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n 
O 	 O FOMENTO FLORESTAL NO I.E.F.  

O FOMENTO FLORESTAL adotado atualmente pelo I.E.F. tem-se 
caracterizado como um processo dinâmico, criativo e participativo, 
sempre atuando em consonância com a realidade florestal regional e 
de forma abrangente, desenvolvendo suas ações não só para 
implantação de florestas com espécies exóticas, mas também com 
espécies nativas e incluindo um componente importantíssimo que é a 
"PROMOÇÃO DO HOMEM", o produtor rural. Busca dar às florestas 
plantadas uma utilização mais racional e econômica, por meio de usos 
múltiplos, além da lenha, do carvão vegetal e toras para papel e 
celulose. Por toda esta amplitude, o fomento florestal praticado 
atualmente pelo I.E.F. é um dos mais completos e abrangentes 
executados no Brasil, onde se busca a compatibilidade de crescimento 

O 	econômico e melhoria do meio ambiente, visando o desenvolvimento 
o 	sustentável. 
O 

PARCERIAS  
O 
o 

Desde a sua origem, o Fomento Florestal praticado pelo I.E.F. teve a 
característica de executar programas e projetos por meio de parcerias, 
como exemplos, pode-se citar o PRODEMATA, o REPEMIR, o MG II., (-) o PLANOROESTE II, o PROFLORESTA, o PROJETO DE 
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES DE TOPO e 

o outros. 

As parcerias deram suas melhores contribuições aos bons resultados 
alcançados. 

Os sucessos desses Programas e Projetos despertaram o interesse 
dos empresários consumidores de matéria prima florestal, fazendo 
surgir um novo modelo de fomento, com a parceria de três 
componentes: produtor, instituição governamental, empresário. 
Este modelo tem acelerado o alcance dos resultados em número de 
hectares reflorestados. Com  a presença do empresário, o Programa 

o 
o 

o 
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recebeu o nome de Fazendeiro Florestal. A primeira experiência com 
empresário em Cataguases (Fábrica de Papel Matarazzo) hoje tornou-
se uma rotina de parceria na autarquia. No momento, com a falta de 
recursos humanos, financeiros e materiais, todas instituições que 
buscam cumprir bem a sua mi ssão necessitam exercer parcerias 
intensivas e permanentes. 

A parceria tem por princípio um conjunto de ações capaz de contribuir 
para a sustentabilidade e a competitividade institucional, visto que 
tende a: 

a) reduzir os custos e os riscos; 

b) aumentar a eficácia da atividade; 
a 

c) ampliar a capacidade institucional; 
a 

d)conferir mais qualidade ao processo de trabalho. 
a 

Nesse sentido, a parceria é parte componente da tecnologia gerencial 
da qualidade total. 

fl 

DESCENTRALIZAÇÃO  

O I.E.F. tem se preocupado em preparar-se de forma sistêmica para 
cumprir bem seus objetivos. Para isto, tem dado ênfase à 
descentralização, fortalecendo seus Escritórios Regionais e Florestais 
no interior do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de conceder- 

a  lhes mais autonomia, mais agilidade para pronta atuação e preparar-se 
tecnicamente para atender com eficiência e eficácia as demandas de 
cada região do Estado . O I.E.F. atua em todo território mineiro, por 
meio de 14 Escritórios Regionais (localizados em municípios pólos) e 
145 Escritórios Florestais existentes no interior do Estado, além de 130 
viveiros que são responsáveis pela produção anual de mais de 2 
milhões de mudas de essências nativas e 70 milhões de mudas de 
eucalipto, pinus e de paisagismos, com uma força de trabalho 

a 
a 
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n 
(-) 	correspondendo a 865 profissionais, entre técnicos e administrativos. 

Atualmente, o número de técnicos no campo é insuficiente para 
atender toda a demanda com a qualidade e quantidade. 
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MODALIDADES DO FOMENTO FLORESTAL  

A medida em que o fomento ia se desenvolvendo no tempo, as suas 
modalidades iam também encontrando novas alternativas. 

A primeira modalidade foi muito simples. Apenas dois componentes 
caracterizam-na: o  Governo  e o Produtor.  

O Governo fornecia os insumos ( mudas, adubos, formicidas ) e a 
assistência técnica gratuitamente. O produtor rural, com a 
responsabilidade do preparo do terreno, cobertura das covas, plantio e 
as manutenções. O transporte das mudas do viveiro até a propriedade 
era quase sempre por conta do produtor. 

o 	Nesta modalidade o produtor rural tem inteira liberdade do uso do seu 
maciço florestal. E a área de plantio é a partir de meio hectare. Bom 
exemplo distribuição de renda. 

A segunda modalidade  já contou com um componente a mais, a 
iniciativa privada, consumidora de matéria prima florestal. 

Os componentes passaram a ser 

Governo: 	participando com a assistência técnica, seleção e 
cadastramento dos produtores rurais. 

Ci 

Iniciativa Privada: 	fornecendo os insumos, o transporte das mudas 
r> 	 até a propriedade e fiscalizando os plantios. 

Produtor: 	responsabilizando-se pelo plantio e a manutenção. 
o 

Quanto ao uso do maciço florestal, o produtor tem liberdade de uso, 
apenas sobre uma pequena percentagem. O restante tem o 
compromisso de vender a madeira, a preço de mercado do dia, para a 
empresa fornecedora dos insumos. 

Nesta modalidade, há um convênio assinado entre o Instituto Estadual 
de Florestas e a Empresa, como também há um contrato entre esta 

"Nn 
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empresa e o produtor rural. A área mínima de plantio em média é de 10 
(dez) hectares. 

A terceira modalidade,  se caracteriza pela presença de dois 
componentes, a Empresa e o Produtor Rural. É um exemplo bem 
sucedido em que a Companhia Brasileira de Carbureto de Cálcio, de 
Santos Dumont - (CBCC), vem executando com os produtores próximo 
a siderúrgica. 

O 
o 	A empresa, fornece todos os insumos, o transporte de mudas a 

assistência técnica e muitas vezes adianta ao produtor rural o recurso 
financeiro para pagamento de mão de obra para plantio. 

o 	O produtor rural, fica com a responsabilidade do plantio e sua 
manutenção. Há um contrato entre a empresa e o produtor, onde este 
se compromete vender a CBCC a preço de mercado. Exige também 
uma área em torno em torno de 10 (dez) hectares para o plantio. 

PROGRAMAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO  
(-) 

O FOMENTO FLORESTAL do I.E.F. vem sendo realizado por meio da 
elaboração de Programas e Projetos, bem como com 
acompanhamento, controle e avaliação das metas programadas e 
realizadas. 

fl 
O I.E.F., para executar seu programa de fomento, utiliza grande parte 
de recursos próprios, de Governos Estadual e Federal, de Organismos 
Internacionais e em parceria com Empresários, consumidores de 
matéria prima florestal. Oferece incentivos gratuitos aos produtores 
rurais, por meio de doações de mudas, adubos, formicidas e 
assistência técnica. Todo o trabalho é realizado dentro de um programa 
de ação educativa, procurando fazer com que produtor se sinta 
estimulado e motivado, além de orientá-los corretamente para a 
importância da formação de florestas de produção e proteção em suas 
propriedades. 

o 
o 
fl 

fl 
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O Programa de Fomento Florestal executado pelo I.E.F. tem sua 
atenção voltada parta estar em consonância com os objetivos do 

n desenvolvimento sustentável, sendo executado por Programas através 
de projetos regionais, com atuação preferencial nas bacias 
hidrográficas, com identificação das áreas com aptidão florestal em 
nível de propriedade rural. 

O Fomento Florestal em Minas gerais desde a sua origem foi 
implantado com a recomendação de formar pequenos maciços 
florestais, em nível de propriedade rural, nas áreas acidentadas, 

r«) 

	

	degradadas, erodidas, ociosas e impróprias para a agricultura e sem 
competitividade com as explorações agropecuárias. 

O 
PROGRAMAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO  

O 

I - PROFLORESTA - REFLORESTAMENTO COM: 

• Eucalipto 
• Nativa ( Mata Ciliar, Topo e Recuperação de Áreas 

Degradadas) 
• (Encerrado em dezembro de 1996) 

II. - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES 

r; 	 • Reflorestamento com nativas 
• Regeneração 
• Proteção do alto dos morros: matas de topo 

r) 	III - PROJETOS 

• Bacia do Rio São Francisco 
• Bacia do Rio Paraíba do Sul 

n 

o 
n 
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IV - PROTEÇÃO DE RESERVATÓRIOS : MATA CILIAR 

• COPASA 
• CEMIG 

V - FLORESTAS PRODUÇÃO - FAZENDEIRO FLORESTAL ("7 
• PRODUTORES 
• SINDIGUSA 
• CENIBRA 
• SINDIFER 
• C.V.R.D. 

n 
VI - REFLORESTAMENTO COM PINUS - UBÁ 

o 
o 

VII - PROGRAMA DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (PED) 

• PREFEITURAS 
• MMA - SRH 
• RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES E TOPO 

fl 

VIII - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA -
n 	(BR381) 

r4 	 • Exóticas 
• Nativas 

(^) 
(--‘; 	

IX - CODEVASF - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA 

X - PROGRAMA DE MELHORIA DA OFERTA DE ÁGUA NO SEMI - 
ARIDO MINEIRO 
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o • Bacias dos Rios : Jequitinhonha, Pardo e São 
Francisco Jequitinhonha ) 

XI - PROGRAMA ESTADUAL DE MANEJO DE SUB-BACIAS HIDRO- n GRÁFICAS DE MINAS GERAIS 

XII - ARBORIZAÇÃO URBANA 

RESULTADOS ALCANÇADOS  

O Programa Fomento Florestal do I.E.F. em nível de propriedade rural, 
a partir da C.I.R., já reflorestou 175.743 hectares referentes a plantios 

Cl de espécies exóticas e nativas, beneficiando diretamente 82.871 
produtores rurais e suas famílias. Não estão computados os 
reflorestamentos industriais implantados pelos empresários dentro do 
PRO-FLORESTA e BDMG. 

Os resultados alcançados vão além destes números de hectares 
reflorestados, ao se levar em conta os benefícios extraordinários que 

("-N. 

	

	não são mensuráveis diretamente, tais como: volume de erosão 
controlada; regularização de vazão dos diversos cursos d'água; solos (") 	que estão sendo conservados; volume de água retida em quantidade e 

te) 	 qualidade; toneladas de gás carbônico fixados e o volume de oxigênio 
liberado, entre outros de igual importância. 

o 
(-) 

FLORESTAS DE PRODUÇÃO E PROTEÇÃO  
o 
o 

O Fomento Florestal iniciou suas atividades com prioridade para o 
plantio de espécies exóticas, ou seja a formação de florestas de 

(`) 

	

	produção. É recente, a rigor há menos de 4 anos, que o fomento 
florestal preocupou-se mais com o plantio de espécies nativas, 

n 

o 
O 
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n 
formação de florestas de proteção, graças ao Projeto de Proteção e 
Recuperação das Matas Ciliares e de Topo. 

A Política Florestal do Estado de Minas Gerais, implantada pela Lei 
número 15.561 de 27/12/91, preconiza uma nova diretriz que 
recomenda não seguir mais a fórmula tradicional do estímulo 
produtivista, realizado numa ótica exclusivamente econômica, mas 
transformar as atividades de fomento em instrumentos da combinação 
dos fatores econômicos, ambientais e sociais. 

Atualmente, o Fomento Florestal praticado pelo I.E.F. contempla com 
ênfase o plantio de espécies nativas, dentro dos programas de 
proteção e recuperação das matas ciliares e de topo, de áreas 

(4) 	degradadas e a adoção da atividade de regeneração natural planejada. 
r) 
n 

REORGANIZAÇÃO DO I.E.F. - LEI N° 12.582 DE 17.07.97  

Com esta lei o I.E.F. atualiza seu fomento. Na reorganização do I.E.F a 
Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento Florestal, mantém a 

r; Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal, cria mais duas, a de 
Tecnologia Florestal e a de Manejo das Florestas. Esta mudança 
está mais compatível com a vocação florestal mineira, como também 
atende aos anseios da Sociedade. Procura promover equilibradamente 
a formação de florestas de proteção e produção , associando a floresta 
com a proteção dos recursos naturais: solo, água, fauna e ar, com a 
imprescindível parceria entre as instituições. 

Sair do modelo de direcionar para formação de maciços florestais 
apenas para carvão vegetal e celulose, e sim orientar para o uso 
múltiplo da madeira, com sua utilização mais nobre. Dinamizar o uso 
do manejo florestal. Priorizar as atividades em bacias hidrográficas, 
com implantação de florestas de proteção e produção, e considerar a 
propriedade como um todo, proporcionando condições para a 
exploração agrossilvipastoril. 

n 
r) 

o 
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ri 
FOMENTO GERADOR DE RIQUEZAS E MELHORIA DA 

n 
QUALIDADE DE VIDA 

O I.E.F. tem nas diretrizes do seu fomento florestal três fatores 
importantes: o econômico, o ambiental e o social, onde geram riquezas 
e melhoria de qualidade de vida. 

• Fator Econômico  : 

Aumento de renda do produtor, diversificação da propriedade 
r) agrícola, capitalização da empresa, incorporação de terras ociosas, 

improdutivas, erodidas e amorrdas, fornecimento de matéria prima 
florestal, poupança, formação de pequenos maciços florestais a 
baixo custo, valorização da propriedade agrícola e incentivo ao 
modelo agrossilvipastoril, desenvolvimento econômico do município 

o 
e região. 

O 
• Fator Ambiental  : 

O 
Melhorar o meio ambiente por meio da conservação do solo, da 
água, proteção das matas nativas e da fauna, regularização do 
regime hídrico (riachos, ribeirões e lagos), evitar erosões, 
assoreamentos, inundações, enriquecimento dos mananciais, uso 
racional do solo, minimização do efeito estufa com retenção dé gás 
carbônico e liberação de oxigênio, entre outros. 

o 
• Fator Social  : 

o 
Geração de emprego, estímulo aos mutirões, atividades 
comunitárias, melhoria da distribuição de renda, integração produtor 
e empresário, recomposição da beleza paisagística, melhoria da 
moradia rural, promoção do produtor rural. 

o 

O 
n 
o 

ri 
o 

c--; 

(15 



n 

n 
n 
n 

n 
e) 
e) 

e) 

e) 
e) 

o 
() 

e) 

e) 
(") 

ei 

o 
o 

e) 

fl 
o 
e) 
n 
e) 
e) 
n 
e) 

Q 

  



	IEF 
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS 

UM PROGRAMA PLURIANUAL DE DESENVOLVIMENTO  

FLORESTAL PARA MINAS GERAIS:  

n 
Um conjunto de fatores aponta ser este o momento mais indicado para 
o Estado de Minas Gerais ter um promissor Programa Plurianual de 
Desenvolvimento Florestal. 

n 
r) 	Esses fatores, abaixo, podem ser considerados como os mais 

essenciais e oportunos: 

• A invejável vocação florestal de Minas Gerais. 

• A realidade florestal do Estado frente a necessidade de Programas e 
Projetos arrojados. 

• Decisão política como esta da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, demonstrada pela sua Comissão de Agropecuária e 
Política Rural em promover este Fórum de Desenvolvimento 
Florestal. 

• A rica experiência adquirida pelo fomento florestal mineiro. 

• A expectativa de Instituições Públicas e Privadas comprometidas 
com o setor florestal para ter Programas, Projetos e Planos capázes 
de tornar o Reflorestamento uma força propulsora do enriquecimento 
de Minas Gerais. n 

• Outros. 

O 
VOCAÇÃO FLORESTAL  

n 
n 

Minas Gerais é, sem dúvida, um Estado de inequívoca vocação 
florestal, graças aos seus múltiplos aspectos de relevo, extraordinárias 

n 

O 
O 
O 
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condições climáticas e edáficas, aliados à vasta extensão territorial e 
possuidor de uma forte infra-estrutura e de amplo mercado favorável ao 
uso de matéria prima florestal. Um outro fator importantíssimo a 
considerar diz respeito a invejável posição que Minas Gerais desfruta 
ao deter hoje no Brasil a tecnologia mais avançada no que se refere à 
formação de florestas plantadas, graças aos estudos, experiências e 
trabalhos de campo realizados em parceria pelas Instituições 
Governamentais e Não Governamentais, bem como a Integração 
existente entre as instituições de pesquisa, ensino, extensão florestal. 
Por tudo isto, Minas Gerais apresenta excelentes condições de realizar 
um bom trabalho de fomento florestal. 

n 

fl 
REALIDADE FLORESTAL  

n 
Minas Gerais é no Brasil o maior consumidor de matéria prima florestal, 
devido ao seu grande mercado madeireiro, graças a presença do seu 
grandioso parque siderúrgico a carvão vegetal e a sua poderosa 
indústria de celulose. São múltiplas as indústrias de móveis, inúmeras 
serrarias, além de um expressivo centro cerâmico, entre outros 
usuários contínuos de madeira. 

Não há como evitar-se que a madeira continue a ser um produto de 
grande necessidade e de consumo insubstituível na maioria dos casos. 

O cenário florestal mineiro está diante de uma dilema bastante claro: 
ou se desenvolvem e se executam programas de reflorestamentos com 
florestas de produção e proteção, compatível coma a realidade florestal 
de Minas Gerais, ou se está a curto prazo comprometendo a 
manutenção das indústrias que consomem madeiras, inviabilizando as 
ampliações e surgimento de novas indústrias (com a possibilidade de 
causar a destruição de remanescentes de nossas florestas nativas), 
além de comprometer também o meio ambiente, com imensuráveis 
prejuízos para os recursos naturais renováveis, especialmente relativo 
a qualidade do solo e a quantidade de água. 

n 
n 
n 
n 
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O 
Há uma déficit anual de florestas de aproximadamente 300.000 
hectares. Está-se convivendo com um desfavorável e comprometedor 
cenário florestal, mediante a elevada defasagem anual entre o volume 
de madeiras de áreas exploradas e o volume de madeira de áreas 
plantadas ou reformadas. Estima-se que o desmatamento está na 
ordem de 400.000 hectares por ano, e o reflorestamento anual em 
Minas Gerais não atinge a 100.000 hectares. 

É bom repensar que o maciço florestal mineiro estimado em 1.700.000 
Cl ( um milhão e setecentos mil ) hectares, considerado de um rendimento 

médio, já caminha para a sua exaustão, tornando evidente a urgência 
de novos e agressivos Programas de Fomento para atender a 
demanda de madeira e preservar as matas nativas. 
O Estado de Minas Gerais tem todas as condições favoráveis para 
implantar um bem sucedido Programa Plurianual de 
Desenvolvimento Florestal, de caráter participativo, de longo prazo, 
com atenções voltadas para formação de florestas de produção e de 
proteção, direcionando ações de acordo com sua vocação e a sua 
realidade florestal. 

O Programa Plurianual de Desenvolvimento Florestal para Minas 
Gerais deverá, sem dúvida, entre outros, contemplar propostas corno: 

• Buscar alternativas econômicas competitivas e ambientalmente 
e'") 	sustentável. 
O 

• Promover a melhoria da economia dos municípios e das regiões 
n 	mineiras através de expressiva produção de madeira. 

("--) 	• Identificar 	mercados 	regionais 	e 	externos 	para 	futuros 
abastecimentos. 

n • Aproveitar a alta produtividade das florestas mineiras, capaz de 
proporcionar vantajosa competitividade. 

• Eliminar o Déficit florestal. 

• Promover oportunidades de empregos. 
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o 	• Melhoria da renda para produtores e empresários do setor. 
• Colocar no mercado produtos florestais competitivos. 

• Implementar com racionalidade o uso múltiplo das florestas. 
o 
o 	• Ter no Programa real preocupação de proteção do solo, da água, da 

flora e da fauna 
o 

• Adotar parcerias. 

• Preocupar com o fortalecimento institucional. 

O Fórum Sobre Fomento Florestal, promovido em muito boa hora pela 
Comissão de Agropecuária e Política Rural da Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais, pelo Instituto Estadual de Florestas e pela 
ABRACAVE (Associação Brasileira de Florestas Renováveis), tem 
como um dos objetivos subsidiar a elaboração de um Programa 
Plurianual de Desenvolvimento Florestal para Minas Gerais, não 
devendo limitar-se apenas ao evento, mas sim dar continuidade às 
ações e ao comprometimento. 

A partir deste momento, devem acontecer compromissos sérios entre 
os responsáveis pelo setor florestal mineiro, Governo e Governados, no 
sentido de que os dois objetivos deste Fórum de Fomento Florestal 
sejam alcançados pela integração de suas forças, para que o 
Reflorestamento seja também um instrumento de soerguimento da 
economia e do bem-estar da Sociedade Mineira. Há espaços para o 
reflorestamento, basta "acreditar" e "agir". 

o 
o 
o 

o 

O 
o 
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FORUM SOBRE FOMENTO FLORESTAL 

USO MÚLTIPLO DA MADEIRA DE EUCALIPTO 

Augusto Valência Rodrigues 
Chefe de Departamento de Engenharia Industrial 

CAF SANTA BARBARA LTDA - Bom Despacho/MG 
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USOS MÚLTIPLOS DA MADEIRA DE EUCALIPTO 
o 

Augusto Valência Rodrigues 
Chefe de Dept° Eng' Industrial 

o 
Em 1948 a Cia. Siderúrgica Belgo Mineira, criou seu departamento florestal, iniciando 
os primeiros plantios de eucalipto na região de Santa Bárbara, próximo à sua Usina de 
João Monlevade, com o objetivo de produzir madeira adequada para a produção de 
carvão vegetal. Outros gêneros foram testados com essa finalidade, como Jacaré, 
Bracatinga, Angico, Acácia, além de inúmeras espécies de Eucalipto, cujas sementes 
foram trazidas diretamente da Austrália para serem testadas comercialmente para a 
produção de florestas. 

Os resultados foram tão animadores que em 1957, é findada a Cia. Agrícola Florestal 
Santa Bárbara Ltda, hoje CAF Santa Bárbara, uma das 32 empresas do conglomerado 
Belgo Mineira. As pesquisas em produção de florestas e a busca constante de 
tecnologias para a sua melhor utilização fez com que a CAF investisse maciçamente 
em estudos e recursos humanos, tomando-se um grande balão de ensaio para todo o 
setor florestal brasileiro, atuando junto à Universidades e Instituições de Pesquisa. 

O 
De suas florestas, a CAF contribuiu para dezenas de teses de mestrado e doutorado, 
capacitando cientistas do Brasil e do exterior. 

O desenvolvimento tecnológico do Eucalipto não estava voltado somente para a 
(-) produtividade, mas também, visando a qualidade da madeira para a produção de um 

carvão com alta densidade. Através de técnicas de melhoramento genético, a CAF 
atingiu elevados índices de produtividade com espécies de Eucalipto tradicionais, 
como o E.grandis, chegando a aumentar mais de 15% a densidade da madeira e, 
consequentemente, a resistência e o peso do carvão produzido, não só o E.grandis mas 

O 	com o E.cloeziana e E.urophylla. 

(-) 	A CAF continuou a expansão de seus plantios nos anos 60 pelas regiões Metalúrgica e 
Vale do Rio Doce, atuando também na agricultura e pecuária. Com  a conquista do 
cerrado, na década de 70, a CAF participou na implantação de florestas no Alto São 
Francisco e no Vale do Jequitinhonha. Hoje, a empresa conta com mais de 125.000 
hectares de florestas de Eucalipto e, continua, cada vez mais, investindo na busca de 
tecnologias de produção e novos produtos. Em 1993 foram iniciados estudos voltados 
para a melhor utilização das florestas de Eucalipto, o chamado "Uso Múltiplo das 
Florestas", que consiste na retirada da madeira da floresta para diversos usos de 
acordo com o seu crescimento ao longo do ciclo, que pode chegar a até 20 anos, 
considerado curto se comparado às florestas naturais. Esses estudos acabaram 
resultando na implantação da "Unidade de Industrialização de Madeira", um 
empreendimento voltado para a produção de madeira serrada para diversos fins e 

(-) 
o 



n 

madeira tratada para construção de cercas, currais, galpões e eletrificação. Localizada 
em Maninho Campos, Oeste do Estado, à 180 km de Belo Horizonte, a Unidade conta 
com uma moderna serraria projetada para trabalhar com o Eucalipto, uma marcenaria 
para beneficiamento de produtos e uma Usina para preservação de madeira. 

Os processos de preservação, ou tratamento de madeiras são pesquisados e utilizados 
desde a antiguidade, quando se banhava a madeira em óleos vegetais ou minerais 
tentando prolongar a sua vida útil. 

Os métodos e produtos para preservação foram evoluindo ao longo do tempo através 
de processos caseiros e industriais. Em pequena escala, utiliza-se pincelamento ou 
pulverização de produtos inseticidas e fungicidas, que tem a sua eficiência variada em 
função de diversos fatores, tais como, a qualidade do produto utilizado, sua correta 
aplicação e, até mesmo, a finalidade de uso da madeira. A seguir, tem-se os métodos 
de banhos (quente e frio) e a substituição de seiva, que consiste na impregnação da 
madeira com um sal, aproveitando a própria evaporação de sua água, funcionando 
como uma bomba natural. Isso exige madeira verde, o que nem sempre é possivel, 
devido ao prazo da colheita na floresta até o local de tratamento. Estes métodos 
também estão sujeitos à diversas variáveis, tendo portanto, garantia limitada. 

Os métodos e produtos utilizados na preservação de madeira devem garantir uma vida 
útil prolongada, não onerando o seu valor sem esquecer que devem ser ambientalmente 
corretos. 

Estima-se que hoje no Brasil sejam construidas e reformadas aproximadamente 
600.000 km de cercas, anualmente, o que demanda em torno de 40 milhões de estacas, 
mourões e esticadores. Isso corresponde a 500.000 metros cúbicos de madeira, que se 
fossem provenientes somente de áreas naturais, trariam um grande impacto ambiental 
para as florestas nativas. 

O Eucalipto surge então, como mais uma alternativa para essa grande demanda de 
construção de cercas e outras benfeitorias. Mas, não só a madeira é suficiente para 
garantir a eficiência e um custo acessivel a todos os proprietários. É necessário que a 
produção de madeira tratada seja encarada de forma industrial, através de 
equipamentos e processos que garantam a sua vida útil. Essa tecnologia ¡á é 
amplamente dominada em todo mundo sendo conhecida como método de VÁCUO -
PRESSÃO ou OSMOPRESSURIZAÇÃO. 

Utilizando-se autoclaves (cilindros de aço) resistentes a altas pressões, a madeira é 
introduzida nesses cilindros através de vagonetas ferroviárias e submetida a um 
processo de grande eficiência, onde o ar é retirado da madeira previamente seca, 
injetando-se o produto preservativo a alta pressão nos espaços vazios. O produto é 
sem dúvida, o grande responsável pelo sucesso da preservação industrial da madeira de 
Eucalipto. Criado na Suiça o e desenvolvido nos Estados Unidos na década de 3() o 
CCA(ARGENIATO DE COBRE CROMATADO) é o produto preservativo mais 
utilizado no mundo. Um de seus nomes comerciais é o K 33, líder mundial na 
preservação de madeiras, a mais de 40 anos no mercado brasileiro. De acordo com as 

n 
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o 
condições do local onde a madeira vai ser utilizada esse processo garante em média 15 
anos a vida útil das benfeitorias. 

A CAF produz hoje mais de 1.000.000 de estacas, mourões e postes por ano. Tem 
planos para triplicar a produção nos próximos dois anos, devendo para isso investir 
mais de R$ 600.000 em equipamentos e instalações. Além disso, o quadro de pessoal 
da empresa passará dos atuais 180 empregos diretos, para cerca de 220. Colocando no 
mercado um produto de alta qualidade e de custo acessível, principalmente no que diz 
respeito ao frete(quando comparado às madeiras do norte do país), deve aumentar 
também o número de empregos indiretos gerados no campo, necessários à reforma e 
construção das benfeitorias rurais, inclusive com novas aplicações como galpões, 
depósitos e armazéns. 

