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RESUMO

o objetivo deste trabalho e descrever criticamente de que maneira a Brasil vem se
inserindo nas negociac;oes internacionais, para a preservayao de suas f10restas
tropicais, limitando a decada de 90. Permitindo desta maneira a conscientiza<;ao do
leiter diante dos problemas que 0 pais enfrenta nas suas poHticasde conservayao. Para
a alcance deste objetivo, e seguido um roteiro, atraves da descri<;ao de tada historia
ambiental no mundo, partindo das principais Conven<;6ese Movimentos que ° Homem
participou e criou para a preserva<;aodo Meio Ambiente. Eo relevante a estudo deste
processo, pais paralelamente a insen;:ao dos grandes atores internacionais nas
principais discuss6es ambientalistas, mostra um Brasil que participa e cria
gradativamente novas politicas de preserva<;aopara sua biodiversidade ambiental.



ABSTRACT
The main objective of this assignement is to describe critically how manner Brazil is
coming into internacional trades, for the conservation of Brazilian. Forests, within
nineties. Allowwing this way the readers conscience, about the country problems in the
conservation politics. And to get this object, is necessary to follow a road trough the
desciption of al the world s environment history, beginning at the main conventions and
moviments wich the human being participated and mode to preserve de environment. Is
very some of the most famous actors socialize in the environment meetings, Bazil is
participating and emprove new politics of conservation to buld a environment.



SINTETIZAR

EI objetivo del este trabajo es describir criticamente de que maneira el Brasil biene
entrando el las negociaciones internacionales, para la preservacion de sus bosques
tropicales, limitando S8 en la decada del 90. Permitiendo en tances la conscientizacion
del lector delante de los problemas que el pais enfrenta en sus politicas y sus
consevaciones. Para el alcance de este objetivo, es seguido par un camino, atravez de
la descricion de todda la historia ambiental en el mundo, partiendo de los prrincipales
conveciones y movimientos que el hombres participo y foi ciado para el cuidado del
medio ambiente. Es importante el estudo de este proceso, poes paralelamente la
inclusion de los grandes atores internacionales en las principales discuciones
ambientalistas, muestra un Brasil que participa y crea gradativamente nuevas politicas
de conservar para la biodiversidad ambiental.



INTRODU<;:Ao

Diante dos problemas ambientais que 0 mundo vive, e frente a tamanha

diversidade ambiental, hi! uma particularidade que preocupa: "As Florestas Tropicais". E

no querer entender como este foco caminha com as Rela96es e Negocia90es

Internacionais, S8 encontra urn cemirio de conflitos e interesses dos diversos atores

estatais e nao-8statais.

A partir disso, pode-se perceber como as nac;5essao dependentes por relac;5es

pautadas de desigualdades, onde hi! personagens que protagonizam e outros tao

somente, sao simples coadjuvantes.

Entre todas estas desigualdades, nao hi! como ignarar 0 desperdicio que as

grandes e pequenas nac;oes causam. Par uma busca de lucra, buscam incans2vemente

urn retorno economico e ficam sem 91e, justificando assim uma heranC;8 pobre e

historica da humanidade, ou seja, 0 homem desconsidera qualquer especie de vinculo

com 0 seu meio, 0 meio ambiente. E pelo menes a que a vitrine do capitalismo mostra.

Pensar no que 0 cicio da vida significa e como ele fundona, aeaba S8

percebendo que como todo cicio. ha urn inicio e urn fim. Mas a que preocupa e que a

homem mesmo vivendo esta realidade e fazendo parte dela, ignori!-a. Pois na verdade,

o objetivo do monopolio capitalista e dependente, e cnar regras para 0 desenvolvimento

politico e econ6mico do sistema global, com proveito do que e bom para 0 presente

sem S8 preocupar com 0 futuro, a nao ser a futuro de "competemcia" de dominador para

dominante, nao ha mais, se um dia houve conscientizagao.

Eo atraves desta manifestac;ao, que tenta se compreender e entender 0 que 0

homem obedece e respeita. Logico, analisar a complexidade dos problemas biologicos
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e ambientais do "mundo", retrataria um labirinto sem fim, talvez um estudo in"til. Entao

nada mais justa e certo e analisar 0 proprio espac;o, uma limitac;ao 85tatal, no casa

deste trabalho 0 Brasil.

Para uma efetiva mensurattao das relac;oes de preserva9ao e conservac;ao das

florestas tropicais brasileiras, conforme proposto pelo tema, e necessaria que S8 analise

dados concretos de um determinado periodo, a historia ambiental e 0 desenvolvimento

econ6mico dos estados.

Entao S8 torna indispensavel a menc;ao da conjuntura internacional no campo

das relac;oes internacionais, atores estatais e naD estatais, parses desenvolvidos e em

desenvolvimento. Chegando-se assim, ao foco de fundamentayao teorica que sera

defendida neste estudo, 0 "dependentismo internacional", que tem como eixo central a
visao de que 0 sistema internacional padece de desequilibrios, gerando desigualdades

entre os atores estatais e nao-estatais, possuindo 0 direito intemacional como

instrumento de defesa desta dependencia.

