi criado o Plano Naci-
onal de Florestas Plantadas e
também a Câmara Setorial de Flo-
restas Plantadas, que vão unir os
esforços do governo com os da
iniciativa privada. Está também
prevista, ainda para este ano, a
aprovação pelo Congresso Nacio-
nal da liberação da venda de ter-
ras a estrangeiros, o que certa-
mente estimulará a entrada de in-
vestimentos externos na silvicul-
tura. Tudo isso deve fortalecer a
oferta de matéria-prima e evitar um
apagão florestal, ao menos nas
próximas décadas.

À medida que aumenta a área
das florestas plantadas, também
aumentam os riscos associados
à monocultura, que é o cultivo de
uma única espécie em grandes
extensões. É o caso de nossa
excessiva dependência do euca-
lipto. Mais cedo ou mais tarde te-
remos de enfrentar este problema.
Por mais que se reconheça a van-
tagem do seu cultivo, existem tam-
bém enormes riscos econômicos
e ambientais associados à sua
monocultura, que precisam ser
considerados e dimensionados.
Entre eles se destacam os prejuí-
zos causados por doenças, pra-
gas, mudanças climáticas e incên-
dios florestais, que seriam bastan-
te atenuados no caso de uma
maior diversidade. Atualmente já
atingimos a inédita marca de 75%

das áreas plantadas com eucalip-
to e o percentual vem aumentando
ano a ano, enquanto que as áreas
plantadas com pínus, que é a se-
gunda espécie mais plantada vêm
diminuindo e hoje ocupam apenas
20% do total.

Os motivos da diminuição são
tanto econômicos (crescimento
lento), quanto ambientais (planta
invasora, devido ao espalhamen-
to das sementes pelo vento). Para
todas as demais espécies sobram
apenas 5% das florestas planta-
das, demonstrando claramente o
equívoco de nosso modelo de sil-
vicultura. Este quadro de extremo
desequilíbrio existe também em
alguns poucos países, como Aus-
trália, Uruguai e Portugal, mas
não no grupo dos grandes produ-
tores mundiais de madeira, do
qual o Brasil faz parte. De que
adianta termos a maior produtivi-
dade em nossas florestas planta-
das, se a aplicamos apenas a
uma ou duas espécies?

É urgente, portanto, tomar
consciência do problema e rever-
ter o quadro, criando políticas pú-
blicas que favoreçam o cultivo de
outras espécies igualmente aptas
a atender às demandas do mer-
cado, inclusive algumas de rápi-
do crescimento também. Precisa-
mos aproveitar este momento fa-
vorável a novos investimentos flo-
restais para criar incentivos à di-
versificação de espécies. Mesmo
assim o quadro só seria revertido
em longo prazo e por isso mes-
mo precisamos começar o quan-
to antes com o dever de casa. Em
um próximo artigo pretendo deta-
lhar estes riscos da monocultura,
que precisam ser mais discutidos
e considerados no planejamento
das empresas e no Plano Nacio-
nal de Florestas Plantadas.

* Hans J. Kleine

hjkleine@floripa.com.br
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A LEGISLAÇÃO APLICADA AO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Q uando uma empresa
decide implantar um

empreendimento e iniciar
o desenvolvimento de sua
atividade, por vezes, sabe
que terá que obter o licen-
ciamento ambiental, mas
não tem ideia da quantida-
de de leis que norteiam
este importante inst ru-
mento da Política Nacional
de Meio Ambiente.

A proteção ao meio am-
biente é direito garantido
na Constituição Federal,
que prevê em seu artigo

225 o direito ao meio am-
biente ecolog icamente
equilibrado, bem de uso
comum do povo essencial
à sadia qualidade de vida.

No entanto, antes mes-
mo da Constituição Fede-
ral prever a proteção ao
meio ambiental, a Lei Fe-
deral nº 6.938 de 1981 já
instituiu a Política Nacio-
nal de Meio Ambiente e
trouxe importantes instru-
mentos para sua imple-
mentação, entre eles o
famoso  L icenc iamento

Ambiental para atividades
efetiva e potencialmente
poluidoras.

A obrigação do licenci-
amento está expressa na
Lei Federal nº 6938 de
1981 que prevê: “a cons-
trução, instalação e fun-
cionamento de estabele-
cimentos e atividades uti-

l i zado res  de  recu rsos
ambientais, efetiva ou po-
tencialmente poluidores
ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degra-
dação ambiental depen-
derão de prévio licencia-
mento ambiental”.

* Fonte: Mata Nativa

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 1,39R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 6,94R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 12,61R$          
7 ARAME 22 GALV. KG. 13,57R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 15,89R$          
9 BOTA DE BORRACHA PAR 14,50R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 45,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 19,17R$          
13 COLETA TB 15,51R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 28,75R$          
16 ESTRIA V MIL. 38,35R$          
17 ESTRIADOR UNID. 5,00R$            
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
19 FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 66,20R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 10,65R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,10R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 48,97R$          
32 RASPADORES UNID. 5,96R$            
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 2.504,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  TON. 2.484,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 169,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            
  