A caracterização da madeira de Eucalipto foi o passo inicial para a viabilização de 

Cl 	
produtos sólidos diversos, sendo a primeira prospecção realizada com vistas à 
produção de madeira serrada para inúmeras finalidades. o 

fì 	Os trabalhos foram iniciados junto ao Instituto de Pesquisas Tecnólogicas da 
Universidade de São Paulo (IPT), tendo sido avaliado diversas árvores das espécies 
E.grandis e E.cloeziana à diferentes idades. Após a caracterização fisico-mecânica dos 
materiais, foi elaborada uma análise comparativa com algumas outras madeiras de uso 
comum do mercado, como por exemplo: 

Mogno (Swietenia macrophylla King) 
Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifólia (Bert.) O.Ktze) 
Pau-marfim (Balfourodendron riedelianum Engl.) 

As análises iniciais foram promissoras para um grande número de aplicações da 
O 	madeira de Eucalipto, tais como, móveis, pisos, forros, lambris, portas, janelas e cabos 

de ferramentas. 
O 
(-) 	Iniciaram-se então os estudos de viabilidade técnica e econômica para a implantação da 

Unidade Industrial, onde apresentamos as seguintes informações: 

O 

INVESTIMENTO(R$1.000) 

Serraria 1.470 
Marcenaria 80 
Uunidade de Tratamento 280 

TOTAL 1.830 
PRODUÇÃO ANUAL 

Madeira Serrada 16.000 m3 
Pré-Cortados 1.200 m3 
Madeira Tratada 1.000.000 un 

Número de Empregados 78 

o 
3 

o 
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n 
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O impacto sócio econômico gerado pela implantação da Unidade Industrial é 
importante, como mostram os dados à seguir: 

n 
GERAÇÃO DE EMPREGOS 

Diretos 	 181 
Floresta 	 103 
Indústria 	 78 

n 
n 

Indiretos 	 362 

Induzidos * 	 638 

TOTAL 	 1.181 

Os empregos induzidos referem-se ao fornecimento de 580 metros cúbicos de madeira 
por mês para as indústrias moveleiras, partindo-se do princípio de que, para cada 
metro cúbico adquirido é gerado 1,1 emprego direto. 

A arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 
somente no município de Martinho Campos experimentou um aumento da ordem de 
60% sobre a arrecadação de 1995, devendo aumentar ainda mais, quando do 
incremento da produção, projetado para os próximo anos. 

Os investimentos em florestas e indústria, dirigidos para a atividade, mostram a 
expressão 	do 	negócio, 	do 	ponto 	de vista 	de 	geração 	de 	empregos, 	como 

Cl 	demonstramos a seguir: 

INVESTIMENTOS X GERAÇÃO DE EMPREGOS 

Investimento Total (R$ x 1M00) 4.890 
Indústria 1.830 

Investimento / emprego direto R$ 27.000,00 

Comparação com outras atividades: 

Autopeças R$ 27000,00 
Vidro Temperado R$ 	34.300,00 
Adubos R$ 150.000,00 
Embalagem plástica flexível R$ 154.200,00 
Tubos de PVC R$ 193.300,00 
Celulose R$ 520.000,00 

n 

n 
4 



As perspectivas para os próximos meses são promissoras, tendo em vista os avanços 
na área de secagem de madeira, projeto pioneiro, em escala mundial, que vem sendo 
desenvolvido em conjunto com a Universidade de Hohenheim (Alemanha) , que 
consiste de um sistema de secagem utilizando-se insolação direta e controlada, com 

t") 	complementação energética via água quente. 

Com a madeira seca e em condições estáveis, o leque de aplicações será enormemente 
expandido, gerando produtos de maior valor agregado, abrindo novos mercados, 

r; 	inclusive, internacionais. 
o 

Citando apenas alguns dos produtos que poderão compor as futuras opções, temos: 

. molduras 

. paínéis 

. vigas laminadas 

. móveis 

O mercado mostra-se receptivo às novas aplicações da madeira de Eucalipto em todas 
as suas formas de produto (serrada em bruto, pré-cortada, tratada), o que, para um 
produto originado de florestas plantadas, de autosustentabilidade é promissor, uma vez 
que as técnicas de produção são dominados e o pais tem todas as condições para se 
firmar como um grande produtor de base florestal. 

o 

o 

n 

o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
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FORUM SOBRE FOMENTO FLORESTAL 

MODELO DE COMPARAÇÃO ENTRE RENDIMENTOS 
OBTIDOS COM PLANTIOS DE EUCALIPTO COM 

(e) 	MANEJO CONVENCIONAL E COM MANEJO PARA USO 
n 	 MÚLTIPLO 

n 
e) 

e) 

e) 
e) 

e) 
e) 
e) 

Ivo Pera Eboli 
Coordenador Técnico da EMATER 

Empresa de Assistência Técnica Rural de Minas Gerais 



r) 

o 
n 
n COMPARACÃO ENTRE RENDIMENTOS OBTIDOS COM PLANTIOS DE EUCALIPTO 
n COM MANEJO CONVENCIONAL E COM MANEJO PARA USO MÚLTIPLO.  

(") 

IVO PERA EBOLI. 
▪ ENG. FLORESTAL M.Sc. 

EMATER-MG. 

r> RESUMO. o 
• FORAM COMPARADOS OS RETORNOS FINANCEIROS ENTRE PLANTIOS DE EUCALIPTO NO ESTADO DE 
C MINAS GERAIS MANEJADOS CONVENCIONALMENTE, COM DESTINAÇÃO DA MADEIRA PARA USOS 
• TAMBÉM CONVENCIONAIS (FREQUENTEMENTE FINS ENERGÉTICOS), E PLANTIOS HIPOTÉTICOS 

n 
MANEJADOS PARA USO MÚLTIPLO, COM DESTINAÇÃO DA MADEIRA PARTE PARA USOS 
CONVENCIONAIS, E PARTE PARA SERRARIA. 

(0--)  A EXPLORAÇÃO SOB MANEJO CONVENCIONAL, COM UM CICLO CONSIDERADO DE 21 ANOS, RESULTOU 
NUMA TAXA INTERNA DE RETORNO* DE 12,32%, ENQUANTO A EXPLORAÇÃO SOB MANEJO PARA USO 

n MÚLTIPLO. COM  UM CICLO CONSIDERADO DE 15 ANOS, RESULTOU NUMA TAXA INTERNA DE RETORNO () DE 22,16%. 

*TAXA INTERNA DE RETORNO - REWUN£2AÇÃO ANUAL  OBTIDA PELO CAPITAL INVESITDO NO EMPREEVDIMEVTO. 

(--) ABSTRACT. 

TAKING INTO ACCOUNT EUCALYPTUS PLANT'ATIONS AT MINAS GERAIS STATE, BRAZIL, A REVENUE 
• COMPAR1SON WAS MADE BETWEEN ORDINARY RAISING MANAGEMENT, WITH PRODUCTION 
• DIRECTED FOR CONVENTIONAL USES (COMMONLY 	ENERGETIC APPLICATIONS), AND AN 

HYPOTHETICAL RAISING IVITT1 MULTIPLE USE MANAGEMENT WHERE PRODUCTION IS PARTLY 
DIRECTED FOR CONVENTIONAL USES, AND PARTLY DIRECTED FOR SAWING. 

RETURN RATES FOR CONVENTIONAL RAISING MANAGElvIENT, INA PERIOD OF 21 YEARS, YIELD A 12,32% 
TAX, WHILE FOR MULTIPLE USE MANAGEMENT, INA PERIOD OF 15 YEARS, A 22,16% TAX AROSE. 

(-) 
1. - CONCEITUAÇÃO DOS TIPOS DE MANEJO. 

▪ 1.1. - MANEJO CONVENCIONAL 

n PARA OS FINS DESTE TRABALHO, SERÁ ADOTADO COMO CONCEITO DE MANEJO CONVENCIONAL 
n AQUELE QUE É PRATICADO PELA MAIORIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS QUE SE 
• DEDICAM AO PLANTIO DO EUCALIPTO, COMO SEGUE: 

n A MAIOR PARTE DA MADEIRA É USUALMENTE DESTINADA PARA FINS ENERGÉTICOS (CARVÃO OU 
(--) LENHA). SENDO COMUM ENTRETANTO ENCONTRAR-SE OUTROS USOS, TAIS COMO CONSUMO EM 

BENFEITORIAS NO PRÓPRIO IMÓVEL RURAL, CONSTRUÇÃO CIVIL, ETC. 

n NO QUE DIZ RESPEITO AOS TRATOS CULTURAIS, ESTES SÃO RESTRITOS A CAPINAS, REPLANTIO E 

)

- 

 COMBATE À FORMIGAS. 

("") NA FASE DE EXPLORAÇÃO, SÃO FEITOS CORTES RASOS NOS POVOAMENTOS ENTRE 5 E 7 ANOS 
APÓS O PLANTIO, SENDO FREQUENTE DEIXAR QUE A REBROTA RECOMPONHA O POVOAMENTO 

• ENTRE O DÉCIMO E DÉCIMO QUARTO ANO, REPETINDO-SE O PROCEDIMENTO ENTRE O DÉCIMO 
(-) QUINTO E VIGÉSIMO PRIMEIRO ANO. TAIS VARIAÇÕES OCORREM MUITAS VEZES EM FUNÇÃO DE 
• CARACTERÍSTICAS REGIONAIS DE CLIMA E SOLO. 

o 
o 



e) 

e) 
e) 
e) 
e) 1.2. - MANEJO PARA USO MÚLTIPLO 

• PARA USO MÚLTIPLO, PRETENDE-SE QUE O MANEJO PERMITA A DESTINAÇÃO DO PRODUTO DE e) FLORESTAS DE EUCALIPTO TANTO PARA OS USOS JÁ CONSAGRADOS NO BRASIL, QUANTO PARA 
n  SERRARIA. 

r)  ATUALMENTE ESTÃO SENDO SERRADAS DIFERENTES ESPÉCIES DE EUCALIPTO, QUE NÃO FORAM 
n ORIGINALMENTE PLANTADAS COM ESSA DESTINAÇÃO. A OBSERVAÇÃO DO COMPORTAMENTO 
2-, DESSAS ESPÉCIES QUANDO SERRADAS CONSTITUEM UM IMPORTANTE PONTO DE PARTIDA PARA 

CONDUÇÃO DE PESQUISAS QUE LEVEM À ESPECIMENS OTIMIZADOS PARA O BINÔMIO 
• SERRARIA/CARVOEJAMENTO. OUTROSSIM, ESSA LACUNA NÃO TEM INVIABILIZADO O USO PARA 
(--) SERRARIA DOS MACIÇOS EXISTENTES. 

r) SUGERE-SE QUE OS TRATOS CULTURAIS EM NOVOS PLANTIOS INCLUAM A DESRAMA, UMA VEZ 
n QUE SUA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PARA SERRARIA EXIGE QUE NÃO EXISTAM NÓDULOS PRESENTES 

NA MADEIRA, O QUE OCASIONA SUA DESVALORIZAÇÃO. 
f 7—  
n NA FASE DE EXPLORAÇÃO, ADOTOU-SE COMO CRITÉRIO DE MANEJO PARA ESTE TRABALHO, O 
n DESBASTE DE 60% DO POVOAMENTO NO SÉTIMO ANO, RETIRANDO NESTA OPERAÇÃO AS ÁRVORES 

COM PIOR CONFORMAÇÃO E MENOR DESENVOLVIMENTO, E DEIXANDO 40% DAS MELHORES 
e) ÁRVORES PARA CORTE NO DÉCIMO QUINTO ANO. COM  MAIOR ESPAÇO PARA SE DESENVOLVEREM, 
o AS ÁRVORES REMANESCENTES, QUE JÁ SÃO SUPERIORES, TERÃO AINDA MELHORES CONDIÇÕES 

PARA MAIOR PRODUTIVIDADE. 
r 
n APESAR DE NÃO SEREM CONHECIDOS PLANTIOS CONDUZIDOS COM O MANEJO PARA USO 

MÚLTIPLO ESPECÍFICO AQUI SUGERIDO, OS PARÂMETROS UTILIZADOS SÃO CONSERVADORES, 
• CONFERINDO RAZOAVEL GRAU DE CONFIABILIDADE AOS RESULTADOS OBTIDOS. 
e) 
• A MADEIRA A SER RETIRADA NO SÉTIMO ANO TEVE SEU PREÇO COMPUTADO PELO MERCADO 

CONVENCIONAL DE MADEIRA DE EUCALIPTO, ENQUANTO QUE A MADEIRA A SER RETIRADA NO r) DÉCIMO QUINTO ANO TEVE SEU PREÇO COMPUTADO PELO PREÇO QUE TEM SIDO PAGO A 
co  PRODUTORES POR TORAS DE EUCALIPTO EM PÉ, ORIUNDAS DE PLANTIOS CONVENCIONAIS COM 
a  ESSA IDADE E DAP EM TORNO DE 30 em, DESTINADAS A SERRARIA. ESTES CRITÉRIOS NÃO 
" PRETENDEM ESGOTAR AS POSSIBILIDADES DE MANEJO, QUE DEVEM SER OBJETO DE PESQUISA. e) 
• 2. - CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

n  PARA OS FINS DESTE TRABALHO, FORAM UTILIZADOS VALORES DE PRODUTIVIDADE MÉDIOS. 

ASSIM, PARA O INCREMENTO DOS POVOAMENTOS FOI CONSIDERADO O VALOR DE 30 st/ha/ano, 
try SENDO QUE ALGUMAS REGIÕES DE MINAS GERAIS PROPORCIONAM INCREMENTOS MAIORES (ZONA 
- DA MATA) E OUTRAS MENORES (SOLOS ARENOSOS DO TRIÂNGULO). 

PARA O MANEJO CONVENCIONAL, ACOMPANHANDO A LITERATURA E A PRÁTICA DE CAMPO, FOI 
• CONSIDERADA UMA REDUÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE 20% NA PRIMEIRA REBROTA E 30% NA 

SEGUNDA REBROTA, COM CICLO DE 7 ANOS EM QUALQUER CASO. 

n NO MANEJO PARA USO MÚLTIPLO, O RENDIMENTO ESPERADO DE 210 st/ha NO SÉTIMO ANO NÃO 
TERÁ UMA REDUÇÃO LINEAR AOS 60% DO DESBASTE, UMA VEZ QUE SERÃO CORTADAS AS 

" ÁRVORES MENOS DESENVOLVIDAS. POR NÃO TEREM SIDO ENCONTRADOS DADOS ESTATÍSTICOS 
• CONFIAVEIS NESSE PARTICULAR, ESSE ASPECTO DEIXOU DE SER AQUI CONSIDERADO; 
r.?  ENTRETANTO. SIMULANDO UMA REDUÇÃO VOLUMÉTRICA DE 30% NO DESBASTE, FOI VERIFICADO 

UM DECRÉSCIMO DA TAXA INTERNA DE RETORNO DE 0,64 PONTOS PERCENTUAIS. o 
e) 



n 
TAXA INTERNA DE RETORNO - 

n 
F./ 

4. CONCLUSÃO. 

Obs - Valores da produção - lenha - R$ 5.00/st em pé; árvores com 15 anos - R$ 17,50/árvore em pé. 
Incluídas despesas com desrama 

22,16 % 

n 
n 
	CONSIDEROU-SE PLANTIOS NO ESPAÇAMENTO DE 3 x 2m, COM MACIÇOS DE 1.666 ÁRVORES POR ha. 

COM UM ÍNDICE DE PERDA DE 10%, CHEGANDO-SE A UM NÚMERO FINAL DE 1.500 INDIVÍDUOS 
POR ha. 

QUANTO AOS PREÇOS RECEBIDOS PELO PRODUTOR FOI ADOTADO O VALOR DE R$ 5,00/st PAGO n 	PELA MADEIRA DE EUCALIPTO EM PÉ COM 7 ANOS, COMO MÉDIA DA MAIORIA DAS REGIÕES DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME BOLETIM DA ABRACAVE DE ABRIL/97. 

n 	JÁ PARA ÁRVORES DE EUCALIPTO EM PÉ, COM 15 ANOS DE IDADE E BOM DESENVOLVIMENTO. FOI 
ADOTADO O VALOR DE MERCADO PRATICADO NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE, ZONA DA MATA 
DE MINAS GERAIS. QUE CORRESPONDE A UM VALOR ENTRE R$ 15,00 E R$ 20,00 POR ÁRVORE. n 	RESSALTE-SE QUE EM OUTRAS REGIÕES VALORES SUPERIORES A ESTES FORAM REPORTADOS. n 	SENDO QUE NESTE TRABALHO FOI UTILIZADO O VALOR INTERMEDIÁRIO DE R$ 17,50 POR ÁRVORE. 

n 
rt 	3. - ANÁLISE FINANCEIRA. 

3.1 - MANEJO CONVENCIONAL 

ANO INVESTIMENTO CUSTEIO PRODUÇÃO RECEITAS 

0 584,00 
I 57,00 
7 100,00 210 st 1.050,00 
14 100,00 170 st 850,00 
21 150 st 750,00 

Obs - valor da produção - lenha - R$ 5,00/st em pé. 

ANO INVESTIMENTO CUSTEIO PRODUÇÃO RECEITAS 

O 584,00 
1 114.00* 
7 126 st 630,00 
15 600 árvores 10.500,00 

n 
n 

n 
n 

TAXA INTERNA DE RETORNO -12,32%. 

3.2 - MANEJO PARA USO MÚLTIPLO. 

n 
n 
n 

A ANÁLISE DOS FLUXOS DE CAIXA MOSTRA A VANTAGEM BASTANTE SIGNIFICATIVA DO MANEJO 
PARA USO MÚLTIPLO. DENTRO DOS PARÂMETROS AQUI ASSUMIDOS, SUGERINDO QUE ESSA 
ALTERNATIVA SEJA LEVADA AO PRODUTOR RURAL PELOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO.  

1-) 

n 
n n 



n 

• POR OUTRO LADO. NÃO SE VISLUMBRAM GRANDES RISCOS PARA O PRODUTOR NA APLICAÇÃO DO 
MANEJO PARA USO MÚLTIPLO DE EUCALIPTAIS. NÃO É DE SE ESPERAR QUEDA NA DEMANDA DE 

• MADEIRA SERRADA, E NA NA HIPÓTESE DE QUE ISSO ACONTEÇA. É GRANDE A FLEXIBILIDADE NO 
n QUE DIZ RESPEITO À DESTINAÇÃO FINAL DA MADEIRA OBTIDA. 

AGRADECEMOS A COLABORAÇÃO DOS COLEGAS DA ADMINISTRAÇÃO RURAL NO CÁLCULO DAS TAXAS INTERNAS DE 
• RETORNO.  
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("") 

PROJETO DE EXTENSÃO E FOMENTO FLORESTAL 

INTRODUÇÃO: 
n 

Para fornecer informações sobre reflorestamento no setor privado, 
(") Fomento com Eucalipto, vamos apresentar um programa atualmente em 

operação, denominado PROJETO DE EXTENSÃO E FOMENTO FLORESTAL DO 
RIO GRANDE DO SUL. 

Trata-se de um projeto em atividade e que representa o maior programa de 
fomento florestal com o género Eucalipto da atualidade em nosso estado. 

Este programa vem sendo desenvolvido através de um convênio firmado 
entre Riocell S.A., Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Emater/RS , com a 
participação das Prefeituras Municipais e Produtores Rurais. 

O projeto já alcança oito (8) anos de funcionamento, tendo iniciado no ano 
de 1989. 

n 
OBJETIVO: 

O PROJETO DE EXTENSÃO E FOMENTO FLORESTAL - RS, tem como 
objetivo, fazer com que as pequenas e médias propriedades rurais possam 

(e) 

	

	participar e se beneficiar, do programa de reflorestamento, que tem como 
finalidade principal atender aos aspectos sociais, ambientais e econômicos. 

n 
(") Social 

Contribuir para a fixação do agricultor na área rural. 
(") 

Ambiental 

Aumentar a disponibilidade de madeira de florestas plantadas para o consumo, 
preservando a floreste nativa. 

n 

Econômicos 

Gerar renda adicional ao produtor rural 

Objetiva ainda, estimular o desenvolvimento de áreas hoje não utilizadas com 
outras culturas, proporcionando ao produtor uma melhor qualidade de vida, a 
medida em que possa obter um aumento dos seus rendimentos, através do 

n 

	

	produto da floresta plantada. Isto será conseguido, sem a destruição da floresta 
nativa e sem fazer concorrência com as atividades de agricultura e pecuária. n 	 1 

n 

n 

n 
n 
_7 



METODOLOGIA 

Estão envolvidas neste projeto 4 entidades com as seguintes 
responsabilidades: 

Riocell S.A. 

Tem o compromisso de produzir e entregar as mudas de eucalipto, em seu 
viveiro, situado na fazenda Barba Negra, no município de Barra do Ribeiro, de 
acordo com um cronograma de distribuição previamente estabelecido. Realizar 
treinamentos e acompanhamentos de campo. 

Prefeituras Municipais 

Tem a incumbência de realizar o transporte das mudas do viveiro da 
Riocell, até o seu município e após a distribuição, transportar de volta ao viveiro, 
as caixas e tubetes utilizados. 

r) 

Emater/RS 

Tem a responsabilidade de faiar a entrega das mudas, o treinamento ao 
agricultor e o acompanhamento técnico do desenvolvimento da floresta, emitindo 
um laudo de vistoria técnica 

Agricultor 

rl 	 A ele cabe realizar o preparo do solo, combate a formiga, a adubação, o 
plantio das mudas e os tratos culturais, para isto ele poderá receber gratuitamente 
toda a orientação técnica que necessitar. 

• O programa está dirigido para todos os proprietários rurais do Estado, 
que tenham interesse em plantar floresta de eucalipto, em áreas com tamanho de 

n 0,5 até 10 ha/ ano. 

• Para participar é necessário procurar o escritório da Emater daquela 
região ou a Prefeitura do município, e se cadastrar. 

• O produtor rural deverá fornecer seus dados pessoais e com o auxílio do 
pessoal envolvido com convênio Riocell / Emater, deverá solicitar o número de 
mudas de eucalipto que desejar, para fazer o plantio. 

• Após recebida a muda, o plantio será realizado pelo produtor, com a 
orientação e acompanhamento dos técnicos da Emater. 

2 
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n 
• O produtor não terá nenhuma despesa para receber as mudas, ou seja, 

poderá fazer o plantio sem ter o compromisso de pagar o valor referente as 
mudas. n 

• Somente, após 7 anos, quando terá pronta a sua floresta, ficará o 
produtor com o compromisso de entregar à Riocell 10 % do volume de madeira 

n que conseguir obter de seu plantio, como forma de pagamento das mudas 
recebidas. Os 90% restantes serão do produtor, que poderá fazer o uso da 
madeira que melhor lhe convier, sem nenhum compromisso com a Riocell, Emater 
ou Prefeitura do município. 

• Se o produtor desejar vender toda a madeira do seu plantio, à Riocell, ele 
não necessitará pagar os 10% restantes ao valor das mudas, ou seja, todo o 
volume de madeira que tiver conseguido de seu plantio será convertido em 
dinheiro no momento da venda. 

• É importante salientar que o material como caixas plásticas e tubetes que 
acompanham as mudas, devem ser devolvidas à Prefeitura do município, para 
que se possa novamente ocupa-las e fazer nova distribuição a outros produtores. 

OPERACIONALIDADE 
n 
n 

Tempo de duração do programa 

O programa está previsto com tempo indeterminado. A sua continuidade 
estará no sucesso dos plantios realizados pelos agricultores. Quanto maior for a 
intensidade do plantio por parte dos produtores rurais, bem como o crescimento 
das florestas, maior suporte estará recebendo o Programa de Extensão e 
Fomento Florestal, para assegurar a sua continuidade. 

n 
Época de distribuição 

O período de entrega das mudas é de março a outubro, com uma 
r; quantidade média de 800.000 mudas/més. Para o ano de 1991 e 1992 o total foi 

de 5.210.000 mudas/ano. No ano de 1994 o total de mudas previstas foi 500.000 
mudas/ano. 

n 
Divulgação do programa 

n 
O programa está sendo divulgado através de folhetos informativos, cartilha 

para produtores, rádio, jornais, programas de televisão e reportagens 
jornalísticas. 

n- 
r-)- 
4(n 	 3 
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INVESTIMENTOS 
n 

Considerando-se o custo de produção de mudas e sarnentas, a mão-de- 
obra de aproximadamente 100 técnicos especializados, e despesas com 
treinamentos e deslocamento do pessoal e materiais, estimamos que o projeto 
esteja custando atualmente, a quantia de Us$ 400.000,00/ano, sem contar com o 
custo do produtor rural. Todos os investimentos aplicados neste projeto tem 
origem da Riocell, Emater/RS e Prefeituras Municipais. 

o 

CONCLUSÕES 
o 

O Estado 

Embora o Projeto de Extensão e Fomento Florestal - RS, ;esteja 
contribuindo significativamente, no sentido de manutenção da floresta nativa, e no 
aumento da disponibilidade da madeira exótica para consumo, são necessários 
outros programas paralelos, para que se possa alcançar um equilíbrio maior entre 
a oferta e a demanda de madeira no estado. 

o 
O estado do Rio Grande do Sul tem aproximadamente 28.500.000 ha, e 

podemos concluir citict já tivemos aproximadamente 10.000.000 ha, ocupados com 
florestas. Hoje, os levantamentos demonstram que a cobertura florestal é de 5,00 
% o que representa apenas 1.400.000 ha, sendo que 2% são florestas plantadas 
e 3% florestas nativas. 

Estima-se que 87.000 ha de florestas são cortadas anualmente, e que são 
plantadas 50.000 ha/ano. Neste caso 37.000 ha/ano, deixam de ser florestados, o 
que significa que a falta de madeira para consumo se acentua a cada ano que 
passa. 

O 

rs 	
O Produtor 

Pela metodologia, que está embasado o Projeto de Extensão e Fomento 
Florestal, tem o produtor rural, a possibilidade de obter benefícios, através da 
formação de florestas em sua propriedade. Além dos ganhos que poderão ser 
obtidos, já citados anteriormente, identificamos outras vantagens: 

• O plantio pode ser feito intercalado com outras culturas anuais como: 
milho, feijão, abóbora, e outros. 

• Aproveitamento mais otimizado da propriedade, com o uso da silvicultura 
em áreas não utilizadas para a agricultura. 

r) 
• Caso não queira vender a madeira, o proprietário poderá utiliza-la para 

consumo próprio, na confecção de mourões, tábuas, tramas, ou como fonte 
energética. 
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n 
r) 

• A criação de abelhas, também poderá ser uma alternativa rentável ao 
produtor rural, bem como a criação de gado, utilizando a floresta de eucalipto. n 

rl 
O Setor Florestal 

De acordo com as classes de capacidade de uso dos solos, o Rio Grande 
do Sul possui mais de 10.000.000 ha de terras potencialmente dirigidas ao plantio 
de florestas. Isto porque nesta classificação, as classes 5,6,7, e 8 não são 
recomendáveis para culturas anuais, ou seja, esta área de 10.000.000 ha que 
representa em torno de 30% da área total do Rio Grande do Sul, estaria em 
condições de ser reflorestada, sem criar concorrência com outras culturas já 
tradicionais do nosso produtor rural. 

ri 
n 
n 	POTENCIALIDADE 

Atualmente o estado tem em torno de 470.000 propriedades rurais, 62%, 
ou seja, 291.000 propriedades têm área não superior a 20 ha. Se fizermos o 
levantamento das propriedades que possuem área de até 50 ha, elas 
representam 87% de todas as propriedades do Estado. Quer dizer, a grande 
maioria das propriedades rurais, são consideradas de pequeno e médio porte, e 
por esta razão o Projeto de Extensão e Fomento Florestal tem potencialidade para 
atingir um número significativo de propriedades rurais, superior, ao até agora 
alcançado. 

n 

n 

n 
fl 

n 

n 

Ronaldo DORNELLES - Engenheiro Florestal 
Coordenador do Projeto de Extensão e Fomento Florestal do Rio Grande do Sul 

5 



.1 .  

ti 

n.I 

g a 

§ r 

i 

1 a § 
1 L 

N 
a 
03 



	

2 	 0 g .  

t»  
N • . 