Esta interdependencia entre os diversos atares, pode S8r vista clara mente nas

Conven90es realizadas pro- meio ambiente, como e 0 caso da Confer€mcia de

Estocolmo em 1972, Rio-92 em 1992 e Rio+10 em 2002. Pois em todas elas, ha a

transparencia de que os "gigantes" que mudam a historia ambiental do mundo, nao

podem decidir sozinhos.

Depois de entender as Convenc;oes e suas respectivas discuss6es e quais os

resultados que as mesmas trouxeram para 0 problema de conservac;ao e

conscientizac;ao do homem frente ao meio ambiente, paralelamente pode se encaixar 0

Brasil e seus respectivos principios, principios que coordenam um regime capitalista

diante de uma crise ambiental.
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Os processos de negociac;oes internacionais nos mais diversos quadros da

problematica ambiental, e a inserc;aobrasileira como importante ator destes processos,

sao analisados, bern como as ac;5es internas (tanto estatais como nao-estatais).

Visando a conscientiz8c;ao, para posteriormente S8 discutir todos os movimentos

ambientalistas tanto do Estado como da Sociedade Civil no Brasil.

Conseqlientemente, entendendo esta inserc;ao brasileira, S8 entendera como as

movimentos do Pais S8 conotam e como S8 inseriram diante da problematica de

conscientiz8C;80 e conserva<;ao de suas f10restas tropicais.

Como aspectos conclusivos e mostrado que 0 Brasil, cenario da maior

diversidade florestal do planeta e com uma ac;ao de desmatamento assustadora, se

mostra como peC;8importante diante da dinamica internacional para a preservac;ao das

fiorestas tropicais. De sua posi9ao no cenario das negociac;oes internacionais e das

ac;5es empreendidas intemamente dependera, em grande medida, a futuro da

conservac;aodas florestas tropicais do planeta.
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CAPITULO I

o HOMEM E 0 MEIO AMBIENTE: ANALISE DA CRISE

CIVILIZATORIA SOB A QUESTAO AMBIENTAL

A humanidade em todo decorrer de sua hist6ria passou par diversas

transformac;6es politicas, sociais, economicas, para enfim chegar na atual realidade.

Uma metamorfose que S8 concluiu com a modific8yao do meio ambiente, ou seja, a sua

propria estrutura natural para sobrevivencia.

o processo natural de transformayao do meio ambiente, em suas inumeras

formas tern sido atrav€s dos tempos, respons8vel par diversas modific8c;oes no proprio

meio ambiente e ate mesma, extinyao de algumas especies vegetais e animais. Mas foi

com 0 surgimento do homem e suas atividades neste meio, que 0 mundo passa a sentir

as inumeras transformac;6es no ecossistema global, em velocidades e formas

extranaturais, substituindo a sua propria inteligencia. Anomalias nas cadeias

alimentares, doen<;as, polui<;ao do ar e das aguas, mudan<;as climaticas,

desmatamentos, entre outras consequencias.

Estas consequemcias para Drew (1983) "sao a chamado Impacto Ambiental,

tambem podendo ser chamado de altera<;ao antropogemica, demandando entao

mobilizac;6es das autoridades mundiais para possiveis solu96es, fazendo surgir varios

documentos oficiais e nao-oficiais, sabre a questao ambiental do mundo."

Se estudarmos a hist6ria da humanidade, podemos tirar a conciusao que no

inicia de sua sobrevivencia na terra, 0 homem se preocupava estritamente em col her

para seu consumo, para sua sobrevivencia, mais adiante, 0 homem passa a interferir
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mais diretamente nos recursos naturais, passando entaD de simples mente usar, para

controlar estes recursos.

Conforme Drew (1983) "0 Meio Ambiente em seu todo, e composto por

componentes culturais e naturais, e as culturais de certa forma fcram fontes importantes

para a desintegra<;aoe modifica<;aodo meio, principalmente no que se refere a
explora'tao de metais, que foi urna das primeiras fantes que 0 homem usou no infcio de

sua explora<;aoambiental 0 que acaba mostrando e caracterizando 0 dominio do

homem sabre as recurSQ$ natura is. "

Mas em toda constru<;aohistorica da humanidade foi somente a partir da

Revolu<;ao Industrial,' seculo XVIII, que se originou uma verdadeira interven<;ao

predatoria do homem sabre as recursos naturais. Pais 0 sistema economica, a partir

deste momento come<;ava a ditar as regras nos ecossistemas, ande 0 unico objetivo era

a busca de lueras, urna busca que explicava a realidade das relay6es entre Estados

soberanos da epoca, que segundo (BEDIN, 2001, p. 89) esta entao realidade pode

designar-s8 como anarquia internacional e nao de sociedade internacional. Sendo

assim, as rela<;6esentre os EstadosModernos,diferentementedas rela<;6esinternasde

cad a pais, acaba caracterizando-se pela nao superayao de seus Iimites, mas pela luta

constante pelo poder podendolevar a guerra.