	

Lg  it; 	 Si 5 
?

u) o ,--g 

	

 3 = 	 g (..) S 

	

■ ■ o 	 o 
g 

Ce 

.11 
U- 
0 
I— (A 
Z w ▪ 0  
O 
w  
O CL 

a., 
W Z 

Fe O 
tx 

w E O o g r 

O 
CC a. 

	  g 

z 

e 

1 - 
g 

94 	g g 
• • • 

2 	 g 	g 



To
ta

l 

<or 
,-- 

(O 

 
CO 
r- 

g 

CCi r 

ci g 
n 
ci 

6° 
zi N 

N 
co 

<4:  

* 
O) 
.,-, 

, 
,-- 

Lr) 
o) 
r 

up 
-* 

4.6   n 
-4 

8 
 to  
ni 

 r 
 .- r 

 Lo cr,   8  
 n 

,-  c4, 
co   , 

co 
q. 

o 
0 

o 
o 
ci ci 

ri 
n 
.4 

o 
g 
N 

o 
, 

co 
uP g 

.- 

 
L14) 
ep 
1-: 

... 

r 

N 
CD 

 r 
o 
CO 
CO 

i. 

c-4 
cr, 8 

N 

co ,- 
o o  
,r N 
ri 

" 
i- 
ri , 

r) 

* 

'ft 
r 

LO 
I' -- 
N O § ;--- N C°  o 

•7-  
N 

O 
N 8 

,:t 
N 

O. 
N 

cn 
.- 

N N N N 
N 
8 

g r-
.4 uri , 

R 

IN 

ço 
r 

Le) 

o 6 

(N 
U) 

• 
" 

9 
N 

--, 
tei NI:  «i, 1 

0! 
1— 

*
Cl 

r• Cri 

.;. 
e, 

o 

(V I—  
ec: a 
C•i 

ce) § 

CV ■ 

a) 
ta 
(7) 
1- 

e') 
M § 

ri 
co 
o 

§ 
ni 

ct) 
1.--  em N" ed 

N 

0 O e.) 
ni 

P 

Nú
m

er
o  

de
  P

ro
du

to
re

s  

P
 

Ár
ea

  d
e  

Pl
an

tio
  -  

ha
  (m

ud
as

)  

P
 

Ár
ea

  d
e  

Pl
an

tio
  -  

ha
  (s

em
en

te
s)  

P
 Ár

ea
  d

e  
',M

ul
to

  to
ta

l -
  h

a  
(m

ud
as

  +
 s

em
en

te
s)

  

LP
 Pr

od
uç

ão
  e

m
  E

sté
re

os
  



1 

	

1!!‘ ru i! 	II, g 
Ii' . 	. 	• . .1. Hifi 	1 ri  

n i II up 

/h! 1 I  11 	I 	.11 	iffé 	 ' 	1 1;; 	1 1 1 , J1.1 .1;'1.111lii 11 

4! 	1,  

	

...... •,  	

fl'i 	III 	" 	 i 	1 11,1 f 

o 



n 

n 
FORUM SOBRE FOMENTO FLORESTAL 

n 

n 
n 

n 
o 

o 

FOMENTO FLORESTAL NO RIO GRANDE DO SUL E O 
MERCADO DE MADEIRA 

o 

n 

Markku Simula 
Consultor da INDUFOR Oy 

Consulting Servives in Forestry, Forest Industries and 
Environmental Management 

O 
n 
o 
o 



í INDUFOR OY Fax. 00+358 9 135 2552 
Kulrnakatu 5 B 20 Tel. 00 +358 9 135 2233 
FIN-09170 Heisinki E-mail indufarGtndufor.fi 
Finland 	 http://wwW.indufor.fi/ 

INDUFOR 

n 

n 

n 

n 
n 
n 
n 

n 
n 
n 
n 
n 
n 

o 

n 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

05-8-'97ITLEI 15:37 	INDUFOR OY 
	FAX:353-9 - 132552 

	
P. 001 

04-8 97(MON) 17 , 45  INDUFOR OY 
 

PAk 359-9-1352552  P. 001 

TRANSACTION REPORT 

Trensollsolon 

Tronanotlen lel comoietes. 

No.  DATE/TIME 
 

DESTINATION 
 

DURATION POS.  RESULT  MODE 

335  AOC. 4 17:30 
 

0312279911 0'05'69' 009  OK  Normal 

To: 	Mr. Marco Aurelio 	 Date: 	August 4, 1997 

ABRACAVE 	 Fax No: 	3 5_ 227-  ?.("o g--  
From: Marldtu Simula 	 Total: 1.11 pagas (including this ano) 

Re: 	FORUM 

Dee: Marco Aurelio: 

Plenas find enctosed the English version of my paper for the the Forum. If you have an e-
mail, we can send it through that as weli to Mc:intato reproduction of graphs. 

Please advise me whether you wish me to buy my ticket here. 

7tth be ra 

Mandai Simula 

• 



P.1X:358-9-1552352 	 P. 00 2 

n 

n INDUFOR 

n 	ABIZACAVE 
FORUM SOBRE FOMENTO FLORESTAL 

DEVELOPMENT OF PRIVATE FORESTRY IN 
FLNLAND: POSSIBLE LESSONS TO BE LEARNED 

FOR BRAZIL 

Prepared by 
Dr. Markku Simula 

Indutor Oy 

Helsinki, 
4.8.1997 



ur a- 

o 

r) 

o 
o 

o 

r) 

o 

o 
o 

rl 

r) 

o 

o 

o 

o 

IMUM 12.4U 	i.WLI- Uit UI 

Table of Contenta 

I. INTRODUCTION 	
 1 

2. ?ANATE FORESTRY IN FINLAND 
	

1 

2.1 General 	  
22 Development of the Private Forest Ownership Structure 	 3 

3. INST1TUTIONAL FRAMEWORK 	 6 
3.1 Legislation 	 6 

3.1.1 Forest Aet 	 6 
3.1.1.1 Previous Private Forestry Act 	 6 
3 1 1 2 Current Forest Act 	 7 

3.1.2 Financial Support to Private Forestry 	 8 
3.1.2.1 Previous Forest Improvement Aet 	 8 
3.1.2.2 Current Act On Financing of Sustainable Forestry 	 10 

3.1.3 Nature Conservation Act 	 11 
3.2 National Programmes for Forestry Development 	 11 
3.3 Forest Taxation 	 13 

3.3.1 Areal Forest Taxation 	 13 
3.3.2 Incarne Taxation 	 13 

4. INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR PRIVATE FORESTRY 	 14 
4.1 General 	 14 
4.2 Forestry Centres and Forestry Boards 	 14 
4.3 Forestry Centres and Forestry Development Centre Tapio 	 16 

5. ORGANISATION OF PRIVATE FOREST OWNERS 	 17 
5.1 National Level 	 17 
5.2 Forest Management Associations 	 17 
5.3 Exteasion and Education 	 20•d.) 

6. LESSONS TO BE LEARNED 	 22 

7. LITERATURE CONSULTED 	 25 

List of Figures 
Figure 1 	Forest Land, Growing Stock and Annual Increment by Owner Groups 	 2 
Figure 2 	Sources of Forest lndustry's Roundwood Supply 	 3 
Figure 3 	Development of Average Arca of Private Forest Estates in 1970-1994 	 4 
Figure 4 	Share of Fanners in Forest Ownership ia 1971-1994 	 5 
Figure 5 	Ownership of Privam Forests in 1994 	 5 
Figure 6 	Previous Organisation of Privam Forestry 	 15 
Figure 7 	Organisational Framework of Private Forestry, 1997 	 18 
Figure 8 	Forestry Extension Strategy 	 21 

List of Tables 
Table I 	 Structure ofNon.industrial Private Forest Ownership 	 4 
Table 2 	Nurnber and Forest Área of Private Forest Holdings by Size of Forest Ama 	4 

INDLIFOR OW ORGANUIATION ANO PIUM/ MIM OF PRIVATEPORAYIRT IN PINTAM> POSSIRLS L.IMONS TO Bi LRAANPO POR BRAIIL 4.1.1907 	 1 

t AA;Jar, - id3 ; 00.: 



n 
n 
ri 

1. ENTRODUCT1ON 

Brazil has been actively developing forest plantations on private lands (fomento) using 
tax exemptions in the past and various support programmes. These efforts have been 
successful in an international comparison but they fali short of opportunities offered by 
extensive marginal lancis which are currentiy not effectively used. These lands, if 
brought under troe planting for industrial purposes, would significantly contributo to 
socio-economic development and environmental conservation while ensuring Brazil's 
future poSition as a major exporter of pulp. paper and wood prnducts, Planting will 
have to be made by the private sector. In view of the ownersbip structure of the 
available marginai lands, non-industrial private owners will be the criticai factor in 
plantation development How they can be organised for forestry development is the 
key qucstion to be addressed tbrough policies and targeted programmes, ' 

n 
The history of private forestry as a major economic activity is short in Brazil. How- 

r-) ever, private investment in forestry could be developed further using appropriate policy 
inslruments and organisational arrangements. This paper is attempted to contribute to 
the design of future policies and programmes by explaining the experience of Finland 
in organising most of her 440 000 forest owners as effective wood producers. 

n 
2. PRIvATE FORESTRY IN' FINLAND 

n 
2.1 	General  

The total area of forestry land in Finland is 23 mill. ha. It has increased by 1.1 mill ha 
since the 1950s as a result of afforestation of agricultarei lands and peatlands as well 
as forest improvement work. The proportion of scrub land of the forest area is 13%. 
The area of waste land where the anual increment is less than 0.1 m 3/ha is 
3.1 mill, ha. 

n 
Most of the forests in Finland are owned by private, non-industrial forest owners. The 
share of private forests is 58%. Forest industry companies own 8%, the state 29% and 
others (districts, parishes and other collective bodies) 5%. The private forests account 
for 69% of the growing stock and 72% of the amuai increment (Figure 1). 

Forestry in Finland is mainly based on so•called family forectry. There are come 
440 000 private forest owners. 

n 
Private forests are the backbone of the forest industry's wood supply. About 60% of 
the industry's total wond supply •nmns frnm private non-industrial forest owners 
which corresponds to almost 80% of the domestic wood supply (Figure 2). About a 
fifth is imported, mainly from Russia. Brazil has also cxported some eucalyptus palp- o 	wood to Finland. 

n 
n 
n 
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Figure 1 	Forest Land, Growing Stock and Annual Increment by Owner 
Groups 
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Figure 2 
	Sources of Forest Industry's Roundwood Supply 

Source: Statistica1Yearbook of Forestry 1996 

ft is a formidable task for the industry to organise its wood procurement in such 
conditions where about 120 000 wood purchase contracts are nade annually and the 
average size of contract is 300-400 m3 . 

The industry ís heavily concentrated. There are three major integrated groups which 
together account for 78% of the total industrial roundwood consumption. Their wood 
procurement operations are spread over the whole country and volumes are dístributed 
as follows: 

• TJPM-Kymmene 
• Enso 
• Metsãliitto (Metsá Group) 

2.2 	Development of the Private Forest Ownership Structure 

Traditionally forestry tias been linked to agriculture. Because of rural emigration 
induced by urbanisation, the forest ownership struchne started to change rapidly in the 
1960s and 1970s. Structural changes in the society affect forest nwnership also by 
increa.sing the proportion of aged owners, parnierships and estates, and decreasing the 
proportion of owners living in the holdings. The inheritance system and the 
prolongation of iifetime also strengthen the trend (Table 1). As a result, forestry tias 
become a secondary business activity for tnany private forest owners. 
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Structure of Non-industrial Private Forest Ownership 

............... . 

rarmërs '..Non-farrn 
76 24 79 21 
53 47 59 41 .  

32 68 42 58 

1) Non-tarmers = Salary cantem, retired persons, businessmen 
Source: Járvelâinen 198813 and Ripatti 1994 

The average size of all private forest estates was 26 ha in 1994, about a third less than 
in 1970 (Figure 3 and Table 2). The arca owned by farmers is bigger on average 
(44 ha), and it lias increased in recent years. 

Table 2 	Num ber and Forest Area of Private Forest Holdings by Size of Forest 
Área 

Sie class(!iá) 

<5 
5 - 19.9 
20 - 49.9 
50 - 999 
> 100 

Source .  Ovaskainen and Kuuluvainen 1994 

Figure 3 
	

Development of Average Area of Private Forest Estates in 1970-1994 
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An increasing number of the forest owners live in urban arcas, 52% of the private 
forests were pure forest holdings in 1994. Although forests have been transferred to 
other owners, farmers are still the largest owner group (Figure 4) followed by retired 
persons (Figure 5). 

Figure 4 
	

Share of Farmers in Forest Ownership in 1971-1994 

Figure 5 	Ownership of Private Forests in 1994 

The change in the forest ownership structure has lead to a new situation where other 
values than wood production (e.g. recreational and biodiversity values) have become 
increasingly important, especially in the smallholdings. 
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3. 	12%/STITUTIONAL FRAMEWORK 

3.1 	Le_gislation  

Thc Finnish forest legislation has been revised on severa! occasions in recent years. A 
(-) new forest act carne finto force in the beginning of 1997 bringing in the most important 

reform since 1928. The A4t revised the regulations of forest management, as well as 
establishcd new financial support mechanisms in private forests and a new 
organisational set-up for promoting and supervising private forestry. 

Legislative amendments were based on changes in national forest management 
objectives. Wood production is still a key objective, but non-wood values are also 
given a due weight. Another reason for the new legislation were changes in the forest 
ownersbip structure and in the management objectives of forest owners, An increasing 
number of smailholdings and forest owners living in urban areas has led to decreasing 
anual commercial cuttings. Also, the role of the State as supervisor of the forest 
legislation and provider of financial support has decreased due to the limitations of the 
State budget. 

Before the legal amendments, the organisation of private forestry was fairly strictly 
O 

	

	regulated from top to down. The amendments have made the organisation more 
flexible and nature conservation is better taken finto account in forest management. 

C") 
The essential forest legislation concerning private forestry is as follows: 

• The Forest Act (previous Private Forestry Act) 
• The Act on Financing of Sustainable Forestry (previous Forest Improvement Act) 
• The Act on Forestry Centres and the Forest Development Centre (Tapio) 
o The Forest Management Association Act 
• The Timber Measurcmcnt Act 
o The Forest Insect and Pungi Damage Prevention Act 
• The Nature Conservation'Act. 

The Ministry of Agrieulture and Forestry prepares, executes and controls forestry 
legislation in Finland. It also prepares other issues related to forest policy and is 

rl responsible for setting targets to the national Forestry Development Centre called 

O 

(-) 

o 



n 

The main objective was to prevent the forest devastation which had been a problem in 
r"") 	the beginning of this century. The act set limits to felling in individual private forests. 

abned at guiding sustained-yield wood production guiding towards a longer planning 
perspective than an individual person has, and it prevented such intennediate fellings 
that decrease the regular increment of forests thus elimínating overexploitation of 
forests. The act also aimed at ensuring that areas suitable for forestry remain in wood 
production. 

(") 
Two national-level Forestry Centres and regional Forestry Boards were assigned the 
responsibility for confrolling the implementation of the act. The Forestry Centres (one 
for Finnish and the other for Swedish speaking part of the country) formulated 
minimum guidelines for forest management by main regions based on scientific 
rescarch, practical experiente and the spirit of the act. 

r") 
Another objective was to ensure the continuation of wood production. Timber 
harvesting and regeneration had to be done according to an estate-level forest 
management plan or a stand-levei harvesting and regeneration plan, the latter required 
approval by the Forestry Board. The implementation of the act was controlled by 

r") 
 

reviewing the forest owners' prior notifications on harvesting which were obligatory 
for all commercial fellings. The notification had to be given at least 7 days before 
starting the logging operations. 

If logging was carried out against the regulations of the Private Forestry Act, the forest 
could be set under intensified control. The forest could still be harvestcd but only with 
a special permission by the Forestry Board. The Board could sue the owner to the 

(") 	lower court if an agreement with the forest owner on necessary improvements and 
o 	regeneration was not possible. Neglecting the prior notification on harvesting or illegal 

cuttings was penalised with a fine. 

o 3.1.1.2 Current Forest Act 

The current Forest Act promotes the sustainable management of ali forests. The 
purpose is to ensure that forests generate income while biodiversity is maintained. In 

(") 

	

	addition, the multiple use of forests, peatlands and waterways is promoted. The Act 
incorporates general provisions for harvesting methods and requirements for timber 

r-‘  production, as well as for regeneration and conservation of biodiversity. The 
implementation guidelines of the Act and the respective Degree are guiding 
silvicultural practices more precisely than the previous act. 

The Forest Act is now applied in all production forests (including the State forests). 
The Act does not require a forest owner to fell trees, nor to manage the forest. 
However, when harvesting and other forest management activities are carried out, the 
Act must be applied. During harvesting, damaging the remaining trees and the terrain 

r") 	should be avoided. The forest owner is obliged to ensure that an adequate young stand 
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is established within a reasonable time period after the regeneration felling. A 
harvesting notification lias to be made prior to ali commercial cuttings. 

The new Forest Act also regulates the protection of valuable habitats which are 
identified in the law. The natural characteristics of such habitats must be preserved in 
forest management. A' prior notification must be made on ali forestry activities in 
which a key biotope is involvcd. 

The supervision of the Forest Act is carried out by the regional Forestry Centres. 
Further, the Forest Act requires Forestry Centres to prepare indicative regional forestry 
programmes in which the long and médium-term objectives for the promotíon of 
sustainable forest management are defined. The programme is prepared in cooperation 
with interested parties (forest owners and their organisations, forest industry, 
contractors, forest workers, municipalities, forest and environmental authorities, 
provincial bodies, nature conservation organisations, NGOs, etc.). 

fl 
Breaking the regulations of the Forest Act may cause sanctions such as fees or even 
imprisonment. The situation should be primarily solved through negotiafions with the 
forest owner. Benefits gained by illegal adiou can be adjudged to the State and the 
forest owner can be obliged to take necessary renovation activities. 

The new Act assures a more guiding role than the previous regulation. Broader goals 
than wood production were included and more flexibility is allowed in 
implementation. The new law also introduced a mechanism for regional-levei planning 
in small-scale private forests. 

3.1.2 Financial Support to Private Forestry 

3.1.2.1 Previous Forest Improvement Act 

The Forest Improvement Act was ofiginally enacted in 1928 for the first time and it 
was revised several times. The underlying policy goal was increased wood production 
from the point of view of national economy, and maintenance of employment. 

Financial support for forest improvement activities was available to forest owners in 
situations where work was considered too costly from the owner's point of view, or the 
gestation period of investment was long (e.g. draining). However, in order to be 
eligible for forest improvement grant, the project had to be economically justified. In 
practice, the types of support intervention which were eligible for support were 
identified including forest regeneration, prescribed burning, weeding, precommercial 
thinning, energy wood harvesting, fertilisation for forest health reasons, drainage and 
drain maintenance, and forest road construction. 

The Forest Improvement Act was in the first place a financing tool based on which the 
government funds were allocated to forest owners in the forra of subsidies and soft 

O 
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loans. The economic criteria were not, however, strictly applied. In fact, many 

(-) 	marginal or even economically unviable investments were supported as the criteria of 
the law were loosely interpreted. 

Finland was divided into six regions and forest improvement support was scaled 
accordingly. In the arcas where conditions for wood production were weakest (e.g. 
northern Finland), the support was, in relative terms, greater than in the arcas with 
good conditions for wood production. The Act therefore served as a policy instrument 
for regional development. Soft loans were used instead of subsidies in road 
construction and drainage. The smallest amount granted was FIM S 000 (about 
USD 1 600) per holding and the repayment started two years after the work had 
finished. The collateral of the loan was the forest holding itself. The planning and 
supervision were financed through separate funds and they were not charged to the 
owner. 

The proportion of subsides varied from 30% to 75% of the total costs. In the 1980s 
their shares were almost equal but in the beginning of the 1990s the share of subsidies 
incrcased. The total amount of subsidies and loans was over FIM 450 mill (about USD 

40 90 mill.) and forest owners own investments accounted for FIM 550 mill. (about USD 
110 mill.) in the 1980s. In 1995 the govemmental support had decreased to 
FIM 263 mill. (USD 53 m111) and the forest owners own financing was FIM 141 mill. 
(USD 28 mia). The share of subsidies from the total public financing increased being 
over 90% in 1995. During the mid-1990s recession forest owners were not keen on 
taking soft loans and they gave priority to activities for which grants were available, 

The supervision and planning of forest improvement measures were mainly the 
responsibility of the regional Forestry Boards. The execution was the responsibility of 
the forest owner. In larger projects (e.g. forest road construction), professiona1s of the 
Forestry Board were often involved in the execution. Some activities, e.g. tending of 
seedling stands and fertilisation of mineral sons, were carried out by the Forest 
Management Associations under the supervision by Forestry Boards. The Central 
Forestry Board was overseeing the use of financial resources, working practices and 
training carried out by the regional Forestry Boards. 

The Forest Improvement Act was accompanied by substantial government outlays 
which led to significara expansion in the productive capacity of the Finnish forests in 

O  the 1960s and 1970s. The investments were considered to be justified based on 
strategic grounds but later on they were severely criticised by economists. The 
country's development strategy relying heavily on forestry development was gradually 
revised towards a more diversified economic structure. 

o 
o 

o 



3.1.2.2 Current Act on Financing of Sustainable Forestry 

Financing under the new act (1997) may be obtained for (i) ensuring sustainability of 
wood production, (ri) the maintenance of biological diversity, and (iii) forest 
ecosystem management. Support to wood production and the forest health must be 
economically and ecologically appropriate. Activities must not cause unnecessary 
harm to the envisonment. By and large the supported interventions remained similar to 
those under the previous act. Support to forest ecosystem management could cover e.g. 
mapping of important habitats, silvicultural work related to landscape management, or 
watershed protection. 

Project planning is typically carried out by the regional Forestry Centre, in 
collaboration with the landowner, making use, if necessary, of the expertise of the 
regional Environmcnt Centre. 

Financial support is scaled according to three geographical zunes and by type of 
intervention. Support can be granted in terras of subsidies or soft loans. Subsidies vary 
from 20 to 70% of the total costs according to the zune and type of work. The largest 
subsidy (50-70%) is granted for tending of young stands because of their critical role 
in the future wood supply, and for prescribed bus-ning because this costly activity to 
prepare regeneration sites is applied only rarely while more burned wood in the forests 
is needed for the maintenance of tnany rare species. Loans can be granted for drainage 
and common road construction work, and the smallest amount of loan is FIM 8 000 
(USD 1 600). 

A prerequisite for financial support is an estate-level working plan for 2-5 years. The 
costs of supervision are now included in the total costs and not paid from separate 
funds as before. The forest owner can freely choose the professional who will prepare 
the plan and implement the work. 

In 1996, public funding increased 15% due to the financial support of the European 
Union to reforestation of agricultural lands. The EU support was in total FIM 37 
(about USD 7.4 mill.) and the national public funding FIM 278 mill. (USD 56 mill.). 

r: 

	

	The share of soft loans has remained largely unchanged (less than 10% of the total 
support). In addition, FIM 15 mill. (USD 3 mill ) was provided for nature management 

rt 

	

	 activities. The private forest owners' own investments have íncreased being about 
FIM 600 mill. (USD 120 mill.) per year at present. 

r) 	As a conclusion, through the new law, the public sector support to private forestry was 
shifted towards environmental conservation in which private landowners have little 
incentive to invest. IThe economic efEciency goal was maintained to wood production 

n investments and support to low-return productive investments was discontinued. More 
self-financing is needed and it can be expected that, in the long run, soft loans will be 
preferred to subsidies in government decision making. 

n 
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3.1.3 Nature Conservation Act 
n 
n 	The Nature Conservation Act was reformed simultaneously with the processing of the 
n 	new Forest Act and a special attention was paid to making these two acts mutually 

n compatible. The objectives of the Nature Conservation act are: (1) the maintenance of 
biological diversity, (2) the safeguarding of natural beauty and landscape values, (3) 
the strengthening of sustainable use of natural resources and natural environments, (4) 
increasing the knowledge on nature and general natural historical pursuits, and (5) the 
promotion of research on naturc. 

n 
From the viewpoint of private forestry the most essential regulations are (i) the 
prohibition of forest utilisation in certain conditions, and (H) the expropriation of forest 
lands which are located within the ares of a nature conservation programme, Prior to 
instituting the expropriation, the matter must be negotiated with the landowner. The 
owner is entitled to compensation which will be paid after the owner has applied for a 
derogation and the application has been denied. 

A Regional Environment Centre may designate a nature reserve on private land also on 
r") 	the application, or with consent of, the landowner. Also in this case landowner is 

entitled to compensation. 
n 

The main problem in the implementation of the Nature Conservation Act are the 
limited government funds available for compensations. There is an important dilemma 
in this respect as large conservation programmes may be agreed upon (e.g. on old-
growth forests), but their implementation remains pending due to shortage of funds. 
For some cases, the government is, therefore, offering state lands as compensation to 
forest owners who have been subject to expropriation. 

n 

3.2 	Na tional Pro_grammes for Forestrv Development 
r") Finland has had extensive forest policy programmes since the early 1960s. The fust 

programmes aimed at increased wood production because the fellings partly exceeded 
the annual growth while the forest industry was expanding rapidly. 

n 
A voluntary working group, the Forestry Financing Group, prepared three MERA 
Programmes for fmancing of basic forest improvement work from 1965 to 1975. These 
major national programmes concentrated on forest drainage, regeneration of old and 
unproductive forests, tending of young stands and the construction of forest roads. The 
group also built up a national MERA forestry loan programme which was partly 
financed from a loan- from the International Bank of Reconstruction and Development. 

The programmes were designed within the framework of free enterprise and voluntary 
participation according the legislation regulating forestry practices in Finland. Forests 

n 

	

	of all owner groups were included. Lavestrnents in wood production in the State forests 
doubled and in the private forests they increased even more. Investments in company 

n 
("") 
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forests increased only by 10-20%, because the levei of silvicultural work in this sector 
was already high in the 1950s. 

The main goal in MERA-programmes was assigned to private forest owners whose 
share of total wood production was about 80% in the 1960s. During the period of 
1965-1975, regeneration in private forests increased about 80% and forest drainage 
83%. The management of seedling stands increased over two and half times and the 
construction of forest roads increased more than three times. Forest fertilisation was 
introduced in a large scale. Natural regeneration was largely replaced by planting and 
direct seeding. 

New demands on less intensive and more natural silviculture emerged in the beginning 
of the 1980s. In 1985 a national Forest 2000 Programme was released building on 
strategies on how to strengthen the supply of industrial wood and how to promote 
silvicultura' activides. Most of the measures were again targeted at the private forest 
sector. At the end of 1980s fellings reached the programmed leveis, but started to 
decrease in the beginning of the 1990s dite to the economic recession. On the other 
hand, the anual growth of the forests increased much more than projected. However, 
the silvicultura' programme lagged behind, and especially tending of young stands and 
first thinnings were neglected, 

The Forest 2000 Programme was later revised to meet the new chailenges of the 1990s. 
rl  ft continued to be targeted at improving the intemational competitiveness of Finnish 

forest industry but environmental conservation measures (prevention of leaching of 
nutrients, forest health protection and reduction of industrial emissions) were also 
included. 

The goals set for forestry have undergone significant changes in the 1990s. Carmen 
over the state of forests and the envirorunent have made it necessary to reformulate 
forest policy in Finland which was carlier oriented towards wood production. To meet 
the new challenges, a sectoral Environmental Programme for Forestry was prepared by 
the Ministry of Agriculture and the Ministry of the Environment in 1994. Its purpose 
was to implement Finland's intemational conuninnents related to UNCED, the 
Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (the Helsinki process) 
and others. The concept of sustainable management of forests was extended to include 
ecological and social aspects. Policy goals were also set for the conservation of 

fl 	biologícal diversity in forest management. Since 1994 severa) actions have been taken 
to implement the Programme which sets a number of guidelines for private forestry, 

,1 
As a conclusion, Finland has made an extensive and effective use of national-level 
sectoral programmes in implementing forestry development. Their main focus has 
always been private non-industrial forest owners. National programmes have been 
indicative by nature bui their implementation was regionalised through respective 
budget allocations, planning and monitoring. Implementation decisions were left for 
individual forest ovmers. By and large, the national programmes have been successful,----  
and without them the current production leveis would be 

- O 
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r) 
Cl 	developments show that programming can be also a useful tool in incorporating 

economic, environmental and social considerations toward sustainable forest 
management. 

3.3 	Forest Taxation  

Forest taxation on private lancis has been one of the essential instruments in forest 
policy. Since 1922, the basis for forest taxation in Finland has been (1) the forest area 

rl 

	

	and (2) its estimated average yield in monetary terms by site quality class. In the 
beginning of 1993 the actual net income became the basis for taxation. A transitional 

Cl 

	

	period till the year 2005 was provided during which the owners may continue with the 
previous system. 

About 67% of the private forest owners chose the net incarne taxation system and the 
rest remained in the areal taxation system. Majority of the latter also live in their 
holdings while most of urban forest owners chose the net income taxation. The choice 
was strongly influenced by the main objective of forest management: if the objective 
was wood production, the areal taxation was mostly chosen. However, those owners 

o 

	

	who had extensive mature stocks to be realised in the short temi generally wanted to 
continue with the previous system to minimise tax payments. 

3.3.1 Areal Forest Taxation 

The areal taxation is based on the estimated taxable income, which is deten ►ined by 
the value of the calculated mean annual increment by site class. There are four such 
taxation classes in Finland. Every forest holding lias been classified accordingly to the 
taxation site classes under the supervision of the National Board of Taxes. 

A tax exemption for regeneration arcas is allowed for 5-10 years as soou as the 
reforestation measures have been completed and for another 15-20 years after the 
seedling stand is demonstrated to be well-established. A fixed deduction per hectare is 
allowed for reforestation measures (planting, seeding or natural regeneration), as well 
as for precommercial thinnings and/or brush control in seedling stands. 

3.3.2 Incorre Taxation 

The net income is defined as the difference between the actual incarne and the 
production costs in forestry. The income includes: timber sales incorre, insurance and 
other forest related compensations, and the calculated stumpage value of wood utilised 
in subsistente consumption. 
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n 
n 	The production costs include: salaries, management costs and fees, insurance costs, 

membership fees of trade unions, etc. which can be deducted directly, and depreciation 
from investments in machincry, forest roads, and drainage, 

The previous system was rather neutral in its Impact on timber sales but encouraged 
n owners to sell wood to pay their fixed taxes but it did not encourage investment in 

production. The new system brought common business principies to private forest 
owners also In tis respect. In the new system taxes are not paid, if revenue is not 
generated. 

The special status of forestry income in taxation is disappearíng. This will influence ín 
timber markets boda in the short and long run. Taxation is likely to play an increasing 
role as an economic policy instrument for the govemment in influencing the behaviour 

(") 	3 of private forest owners. 

H 4. 	INSITFUTTONAL ARRANGEMENTS FOR PRIVATE FORESTRY 

4.1 	General  
n 

6 
Promotion of private forestry includes extension and education of the forest owners, 
forczt management pipninitig and fineis+. uignuvctueit ueLivilies. Ni/motim' is carricd 
out by regional Forestry Centres, the national-levei Forestry Development Centre 

$:, Tapio and Forest Management Associations. 
n 1 o r , Changes in the forest oWnership structure have also changed the working envíronment o .1 of the promotional organisations, The target group of extension has become 
O differentiated, including farmers, a traditional and rather uniform group, and other 
n "e»4 

1  private forest owners who forni a very heterogeneous group. These two groups temi te 
n  .;: have different management objectives. Scattered holdings and their increasing number 

'tli have also to be considered in extension. 
5:i 

▪ 1 
ti 
ci 
ll 4.2 	Forestrv Çentres and Fore.stry Boards 

n 	1,  iri 
n çii,' The organisations responsible for promoting private forestry have been reformed 
n 1y 	times since 1907. According to the Act on Forestry Centres and regional 
n Íg Forestry Boards from 1991, the two national-level Forestry Centres (Finnish and 

Swedish speaking) were responsible for promoting private forestry and enforcing Me o 

(—) 

Private Forestry Act using Forestry Boards as the field organisation (Figure 6), The ▪ ti 
Forestry Boards (19) also provided guidance to private forestry and allocated forest 

O 	improvement funds. Boards were both administrative offices and elected bodies 
representing different perdes of forestry having normative and Implementation duties. 

(-) ..'i 
o 1 
(7 :."), 
(-)"' 
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Fi urc 6 	Previous Or anisation of Private Forest 

Silvicultural guidelines by main regions were formulated by the national Forestry 
Centres based on research results and experiente. The regional Forestry Boards 
complemented and applied these guidelines according to their local knowledge. 

n 

fl 
fl 

o 

o 
n 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

Forestry Boards also reviewed notifications on harvesting of timber and forest regene- 
r) 	ration plans, and prepared forest management plans with a 10-15 year cycle. Mana- 
r) 	gement (stand-levei) inventaries were carried out and zone and the data were 

elaborated into forest management plans by holdings. 
o 

Forestry Boards supervised the activities of Forest Management Associations (see 
Chapter 5). The promotion, educador', extension and information activities of private 
forestry were carried out in dose cooperation between the two. 

The Forestry Centres and the Forestry Boards were quasi-governmental bodies. They 
had their own rules to' select the majority of the representatives for the highest 
decision-making body and they chose their own personnel. The board of trustees 
rcpresented different intérested perdes, with forest owners having the majority. The 
board was elected for focar years, and the members were working with an of_gS 
responsibility. This is a peculiar arrangement and contributed_to_sh• 
between the forest authority and forest 



The activities were mainly funded from the State budgetary resources but part of the 
costs were financed by service fees paíd by forest owners. Forest improvement work 
was financed from the separate forest improvement funds allocated from dm State 

r-, 	budget 

The institutional arrangement was criticised because the Forestry Centres and Forestry 

o 	Boards were at the same time acting as authorities controlling the implementation of 
the forestry legislativo and implementing it 

fl 

4.3 	Forestry Centres and Forestry Development Centre Tanto 

In 1996 tasks of the national-level Foresty Development Centre were redefined. The 
number of Forestry Boards was decreased from 19 to 14 and they were renamed as 
regional Forestry Centres. The Forestry Development Centre Tapio and the Forestry 
Centres are now responsible for promoting sustainable forest management, maintaining 
forest biodiversity, as well as other promotion. They are State organisations ander the 
control of the Ministry of Agriculture and Forestry but having an independent 
administration. 

The Forestry Development Centre serves all organisations active in forestry. It 
monitors the state and development of te forests, and makes suggestions and 

r. recommendations on management guidelines. It also carnes out capacity building 
tasks. 

e-) 	Typicai activities include the development of computa applications for management 
planning and data banks, preparation of audíting and monitoring systems, as well as 
training. The Forestry Development Centre's silvicultura' recommendations serve as a 

tr) 	basis for management control together with the Forest Act. 

Regional Forestry Centres are responsible for the supervision of the forest legislation 
and the promotion of forestry within their areas. Supervision must be separated from 
the extension. Centres also prepare a regional forestry development programme, and 
estate-level and zonal forest plans. They implement the plans for promotional and 
forest improvement activities (e.g. road construction). Centres carry out and coordinate 

training and education of forest professionals and forest owners in their areas. 
Forest owner trainíng is implemented in cooperation with the Forest Management 
Associations. 

o 

t-, 
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n 	5 . 	ORGANISATION OF PRI-VATE FOREST OWNERS 

	

5.1 	National Levei  

The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) acts as an 
interest group of private forest owners at national levei. lis tasks include looking after 
the interesse of forest owners and improving the capacity of private forestry. MTIC 
plays an important role in developing national forest policy emphasising the economic 
interests of forest owners. The Central Union is one of the key national pressure 

	

rì 	The members of the Central Union are Regional Unions of Forest Management 
Associations (UFMA) as provincial bodies. They work as interest groups at the 
regional levei and are guided by the MTK. They alsu act as links between the Central 
Union and the Forest Management Associations (FMA). The most important task of 
the regional unions is to promote and develop the marketing of timber in their 
operating arcas. The total number of the unions is 17 (Figure 7). 

5.2 	Forest Management Associations 
n 
n The technical services of private forest owners are organised tbrough local FMAs 

	

n 	financed by the members. There are currently 265 Associations in Finland. A separate 

	

(^) 	Act on Forest Management Associations is regulating their activities. FMA is usually 
working in the area of one municipality. 

	

n 	FMAs work to improve the knowledge and skills of their members on forest related 

	

n 	issues and to guide and develop forest managernent practices. Professional foresters 

	

n 	employed by FMAs act as extension agents for the forest owners. 
o 

	

C> 	The activities of FMAs have increased significantly since the beginning of 1970s. 
n Changes in forestry practices and ownership have expanded the need for professional 

	

r\ 	assistance. FMAs are particularly involved in carrying out silvicultura! activities and 

n marking. of cutting areas. 
3 
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C) groups. 

te) 	marking of the logging areas is typically done by FMA professionals. They also inform 
the owners on prevailing stumpage prices, timber buyers and wood demand. FMA can 
also represent a forest owner in wood sales if the owner delegates such an authority to 
them. 
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n 
According to the law, forest owners pay a FMA membership fee based on their forest 
area. All the owners paying the fee are also FMA members. The fee is collected in 
connection with forest taxation. The fee has been 2-6% of the estimated forest tax 
levied on private holdings. $rnall estates with less than 20 m 3  of annual increment need 
not to pay the fee. However, these owners may also become FMA members if they so 
desire but they have to apply for the membership. 

o nom  dEaft oot tan Eorogt M3filartrient Aunrifitinnl 	1111P11 rutflargi ifi 2filEktg 
improve theircapamlities and to create larger and more eiteetive 	

i 
 

Ministry of Agriculture and Forestry would set the targets for FMAs and. supervise 
their activities. It has been suggested that the number of FMAs should be decreased 
from 265 to about 100 in order to improve their economia effieiency. 

2 	The earlier tasks of the Associations would largely remain but forestry measures to 
maintain biodiversity and the preparation of forest management plans would be 
included. Planning has traditionally been the responsibility of the Forestry Centres. 

lhe membersh1p fre of Lhe Ahsoulatiuna would Lc baard ali a fixed fee and CM arca 
based component. The size of the forest estate corresponds relatively well to its service 
needs. The actual fees would be set annually by the Ministry of Agriculture and 
Forestry. 

er holdings think that their needs are not always taken into account and that the 
investments in silviculture will never bring any benefits to them. 

The effectiveness of FMAs depends on how well they can reach the owners and 
motivate them to effectively use their forest lancis. There are regional differences. The 
most efficient FMAs are found in regions where agriculture plays a limited role. The 
most active FMAs are relatively small or medium sized, and their personnel is ready to 
adapt new working methods being active in contacting the forest owners. The 
experiente shows that effectiveness can be improved by setting specific goals and 
targets. 

As the new important owner groups (e.g. retired persons, urban forest owners and 
2 	women) are often passiye in silvicultural activities, the FMAs face a challenge in 
rt 	marketing their services to tese groups. In the Mure, FMAs will also be competing 

with other service suppliers and with regional Forestry Centres in selling their services. 

There is a strong tradition of self-organisation of Finnish forest owners within a 
framework provided by the law while the government has been collecting the 
membership fees. Owners wanted to maintain these elements to ensure broad 

r) 
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A majority of the forest owners are in regular contact with the local FMA. According 
to the surveys made, they I consider the FMA being the most important source of 
information regarding tinibér prices and roundwood markets. The owners of larger 

fr) 	forest holdings and non-far4ers belonging to upper or middle class generally have a 
r,  more favourable attitude towards the FMAs than other owner groups. Owners of small- 
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membership in their intereit group. The "price" of suei a support from the government 
will be a degree of government influence and control over FMAs. This will facilitate 
cooperation between the parties involved but may also be a possible cause of friction. 
There is no doubt that FMAs will have to improve their efficiency to maintain their 
strong position as technical service providers to forest owners. The direct involvement 
of FMAs in logging and; timber sales are new sources of their incarne but this is 
strongly opposed by the industry which wants to maintain its own control in wood 
purchasing and harvesting. iExperience on other countries (e.g. Sweden) shows that 
logging and timber salas can become one of the main self-financing activities of 
FMAs. 

n 

5.3 	Extension and Education  

Traditionally, forestry extension has been divided isto three parts: (1) mass extension, 
(2) group extension, and (3) individual extension (Figure 8). In mas extension the aim 
is to creste awareness among forest owners and to inform them on current issues. The 
Forestry Centres and the Forest Management Associations inform the public through 

n 

	

	
mass media and direct mailing to dm forest owners. The mas extension includes 
seminars, excursions, exhibitions, professional magazines and different kinds of public r-) 	material. 

Group extension provides forest owners with general knowledge on forestry issues and 
practices and encourages them to implement improved methods. Group extension is 
mainly arranged in FMA meetings and through training events. Usually group 
extension is given_in thelorm_oflectures, seminars and field visits and one event takes 
from three hours to three days. 

I 
Individual extension is given in the forro of consultative advice on different forestry 
related problems in the forest holding. It also aims at improving management practices 
by forest owners. In practice, individual extension and technical services are closely 
connected. Owners are involved in preparation of various plans at estate and stand 
leveis which sensitises them about implementation and new practices. 

(-) 
Forest owners can also ácquire in-depth knowledge on forestry practices through 
education and training where the aim is to develop the forest owners capabilities to 
solve problems by themselves. Vocational institutes provide short courses to forest 
owners in cooperation with Forestry Centres and FMAs. Short courses are considered 
as vocadonal adult_ eduãation and they are financially supported by provincial 

r'N  govemments. 
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membership in their interest group. The "price" of such a support from the government 
will be a degree of government influence and control over FMAs. This will facilitate 
cooperation between the parties involved but may also be a possible cause of friction. 
There is no doubt that FMAs will have to improve their efficiency to maintain their 
strong position as technical service providers to forest owners. The direct involvement 
of FMAs in logging and timber sales are new sources of their incarne but Chis is 
strongly opposed by the industry which wants to maintain its own control in wood 
purchasing and harvesting. Experience on other countries (e.g. Sweden) shows that 

(-) 

	

	logging and timber sales can become one of the main self-financing activities of 
FMAs, 

5.3 	Extension and Education  

Traditionally, forestry extension has been divided isto three parts: (1) mass extension, 
(2) group extension, and (3) individual extension (Figure 8). In mass extension the aim 

n is to create awareness among forest owners and to inform them ou current issues. The 

seminars, excursions, exhibitions, professional magazines and different kinds of public 
material. 

Group extension providas forest owners with general knowledge on forestry issues and 
practices and encourages them to implement improved methods. Group extension is 
mainly arranged in FMA meetings and through training events. Usually group 
extension is givenin the_form_nflecrures, seminars and field visits and one event takes 
from three hours to three days. 

Individual extension is given in the forro of consultative advice on different forestry 
related problems in the forest holding. It also atras at improving management practices 
by forest owners. In practice, individual extension and technical services are closely 
connected. Owners are involved in preparation of various plans at estate and stand 
leveis which sensitises tem about implementation and new practices. 

(-2) 	Forest owners can also acquire in-depth knowledge on forestry practices through 
education and training where the aim is to develop the forest owners capabilities to 
solve problems by themselves. Vocacional institutes provide short courses to forest 
owners in cooperation with Forestry Centres and FMAs. Short courses are considered 
as vocational adult education and they are financially supported by provincial 
governments. 

Forestry Centres and the Forest Management Associations inform the public through 
mass media and direct mailing to the forest owners. The mass extension includes 

n 

n 
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Figure 8 	Forestry Extension Strategy 

Activitt 
	 Objective 

Mass extension 
- publicity 
- direct mailing 
- sefillInTS 

- exhjbitions 

Group extension 
- FMA meetings 
- lectures 
- setninars 
- excursions 

Individual extension 
- technical advice 
- planning 
- advice on markets, safes, taxation, 

and other economic issues 

The courses normally last one to tive days. The size of a group is 6-10 persons in 
practical exercises and in theoretical lectures 25-30 persons, Teaching takes place as 
dose to the forests and the forests owners as possible. 

Forestry extension organisations were created in the first place to serve the needs of 
the farmers owning forests. Due to the changes in the forest ownership decision-
making has become more demanding in the terms of information. Extension 
organisations have to cater for the needs of the new owner groups as well. 

It is obvious that forestry organisations have not been ab e to reach urban owners as 
1f 1.! I N Hm: 

• 

hand, individual extension has proved to be successful among them 
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Awareness among all forest 
owners 

- Transfer of technology and 
skills 

- Site-specific application of 
management practices 
Improved profitability 
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A forest owner can be described passive if he/she has not been in touch with the local 
FMA for the last five years. Almost half of the forest owners can be classified as 

e) 	passive in using extension services. They usually have less than 25 ha of forest. 

(") 	During the years 1986-90 extension organisations reached 82% of the forest owners 
owning more than five hectares. This equals 90% of the total arca of private forests. 
Individual extension was the best mean to reach forest owners in all owner groups. 
Four fifths of the owners had used extension services at least in some management 

ri 	tasks, or had called the local FMA for advice. Mass extension reached 40% of the 
O 	owners. The most popular types of mass extension were seminars and lectures. Group 

extension reached one third of the owners. Every second forest owner had a forest 
management plan. 

rfi Participation in extension also varies depending on the management objective of the 
owner. Farmers and large holdings are more active than others. On the other hand, 
owners emphasizing recreation or nature conservation or owners of small-scale 
holdings have been less active. 

There are also problems in present extension systems: the mandates of various 
organisations are partly overlapping and new issues are covered in extension 
programmes very slowly. Lack of cooperation between the organisations has also 
worsened the problems. Extension has concentrated on production while more 
information is needed on markets, nature conservation, etc. 

The biggest pressure on forestry extension comes from the decreasing public financing. 
The focus should be concentrated on application and advice rather than acquiring basic 
technical skills, which should be the task of publie education systems. In addition, 
extension should promote non-industrial forest owners' business management 

rl 	capabilities. 

r.) 6. 	LESSONS TO BE LEARNED 

e-) 	The following lessons may be leamed from the Finnish experience in the development 
of private forestry with regard to the Brazilían conditions: 

1. There lias been long tradition in forestry development over severa' generations 
which lias been reinforced through integration of forestry in basic education. 
Such a forestry culture  provides a solid basis for development programmes. It 
needs to be systematically built up by all the parties involved: the government, fr) 	the forest industry, forest owners themselves and the forestry professionals. 

(-) 2. A fiill awareness  on the irnportance, possibilities and constraints of forestry 
development is needed among _politicians and other_policv makers.  Otherwise, 
fere is little hopc that the sectoral interests are duly considered in macro-level 
decisions. Such an awareness needs reliable and comprehensive information on 

e) 
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the economic, social and environmental impacts of forestry which needs to be up-
to-date and continuously disseminated through mass media and other appropriate 

O channels. The case of forestrv has to be made minds.  

3. In private forestry the policy instruments used are targeted at changing the forest 
owners' economic behaviour so that national goals are achieved while the owner 
can successfully run lis business. To design such instruments and development 

(-) 	programmes, it is necessary that the sucio-economic characteristics, goals and 
o constraints of forest owner  are adequately known. This requires systematic 
(") 	research over a long period of time which should also reveal how owners react to 
O variou policy instruments. In the Finnish case, the behaviour of forest owners is 

fairly well known after 30 years of research on the subject. The research 
investment is fully capitahsed through more effective development programmes 
and extension services. (-) 

(-) 	4. National and regional programmes have been and continue to be important 
instruments in mobilising funds to finance support to private forestry. These 

(") programmes have to be well prepared and clearly targeted. They should be 
justified on economic, social and environmental grounds and mechanisms should 
be established at local levei to implement them. In the Brazilian conditions, such 
programmes would bo best implemented at state levei while certnin policy 
instruments could be applied at federal levei. Each state should have its long-term 
forestry development programme to orient private forestry. 

Tree planting is a long-term economic activity where risks are therefore 
significant even with short rotations. The main concern for the owner is the 
future demand and price of timber. It is also important that forest owners produce 
what industry needs. State-level long-term development programmes can be 
important instruments to clarify these concems among potential investors. 

Regional levei forest administration needs to be strong enough to enforce 
legislation and to promote forestry. Many implementation tools may be delegated 
to the private sector provided good cooperation exists. Involvement of the private 
sector in the governing or coordinating bodies is an excellent way to create 
conditions for such cooperation. 

The Government can play an important role to encourage the self-organisation of 
forest owners throug,h the establishment of a suitable framework which could 
ensure the -financial viability of the technical services to be provided. 

Technical se rvices to private forestry may be best provided by forest owners 

5.  

6.  

(-) 
r, 

taN 

7.  

8.  r, 	themselves but they must act together through an appropriate organization. In the 
prescnt situation in Brazil , several sources offer extension to owners; the 
authorities, the forei  st industry, and the private service providers. Each tends to 
have its own message and interest, and better coordination between them could 

e 
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be beneficiai. Such a coordination  may be best organised at state levei through an 

n appropriate consultative body where ali the parties are represented. 

From the industry's viewpoint abundant wood supply leads to lower wood costs 
and industrial expansion through inveslment. Joint industrv actiou,  through e.g. 
state-Ievel programmes, could be sometimes much more effective in reaching 
those targets than isolated company-levei programmes. 

Effective timber markets  with adequate transparency would be the best extension 
agent for private forestry. Forest owners should cooperate between themselves to 
be in a better positon to negotiate on wood prices with large-scale industrial 
enterprises. Clear ground roles are important elements in creating functioning 
markets. 

For private owner, forestry is mainly a business activitv.  This should be fully 
recognised in forestry education, training and extension where the emphasis has 
traditionally been on technical subjects. 

Forest or land taxation  can be an important instrument to encourage owners 
towards effective and sustainable use of land, while providing revenue to finance 
forestry development programmes. 

Incentives  are needed to make passive landowners to become effective producers 
of industrial roundWbod. In the design of incentives, the needs, constraints and 
goals of forest owners should be duly considered. There is a wide range of tools 
to be tailored to cofrespond to various local situations. Large-scale fiscal subsidy 
programmes for tree planting raise many issues and could be brought to WTO in 
spite of the fact that many countries are applying them. 

The long-terra objective should be to shift from subsidies to soft loans  as 
instruments to mobilize self-financing by owners. 

Efficient logging technology  is crucial for the financial viability of private 
(-) 	forestry. In small-scale private forestry harvesting methods need to be different 
fZ 	from those practised in large-scale forestry. High productivity is possible also in 

private small-scale forestry and it is the main reason why the Finnish forest 
n owners receive one of the highest prices for their wood in spite of difficult 

operating conditions. This area still needs major development in Brazil both with 
regard to the introduction of appropriate mechanised logging techniques and 
improved organizational arrangements. It is in the interest of ali the parties that 

fr) 	efficient logging methods become widely pracfised in small-scale forestry. 
() 
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FORUM SOBRE FOMENTO FLORESTAL 

SISTEMA DE FOMENTO DA SADIA 

José Antonio Ribas 
Assessor Diretoria Produção Agropecuária 

SADIA CONCORDLA S/A 
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n 
(-) 	DESENVOLVIMENTO  DE FORNECEDORES:  

Um programa de qualidade para agricultores 

Naldo Luiz Dalmazo l  
José Antonio Ribas2  

n 
INTRODUÇÃO 

n 
A missão da Sadia é produzir alimentos para o consumo humano e contribuir para 

felicidade das pessoas. Produtos de consumo final originados de carnes de suínos, frangos e 
perus tem sido privilegiados dentro da missão. A decisão de contribuir com os fornecedores 
ajudando a definir a qualidade e custo dos animais entregues ao frigorífico é de longa data na 
empresa que hoje mantém cerca de 15.000 agricultores integrados. 

n 
Os produtores concentrados no sul do Brasil possuem área de cerca de 20 hectares, 

mantém um sistema de produção diversificado e familiar. O nível de educação formal é baixo, 
terceiro e quarto ano primário, a idade média dos chefes de exploração é maior que 45 anos e os 
produtores são fortemente avessos ao risco. 

n 
Os produtores tem seus objetivos de vida próprios, como renda, não arriscar e bem estar 

familiar. Ao primeiro olhar são objetivos diferentes da empresa que precisa de carne com 
qualidade, custo e entrega definidos às suas necessidades. 

Uni programa de qualidade para agricultores precisa considerar os objetivos dos mesmos. 
Pela ótica da empresa eles são fornecedores de matéria prima, mas por outro lado são clientes do 
programa de assistência técnica. Esta assistência precisa considerar as características de 
qualidade dos serviços e os objetivos destes produtores. 

O programa da Sadia considera as necessidades dc informação gerencial que os 
produtores tem ao tempo das necessárias tomadas de decisão na propriedade. A motivação dos 
produtores para a mudança é feita com base em ferramentas de administração rural como análise 
comparativa entre propriedades para o produtor "se situar" entre seus pares. Toda a mudança 
proposta é discutida em termos de impacto na renda familiar usando fluxo dc caixa, análise de 
sensibilidade e orçamentações parciais. Estas ferramentas foram escolhidas pois se adequam ao 
grau de instrução dos produtores. A motivação, o diagnóstico e a geração do plano de ação são 

n 
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Gráfico 1: Número de Terminados/porca/ano 

n 
padronizados e seguem os passos do ciclo PDCA. O mesmo modelo se aplica para produtores de 

suínos, frangos e perus. 

Como exemplo, no período 1993 à 1996 a produtividade média de suínos na unidade em 
Concórdia SC saiu, em 93 de 14,5 para 18 suínos produzidos/porca/ano, em 96. Neste artigo 
discute-se as dificuldades e soluções encontradas na implantação deste modelo na empresa. 

O PROBLEMA 

Uma empresa com mais de 15000 fornecedores espalhados por três estados do Sul 
defronta-se com problemas de variabilidade severos. .A variabilidade se manifesta pela diferente 
qualidade da matéria prima, em função dos diferentes sistemas de produção adotados pelos 
produtores e que terá efeito direto na variabilidade dos produtos processados com esta matéria 
prima. Quando esta empresa é uma empresa de produção de alimentos de origem animal para 
consumo humano devem ser incluídos nos itens que variam os diversos graus de higiene das 
criações e a variabilidade inerente aos processos biológicos devido aos fatores climáticos. 

Outro ponto importante é o custo da matéria prima. Diferentes sistemas de produção tem 
(-) 	diferentes custos de produção que afetam de forma direta o resultado econômico dos 

fornecedores - os agricultores - e o custo final do produto .  

Este é o nosso problema. Como incorporar cm um universo tão grande de produtores 
tecnologia de produção que permita aos produtores atingir seus objetivos pessoais de melhoria 
de qualidade de vida e bem estar social? Ao mesmo tempo é preciso atingir os objetivos da 
empresa de qualidade, custo e atendimento ao frigorifico. 

HISTÓRICO DO PROBLEMA 
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A Sadia tem trabalhado com os produtores fornecedores há mais de trinta anos. A 
empresa conta com uma equipe de veterinários , agrónomos e técnicos agrícolas de cerca de 270 

(-1 

	

	pessoas espalhados pelas diversas zonas de produção. O sistema de produção tem evoluído. 
Novos tipos de ração tem sido produzidos, novas linhagens de animais tem sido introduzidas ao 
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n 
longo do tempo, mas o gráfico 1 mostra que até o inicio dos anos 90 uma pequena alteração na 
produtividade foi obtida. Este fato ao mesmo tempo frustrava a equipe técnica e trazia 
preocupações na medida que um só componente da qualidade estava evoluindo: a qualidade dos 
animais, enquanto que o custo de produção representado pelo número de suínos terminados 
porca ano (TPA) evoluía lentamente. 

Custos envolvidos 

O número de TPA na empresa situava-se em torno de 14.5 há vários anos. Os dados 
bibliográficos mostram que em países com unia suitiocultura mais competitiva como França e 
Dinamarca o número de TPA é superior a 20. Como a empresa mantém um sistema de 
integração que envolve mais de 120.000 porcas criadeiras pode-se facilmente perceber que os 
produtores estão deixando de produzir cerca de 700.000 suínos com o mesmo custo fixo, pois os 
reprodutores consomem a mesma ração, ocupam o mesmo espaço, tem o mesmo tratador etc. 

Delimitação do problema e caracterização dos agricultores integrados 

Os produtores integrados da Sadia podem ser classificados como pequenos agricultores. 
Tem urna área de terra de cerca de 20 ha, trabalham com mão de obra familiar, tem baixo índice 
de educação formal, mas não são agricultores de subsistência. Eles estão fortemente ligados ao 
mercado, comercializam intensamente, muitos possuem canos, praticamente todos possuem 
energia elétrica, telefone e os eletrodomésticos como freezer, geladeira, TV a cores são comuns. 

A Sadia decidiu trabalhar com estes produtores ajudando-os a modificar os seus sistemas 
de produção pois a empresa percebe que a evolução destes produtores é desejável. Se eles 
tiverem boa renda e satisfação pessoal o abastecimento será regular e com a qualidade desejada. 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

Um programa de qualidade para agricultores precisa considerar os objetivos dos mesmos. 
Pela Ótica da empresa eles são fornecedores de matéria-prima, mas por outro lado são clientes do 
programa de Assistência Técnica (Extensão Rural). Esta assistência precisa considerar as 
características de qualidade dos seus serviços e os objetivos destes produtores, atendendo as 
necessidades dos mesmos (renda e satisfação pessoal) e atendendo também as necessidades do 
frigorífico (qualidade, custo e entrega da matéria-prima). 

e-) 	O DURANTE MUITOS ANOS A EXTENSÃO RURAL NA SADIA, E l'OIiQUE NÃO DIZER NO BRASIL, VEM 
LOCANDO IMENSOS ESFORÇOS E RECURSOS NA BUSCA DE MI51,11012E5 iNDICES PRODUTIVIDADE )  
NO SETOR AORICOLA. EsFORçoS ESTES QUE VÃO DESDE A QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DE-0131CA PARA 
EXTENSÃO (EDUCAÇÃO E TREINAMENTO), ATÉ A BUSCA DF, TECNOLOGIAS DE PONTA PARA OS 
PROCESSOS PRODUTIVOS. 

3  Neste trabalho a palavra produtividade é usada no sentido usual da qualidade total, ou seja. Valor Produzido / Valor 
consumido — Taxa de Valor Agregado. 
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Entretanto, os resultados alcançados não espelham a situação supracitada (Gráfico 1 e 
Tabela 1). Estes números refletem sim a realidade de um setor carente de processos e produtos de 
melhor qualidade, no sentido amplo da palavra. Aliada a esta situação está a transformação pela 
qual passa a humanidade, onde as barreiras e/ou fronteiras sociais, econõmicas, políticas, culturais, 
religiosas, etc..., estão sendo rompidas ou pelo menos questionadas. Sendo esta a responsável pela 
geração de urna emergente necessidade, a da competitividade, ou seja, a busca da sobrevivência. 
Neste contexto, produtores, produtos e processos agrícolas sofrem, ao serem expostos ao mercado, a 
concorrência de seus similares em busca de espaço. 

Então percebe-se a necessidade real e imediata de transformação deste cenário, onde os 
índices atuais de produtividade apontam para a falência das pequenas propriedades do Oeste 
Catarinense, que não suportarão a pressão do mercado. 

É, neste cenário, portanto, que a inserção de ferramentas da qualidade total se faz necessária, 
para que o "Agribusiness" consiga satisfazer as necessidades dos seus clientes, e as suas próprias, 
gerando desenvolvimento social e econômico a todo o País. 

As reformas que estão sendo promovidas na economia brasileira tem gerado muita incerteza 
e ansiedade em praticamente todos os setores da sociedade. A agricultura não está isenta deste 
processo e também sofre as consequências dos ajustes que estão sendo promovidos. Com  a abertura 
da economia para mercados externos, novos concorrentes terão que ser enfrentados e, com a 
redução de subsídios para o setor, a rentabilidade das atividades a curto prazo pode diminuir. 

TABELA 1- EVOLUÇÃO DO RENDIMENTO DE ALGUNS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DE CONSUMO 
INTERNO NO BRASIL. 

ANO = 

U PRODUTO 

38/45 46/55 56/65 66/70 73/80 

MILI10(KG/11A) 1.271 1.249 1.275 1.375 1.515 
LEITE* s/inf. slinf. 746 752 765 
FE1JÃ0(KG/11A) _ 812 682 658 649 504 
* Litros/vaca/ano 
Fonte: FAO, 1991.  

Link 
TaTCONsULTORIA EM AR_, E PORQUE NÃO DIZER EM GQT, É UMA PROFISSÃO EXTREMAMENTE 

EXIGENTE, REQUE:RENI X I AI :rA CAPACI FAÇÃO EM INÚMERAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS. OS 
AGRICULTORES ESTÃO PROCURANDO POR CONSULTORES DESTACADOS EM SEUS RECURSOS, QUE 
UNHAM UMA VISÃO HOLISTICA, COMBINANDO HABILIDADES PESSOAIS E PROFISSIONAIS EM BUSCA 
DE RECOMENDAÇÕES QUE MUITAS VEZES VÃO ALÉM DO CAMPO PURAMENTE TÉCNICO (SPIES, 

Administrar a propriedade. tarefa que os agricultores sempre executaram, a seu modo, de 
acordo com o seu grau de formação e informação. Observa-se, por outro lado, grandes avanços na 
ciência da Administração, com a criaçào de valiosos instrumentos de gestão, que ainda não foram 
incorporados aos procedimentos normais dos agricultores e dos técnicos que atuam na atividade 
agrícola. A necessidade de incorporar esses avanços cresce na medida em que aumentam, para os 

81/85 86/90 

1.788 1.888 
752 753 
464 440 



n 
agricultores, os problemas de baixa rentabilidade e de descapitalização (DALMAZO e 

n 
	ALBERTON1,1992). 

Os agentes de assistência técnica tem despendido muito esforço para difundir as tecnologias 
disponíveis mas com pouco sucesso, como pode se observar na Tabela 1. Há ainda o fenômeno da 
evasão de público dos trabalhos de extensão e a preocupação dos técnicos sobre o porquê da não 
adoção de novas tecnologias. 

00 ACiRICULTOR DEVE CONSIDERAR PRIMEIRAMENTE A IDEIA DO COMPLEXO AGRO-INDUSTRIAL, 
ta) QUE EVIDENCIA QUI.: CADA UNIDADE PRODUTIVA ESTÁ INSERIDA NUM CONTEXTO MAIS AMPLO, 

OIIL, EM GERAL, VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES Do CONSUMIDOR URBANO. OUTRO FATOR 
DAPORTANTE, QUE TEM Sll.X) CONSIDERADO COM BASTANTE INTENSIDADE. NO SETOR INDUSTRIAL E 
DE SERVIÇOS, REFERE-SE AOS CONCEITOS DE QUALIDADE TOTAL. ESTES VISAM ESTABELECER, 
CLARAMENTE, AS NECESSIDADES DOS CLIENTES EM CADA ETAPA DO PROCESSO PRODUTIVO, DE 
MODO A ATENDI-LOS DA MELHOR FORMA E SEM DEsPER IA.: los DE INSUMOS OU MÃO-DE-OBRA. 

O aprendizado e emprego das técnicas de administração rural (AR) e de gerenciamento tem 
sido considerado um importante instrumento para o sucesso de um empreendimento. Este 
instrumento é necessário para vencer a competição que se toma cada vez maior entre empresas, 
regiões produtoras e países. Na produção agropecuária brasileira, especialmente no segmento 
"dentro da porteira" pouco destaque ainda é dado às técnicas de AR e Gestão da Qualidade Total 
(GQT). O baixo nível de formação dos agricultores é, provavelmente uma das dificuldades para sua 
aplicação (TALAMTN1 e DALMAZO, 1993). 

(-) 	Co PROBLEMA NÃO ESTÁ NA INADEQUAÇÃO DA AR E GQT, MAS NA NÃO UTILIZAÇÃO DE UM 
MÉTODO ADEQUADO PARA PRODUTORES POUCO LETRATx)S E PROPRIETÁRIOS DE PEQUENAS, E ATÉ 
MEDIAS E GRANDES UNIDADES PRODUTIVAS. 

Os conceitos de GQT se aplicam, na produção agrícola, de duas formas: uma indicando que 
o produtor rural deve se preocupar em conhecer e atender as exigências dos compradores de suas 
mercadorias; a outra se aplica as instituições que prestam serviços ao produtor, em especial, à 
pesquisa e assistência técnica. NESTE CASO, O PRODUTOR RURAL É O CLIENTE.. As instituições devem 
procurar interpretar corretamente as necessidades destes clientes e oferecer os produtos e serviços 
que os mesmos desejam. Deve-se ter em mente que, em muitos casos, os agricultores tem 
dificuldade em formular claramente suas demandas e que as próprias instituições devem 
desenvolver métodos de levantar estas informações. 

ORAROS sito OS ESTUDOS APLICADOS SOBRE TÉCNICAS GERENCIAIS E RACIONALIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS Pl«IDUTWOS, OS QUAIS PODERIAM AUMENTAR A EFICIÊNCIA DOS EMPREENDIMENTOS, 
SEM EXIGIR NOVOS INVI:sTIMINTos. 

OQUANDO EXTENSÃO E PESQUISA ESTÃO CENTRADOS NOS ASPECTOS PRODUTIVOS DAS 
EXPLORAÇÕES, c.) QUE VALE É. A PROBABILIDADE FÍSICA; POUCA ATENÇÃO É DADA A 
LCONOIVIICIDADE DAS LAVOURAS. DEIXA-SE AOS PRODUTORES A DIFÍCIL TAREFA DE DECIDIR 
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SOBRE QUAL. É A mEmoR TECNOLOGIA E COMT3INAÇ:OES DE EXpLoRAcõEs, DE MODO QUE OS 
OBJETIVOS DA FAMÍLIA RURAL SEJAM AI .CANyu )Ds. 

Antes de tomar decisões de como plantar e que tecnologia usar, os produtores passam por 
um complexo processo decisório, consideram o conjunto de circunstâncias sócio-econômicas 
internas e externas, as circunstâncias naturais que afetam a sua propriedade, para, só então, 
considerar a tecnologia. Tecnologia é um pequeno circulo dentro de um universo bem maior. E 
comum o técnico fazer uma análise simplista dos problemas e jogar a culpa da não adoção de 
tecnologias nos produtores como resultado de conservadorismo ou tradição. Uma análise mais 
aprofundada mostrará a lógica destas decisões. O entendimento deste processo é possivel 
considerando o enfoque sistêmico (DALMAZO, 1992). 

Os OBJETIVOS DOS AGRICULTORES SEMPRE ESTÃO LIGADOS A UMA OU MAIS DAS SEGUINTES 
SIDJACOEs: SoIiREVIVÊNCIA/Risco MÍNIMO, CRESCIMENTO, LucRO ti pluisT1010, PODENDO SER A 
COMBINAÇÃO DE DUAS OU MAIS DELAS. Se o produtor esta mais preocupado em sobreviver, 
desenvolverá toda urna estratégia de trabalho baseada na redução de desembolso e riscos, dando 
menos ênfase á produtividade. Provavelmente sistemas de produção com intensivo uso de mão-de-
obra e o mínimo de capital. Pesquisadores e extensionistas devem ter métodos de trabalho que lhes 
permitam identificar qual é o estágio atual que se encontram os produtores do seu grupo-alvo, pois 

O do contrário poderão fazer recomendações fora da realidade do grupo e o resultado será a rejeição 
do trabalho. O que importa é entender que se os objetivos dos produtores não forem considerados 
não será possivel desenvolver a estratégia correta para cada grupo de agricultores. Poderemos falar 
em maximizar lucros para quem está no estágio de minimizar riscos e vice-versa. 

ENTENDER A COMPLICADA QUESTÃO DOS OBJETIVOS DOS PRODUTORES, E ISTO NÃO SE OBTÊM 
ATRAVÉS DE FORMULÁRIOS, COM A FAMOSA E TRADICIONAL. PERGUNTA: "QUAIS SÃO OS SEUS 
OBJETIVOS?", É PREMISSA BÁSICA. Uma metodologia chamada diagnóstico informal de propriedades 
tem sido usada de forma eficaz para identificar os objetivos dos produtores. O método é de fácil 
operacionalização e atende as necessidades de diagnóstico. Através de perguntas informais é 
possível, a pesquisadores e extensionistas, captar de modo rápido os objetivos e o projeto de vida 

Çì dos produtores. Em empresas privadas a metodologia de diagnóstico tem sido transmitida em 
treinamentos de um dia para técnicos de campo. Porém, a habilidade, está também, no compromisso 
de entender os objetivos e ao mesmo tempo trabalhar os aspectos produtivos transformando as 
características dos produtores sejam eles positivistas, normativistas ou criativos. A leitura do texto 
original de RHOADES (1989), permite o entendimento claro desta metodologia. 

r\ 
r\ 	00 AGRICULTOR, COMO Topos OS INDIVÍDUOS TEM UM COMPORTAMENTO RACIONAI., ISTO QUER 

DIZER QUE HÁ COERÊNCIA ENTRE OS OBJETIVOS QUE ELES BUSCAM ALCANÇAR E OS MEIOS PARA 
ALCANÇÁ-LOS. 

O 
A racionalidade dos produtores é diferente das dos técnicos. CHAMBERS (1984) e 

MYRREN (1964), afirmam que os valores dominantes entres os cientistas prejudicam a sua 
C") 	capacidade de trabalhar com pequenos agricultores. Enquanto o técnico pode pensar em maximizar 

a produção, o produtor pode pensar em redução de risco ou outros objetivos. Por esta razão, 
o 	CHAMBERS (1984, p. 6) completa que: 
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n 
r) 	 "é fundamental, portanto, que tenhattws consciência das nossas 'vendas' 

profissionais e de nossas visões bitoladas e reconheçamos que há coisas que não 
vemos, perguntas que não fazenws e relacionamentos que não identificamos." 

(1 	 A tendência do técnico é centrar-se em urna atividade econômica c nela especializar- 
se. O problema é particularmente importante no caso dos pesquisadores. Para trabalhar com o 
enfoque de AR é preciso desenvolver a visão do todo, pois é desta forma que o produtor vê sua 
propriedade. 

Com tipificação de propriedades pode se saber a que tipo pertence cada um dos produtores 
com que se trabalha. Pode-se então utilizar os dados de propriedades acompanhadas do mesmo 
grupo como referência para estas propriedades. O trabalho fica sustentado por um referencial 
padrão. Não é mais algo solto, é apoiado em dados de propriedades semelhantes. Os quadros de 
comparação de propriedades gerados pela gestão agrícola podem ser usados em reuniões de 
motivação e para o apoio de atividades técnicas. A análise de dados econômicos permite identificai' 
influência de cada técnica no resultado que interessa ao grupo. 

Conhecendo as propriedades, sistemas de produção e os objetivos dos produtores é possível 
fazer um planejamento para o desenvolvimento das mesmas. NESTE CASO O MELHOR INSTRUMEN10, 
E O MAIS SIMPLES, É A ORÇAMF.NTACAO (ORCAMENTAÇÃO PARCIAL. F. FLUXO DE CAIXA). Pode-se 
ajustar os objetivos e os possíveis resultados econômicos das tecnologias que técnico e produtor 
pretendem introduzir no sistema de produção. O trabalho fica apoiado em padrões e balizado por 
objetivos discutidos entre técnico e produtor. Todo o trabalho de diagnóstico e conhecimento do 
sistema de produção só tern sentido se resultar em um plano de desenvolvimento de propriedades 
que técnico e produtor fazem a partir dos fatos e dados do diagnóstico. 

r) 	As três premissas a seguir são tiradas de C1MIVIYT (1988) e é interessante analisá-la em 
conjunto: 

—> Os produtores se interessam pelo custo/benefício das tecnologias; 

Os produtores adotam as inovações passo a passo; e 

Eles consideram o risco de adotar novas tecnologias. 

A formação em escolas agrícolas ou cursos superiores em ciências agrárias não tem 
premiado a análise da economicidade das tecnologias e dos sistemas de informação. A formação é 

Ce.)  comportamentalizada e não se estuda com a profundidade necessária as implicações econômicas das 
decisões. O agricultor em sua simplicidade sabe, e tem exemplos amargos, que decisões erradas 
colocam em risco o seu patrimônio, o que os faz cautelosos e avessos ao risco. Em geral a sua 
estratégia é a adoção lenta de tecnologia e um recuo imediato a qualquer sinal de risco que não 

n 	possa controlar. 

OEstUDOs CONDUZIDOS EM SANTA CATARINA (SORRENSON ET AL., 1991) mc.)stRAm QUE MAIS 
DE 80% DAS UNIDADES PRODUTIVAS DO ESTADO SÃO CLASSIFICADAS COMO EMPRESAS n 

fir 

e  c) 



J
)
,
)
,
7
4
3
.

)1
/4
)
\
?
)

,•)
1/4)
)3

3
ç
.)

.)
),

),
?.

.)
,D

,D
D

)
D.
)
)

).
).
).

)
3
D

D
D

D
D

J
D

D
D

,)3
:.)D

3
'3

D
D 

FAMILIARES, POIS VENDEM MAIS DE 80% DO SEU PRODUTO BRUTO TOTAL PARA O MERCADO E 

UTILIZAM MÃO-DF-OBRA FAMILIAR. 

Os extensionistas e pesquisadores devem iniciar seus trabalhos pelo ponto no qual os 
agricultores se encontram. Uma identificação dos objetivos dos grupo envolvidos, seu grau de 
aversão ao risco serão os marcos para um trabalho ajustado às necessidades dos grupos. A Figura 2 
mostra o ponto que os extensionistas devem atuar: é no momento da tomada de decisão. Os 
antecedentes à tomada de decisão são a bagagem que ele possui e inc!ui cultura, valores, objetivos, 
aversão ao risco, etc. A tomada de decisão é representada na figura como urna cunha - um separador 
entre a situação anterior e a possível mudança. 

ANTECEDENTES 

CULTURA 
VALORES 
OBJETIVOS 
AVERSÃO AO RISCO 
DECISÕES ANTERIORES 
MOTIVAÇÃO 

FACILI 1-ADORES 

	

ESTOQUE DE 	 •  
- ENFOQUE DE ADMINISTRAÇÃO RURAL 

	

. 	: 	. 
QUAL .O RESULTADO E CONÔMICO? 

METODOLOGIA DE E X TE N  SÃO R URAL  
-COMO TR ANSP)IITlá AS NOVAS 

TECNOLOGIAS? 
REALI DADE  

. . . 	 .) 

PROCESSO RESULTADO 

A MUDANÇA 
(ADOÇÃO DE NOVAS 

PRÁTICAS) 
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No MOMENTO DA TOMADA 1)1l DECISOEs, O TECNIC0 AGE COMO UM FACILITADOR Do 
PROCESSO PROVENDO O PRODUTOR 1)0 CONJUNTO DE TNEORMAÇÕF.S QUE ELE NÃO DISPÕE E QUE SÃO 
FUNDAMENTAIS PARA SUA DECISÃO, Um exemplo são as previsões de preço futuro quando produtor 
está pensando em ampliar o número de matrizes de suínos; outro exemplo é a informação sobre o 
uso adicional de uréia no caso de urna estiagem. A AR deve cumprir o papel de provedora das 
informações necessárias para esta fase. 

r) 
Segundo DALMAZZO e ALBERTONI (1992, p. 18), há quatro pontos básicos a considerar 

n no uso da AR: 

1. "O entendimento dos objetivos dos produtores e do seu processo decisório; 
(") 	 2. Entendimento das condições sócio-econômicas dos produtores; 
(") 	 3. Quantificação da economicidade e dos riscos das novas tecnologias 

comparadas aos procedimentos atuais dos produtores; e 

4. A abordagem nutllidisciplinar da propriedade é necessária considerado que os 

o 
	produtores tem recanus escassos de terra, trabalho e capital." 

n 
Um dos pressupostos da GQT é trabalhar para a sobrevivência da instituição/empresa no 

longo prazo. Ocorre que nenhuma empresa sobrevive no longo prazo se não atender, com alta 
qualidade, as necessidades dos seus clientes. O cliente é o rei e aqueles que não lhe oferecem 
produtos e serviços de qualidade, inexoravelmente, vão desaparecer. 

()NÃO PODE HAVER DÚVIDA ALGUMA QUI: O PRIMEIRO PASSO PARA MUDAR É O DESEJO. 

Sempre que o trabalho humano satisfaz necessidades dc pessoas ele agrega valor. Aumentar 
o valor agregado de um produto é aumentar o número de características, deste, que são apreciados 
pelo cliente (CAMPOS, 1994). 

C3/4) 	 Uma propriedade, para inserir o GQ1' em sua rotina, deverá obrigatoriamente cumprir 
etapas de: 

Planejamento da Qualidade: definir novos padrões; 

.=> Manutenção da qualidade: cumprir os padrões, checar os resultados e atuar 
(-1 	corretivamente; e 
rfr 

Melhoria da Qualidade: alterar os padrões para atingir novas metas. 

O padrão é o instrumento básico do GQT, indicando a meta (Fim) e os procedimentos 
(meios) para execução dos trabalhos, de tal maneira que cada um tenha condições de assumir a 
responsabilidade pelos resultados de seu trabalho. Não existe gerenciamento sem Padronização 
(BON11.1.A, 1995). 

O 
n 
r 

rry 

Vt5 



Identificar as tarefas do processo produtivo e padronizar as críticas é, portanto, fator 
preponderante para o sucesso da atividade, sendo considerada por alguns autores como a mais 
fundamental das ferramentas gerenciais. O OBJETIVO DA PADRONIZAÇÃO É GARANTIR A 

(-) 	PREVISLI3ILIDADE DOS PROCESSOS. 
n 

Em um programa de GQT na agricultura, além da padronização, outra ferramenta é 
considerada básica. O tratamento de anomalias, que se constitui em um complemento à 
padronização, permitindo identificar a necessidade de novos padrões ou alterações dos já existentes. 

ri 	Qualquer desvio das condições normais de operação é uma anomalia e exige urna ação corretiva. 
n 

()ALIADA A ESTAS FERRAMENTAS DE AR E GQT, DEVE HAVER UM SISTEMA DE CONTROLE, OU 
MEDIÇÃO, IX) PROCESSO. PARA TANTO DEVE-SE MANTER ITENS DE CONTROLE (IC) EM TODOS OS 
PONTOS CRÍTICOS IX) PROCESSO. PARA O AGRICULTOR DEVE INTERESSAR IC REFERENTES AS 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DE SEUS PRODUTOS E PROCESSOS E TAMBÉM REFERENTES A RENDA 
DA ATIVIDADE (MARGEM BRUTA, FLUXO DE CAIXA). 

A experiência na extensão rural indica que a gestão à vista é a melhor forma de trabalhar IC 
com os produtores. CAMPOS (1994), relata que Gestão à Vista é, nada mais que, dispor seus 
principais itens de controle em local apropriado de tal forma que sejam de fácil acesso, isto é o que 
se denomina gestão à vista. 

Em resumo, são fatores básicos: padronizar todas as tarefas prioritárias; estabelecer um 
tratamento das anomalias e iniciar a monitoração dos resultados dos processos. Os resultados são as 
características dos produtos que afetam a satisfação das pessoas. 

OSÃO CONDIÇÕES VITAIS PARA UM PROJETO COMO ESTE, ASPECTOS COMO LIDERANÇA 
(COMPROMETIMENTO, FÉ E PARTICIPAÇÃO INTENSA), EOCATIZAÇÃO DA EMOÇÃO (MOTIVAÇÃO) E 
CONHECIMENTO 'TÉCNICO GERENCIAL (AR E GQT). 

Para tornar este programa possível emodificar a forma de trabalho destes 270 técnicos um 
ri 	conjunto de treinamentos foi organizado. O Treinamento básico dos técnicos ficou assim 

composto: 

n 

n 

Treinamento Duração Origem do treinamento 
Métodos 	 de 
transferência 	de 
tecnologia 

5 dias 
•1 	5 dias 

Curso 	et)) 	parceria 
Sadia/EI'AGRT 

Curso 	básico 	de 
Administração rural 

5 Dias Curso organizado na Empresa 

Cursos 	de 	Qualidade 
Total 

"varias 
etapas" 

Curso organizado na Empresa 

Cumbucas permanentes interno 
Reciclagens permanentes conforme 	diagnóstico 	da 

necessidade. 

o 



n 

n 

n 

r-) 

n 

n 

240 

230 

220 

210 

200 

RESULTADOS OBTIDOS: 

190 

180 

r-N 	170 
1988 

GRÁFICO 2; NÚMERO DE ANIMAIS ENTREGUES/PORCA/ANO. 
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GRÁFICO 4: INDICE DE EFICIÊNCIA EUROPEU (IEL) 
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n 
PROCESSO - CONCLUSÃO 

n 
REFLEXÃO 

O resultado alcançado permitiu modificar toda a forma de relacionamento com nossos integrados e 
rã 	hoje a equipe técnica vive e trabalha muito mais motivada pois os resultados estão aparecendo e os 

produtores são generosos quando somos competentes em ajudá - los a solucionar seus problemas. 

n 

n 

-n 
n 
n 



n 
Os ganhos da empresa também aparecem. Os gráficos apresentados dão urna amostra do aumento no 
TPA e Índice de Eficiência Europeu (IEE) dos frangos. Pode-se imaginar o impacto deste resultado 
ao multiplicar algumas gramas de ração a menos por quilo de frango por um abate acima de 
1.000.000 de frangos ao dia. 

Hoje a grande maioria das tarefas criticas dos produtores já está padronizada. Continua-se usando a 
análise comparativa para motivar os produtores a adotar os padrões técnicos. Os supervisores e 
técnicos tem a consciência que os produtores não tem nenhuma razão em trocar seus métodos de 
trabalho se não visualizam os benefícios financeiros advindos das mudanças. As orçamentações já 
entram no manual do treinamento dos padrões operacionais e uma nova geração de supervisores 
orientada para o uso das ferramentas gerenciais está trabalhando na empresa. Sabemos que um bom 
Supervisor e um bom Técnico de campo devem ter: 

rì 	Conhecimentos de métodos de transferência de tecnologia para produtores 
Conhecimento em administração rural 
Conhecimento técnico 
Conhecimento em Gestão pela Qualidade. 

Mas nada disto será efetivo se o conhecimento não estiver ordenado e que seja trabalhado da mesma 
forma por todos. As ferramentas gerenciais como padronização e MASP permitem esta 
sistematização. Os três padrões básicos deste trabalho são: 

n 
Padrão de definição dos produtores alvo 
Padrão de motivação usando análise comparativa e orçamentações 

(") 	
Padrão de diagnóstico de problemas técnicos em propriedades 
Padrões técnicos das tarefas criticas dos processos de produção. 

n 
Deste modo pode-se dizer que os métodos de trabalho na empresa foram modificados para 
introduzir as ferramentas que vem da Qualidade Total. 

Com os resultados da solução do problema definiram-se alguns padrões de treinamento para 
supervisores .  
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FORUM SOBRE FOMENTO FLORESTAL 

SISTEMA INTEGRADO NA PRODUÇÃO DE FUMO E 
REFLORESTAMENTO DA SOUZA CRUZ NA REGIÃO 

SUL DO BRASIL 

Saul Bianco 
Engenheiro Agrônomo - Departamento de Fumo 

SOUZA CRUZ S/A 



n 
FORUM SOBRE FOMENTO FLORESTAL - 20 E 21 DE AGOSTO 1997 - 

BELO HORIZONTE n 
ABRACAVE - Associação Brasileira de Florestas Renováveis 

Apresentação - SISTEMA INTEGRADO NA PRODUÇÃO DE FUMO E 
REFLORESTAMENTO DA SOUZA CRUZ NA REGIÃO SUL 

n 
n 

O SISTEMA INTEGRADO 
n 

A cultura do fumo se desenvolve na Região Sul desde o início do século. 
Teve um crescimento paulatino sendo hoje a principal atividade agrícola de 
mais de 160 mil famílias de pequenos produtores rurais, espalhados em 600 
municípios. Desenvolvido em sistema de integração, as II empresas do setor 
fornecem os insumos, prestam orientação técnica em todas as fases da cultura 
e garantem a compra da produção. 
Existem dois grupos básicos de fumo: o Galpão - cuja secagem é feita em 
condições naturais e o Estufa que necessita de fonte de calor para sua cura e 
secagem. 
Hoje, na Região Sul, são cerca de 110 mil produtores que desenvolvem a 
cultura do fumo estufa cuja fonte de energia mais utilizada ainda é a lenha. 
A Souza Cruz está integrada a 55 mil pequenos produtores rurais, cujas 
propriedades possuem cerca de 20 hectares. Além do fumo, cuja área de 
plantio é menos de 2 hectares, estes produtores cultivam milho (2,6 ha), feijão 
(1,2 ha), outras culturas (2,8), florestas (5,6 ha) e pastagens (8,2). 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA o 
n 
o 	

Na estrutura de campo da Souza Cruz, os Orientadores Agrícolas são 
responsáveis pelo acompanhamento dos produtores. Cada Orientador tem sob 
sua responsabilidade cerca de 180 produtores, com os quais, através de visitas 
técnicas ou reuniões grupais transfere novas tecnologias agrícolas, 

o acompanha todas as fases da cultura, orienta sobre conservação de solos, 
administração da propriedade e reflorestamento. 

o 

o 
o 

o 
o 



O 
O 

O CONSUMO DE LENHA 
O 
O 	Os produtores orientados pela Souza Cruz possuem 35 mil estufas. Cada 

estufa consome em média 34 metros estéreos de lenha por safra, o que resulta 
O 	num consumo de 1.200 mil metros anuais. Considerando a produção média 
O 	de 240 metros estéreos por hectare de eucalipto (com população de 2500 

plantas), significa que cada estufa consome por safra, cerca de 350 plantas de 
eucalipto, ou seja, menos de 0.15 ha de reflorestamento. 

O 
OS CAMINHOS PARA REDUÇÃO DE CONSUMO 

O 
O 	Nos últimos 20 anos promoveu-se uma melhora significativa da eficiência 

térmica das unidades de cura. Enquanto na década de 70 cada estufa consumia 
em média 55 metros estéreos, as mais modernas atualmente consomem menos 
de 30 metros, para curar o mesmo volume de fumo. 
Os principais fatores de melhoria foram: o isolamento térmico e reboco, 

O fornalha interna (fornalha Venturi), controle de oxigenação da combustão, 
uso de psicrômetro, ventilação forçada (recirculador) e o Controle 
Automático de Cura (CAC), que auxiliaram de forma significativa na 

O 	redução de consumo. 

O 
ALTERNATIVAS 

O Ao longo dos anos muitas alternativas estratégicas foram testadas, entre elas 
o querosene, gás e eletricidade. A única alternativa econômica, em situações 

O 
especiais é o carvão mineral, em regiões próximas às minas, como no sul de 
Santa Catarina e Depressão Central do Rio Grande do Sul, onde a empresa 
mantém 82 estufas com esta fonte de energia. 
Portanto, a lenha continua sendo a fonte de energia viavelmente econômica 
para cura e secagem do fumo. 
Com a operação do gasoduto da Bolívia esta situação poderá se reverter a 
favor da utilização de gás natural. 

O 
O 
O 
O 
O 
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O INCENTIVO AO RF,FLORESTAMENTO 

Há mais de 40 anos a Souza Cruz vem incentivando seus produtores 
integrados para a preservação da mata nativa e o reflorestamento. 
No início utilizava os canteiros e a tecnologia de produção de mudas de fumo 
para produção de mudas florestais. Isto é, unia pane do canteiro de , fumo era 
semeado pelo próprio Orientador, com sementes de eucalipto ou acácia negra, 
sempre fornecida pela empresa. 
Embora com bons resultados, haviam desvantagens: as mudas florestais 
ficavam prontas numa época em que os produtores não tinham tempo 
disponível para o plantio, além de não ser a época mais indicada para o 
reflorestamento (outubro/novembro). Com temperaturas mais elevadas as 
mudas tomavam-se mais suscetíveis ao ataque de formigas e à secas. 
Por outro lado, nem sempre as mudas eram de boa qualidade. 

n 
NOVA SISTEMÁTICA 

Cl 
A partir do momento em que a empresa definiu como ESTRATÉGICA a 
produção de florestas energéticas, passou a adotar uma série de novas 
medidas junto aos produtores assistidos. 
Mudas de qualidade, em época adequada 
Via estrutura de campo, foi montado uma rede de viveiristas (neste ano são 
295), próximos às áreas de cultivo de fumo, que passaram a fornecer mudas 
de qualidade, nas datas indicadas pelos próprios produtores. Isto é, na época 
em que se encontravam com maior disponibilidade de mão-de-obra e com as 
condições climáticas mais adequadas ao plantio (geralmente no inverno), 
O Orientador Agrícola fica como elemento de ligação entre o produtor e os 
viveiristas, a quem também assiste tecnicamente. 
A Souza Cruz, a partir da necessidade dos produtores, contrata e paga as 
mudas para cada vivierista. Para o produtor as mudas são financiadas ao preço 
de custo e ele só vai pagar com a venda da safra de fumo. 

(-) 	 Muitos viveiristas são também produtores de fumo 

o 
o 
fl 
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n 
n 

Campanha de motivação para o plantio. 
Foi desenvolvido um programa de motivação para conscientizar os produtores 
para a necessidade de preservar a mata nativa e fazer o reflorestamento. 
Foram utilizados rádio. folders, cartazes, audiovisuais e o jornal O Produtor 
de Fumo. Em seminários ou reuniões grupais com produtores o tema sempre 
é abordado. 
Além do apelo preservacionísta foi destacado o peso da lenha nos custos de 
produção, que em algumas regiões pode chegar a 14%. 

Cl 

Programa REFLORESTAR 
n 
(") 	Alguns dos fornecedores de mudas para os produtores de fumo eram 

Prefeituras que já dispunham de viveiros municipais. A Souza Cruz fornecia 
as sementes das essências e variedades mais adequadas para cada região. 
Esta parceria foi ampliada com a estruturação do Programa Reflorestar, 
atividade de incentivo e fomento, com o fornecimento de recursos de 
comunicação/motivação, sementes e materiais para produção de mudas. 
Durante 4 anos mais de uma centena de Prefeituras apoiaram esta parceria, 
fornecendo milhões de mudas a milhares de produtores, muitas delas 

(") 	gratuitamente. 
"Obrigatoriedade" de plantio. 
Para os produtores ainda não auto-suficientes foi criado um mecanismo que 
vincula a disponibilidade do crédito rural para custeio da lavoura de fumo, 
com o reflorestamento. Há o comprometimento do plantio de um número 
acordado de árvores a cada ano, até o atingimento da auto-suficiência. 
Foi a única forma de "sensibilizar" alguns produtores para a necessidade de 
reflorestar. (r) A empresa deixou claro para os produtores que sem reflorestamento muitos 
poderiam ficar fora do mercado. 
Definição de metas para o orientador e o produtor. 
A partir de levantamentos realizados em cada região agrícola, obteve-se a 
disponibilidade de florestas energéticas de produtores de fumo (ou não) e a 
respectiva necessidade de plantio. 
Estabeleceu-se metas para cada Orientador e para os produtores com pouca 

C) disponibilidade de florestas energéticas. 
Estas metas passaram a fazer parte do trabalho do Orientador e ele passou a 
ser avaliado também por estes resultados. 

n 
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As dificuldades 
fim dos fatores históricos na relutância dos produtores realizarem o 
reflorestamento é que para os colonizadores, a mata nativa era um empecilho, 
um estorvo na ampliação das lavouras. Era necessário realizar a derrubada 
para o plantio das culturas anuais. 
Os resultados do reflorestamento são obtidos depois de 6 anos, o que sempre 
parece muito para o agricultor que tem o resultado do seu trabalho em 4 a 6 
meses. 
As reservas de floresta sob a ótica dos produtores pareciam inesgotáveis. 
Alguns produtores, cerca de 15%, não tem condições de plantio para auto-
suficiência. Especialmente aqueles com áreas menores que 6 a 8 hectares em 
solos férteis em topografia plana ou os que tem propriedades pequenas com 
topografias íngremes em áreas de preservação natural permanente, 
provavelmente deverão se abastecer de produtores vizinhos ou parceiros, que 
tenham condições mais favoráveis para o reflorestamento (com a compra de 
lenha direto nas florestas). 
Os Resultados Souza Cruz 
Ha/Ano 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997/est 

plantio 9.912 8.764 10.228 11.200 14.819 13.634 13.102 9.007 8.275 9.000 

consumo 6.580 7.563 7.281 7.570 8.190 9.282 7.350 6.776 6.752 7.200 

superávit 3.332 1.201 2.947 3.630 6.629 4.352 5.752 2.231 1.523 1.800 

A AFUBRA (Associação dos Fumicultores do Bras 1), entidade que 
representa mais de 100 mil produtores de fumo, tem realizado desde 1982, um 
levantamento junto aos seus associados, monitorando as áreas cobertas com 
florestas nativas e reflorestadas. 
Em 82, a área com florestas nativas (mata primária e secundária) era de 272 
mil ha, enquanto a área reflorestada era de 66 mil ha. Em 96 as matas nativas 
tiveram um pequeno acréscimo cobrindo 277 mil ha, (mata primária e 
secundária) mas a área reflorestada subiu para 117 mil ha. O mesmo 
levantamento indicou, que nas propriedades do produtores de fumo as áreas 
cobertas com floresta passou de 25.9% em 82, para 32.2% em 96. 
Principais essências 
Eucalipto - 68% 
Acácia negra - 16% 
Bracatinga - 10% 
Uva-do-japão - 3 % 
Outras - (Jacatirão, araucária, grevilea, etc.) 3% 



n 
Clube da Árvore 
Programa de educação ambiental criado pela Souza Cruz em 1982. Iniciou 

r  com o pessoal de campo conscientizando alunos das escolas do meio rural, 
onde grande parte são filhos de produtores rurais, sobre a necessidade de 
preservar a mata nativa e ao mesmo tempo, dando suporte para a produção de 
mudas de essências florestais, que na sua grande maioria eram vendidas aos 
produtores de fumo. 
Foram desenvolvidos uma série de materiais didáticos, motivacionais e 
promoções de incentivo, estruturando e ampliando o Programa. Todos os anos 

te\ mais de mil escolas e entidades da Região Sul recebem sementes, lívretos, 
cartazes, folders, jogos educativos, materiais para a produção de mudas e 
participam de uma série de promoções, sempre com motivos ecológicos. 
Nestes 15 anos de atividade, além de ampliarem os conceitos de preservação 
ambiental, os participantes do Clube da Árvore produziram e plantaram mais 
de 12 milhões de mudas de essências nativas e exóticas. 
C) Programa teve o reconhecimento nacional com a distinção dos maiores 
prêmios da área como o Prêmio ECO - da Câmara Americana Brasil Estados 
Unidos, o Top de Marketing Educação Ambiental - da ADVB/SP e o Prêmio 
Expressão de Ecologia - da revista Expressão. 
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MODELO DE FOMENTO FLORESTAL E PARCERIA 
RURAL 

n 

(") 

Ronaldo Caneva 
Gerente Geral de Florestas para Mato Grosso do Sul 

'2 	 CHAMPION PAPEL E CELULOSE S/A 



nr)  R 	C (ifiliSSODI CONWITOff /MEU; JIDÁ 	
~ant. anoto 

RONALDO ANTONIO CMEVA 

CREA 53 Mn • VISTO/VS 5 645 
Envennnro %remai 

CEP 7911.5,320. Fana.« (06)) 521.3151 

16«una Gan* 73- CAIAR 

IRES LAGOA 5415 

n 
Ihn° Sr. 

n 

n 	 Dr. Marco Aurélio A. C. Machado cc: 
Arquivo: winword\kk\memocan.doc 

n 

D.D. Presidente da ABRACAVE 
n 

BELO HORIZONTE - MG 

n 
Prezado Senhor, 

n 
Estou ora lhe encaminhando material referente a palestra sobre "Modelo de 

Fomento Florestal e Parceria Rural da Champion", a ser incluído nos anais do 

respectivo Fórum, cujo conteúdo será motivo de minha palestra conforme Vossa 

solicitação. 

Sendo só para o momento, despedimo-nos 

31/07/97 	 Aten 	mente. 

n 

n 
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"MODELO DE FOMENTO FLORESTAL E PARCERIA 

n 	 RURAL DA 
n 

CHAMPION PAPEL E CELULOSE LTDA" 

n 

PALESTRA A SER PROFERIDA NO 

"FÓRUM SOBRE FOMENTO FLORESTAL" A 

SER PROMOVIDA PELA ABRACAVE NO DIA 
n 

21 DE AGOSTO DE 1997. 
o 
o 
o 

o 
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[E.M.!~ -Fceecn (0671531315,  
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n 
n 

n 

n 	PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE MADEIRA DE  

EUCALIPTOS EM ÁREAS DE TERCEIROS  

1 - OBJETIVOS 
n 
n 	Formação de floresta do interesse industrial em terras de terceiros, 
n 

mediante contratos de participação com garantias ou prioridade de compra, a 
n 

preços de mercado, da produção de madeira resultante. 

n 

2 - VANTAGENS 

2.1 - PARA A INDÚSTRIA  

* Aumento da disponibilidade de madeira na região de influência 
n 

do projeto. 
n 

* Manutenção dos preços de mercado da madeira em níveis 
n 

mais suportáveis à atividade industrial. 

* Envolver os proprietários rurais nos negócios da empresa, ou 

o 
seja, produção de madeira. 

* Reduzir as pressões das comunidades sobre a indústria ou projeto. 

* Reduzir a dependência de compra de terras para os projetos 

florestais. 

n 
n 

o 
o 
o 



n 
o 

o 
(-) 

2.2 - PARA OS PROPRIETÁRIOS RURAIS 

* Nova opção para diversificação das receitas da propriedade rural. 

* Utilização de áreas agrícolas ou de pastagens degradadas tornadas 

impróprias à produção. 
o 

* Otimização da utilização de maquinas e mão-de-obra disponível na 
o 

propriedade rural. 
O 
o 
o 

3 - MODALIDADES 

3.1 - FOMENTO FLORESTAL 

Designado juridicamente de "Compromisso de. Cessão de Mudas e 

Venda de Madeira" e é firmado diretamente entre o Proprietário Rural  e a 
o 

Chamoion Papel e Celulose Ltda.  
o 
o 
o 
o 	3.1.1 - RESPONSABILIDADES / COMPROMISSOS  
o 

• DA CHAMPION 

* Doação da mudas necessárias à implantação do Projeto. 

* Fornecimento de assistência técnica à implantação, manutenção 
o 

florestal e manejo das brotações. 

o 
O 
o 
o 
o 
o 
o 



fl 
r) 
r) 
<-3 	* Pagamento da madeira no preço de mercado para madeira em pé 

vigente na época de cada corte. 

* Exploração da madeira entre o 6° e o 7° ano após o plantio. 

• DOS PROPRIETÁRIOS RURAIS r) 
* Abertura de carreadores, aceiros e caminhos de acesso à área. n 
* Formação e manutenção do maciço florestal. 

* Transporte das mudas necessárias com cheque de caução ou nota 

promissória de caixas e tubetes fornecidas a título de empréstimo. 
n 

* Prioridade total a companhia na compra da madeira produzida. 

* Reembolso do valor atualizado das mudas cedidas, em caso de 

qualquer impedimento de venda da madeira produzida. 

3.1.2 - RESULTADOS (ATÉ DEZ./96) 

VINCULADO A CPC MOGI GUAÇÚ 

ÁREA N° MUDAS DIST.MÁXIMA 

(ha) (x1000)  (Km) 

14.000 32.000 100 Km 

VINCULADO A CPC - MS 130 200 100 Km 

o 

o 
o 

o 

r) 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 



3.1.3 - CUSTOS 

ADMINISTRAÇÃO 

MUDAS 

US$ 65 1 ha 

US$ 135 / ha 

TOTAL US$ 200 / ha 

t • 

n 

n 
n 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
(--) 	3.2 - PARCERIA RURAL 

Denominado juridicamente de "Contrato de Parceria Rural Extrativa 

Guaçú) ou Chamflora - Três Lagoas Agroflorestal Ltda (MS) (Parceiro 

Outorgado) e, a Champion Papel e Celulose (Compromissária Compradora). 

n 
h 	3.2.1 - RESPONSABILIDADES / COMPROMISSOS  

• DOS PROPRIETÁRIOS RURAIS  
o 

* Cessão e transferência da posse da área livre e desembaraçada de 
o 

ônus, hipotecas e litígios. 

o 

o 

com Compromisso de Venda e Compra de Madeira" e é firmado entre o 

proprietário rural (Parceiro Outorgante), Chamflora Agrícola Ltda (Mogi 



n 
fl 

n 
* Servidão de passagem em todas as estradas e caminhos de acesso 

n 	a área e gleba. 

* Reserva legal cercada e averbada. 

* Venda a CPC de toda madeira produzida relativa a parte que lhes 

cabe por direito. 

* Dar preferência de compra da madeira produzida na 2a  rotação em 

caso da não renovação do contrato para condução da rebrota. 

* Respeitar e fazer respeitar por seus sucessores, herdeiros ou 
n 

legatários o contrato de parceria em todos os seus termos e cláusulas. 

* Dar preferência a parceira executora de compra total ou parcial da 

área, objeto da parceria, em igualdade de condições com terceiros, em caso 

de intenção de venda da mesma. 

* Em caso de qualquer impedimento, reembolsar a Comprimissária 
r) 

Compradora, o valor investido na implantação e manutenção florestal do 

maciço, bem como os valores dos pagamentos efetuados a título de 
n 

adiantamentos, devidamentet corrigidos. 

\ 

• DA PARCEIRA EXECUTORA  

* Obtenção dos licenciamentos legais e ambientais necessários. 

* Execução dos serviços topográficos necessários. 



o 
o 
o 

* Conservação de caminhos, aceiros protetores, cercas divisórias, bem 

como, dos recursos naturais existentes na área. 

* Formação e manutenção do maciço florestal utilizando as técnicas 
✓) 

	

	que julgar convenientes  (espécies ou clones, fertilização, espaçamentos, 

etc). 
o 

* Pagamento do ITR incidente na gleba durante a vigência di contrato. 
o 

* Destoca e enleiramento dos resíduos florestais 6 meses após o 

o término da 2a colheita florestal. 
o 

* Venda a CPC de toda a madeira produzida relativa a parte que lhe 

cabe por direito. 

* Colheita florestal de toda madeira produzida na área de parceria. 

Ti 	• DA CHAMPION n 
e) 	* Adquirir toda madeira produzida na área de parceria de propriedade 
o 

da parceira executora e do proprietário rural. 

o * Pagar toda madeira adquirida ao preço de mercado para madeira em 
o 
o 	pé, vigente na época da colheita. 

* Arcar com todas as despesas de corte e transporte da madeira 

adquirida. 
o 

o 

o 
ri 



ci 

n 

* Efetuar medida de cada caminhão por ocasião da chegada em seus 

pateos de recebimento de madeira, bem como, emitir comprovante de 

recebimento a manter registro de todas as entregas. 

* Efetuar o seguro do maciço florestal de maneira a eximir a ela e a 

terceiros, de quaisquer responsabilidades civis ou de outra natureza. 

3.2.2 - PRAZOS 

A) DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

* Data da entrega da área livre, desembaraçada, desocupada para 

início do plantio até a colheita da madeira produzida. 

B) DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO  

* 7 anos a partir da data da efetivação de plantio da área, até a colheita 
e) 

final da madeira produzida na 1a rotação. 
o 

* Prorrogável por mais 7 anos após o 1° corte, correspondente ao 

período da 2a  rotação, mediante comunicado por escrito da parceira 

(") 

	

	
outorgada (executora), 6 meses antes da época prevista para a 1 a  colheita 

florestal. 

o 
	* Os períodos contratuais acima, referentes a 1° e 2a  rotação, são 

automaticamente prorrogáveis por mais 3 anos, segundo a conveniência e 
e) 

necessidade de abastecimento da indústria, mediante comunicado por escrito 

da Compromissária Compradora na época em que o plantio ou brotação 

completarem 6 anos de idade. 

e) 
r") 

o 



n 

ri 

n 

n 

ri 

r) 

ri 
OBS:1) Por ha efetivamente plantado. 

ri 

encerramento da colheita florestal da 1a rotação (r rotação). 
rl 
ri 
rl 
ri 

rZ 

1a ROTAÇÃO r ROTAÇÃO 

PAG.ÚNICO PAG.PARC. PAG.ÚNICO PAG.PARC. 

PARC. EXECUT. 60% 65% 50% 55% 

PROP. RURAL 40% 35% 50% 45% 

PAGAMENTOS 6° ANO 2°, 4° e 6° ANO 6° ANO 2°, 4° e 6° ANO 

PAG.ADICION. 8° ANO 8° ANO — — 

PAGT° FINAL Por ocasião do corte, após apuração final do vo ume de madeira, 
entregue na fábrica, ao preço de mercado vigente na época, 
descontando-se os valores pagos antecipadamente. 

3.2.3 - PARTICIPAÇÕES / PAGAMENTOS 

2) A partir da data da efetivação do plantio da área (1 a  rotação) ou do 



ri 
n 

3.2.4 - OUTRAS CONDICIONANTES 
kr) 

a) As operações de colheita florestal poderão ser totalmente 

mecanizadas através de equipamentos de grande porte. 
fe) 

b) O sistema de recebimento de madeira poderá ser modificado de 

estereo para tonelada com prévio acordo entre as partes dos valores, critérios 

e condições para a devida conversão. 

c) O PROPRIETÁRIO RURAL: 

* Concorda em não onerar a gleba, objeto da parceria, com quaisquer 

ônus reais ou convencionais que possam ter refelxo direto e indireto na posse 

da parceira outorgada. 
o 

* Concorda com a transcrição do contrato no registro do Cartório de 
ri 

Títulos e Documentos competente. 
ri 

* Compromete-se o auxiliar a parceira outorgada na extinção de 

eventuais focos de incêndio no maciço florestal. 

Permite o livre trânsito na gleba da Parceira Outorgada, 

Compromissária Compradora ou a quem essas designar, desde que restrito 
(-) 

"as atividades florestais, não sendo permitido a parceira executora a abertura 

de passagens ou de estradas na gleba em favor de terceiros. 
cfl 

* Arcará com os tributos ou ônus da gleba, objeto da parceria, durante 
o 

a vigência do contrato, excetuando o pagamento do ITR. 
ri 

o 



n 

d) As benfeitorias feitas na gleba tais como: pontes, porteiras, mata-
r) 

burros, abertura e revestimento de estradas e plantio de nativas, se 

executado, são autorizadas pelos proprietários, porém, reverterão em 
n 

benefício dos mesmos sem ressarcimento quaisquer despesas. 

e) A ocorrência de fenômenos naturais tais como: incêndios, secas, 

inundações, etc., exime as parceiras de quaisquer responsabilidades, 

devendo a Compromissária Compradora, decidir qual o melhor destino a ser 

dado a madeira que escapar daqueles fenômenos. 

f) Os prazos são fixados para: 
n 

* O proprietário rural entregar a área para o início do plantio e da 

vigência do contrato. 

* A parceira executora efetivar o plantio a partir do início da vigência do 

contrato. 

g) Após o término da 2a  colheita florestal, em caso de renovação do 

contrato para condução de rebrota, a parceira executora tem o prazo de 120 

dias para reconstruir as cercas por ela demolidas, com responsabilidade dos 

proprietários fornecerem os materiais necessários. 

n 

n 
n 

n 
n 



n 

n 
n 
n 
n 
o 

3.2.5 - ÁREAS / PROGRAMA 

PROGRAMA ANUAL (ha) 

S.PAULO 1.800 (1) 

MS 1500 a 3000 
(2) 

(1) 1.300 ha de fomento a 500 ha de parc. rural. 

(2) Só parceria rural .  

3.2.6 - ESPÉCIES / ESPAÇAMENTOS 

Mogi Guaçú - E. grandis (sementes) / clones: 3 x 2; 3 x 2,5 e 3 x 3 

Mato Grosso do Sul - E. urophylla (sementes) / clones: 3 x 2,5 e 3 x 3 

o 
o 

3.2.7 - CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO 
o 	

* Tamanho da área - 	Mínimo 100 ha 	Máximo 500 ha. 

* Distância da fábrica - 	Máximo 100 km. 

* Qualidade do Site - 	Potencial de crescimento. 

* Localização 	 Proximidade 	à 	rodovias 

pavimentadas, estradas de acesso, 

o 



n 

vizinhança às áreas próprias ou a outras 

áreas de parceria. 

* Cobertura vegetal 	Preferidas áreas de pastagens ou de outras 
n 

culturas 	sem 	necessidades 	de 
n 

desmatamentos de vegetação nativa. 

* Custos de Implantação - Níveis de mecanização, grau de limpeza do 

terreno, presença de erosões, infra-

estrutura a construir, etc. n 
* Outros 	 Documentação em ordem, manutenção 

n 
da reserva legal. 

n 

n 
1-) 	3.2.8 - DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS 
n 
r) 

n 
n 

n 
n 
n 
n 

n 

n 
o 
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FORUM SOBRE FOMENTO FLORESTAL 
fl 
n 
o 
n 

n 
o 
o 

MODELO DE FOMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE 
o 	RECUPERAÇÃO FLORESTAL DE SÃO PAULO 

n 

o 
o 
o 
o 

Afrânio César Migliari 
Diretor Executivo da FARESP 

Federação das Associações de Recuperação Florestal do Estado de São Paulo 

o 

o 



1 INTRODUÇÃO 
n 
(-"N 	 O Brasil, aos moldes da maioria dos países do mundo, optou por um modelo 

n 	de desenvolvimento econômico atrelado à ocupação desordenada e ao extrativismo, 
sem preocupação com a reposição e, por consequência, com a sustentabilidade 
ambiental e o consumo. 

n 
A prática tem demonstrado que esta sistemática econômica relega a segundo 

plano regras básicas que regem a natureza e a sobrevivência do homem. E que, 
aos benefícios imediatos derivados dessa conduta, a contrapartida vem ra ser a 
exaustão das reservas naturais e o desequilíbrio dos ecossistemas. 

C.‘ 
(-) 	 A sociedade, que vem recebendo os impactos negativos de sua própria ação, 

e diante da escassez de matéria-prima e da desestruturação do meio-ambiente, se 
vê diante da necessidade de tomar atitudes que resultem em soluções práticas, em 
vista do risco iminente da perda de suas fontes de matéria florestal e de sua própria (") segurança.-- 

C.) 
n 

2 AS ASSOCIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL 
n 
n 	 A falta de tecnologia na formação de povoamentos florestais ao nível de 

n 	
pequenas e médias propriedades rurais, bem como políticas incipientes para o setor 
e o próprio modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo País, resultaram 
em uma cultura de desflorestamento e na crença de que empreendimentos florestais 
somente são viáveis para grandes empresas. Cabe à sociedade moderna, que hoje 

(-) 

	

	conclui ser inadmissível a utilização dos recursos naturais sem um plano de 
recuperação que garanta a sustentação do consumo, atuar no sentido de reverter a 

n 	
realidade atual. 

Aproveitando o ensejo propiciado pela Constituição Brasileira, no sentido de 
transferir responsabilidades ao setor privado, as associações de recuperação 
florestal se apresentam como uma ferramenta eficiente e desburocratizada para 
criar soluções no âmbito florestal, promovendo não só a sustentação do consumo, 
como também desenvolvendo condições de recuperação e preservação do meio- (-) 
ambiente. 

(-) 

2.1 O QUE SÃO AS ASSOCIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL 

São empresas de direito privado sem fins lucrativos, pluriparticipativas e tr‘ 
n 	

abertas à sociedade, que atuam na área de fomento florestal dirigido a pequenas e 
médias propriedades rurais. n 

n 
n 
n 
n 
n 

n 
n 
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o 
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o 
o 
o 
O 
o 
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o 
o 
o 

O 

4.) 

fà 
o 
O 

o 

o 

o 

4) 

O 

Representam uma forma de organização da sociedade civil, que, através do 
associativismo, visa promover soluções práticas e eficientes para problemas que 
afetam uma determinada comunidade na área florestal, com todos os seus 
desdobramentos. 

Sua sistemática de ação opera ao abrigo das determinações da Constituição 
Federal, e sua forma organizacional, como entidade jurídica, lhes garante o direito 
de representatividade para defender interesses difusos, pleitear, participar e propor 
soluções. 

Dentro deste contexto, as associações de recuperação florestal são empresas 
cujos objetivos dentro do setor podem ser os mais diversos, podendo ainda 
apresentar diversas formas de combinação de atividades, com a função de 
solucionar, de forma eficiente, os problemas específicos daquela sociedade que se 
organizou na defesa de seus interesses. 

2.2 OS TIPOS DE ASSOCIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL 

São diversos, os tipos de associação de recuperação florestal que a sociedade 
civil pode organizar: 

• associações voltadas para a sustentabilidade do consumo de matéria 
prima florestal; 

• associações voltadas para o desenvolvimento de programas 
agroflorestais ou silvipastoris; 

• associações voltadas para o desenvolvimento de programas de 
recuperação ambiental; 

• associações voltadas para o desenvolvimento de programas múltiplos, 
cobrindo mais de um segmento de interesses. 

De forma geral, a orientação desses programas de trabalho tem correlação 
com as fontes de recursos financeiros direcionados ao funcionamento da empresa. 

2.3 FONTES DE RECURSOS 

• Recolhimento da reposição florestal pelos pequenos e médios 
consumidores, prevista no Código Florestal; 

• repasse de verbas públicas; 
• recursos internacionais; 

2 



• recursos dos próprios consumidores interessados; 
(") 	 • programas desenvolvidos por instituições financeiras; 

• recursos de origem conjugada de diversas fontes; 
• outros. 

A situação mais comum vem a ser a constituição da associação com base nos 
recursos da reposição florestal, recolhidos diretamente pelos pequenos e médios 
consumidores interessados em criar sustentação para seu consumo. 

A parte principal dos recursos é destinada à formação de reflorestamento de 
produção, e um percentual é dirigido à recuperação ambiental. 

Em fase mais adiantada, e com recursos originários de repasses ou de outros 
agregados ao recolhimento da reposição, as atividades são ampliadas, cobrindo a 
maior gama de objetivos possível (operacionalização do Projeto, item 4.1.2). 

(-) 

n 
3 ASPECTOS BÁSICOS PARA A CRIAÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO DE 

(") 	RECUPERAÇÃO FLORESTAL 

A criação de uma associação de recuperação florestal não é um processo 
complicado, embora exija a observação de alguns aspectos para que o 
empreendimento tenha sucesso. 

n 
n 

3.1 PERFIL DOS ORGANIZADORES 

O grupo de pessoas que se encarregará de encaminhar a Associação nos 
seus primeiros passos, deve ser representativo e dispor de bom trânsito entre os 
empresários ou os indivíduos que compõem uma determinada área de interesse. 

Tomemos, como exemplo, os pequenos e médios consumidores de matéria 
prima florestal energética (ceramistas, oleiros, padarias, pizzarias, carvoarias, 
indústrias da alimentação, secadores etc.), interessados na sustentação do seu 
consumo. Certamente, o grupo organizador deve contar com representantes do 
maior número de segmentos de consumidores, com capacidade de convencimento, 
e credibilidade junto aos futuros associados, para a apresentação do programa e 
consequente adesão ao mesmo. 

n 
n 
n 
n 	 3 

n 
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3.2 PERFIL DOS ASSOCIADOS 

De um modo geral, a participação está ligada ao interesse individual de cada grupo .  

Ainda utilizando o exemplo dos pequenos e médios consumidores de produtos 
florestais energéticos, a ala de interesse estará relacionada aos usuários da lenha 
como fonte de energia. Contudo, não existe nenhum impedimento à participação de 
pessoas ou entidades interessadas na preservação ambiental, tema que certamente 
fará parte dos objetivos de todas as associações. 

Como outro exemplo de participação, podemos citar as Associações que 
	o 

desenvolvam programas agroflorestais em propriedades rurais, como fonte de renda 
alternativa trabalhando com essências nativas da região, como fornecedores da 
industria moveleira, faqueadoras, laminadoras, fábrica de caixas, indústria de suco, 	o 
ou polpa de frutas concentrada etc. 

Os grupos, de participantes, como vimos, poderão ter interesses diversos dos 
	o 

exemplos citados. Os objetivos comuns é que determinarão as metas e, por 
consequência, os tipos de associação a criar. 	

o 
o 

o 
3.3 ALINHAMENTO DE OBJETIVOS 

o No momento em que uma entidade define seus objetivos, estará mostrando à 
o sociedade, e principalmente ao grupo de interesse comum, os motivos de sua 
o criação. Aos organizadores, cabe definir com clareza esses objetivos, delineando o 
V contorno dos mesmos com adequação á realidade e aos interesses do conjunto de 

pessoas envolvidas. Esse é um dos fundamentos para a construção do estatuto O social da empresa. 	 o 
Tomemos, mais uma vez, o exemplo dos pequenos e médios consumidores de 

o matéria prima florestal energética. Neste caso, os objetivos podem ser divididos em: 

objetivo principal,  que é o cumprimento da reposição florestal prevista na 
legislação, a que se vêm obrigados os associados, através de "Programas de o Recuperação Florestal"; 

objetivos complementares,  que podem ser, entre outros, os de: 

o • introduzir a silvicultura na região, como um novo tipo de agricultura para os 

o pequenos e médios proprietários rurais, estimulando-os à adoção da atividade 
como alternativa de renda; 	 o 

• plantar na região um número de árvores igual ou maior do que o consumido pelos (0)  
associados recolhedores; 

4 
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r' 	• contribuir para atividades que visem a recuperação, preservação ou 
enriquecimento dos recursos naturais na área de abrangência da associação. 

n 
Nesse contexto, muitos outros objetivos podem ser alinhados com adequação 

à realidade local, de tal forma que os propósitos sejam alcançados, produzindo 
benefícios à sociedade. 

n 
3.4 DELINEAMENTO DE ESTRATÉGIAS 

n 
Certamente, cada associação deverá determinar suas próprias estratégias, 

uma vez que estas dependem dos objetivos que foram estabelecidos e da realidade 
sócio-econômica de sua área de atuação. 

n 
3.5 AVALIAÇÃO DE PERSPECTIVAS 

n 
r") 	 Tendo em vista as variáveis de objetivos e de tipos de associação, é 

recomendável às lideranças que cuidam da fundação a prudência de avaliar as 
perspectivas do empreendimento em relação ao contexto sócio econômico local. 
Nessa avaliação, alguns pontos podem ser previamente abordados, com vistas a 
organizar a sistemática de ação. 

n 
3.5.1 Apoio da Comunidade 

(-) 	 Através de contatos, de exposição de motivos e do programa, diretamente com 
consumidores, agricultores, órgãos de extensão e pesquisa, cooperativas, 
prefeituras etc., pode-se avaliar qual o grau de receptividade daquele programa 
proposto. 

Através do resultado dessa pesquisa nas diversas vertentes, pode-se averiguar 
se aquelas condições a serem oferecidas pela associação seriam as ideais, ou se 
as mesmas deveriam sofrer modificações para atender de forma mais eficiente ao 
conjunto de interesse envolvidos. 

n 
Dentro dessa atividade preliminar, é interessante levantar qual o grau de apoio 

oferecido pelas prefeituras municipais, cooperativas e outras entidades, tendo em 
vista que, desse apoio, pode derivar minimização de custos na implantação de 
projetos florestais. 

n 
n 
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A divulgação de objetivos e da plataforma de trabalho, mostrando como serão 
conjugados interesses econômicos, sociais e ambientais, é de fundamental 
importância para que os organizadores da futura associação possam ter uma visão 
nítida sobre as perspectivas do empreendimento. 

3.5.2 Atração de Associados 

Uma vez detectado o apoio da comunidade ao empreendimento, uma das 
ações prioritárias é determinar estratégias para atrair os potenciais associados. Mais 
uma vez, a divulgação dos objetivos e da plataforma de trabalho é uma ferramenta 
eficiente para o fim proposto. 

Por exemplo: demonstrar aos pequenos e médios consumidores que, através 
do recolhimento da reposição florestal diretamente a uma associação, os recursos 
por eles recolhidos serão utilizados para plantar árvores, que estarão a curta 
distância e disponíveis para comercialização. Essas árvores, ou matéria prima 
florestal. estarão perto do consumidor, propiciando redução de custos e, por 
consequência, possibilitando a melhoria da competitividade de seus produtos. 

Cabe, ainda, lembrar àqueles consumidores que os recursos da reposição, por 
eles recolhidos, permanecerão na região, gerando serviços, produtos e riquezas. 
Um "valor árvore", a ser recolhido menor do que habitualmente. certamente é um 
fator de atração. O interesse demonstrado pelos potenciais associados será um 
excelente parâmetro de avaliação para o grupo organizador. 

3.5.3 Dimensionamento 

Com base nos levantamentos anteriores, o grupo organizador já pode ter uma 
visão geral sobre o número de recolhedores ou de outras fontes, qual o número de 
árvores que podem ser recolhidas e, consequentemente, o número de árvores que 
deverão ser plantadas, em um determinado intervalo de tempo, nos projetos de 
reflorestamento da associação. Será possível, também, avaliar qual a área de 
abrangência que pode ser atendida, correlacionada à fonte de recolhimento de 
recursos. Com  mais esses dados, os grupos determinará, ainda, a viabilidade, a 
extensão do empreendimento e a possibilidade de cumprir os objetivos tratados. 

Aos organizadores, cabe ajustar os fatores, dimensionando o empreendimento 
de forma a que a associação tenha capacidade constante de honrar seus 
compromissos econômicos, sociais e ambientais. 
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3.5.4 Investimentos Iniciais 1-1 

A normalização do ciclo de arrecadação é um fator que demanda um certo 
tempo, exigindo algum esforço financeiro do grupo organizador. 

Um exemplo bastante comum, no caso dos consumidores de matéria prima 
florestal energética, é o grupo organizador dar o princípio e o exemplo, fazendo seus 
recolhimentos da reposição para suas associações logo após a fundação, para que 
os passos iniciais tenham respaldo financeiro. 

o 
Cabe lembrar que, nesta fase, não vale a pena economizar demais, pois os 

te-) 	investimentos bem centrados tendem a reduzir o custo-árvore plantada no processo 
de implantação. 

o 
Cl 	3.6 A FUNDAÇÃO 

Urna vez definidos os objetivos e estratégias, e com sua configuração 
rr) 	delineada e corroborada pelo levantamento de viabilidade feito pelo grupo 

organizador, o próximo passo será a fundação da associação de recuperação (-) 
florestal. 

No processo de fundação, além do detalhamento dos objetivos e da 
O sistemática operacional para motivação do grupo de interesse presente, 

procedimentos legais como aprovação do estatuto e outros devem ser abordados. 
Estes procedimentos serão delineados mais adiante. 

O 

3.6.1 Aspectos Administrativos 

Dentro do conjunto de sócios fundadores, o grupo organizador promoverá a 
eleição da diretoria, segundo a sistemática estabelecida no estatuto social aprovado 
(conforme modelo, às fls. 20) .  

O mais comum vem a ser a montagem da diretoria tendo como participantes: 
• Presidente 
• Vice-Presidente 
• 1° Secretário 
• 2° Secretário 
• 1° Tesoureiro 
• 2° Tesoureiro 
• Conselho Fiscal Efetivo (composto por 3 associados) 
• Conselho Fiscal Suplente (composto por 3 associados) 

O 
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3.6.2 Procedimentos Complementares 

o 
Dada a movimentação de mudas, que é uma característica de seu trabalho, as 

associações terão que omscrever-se junto à Receita Estadual. 

Como prestadora de serviços, deverão se registrar no ISS, junto às prefeituras 
‘al municipais. 

Como empresas agroflorestais, necessitarão de registro junto ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 

Para reg

• 

istro junto aos órgãos públicos do setor (IBAMA e SEMA), as 
associações deverão consultá-los para averiguação das exigências e 
procedimentos, que poderão variar de uma região para outra ou de um estado para 
outro, e de acordo com o tipo de associação que foi fundada. O 

o 
3.7 PROGRAMA E PROJETO 

Uma vez estabelecidos os objetivos e as estratégias no estatuto, as atividades 
a serem desenvolvidas, sua sequência e interligação são esquematizadas através 
de um "programa", que definirá, para cada área, as operações que deverão ser 
executadas e sua ordem operacional. 

A forma de execução das operações definidas no "programa" será determinada o 
por um "projeto", que tem uma conotação mais técnica, e contém detalhamento dos 
procedimentos. 

o 

4 SISTEMÁTICA OPERACIONAL 	 4) 

Uma associação de recuperação florestal é uma empresa e, como tal, deve ser 
administrada. Embora não objetive a obtenção de lucros, tem metas bem definidas, 
que devem ser atingidas, e contas a demonstrar. Dessa forma, administrar esse tipo 
de empresa infere cuidar de duas vertentes operacionais independentes: 

• operacionalização do conjunto de ações destinadas a transformar os O 
recursos recolhidos em árvores efetivamente plantadas (projeto); e 

• operacionalização financeira e contábil, ou plano de contas. 	 O 
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Anualmente, as associações deverão encaminhar suas declarações de isenção Q 
de Imposto de Renda, por serem entidades sem fins lucrativos. 

Como empresa com funcionários, deverão inscrever-se junto ao IAPAS. 
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Produção 
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Pessoal 
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Financeiro 

Setor 
Contábil 

DEPARTAMENTO 
TÉCNICO 
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4.1 OPERACIONALIZAÇÃO 

Para desenvolver ações que resultem em sucesso, é fundamental, desde o 
princípio, estruturar a empresa de tal forma que haja controle eficiente das 
atividades e ordenamento das ações. 

4.1.1 Organização Administrativa 

Para o funcionamento de qualquer empresa, é necessário que exista uma 
estrutura funcional, com equipe competente para desenvolver os trabalhos de cada 
área. 

ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO 

De acordo com o porte do empreendimento, nas fases iniciais e para algumas 
áreas, um mesmo funcionário poderá cobrir mais de um departamento ou setor. 

Para desenvolver seus trabalhos, cobrindo as duas vertentes operacionais, a 
administração conta com o: 
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Com base nos recursos recolhidos, a administração determinará as metas a 
serem atingidas, acionando essas duas áreas. 

  

4.1.2 Operacionalização do Projeto 

Uma vez determinadas as metas a atingir, ou seja, qual o número de árvores a 
plantar, qual a área a recuperar ou qual o volume combinado de serviços a prestar, 
o departamento técnico é acionado e passa a executar suas atividades de acordo 
com o fluxograma sugerido a seguir: 

1 0 
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• Departamento Técnico, para o desenvolvimento do projeto; e o 
• Departamento Administrativo, para cuidar dos setores pessoal e 

financeiro. 
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METAS 
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PROPRIETÁRIOS RURAIS 
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CONDUÇÃO 

FINALIZAÇÃO DO 
	

POVOAMENTO 
CONTRATO 
	

FORMADO 

11 



4.1.2.1 Operações Preliminares 

Tendo como base o volume de serviços a prestar (árvores a plantar) para 
cobrir a reposição, áreas a recompor etc., o departamento técnico através, do seu 
setor de implantação, seleciona os agricultores (pequenos e médios proprietários 
rurais) apresentados pelas entidades participantes ou via contato direto. 

Esses proprietários interessados fornecerão informações para o preenchimento 
da intenção de plantio (modelo sugerido às fls. 32). Nesse documento, serão 
lançados os dados pessoais do proprietário, dados da propriedade, roteiro de 
acesso, a finalidade do projeto e a época mais, oportuna para o plantio. 

Com esses dados em mãos, o setor de implantação, agrupando visitas por 
área, com o acompanhamento das entidades participantes ou por si só, passa a 
executar a vistoria prévia, feita diretamente na propriedade e com a presença do 
proprietário. Serão completados os dados sobre o proprietário e a propriedade, 
elaborando-se um roteiro de acesso mais preciso. 

Nessa ocasião, será estudado e discutido com o proprietário qual a área mais 
conveniente da propriedade para o plantio, quais as variedades e espaçamentos 
mais adequados à finalidade desejada nos povoamentos de produção, quais as 
combinações de espécies e espaçamentos mais aconselháveis à recomposição ou 
enriquecimento, e qual a sistemática de operações mais adequada à maquinaria 
disponível. 

Ficará assentada na inspeção prévia a data (quinzenal) em que o proprietário 
considera ter melhores condições de preparar o solo, efetuar o plantio e dar inicio ao 
desenvolvimento da atividade. 

Com os dados da inspeção prévia, o departamento técnico terá condições de 
determinar ao setor de implantação a quantidade de mudas a produzir, quais as 
variedades e a época de sua saída. Com  estes dados, o setor de implantação fará o 
programa da produção. 

Ao se aproximar a época negociada para o plantio, o departamento técnico 
emitirá um contrato contendo as obrigações das partes e sua vigência (modelo 
sugerido às fls. 34) bem como o projeto especial de reflorestamento, florestamento 
ou recuperação (modelos às fls. 37). Os projetos especiais são individuais, neles 
definidas todas as operações a executar de forma sequenciada, de tal maneira que 
o agricultor tenha uma fonte segura de consulta. 
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(a) 

n 	4.1.2.2 Assistência Técnica 

r1/2) Por ocasião da retirada das mudas pelo agricultor, na qual é muito valioso o 
apoio oferecido pelas entidades participantes no transporte dessas mudas para o 
campo, será feita a assinatura do contrato, recebendo o agricultor o projeto especial 
individual que adequa as operações às condições do seu imóvel. 

O próximo passo a ser dado pelo departamento técnico, através do setor de 
implantação, é proceder a vistoria de plantio, quando os técnicos reforçarão. no 
campo, as instruções contidas no projeto especial, procurando evitar, ao máximo 
possível, falhas nessa fase. 

Após o plantio, no intervalo máximo de 6 meses, nova vistoria deverá ser 
programada, a vistoria de manutenção. Ao programar essas vistorias, o setor de 
implantação deverá, Por área de visita, encaixar as vistorias prévias no roteiro de 
visitas, com a finalidade de reduzir o custo da assistência técnica. 

Visitas de orientação deverão ser efetuadas com periodicidade determinada 
pelo departamento técnico, de acordo com a capacidade técnica de cada 
proprietário atendido (conforme modelo às fls. 44). No caso dos povoamentos de 
produção, o setor de implantação fará uma última vistoria, a vistoria de liberação, 
ocasião em que, através de levantamento circunstanciado expedito, oferecerá ao 
proprietário assistido uma visão do volume de matéria prima que poderá ser 
produzida em seu povoamento florestal. 

Durante o processo produtivo, o departamento técnico deverá manter um giro 
de contatos com universidades e instituiçõès de pesquisa, no intuito de poder 
solucionar rapidamente problemas fitopatológicos ou de outro natureza, que possam 
surgir e diminuir a capacidade produtiva, ou interferir no resultado esperado para o 
empreendimento. 

n 
4.1.2.3 Informação 

o 
É recomendável, a todas associações em atividade, manter 	boletim 

informativo - não só dirigido aos seu associados, como aos seus atendidos - para 
que as diversas alas envolvidas possam ter ciência de novas tecnologias, novos 
mercados, novos usos para a matéria prima etc. Os boletins não só oferecem 
informação como, pelo conhecimento das atividades e de suas dificuldades, podem 

n 	propiciar um nível conveniente de negociação, por exemplo, entre os consumidores 
de matéria prima e os produtores atendidos. 

C-) 	
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4.1.2.4 Remuneração, Mudas e Assistência Técnica 

Dentro do contexto associativista das associações de recuperação florestal, os 
recursos recolhidos, de quaisquer que sejam as fontes, são direcionados para 
administrar, produzir e assistir. Desta forma, as mudas produzidas são cedidas 
gratuitamente aos interessados. Da mesma forma, a assistência técnica e o 
acompanhamento técnico aos projetos são feitos de forma gratuita. 

A contrapartida que oferece segurança ao investimento ou à não-remuneração 
dessas operações, vem a ser o contrato no qual o atendido tem compromissos bem 
definidos com relação ao sucesso ou não do empreendimento, embora o resultado 
financeiro, no caso de reflorestamentos de produção, pertença ao assistido 
integralmente. 

4.1.2.5 Ciclos Operacionais 

Em síntese, o resultado final proposto para as operações das associações de 
recuperação florestal vem se fechar em ciclos com objetivos e metas bem definidas. 

Diversos tipos de ciclo podem ser desenvolvidos. O mais comum vem a ser a 
combinação de dois ou mais tipos com direcionamento a mais de um objetivo final, 
variando apenas as proporções da aplicação dos recursos, de acordo com a meta 
desejada pela sociedade que se organizou para o fim. 
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Exemplos de ciclos: 

o 
o 

r) 

El 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

a) 	CICLO DE CONSUMO-PRODUÇÃO (AUTOABASTECIMENTO - SUSTENTABILIDADE DO CONSUMO) 

CONSUMIDOR DE MATERIA 
PRIMA FLORESTAL 

COMERCIALIZAÇÃO RECOLHIMENTO DA 
REPOSIÇÃO FLORESTAL 

DISPONIBILIDADE DE MATÉRIA 
PRIMA FLORESTAL 

ASSOCIAÇÃO DE 
RECUPERAÇÃO FLORESTAL 

POVOAMENTO DE 
PRODUÇÃO 

AGRICULTORES 
ADMINISTRAÇÃO/PRODUÇÃ 
O DE MUDAS/ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA 

b) CICLO DE RECOMPOSIÇÃO 

RECURSOS ORIUNDOS 
DE DIVERSAS FONTES 
PARA RECUPERAÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE 

() 

à 

o 

         

         

MEIO AMBIENTE 
RECUPERADO 

      

SOCIEDADE A SER 
BENEFICIADA  

 

         

         

         

ÁREAS DEGRADADAS 
RECUPERADAS 

        

      

SOCIEDADE CIVIL 
ORGANIZADA EM 
ASSOCIAÇÃO DE 
RECUPERAÇÃO 

FLORESTAL 

 

          

o 
r 

FLORESTAMENTO 
REFLORESTAMENTO 

RECOMPOSIÇÃO 
ENRIQUECIMENTO 

ADMINISTRAÇAO DE 
RECURSOS 

PRODUÇÃO DE MUDAS 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

PROPRIEDADES 
AGRÍCOLAS COM ÁREAS 

o 
o 
o 

DEGRADADAS 
ÁREAS URBANAS 

DEGRADADAS 
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4.1.2.6 Aspectos Finais 

Algumas considerações devem ser feitas para a otimização dos trabalhos nas 
associações de recuperação florestal. 

A quantidade das mudas que serão cedidas aos agricultores é de fundamental 
importância, podendo haver o comprometimento do resultado final em função de um 
mau princípio. 

Quando, de início, não houver possibilidade de a própria associação produzir 
as mudas, a terceirização pode ser feita, mas com muito cuidado, para que se 
apresente como risco calculado. Recomenda-se utilizar a terceirização pelo menor 
tempo possível, com vistas a evitar variações no ponto crucial de todo o contexto, 
que é o do fornecimento de material de alta qualidade. Desta forma, centrar 
investimentos na construção de viveiros modernos e eficientes é ponto fundamental 
no encaminhamento do sucesso do empreendimento. 

O corpo técnico de cada associação deverá concentrar esforços no sentido de 
desenvolver tecnologias com adequação à realidade local, visando não só a 
minimização dos custos de produção, como dos custos de transporte, plantio e 
condução. As reduções de custos tornam a atividade mais atrativa, não só 
facilitando o cumprimento das metas, como permitindo um maior nível de segurança 
ao empreendedor. 

5 ASPECTOS JURÍDICOS 

Associação de Recuperação Florestal é uma sociedade civil, sem fins 
lucrativos, cujo funcionamento obedece ditames da Lei 4.771, de 15 de julho de 
1965, modificada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1991, e demais alterações. É 
formada por pessoas físicas ou jurídicas denominadas FUNDADORES, 
ASSOCIADOS e OPTANTES. Será registrada, inicialmente, no Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos. Logo após obter o registro do Cartório, deve obter a 
inscrição no Cartório Geral de Contribuintes - CGC, da Receita Federal, Prefeitura 
Municipal - ISS, IAPAS, no Conselho Regional Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- CREA e IBAMA. 

As associações possuem patrimônio social, e não capital social. Ao serem 
extintas, seus participantes não terão direito às partes do patrimônio constituído pela 
sociedade, visto que todos os bens remanescentes da sociedade dissolvida serão, 
obrigatoriamente, transferidos em forma de doação para outra instituição com a 
mesma finalidade e legalmente constituída. 
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C) 

5.1 CONSTITUIÇÃO 

	

n 	 A Associação será criada por um grupo de sócios fundadores.  formado por 
pessoas físicas ou jurídicas, consumidores de produtos florestais cujo consumo 
anual seja inferior a 12.000 metros estéreos de lenha ou qualquer matéria-prima 
florestal; ou, ainda, inferior a 4.000 MDC (metros cúbicos de carvão) por ano. 

n 
Deve ser observada uma certa coerência entre os investimentos iniciais  e o 

patrimônio social,  pois haverá sempre uma relação inversamente proporcional entre 
um e outro, ou seja, quanto menor for o patrimônio social maior será o custo por 
árvore plantada, daí a necessidade do patrimônio social ser obrigado a suportar 
todos os investimentos iniciais, caracterizado como infra-estrutura básica para o 
funcionamento da Associação. 

Objetivando fazer com que a Associação seja criada com grande expressão, 
nada impede que outros grupos sociais - agricultores, pessoas físicas ou jurídicas 
interessadas na preservação ambiental etc., - participem do grupo de fundadores de 
uma associação de reflorestamento. 

Quanto maior a representatividade do grupo de fundadores, maiores serão as 
chances de sucesso da associação em sua fase inicial. Além do mais, quanto mais 
ativa e eficiente for uma associação, mais fácil será conseguir a adesão de outros 
consumidores de produtos florestais. 

Além dos sócios fundadores, os demais consumidores de produtos florestais 
existentes na região, numa segunda fase, ou seja, logo após a constituição da 
sociedade, também poderão participar da associação, e serão denominados 
"associados". 

0 pedido de ingresso de "associado" só será aprovado após a homologação 
da Diretoria, quando então será efetuado o pagamento da jóia única.O valor da jóia 
será fixado pela Diretoria da Associação, baseado em critérios técnicos aprovados 

	

n 	em Assembléia Geral. 

	

Cl 	 A Lei n°  4.771, de 15.09.65, mais conhecida como Código Florestal, estabelece 
que o consumidor de produtos florestais é obrigado a implantar reflorestamento 
destinado a suprir o seu consumo. 

o 

o 
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n 
6 ESTATUTO SOCIAL 

n 
Este é o documento fundamental de uma associação, pois, além de estabelecer seus 

objetivos e estratégias, rege toda a relação entre seus membros, sejam associados ou 
membros da diretoria. 

n 
Na montagem do estatuto, os organizadores devem se munir de cuidados, 

especialmente quanto à possibilidade de exigência estatutária por parte dos órgãos 
governamentais que atuem na área de abrangência da associação, além da adequação do 
conteúdo à realidade sócio econômica da região. Aprovado o estatuto social, o próximo 
passo será a eleição da primeira diretoria. 

n 
n 

6.1 REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 

6.1.1 Para registro em cartório: 

• requerimento para registro assinado pelo Presidente da Associação; 
• estatuto social - um original e duas cópias, assinados por advogados, constando 

seu número de registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 
• ata de constituição (3 vias); 
• cópia do RG do presidente da associação (uma via); e 
• resumo do estatuto denominado "Extrato", que deverá ser publicado no Diário 

Oficial do estado em que se instala a associação. 

(") 

n 
6.1.2 Para inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes da Receita Federal: 

n 
• estatuto e ata de fundação devidamente registrados em cartório; 
• cópia do CPF do presidente da associação; e 
• formulários específicos do requerimento da Receita Federal (modelo 1 -

n 	 ficha de inscrição no CGC). 
C; 

n 

n 
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("") 	

6.1.2 Para inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes da Receita Federal: 

• estatuto e ata de fundação devidamente registrados em cartório; 
(") 	 a cópia do CPF do presidente da associação; e 

• formulários específicos do requerimento da Receita Federal (modelo 1 -

n 	 ficha de inscrição no CGC). 

n 

7 FORMAÇÃO PATRIMONIAL n 
(-) 	 O patrimônio social das associações florestais será constituído por doações 

das instituições governamentais, por suas disponibilidades financeiras liquidas, 
pelos bens móveis e imóveis, pelas contribuições dos fundadores, associados e 
optantes e demais pessoas físicas e jurídicas preocupadas com a sustentabilidade 
do consumo, o equilíbrio ecológico, a conservação e a preservação dos recursos 

C1/4; 	 naturais. 
rs 

8 PRODUÇÃO DE MUDAS 

A formação de povoamentos florestais de produção garante o acesso à 
madeira destinada à geração de energia ou à indústria e reduz a pressão sobre os 
remanescentes nativos. n 

As mudas serão produzidas com os recursos oriundos das disponibilidades 
financeiras e pelas contribuições dos fundadores, associados e optantes na forma 
de valor-árvore estabelecido pela AGE e proporcionalmente ao seu consumo anual 
de produto florestal. Ou seja: as árvores recolhidas devem ter igual número plantado 
nos povoamentos florestais. 

9 DISTRIBUIÇÃO DAS MUDAS 
n 

As árvores recolhidas em um determinado estado deverão ser plantadas nesse 
mesmo estado, configurando a reposição florestal. 

O fornecimento de mudas para a formação dos povoamentos florestais nas 
propriedades rurais deverá, no mínimo, permitir que esses povoamentos tenham a 
capacidade de cobrir, com sua produção, o número de árvores recolhidas 
anualmente pela empresa. 

19 
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As áreas dos imóveis beneficiados deverão ter o seu dimencionamento 
determinado por critérios técnicos e, sua somatória, deverá equivaler, em árvores, 
ao número de árvores recolhidas pela associaçã no período previsto pela legislação. 

te) Os projetos de Fomento Florestal serão implantados em imóveis rurais credenciados 
pelas associações, e sua justa posse será dos legítimos proprietários desses 
imóveis. n 

Caberá ao proprietário rural credenciado realizar a manutenção e conservação 
do plantio até o período mínimo de acordo com o contrato, além das operações 
constantes no projeto, salvo casos excepcionais a serem estudados pela 
associação, conjuntamente com órgãos fiscalizadores competentes. Caberá à 
associação a responsabilidade de direcionar o plantio para as regiões localizadas o 

C") mais próximo possível dos consumidores participantes, além de fornecer 
gratuitamente ao proprietário rural credenciado as mudas para plantio e replantio, 
assim como assistência técnica provida por engenheiro florestal ou agrônomo 
habilitado, ou ainda, entidades públicas capacitadas. 

n 

n 

n 

n 

n 
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ri 
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MERCADO DE MADEIRA 

‘c--) 

Sebastião Antunes Pereira 
Presidente da Associação dos Reflorestadores da Serra da Mantiqueira 

Delfim Moreira/MG 

o 
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(") 

HISTÓRICO 
ri 
ri 

O início do reflorestamento no Sul de Minas começou na década de 40. 

Na época a implantação de várias indústrias, principalmente as de polpa de frutas, 
laticinios e as locomotivas que atravessavam a região, movidas a lenha. 

C.) 
Com isso houve um grande desmatamento de madeira nativa. 

Como o seu crescimento era muito lento surgiram os primeiros reflorestamentos com 
eucalipto. 

ri 
PRODUÇÃO ATUAL 

ri 
CUSTO DA IMPLANTAÇÃO DO REFLORESTAMENTO 

O custo da implantação do reflorestamento com pinus e eucalipto está em tomo de 
US$ 1.400,00/ha . 

(-) 
A produção do pinus após 18(dezoito) anos é de 550 metros estéreo por hectare. A do 
eucalipto com corte seletivo é de 300 metros estéreo por hectare após 06(seis) anos, 
deixando 20% para formação de toras. O segundo corte de eucalipto produz 400 
metros estéreo por hectare e no terceiro corte a produção é de 300 metros estéreo/há e 
500 estéreo/há de toras (com 18 anos). 

(-1 	VALOR DE MERCADO DA FLORESTA FORMADA 

O hectare formado com pinus está sendo comercializado na média de US$5.500,00 
(produção de 550 estéreos vezes US$10,00 o metro estéreo). 

(") 
O hectare formado com eucalipto, no primeiro corte, está na margem de US$1.200,00 
(produção de 300 estéreo vezes US$4,00 o metro estéreo). No segundo corte o preço 

fl de venda é de US$1.600,00 (produção de 400 estéreo vezes US$4,00 o metro 
estéreo). Já no terceiro corte o preço de venda chega a US$11.200,00 (produção de 
300 estéreo vezes US$4,00 mais 500 estéreo de tora vezes US$20,00 o metro 
estéreo). 

BALANÇO 

FLORESTA DE PINUS 
fl 

Valor do hectare formado 	 US$ 5.500,00 
Custo da implantação 	 US$ 1.400,00 I") 	Lucro 	 US$ 4.100,00 ri 



n 
n 
n 
n 
n 	FLORESTA DE EUCALIPTO n 

1° Corte 
Valor do hectare formado 	 US$ 1.200,00 
Custo da implantação 	 US$ 1.400,00 
Prejuízo 	 US$ 200,00 

2° Corte 
C.) 	Valor do hectare formado 	 US$ 1.600,00 

Custo da formação 	 US$ 200,00 
Lucro 	 US$ 1.400,00 

3° Corte 
Valor do hectare formado 	 US$ 11.200,00 
Custo da formação 	 US$ 200,00 
Lucro 	 US$ 11.000,00 

O lucro do reflorestamento com eucalipto é a partir do 2° e 3° cortes com 12 a 18 
anos, respectivamente. Estes custos são de mata em pé. Não estão sendo consideradas 
as despesas com o corte. 

C) O mercado consumidor está concentrado na própria região e no Vale do Paraíba - 
Estado de são Paulo. 

O pinus é comercializado nas serrarias fornecendo tabuados, pontaletes, etc; para a 
construção civil; indústrias moveleiras; laminados para exportação; entre outras. 

n 
O eucalipto é comercializado para fins energéticos e de uso múltiplo. O uso energético 
seria a queima da lenha nos laticinios, cerâmicas, frigorífico, téxtil, padarias, pizzarias., 
etc. O carvão para fundição e churrascaria. O uso múltiplo é para a produção de 
celulose, construção civil, posteação, etc. 

O comércio dos produtos florestais atualmente no Sul de Minas está com mais oferta 
do que procura. Os grandes consumidores que são as indústrias de celulose e a 
siderúrgica de Volta Redonda suspenderam as compras e os médios e os pequenos 

C) 	consumidores não absorvem toda a produção. 

SITUAÇÃO ATUAL 

Hoje os reflorestadores estão sem estímulo para investir no setor por vários motivos. 
Entre eles a grande burocracia para proceder o corte e a comercialização dos produtos 
florestais. Os órgãos governamentais que controlam a área florestal, IBAMA e IEF, 
pois boa parte da região encontra-se dentro da APA (Área de Proteção Ambiental), 
divergem em suas normas, as quais também são alteradas com frequência. 

2 
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No processo de corte há a exigência da apresentação de vários documentos e 
rl 	pagamento de diversas taxas. O período para conseguir a liberação para o corte é de 

mais ou menos 90 a 120 dias. 
fl 

Na comercialização é exigido do produtor rural o pagamento da taxa florestal para 
adquirir o selo ambiental e prestar contas mensalmente. 

O consumidor também passa por uma burocracia para consumir o produto. A cada 
árvore que queima em seus fornos e caldeiras tem que pagar para garantir que ela seja 
reposta na natureza. Só que, na prática, a maior parte destes valores acaba destinada 
para outros fins, sem chegar a implantar novas matas. Precisa ser registrado, pagar 
taxas e adquirir a Guia de Controle Ambiental e prestar contas de sua utilização. 

n 
Tanto o IBAMA como o IEF não possuem estrutura e nem pessoal suficiente para 
prestar um bom atendimento público para a nossa região. A cada ano criam novas 
taxas e o valor do reajuste destas é sempre acima do preço de mercado dos produtos 
florestais e também da inflação. 

Todos estes fatores somados faz com que os custos aumentem cada vez mais e o valor 
da madeira está em declínio. 

Os produtores florestais do Sul de Minas enfrentam também a concorrência do Estado 
vizinho de São Paulo onde a burocracia dos produtos reflorestados é facilitada, isentos 
de várias taxas. 

n 
n 	ASSOCIAÇÃO DOS REFLORESTADORES DA 

SERRA DA MANTIQUEIRA 
n 

Devido às várias e constantes Leis criadas e modificadas, o aumento da burocracia e a 
r1 	variação de preços de mercado, os produtores florestais da Serra da Mantiqueira, Sul 

de Minas, resolveram criar uma Associação. 

Com sede na cidade de Delfim Moreira, a Associação tem como finalidade, entre 
outras, a de sustentar os legítimos interesses da classe reflorestadora e, dentro da lei, 
defender, amparar, orientar, coligar e instruir os seus Associados. Representar a classe 
junto aos poderes governamentais, propondo e reivindicando medidas de interesses 
para a mesma. Propugnar sempre pelo desenvolvimento de uma mentalidade de defesa 
do meio ambiente, fazendo, se necessário for, convênios com órgãos especializados do 

rak 	 Estado, do País e Exterior. A Associação foi criada em Julho de 1993. 
n 
n 

n 
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n 
CONCLUSÃO 
Para finalizar destacamos a importância do setor madeireiro do Sul de Minas, que ao 
longo das últimas décadas, muito contribuiu para o desenvolvimento de nossa região 
se tornando um importante potencial econômico. 

Destacamos ainda a nossa preocupação pelo desinteresse dos produtores em investir 
( , 	no setor, devido às grandes dificuldades que encontramos atualmente. Se assim 

continuar dentro de pouco anos poderemos perder esta importante fonte de renda , 
deste, também importante setor de nosso País. 

Por isso a Associação vem elaborando um "Plano de Incentivo", e em contatos com os 
O órgaos que nos assistem buscamos formas que possam motivar os produtores a 

reafirmar os seus investimentos. 

O produtor rural representa junto à sociedade brasileira um papel muito importante 
nesse momento em que a agricultura está sendo chamada a dar a sua contribuição ao 

O abastecimento interno, a absorver a mão-de-obra, fixado o homem no campo, a gerar 
divisas e promover a manutenção de níveis adequados do crescimento econômico e 
social, e se constituir em mercado crescente para os produtos industrializados, bem 
como um fornecedor de matéria-prima às agro-indústrias e manter, para as gerações 
futuras, os recursos naturais em níveis desejáveis. 

Para que o setor venha a desempenhar satisfatoriamente o seu papel, cabe ao 
(-3 	fazendeiro, ou, produtor rural, otimizar os seus recursos disponíveis. 

O 

O 

O 

O 
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FORUM SOBRE FOMENTO FLORESTAL 

EXPERIÊNCIAS DE PROJETO PARA PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS NO ESPIRITO SANTO 

Gerson Tavares da Motta 
Supersivor Local - EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
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EXPFRIENCIAS COM PEQUENOS 
AGRICULTORES NO MUNICÍPIO DE SANTA 
TERESA  ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

1983 a 1996 

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSA° RURAL 
c!(,).14ADC) 	ESPiRITO SANTO - EMATER a ES 

agosto/1997 

o 
o 

o 
o 
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Na década de 70. com  o incentivo à expansão da lavoura cafeeira no ES, 
houve uma corrida extraordinária por parte dos produtores rurais, já 
tradicionais cafeicultores- , em aumentar a área cultivadL e .. tiveram que 
recorrer em aberturas do novas fronteiras agrícolas, Isto é, de.terras "novas". 

(.")  Com crédito fácil, subsidiado o com prazo de reembolsode:5 (cinco) anos, 
a implantação do novo parque cafeeiro foi rápida, mais acelerada. ainda com a 
alta do preço do café no final da década de•70 e inicio da 

O desmatamento que ocorreu foi de forma desorganizada, embora os 
n projetos do antigo IOC disciplinassem e restringiam a áreáiserplantada com 
n financiamentos, os plantios com recursos próprios não sofriarn•a fiscalização 
n adequada. Na ideia de que "terra de derrubada é. terra boa" era o que valia. 
n independente das condições de topografia, fertilidade e clima.. Hoje ternos 
n análises de solo mostrando que em matas - atuais o terreno é. extremamente 
(-) pobre (1...VDd). 
Fl 	Além do financiamento disponivel para o plantio do cafka área plantada 
n foi aumentada, corsa dinheiro obtido da venda de madeira •da ?Mata derrubada 
n  para as serrarias e cerâmicas. Muitos .. nem chegaram..: :,5:a..... recorrer a 
n  empréstimos bancários. Outros casos -: de • derrubada : -:::•de:':::11orestas, com 
(-) finalidade teórica de piantio de café, que não se concretizaram, • serviram 
n apenas para saudar dividas e/ou auferir lucros com a madelra,»T - tn  • 

Vários levantamentos sobre derrubada • da Mata Atlântica foram elaborado 
no Estado, mostrando que o desmatamento real é muito :superior aos 
desmates autorizados peio antigo - 113DE devido ao controle::.existente na 
épOra. ser deficitário. 

n 
Objetivos do Projeto: n 

n 
O projeto nasceu em 1982 com o nome de REPEMIR - Reflorestamento de 

n Pequenos e Médios Imóveis Rurais parceria firmada entre a•EMATER -ES e o 
• CF !instituto de Terras, Cartografia e Florestas), hoje - 11DAP- :1Instituto de n Defesa Agropecuária e Florestas), órgãos vinculados à..Secretária de Estado n 	Agractilturk:‘, com os seguintes objetivos: 

n 
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(") 	Aumentar a disponibilidade de madeira para evitar. e/ou diminuir as 
pressões sobre as matas nativas, principalmente com relação ao 

n fornecimento de lenha, através do plantio de essências de rápido 
n creSelmento, 

bb Ocupar as áreas mais improdutivas das propriedades, com atençâo 
n voltada para o controle de erosão e gerar nova fonte de renda para o 

pr•duror_ 
n 	c} - Criar consciência do cultivo florestal, restringindo a velha Idéia do 
n extrativismo. 
n 

n 
m conteutio do Projete: 

n 
Em 198.1. através de reuniões. visitas e contatos, levamos a idéia para as 

conicroiaades rurais, onde foi bem recebida por alguns produtores, pois eles 
t3.. tinham percebido a necessidade de ocupação de • terrenos. exauridos e 

n - degradados, corno também uma opção do controle de erosões. 
Para a produção de mudas foram envolvidos Grupos de Jovens de. 4 

(quatro) comunidades rurais, que recebiam sacolas plásticas, sementes e um 
n repasse da EMATER-ESIITCF de cerca de US$ 35 (trinta e cinco dólares) para 
n cada milheiro entregue aos produtores. Os produtores eram • previamente 
n cadastrados e orientados para o controle de formigas e preparo do solo. Em 
n contra. partida, um acordo de cavalheiros firmado, permitia aos Grupos de 
n Jovens a cobrança de mais US$35 (trinta.e cinco dólares).por milheiro, dos 
n produtores que adquiriam as mudas. 

As mudas produzidas eram de eucalipto cv. "grandis" e "citdodora", pois 
n tinhamos boa idéia dos comportamentos deles na região. Neste mesmo 
n ano montamos um pequeno ensaio de comportamentos. de cultivares de 
n eucalipto e verificamos, posteriormente, que para a região -  quente ( Vaie do 
n Rio Doce) o E. cittiodora. esteve melhor e, na região fria 1Serra do Mar) os 
n  melhores foram o E waielis e E. molda. 

De 1932 a 1986 as mudas foram produzidas pelos grupos de jovens, sendo 
n  gore em 1986. todos •os recursos vieram exciusivamentrda:EIVIATER-ES. Vale 

u pena ressaltar que.. COO! OS recursos arrecadados, os grupos promoveram 
vários eventos., tais como reforma de igreja e centro comunitário; construção 

campo de tuteboi; reforme de escola; excursões de lazer, etc. Isso veio 
- mostrar para outras- localidades o lado bom do espirito assoclativista. Nos 

oog porteriores„ devido a diminuição de. participantes jovens nos grupos, a 

n 
n 
n 
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Procura por mudas aumentando e sem o repasse de verbas e insumus. 

tivemos que mudar nossa estratégia de ação. 
Em 1985/1986, • tivemos oportunidade do intercâmbio com técnicos da 

Aracruz Florestal f hoje Aracruz Celulose SÁ. ARCEL), quando avaliações 
do programa foram feitas. principalmente em Santa Teresa, onde concluímos 
atro alguns • ajustes se faziam necessários e cuja tecnologia nos foi 
repassada.. 

Em 198611987 recebamos mudas da Aracruz Florestal (ARFLO) e do 1TCF, 
para serem repassadas aos produtores interessados e cadastrados, sem 
qualquer ónus, tornando os moldes do Programa de Extensão Florestal. 
Corno "de graça ninguém dá valor", a EMATER-ES exigiu dos produtores que, 
antes de apanharem aa mudas, em datas programadas, teriam que ter o 
terreno 'preparado e formiga controlada. Caso contrário, as mudas eram 
repassadas a outros que se enquadravam. 

De 1987 ent diante a ARFLO. passou a fornecer, além das mudas, isca 
ionnicida, na proporção de 5 (c:inco) kg/ha que, com nova técnica de controle, 
era suficiente para une serviço eficiente. O produtor recebia a isca cerca de 60 
dias antes do plantio previsto, pois enquanto preparava as covas, também 
controlava o inseto.. 

As mudas em Olhetes eram entregues em local, data e horário 
programados, sem necessidade de vivente:, de espera, pois as mudas eram 
transferidas do caminhão da - ARFLO diretamente para os veiculos doa 
produtores (as carrocerias eram torradas com pó de serra ou areia, para evitar 
trepidações nos tubetes), Já na propriedade, um pequeno viveiro de espera 
era feito ide areia) e as mudas eram tratadas ao sol, até que uma boa chuva 
pfLtrmitia o plantio. Cada produtor recebia o equivalente a 2 mil mudas/ha que, 
com o espaçamento de x 2 rn, era suficiente também para o replantio de 
até 20% da :área. Caso houvesse um replante menor que 20%, novas áreas 
eram piantadas ou doadas a vizinhos interessados. 

Assim, o Programa em Santa Teresa fol tomando maiores proporções e as 
criticas contra o Eucalipto e nosso trabalho cresceram, oriundas de vários 
setores mat informados u respeito (órgãos oficiais, entidades civis e 
religiosas, ongís, etc./. Passamos a contatar com esses setores, mostrando 
os resultados dos plantios das mudas dos jovens rurais, onde uns aceitaram 
e outros ficaram ainda na incerteza. Mesmo assim, continuamos com nossas 
demonstrações e orientações. Em 1990/1991, por determinação da Diretoria 
da EMATFR-ES, todos os escritórios locais enviaram técnicos a Santa Teresa 
?pelo menos um por escritório) para serem orientados na estratégia local do 
Programa, de enodo que os conhecimentos e experiências ficassem 
oveindos. 
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(") 	A imitir da . Aramo: (elulose, SIA firmou convênio com a Secretaria de 
• Estado da Acaris 	ISEAG-ES), doando 12 milhões de mudas por ano, para 
n  todo o Estado. hem como toda a isca formicida necessária. Foi quando, agora 
n  amo na tecnicos 0v EMATFR de todo o ES mais conscientes do Programa, o 
n município de Sarna Teresa passou a receber quantidade de mudas cada vez 
n menor até o ano ao 199°J. com  o término do convénio. 

Sant5k Teresz,,JETS., possuí área total de 671.940 ha, com 24.000 ha_de Matas 
n íaateva.s/Cappoirac ,  :Mata Atlântica), e.000 ha de Eucalipto (sendo 4.600 ati 
fl alantados inc.i.antiwm4 do Governo Federal - décadas de 60 e 70 - mais 
C) 3.600 ha plantados a partir de 4982) e. ainda, aproximadamente, 10.000 ha de 
n áreas com ti/acama (geralmente cafezais abandonados, locais de fertilidade 
C1 multo baixa. sem rtualquer aproveitamento) R pastos degradados. Tal fato 
n mostra z; necesaiatade d ocupação dessas áreas com sua verdadeira 
n  vocação. que é fiearestaa 

A demanda de madeira em Santa Teresa aumentando dia a dia, a 
n  :Jwibicãe, 	 da Mata Allánlica a orna fiscalizaçâo florestal mais 

aficientra as fábricas n• embalagens de frutas e olericolas, tiveram que 
recorrer ao eucalipto aeinio matéria prima. Gomo o eucalipto proporciona 

n  maior rendimento (65 caixas tipo "K"iestareo) do que a madeira de mata 
nativa (45 caixas tipo uk"?estereo), várias outras pequenas fábricas foram (") 
abanicando no muidelpia, ti ponto ele contam/o, cerca de 200 unidades, onde fl 
ao delas operam ano inteiro ( 90 mil caixas por semana) e o restante (mais 
nas propriedades varais) onerando quando 4 época de produção de frutas a 
n.-ziziblças prego-ias 

Dai surgiu o problema de. entulho nos pátios das fábricas ( pó de serra, 
n casca.. aparas, atrai, onde togo era ateado, provocando poluição do ar 

-Fesolvemos um ao/tilemp. e criamos outro". Assim, acionamos as cerâmicas 
n c.cais e do município vizinho (São Roque do Cama), que adaptaram os 
(") iortios para gila:ima danes entulhos e o resultado foi surpreendente. As 
().C.:esta-nicas, com ca mesmos problemas de não poderem adquirir lenha de 
n nuita„. queimavam 'óleo industriai", que ate atingir a temperatura ideal do 
o Fomo, aumentava i custa do pioduto final. O aquecimento do forno com 
O2Tplulhot:.; das fábrica/a baixou o custo. No inicio, as fábricas 	doavam o 
() entulho rara as cerâmicas, para terem o pátio limpo. O negócio foi tornando 
n novos rumos, etealdo concorréncia das cerâmicas peio material e, 
nanialinente, o entulho 0-rietro cúbico medula na carga do veículo) e vendido a 
floreio) no esfera/c le lanha, Mesmo com esse material disponivel, várias 
nc:‹•ánicas têm contrato Ilorri za ARGEL., de compra da casca de eucalipto tiara 
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Além de caixas, opções de subprodutos do eucalipto foram aparecendo 

- e a demanda, atualMente, é francamente crescente. Taipal, Apito, ripa, caibro, 

▪ oàlete, estrado para cama, lenha, torete, esteio e caibro: roliços, poste, 

escoras, andaimes, móveis, etc.. O eucalipto existente em Santa Teresa não 
atende a demanda dessas fábricas (estas com máquinas e. equipamentos de 
baixo custo da aquisição e de montagem), o que leva a - importação de 

n eucalipto dos municípios vizinhos (Fundão, Ibiraçu, Santa Leopoldina, Santa 
Maria de ata:" Iteraria, itaguaçu e Aracruz). 

Com isso. a geração de empregos veio a reboque do crescimento da 
atividade, onde, atualmente, estimamos cerca de 2.000 pessoas se acham 
envolvidas com o eucalipto, desde a manutenção da lavoura, corte, transporte 
fie matéria prima e entulho), beneficiamento e montagem. Não consideramos 
of.L riwz trabalham no comercio de revenda dos subprodutos, 

incinannente para a construção civil ( material de construção). A titulo de 
(-) comparação, Santa Teresa possui uma população de 19.600 habitantes, 
C) sendo 10.700 no perímetro rural e 8.900 nos perímetros urbanos, ou seja, 
(""i mais de 10% da população do município está ligada diretamente ao eucalipto. 

A produtividade media das lavouras atinge cerca' de 310 a 330 
n et tereestha em eucaliptais com 6 a 7 anos de idade, o que é bem superiora 
n produtividade dag antigas derrubadas de mata atlântica da região serrana do 

ES. com 150 a 180 estereosMa, sem levar em consideração a idade da 
• fkmesta, 

Temos implantadas várias Unidades Demonstrativas de cultivo de 
n outras atividades (café, frutas e olericolas), altamente produtivas, em áreas 

anterior mente ocupadas com eucalipto. Isso vem abrindo: nova visão do 
• cultive florestal, como prática de recuperação de solos • degradados e, 

• também.. rotação de cultura, fato que vem despertando interesse de 
agricultores e pecuaristas pela prática. 

A prática de plantio de árvores deixou de ser somente realizada na 
Sffit!alla da • prirnavera cru ambiente restrito a estudantes...A procura por -

(*) essências de rápido crescimento ainda é maior, porém está despertado o 
interesse pelo plantio de essências nativas, mesmo que em pequenas áreas 
*51;3 preservação permanente,. com finalidade de retenção de. água. Talvez seja 
isso 	maior contribuição que o Programa ofereceu: "educaçáo 
preservar:leniste». Cabe agora, aos governantes municipais, dar continuidade 

n 4“.) trabaiho, produzindo mudas de varina, essências, exóticas e nativas, de 
n modo caie os interessados possam praticar o cultivo florestal. 
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o quadro a seguir resume o programa de 1982 a 1995, com ênfase de 
como os maciços florestais no município foram distribuídos: 

produtores mudas por 	origem da 
beneficiados 	produtor 	mudas 

40 2S50 Gr, Jovens 
37 2.595 Gr. Jovens 
29 3.034 Gr. Jovens 
21 3.905 Gr. Jovens 

129 3.488 ARFLO / ITCF 
68 3.676 ARFLO 

118 3.458 ARFLO 
316 3.807 ARFLO 
470 3.511 ARFLO 
344 2.500 ARFLO 
25G 2.600 ARCEL 

22 2.727 ARCEL 
33 2.576 ARCEL 

1.872 3.205 xxxxxx 

"O acedo foi muito maior que o erro. Onde erramos, as críticas vieram com 
toda força e de forma destrutiva, camuflando orgulho • fútil.te interesses 
ressonas, Encanamos a verdade e fomos consertar. Onde-acertamos, os 
críticos nada mencionaram. Olharam e não enxergaram o brilho suave de uma 
pequena e simples alternativa de preservação e sustentabilidade da 
atividade para com a natureza. Daqueles que enxergaram,-recebemos o apoio 

o carinho, corno forca motriz, para procurar e oferecer meios do ser 
humano ter uma vida sem miséria e resgatar a sua dignidade de CIDADÃO". 

Santa Teresa, ES, agosto de 1997. 

f•nu. Agr. Gerson Tavares da Motta 

Equipe .:12 Santa TE:resa 	a programa: 
õe A.gropec. Carios Alberto Sangali de Mattos: Eng. Agr. Gerson T da Moita. 

Ratista Ferreira; * Tec.Agropec. .losé Francisco Tautner. 
tn)  Tric 	 Téc. 	Lacyr André Ferreira: • Se•rei :Edna 

Tátola: 'E;ecret ,:arpe Maria Correa da Silva: * Guarda Florestal Adelino n 
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