Esta busca pelo poder, fruto das rela<;6es internacionais entre Estados

Modernos, experi,mcia de paises industrialmente desenvolvidos, acaba por

comprometer a existencia de futuras gera<;6ese toda qualidade de vida do mundo

atual, po is queira ou nao ha uma relayao de interdepend€mcia, nao s6 entre os
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ecossistemas, mas entre estes e as sistemas politico e economico global. E e neste

ambito, que S8 encontrara novos atares internadonais, alias, em toda a hist6ria

humana, estes atores surgirao influenciando nas mais diversas mudan~as. Alem de

tambem, 85sa nova realidade refietir negativamente sabre 0 processo de

desenvolvimento dos parses subdesenvolvidos do mundo contemporaneo, ande sem

duvidas, tarnam-S8 evidentes os impactos ambientais.

Pais bern, com esta nova realidade de homem versus meio ambiente, surge urn

quadro de conmtos entre ambientalistas e desenvolvimentistas', originando no que e

conhecido atualmente, como Questao Ambiental Global.

Conforme (BEDIN, 2001, p. 90 a 100), configurando-se dessa forma, a dinamica

internacional do mundo maderno e logo em seguida contemporaneo interagindo com a

realidade do seculo XXI, jamais teve qualquer possibilidade de solidificar-se de forma

isolada, mas dependente. Consequentemente ha um retorno no que ja foi exposto

anteriormente: a aparecimento de novos atores internacionais, regido pela

interdependencia entre os mesmos.

Ou seja, 0 conjunto das rela~6es internacionais acaba passando por diversas

mudanlfas significativas: a comercio entre as estados, aumento no f1uxo de capital,

aumento do fluxo de informa~6es interpessoais, e a responsabilidade destas mudan~as

acabam nao s6 ficando nas maos do Estado, mas de outros atores nao - estatais,

como empresas transnacionais, ONGs, OIGs, assumindo papeis de grande importancia

na politica externa. "Fenbmeno que e caracterizado pelo fortalecimento de

I A Revohu;ao lnduSirial, roi urn movimcnto do Sec XVIII, onde pela existeocia de materia-prima, mao- de- obra
disponivcl, mcrcados consumidores, leve como conscqilcncia, 0 cxpansionismo industrial, comercial, alem de um
maior imperialismo, c surgimenlo de sociedadcs anonimas.
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interconex6es globais que nao obedecem a 16gica restritiva das fronteiras nacionais,"

(SANTOS JUNIOR, 2001, p. 287).

E com estes novaS atores internacionais, que surge a necessidade de discutir a

construyao de urn sistema ecologicamente sustentavel, tendo como base 16giea,

normas sustentiweis, facultativas e compulsorias, novas tecnologias, controle de

consumo e natalidade. Sendo assirn, os movimentos ambientalistas comec;am a S8r

criados, paralelamente a uma defini9ao dos problemas ambientais e solw;6es

escolhidas para os mesmos, implicando certa distribui~ao dos custos e beneficios:

certos grupos ou estados ganham, outros perdem.

Segundo (BEDIN, 2001, p. 28), 0 surgimento e 0 papel desses novos atores

internacionais, no decorrer da metade do sEkula XX e no inicra desse sE3cula, aeaba

retirando do Estado 0 privilegio de ser praticamente, a unica entidade politica

reconhecida na comunidade internacional maderna. Ou seja, surge entao uma nova

complexidade, e uma certa acentua~ao a integra~ao e coopera~ao entre os atores.

Esse processo, conforme 0 autor, acaba adquirindo maior relevancia com a

configura~ao dos fen6menos da interdependemcia e da globaliza~ao e suas

implica90es. AIt§m disso, aponta-se que a convergencia destes acontecimentos

delineou 0 surgimento de nova etapa da sociedade intemacional, designada de

contemporEmea. Essa nova fase da sociedade internacional abre novas possibilidades

da realiza~ao a humanidade, entre os quais destaca-se a hipotese de constru~ao de

uma nova ordem mundial justa e solid';ria.

2 Ambientalistas. :;.'io orglios, inslilui~6cs, eivis, que (rciam as atividadcs economica:;, para prcservaryao dos
ecossislemas globais. Descllvoivimclltistas, conlrapondo-sc aos ambientalista, sao os que buscam incrementar as
atividades economicas.
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Seguindo estas mudanc;as, para (BEDIN, 2001, p. 30) "a teoria da

interdependencia surge com estes novos atares cnde encontramos a ideia que nao

existe no cenario das relayoes internacionais indicadores que apontem, pelo menDS no

que se refere as mudanc;asestruturais do poder, reais transformac;6es." Ou seja, apesar

das mudanC;8s econ6micas na economia mundial, continua existindo urna luta

constante entre estados, ONGs, OIGs, corporac;6es transnacionais, para com a

influE!nciano poder. A teo ria da interdependencia, busca elementos conceituais entre a

contemplaC;ilo das teorias liberais e realistas', possibilitando uma identificac;ilo

adequada da atual realidade de interdependencia, encontrando assim, respostas mais

convenientes para os problemas politicos, diante das rapidas transformac;6es.

Esta teo ria de interdependencia aeaba par privilegiar as institui<;5es

intemacionais, que acabam se tomando elementos importantes para barganhas

politicas, alem de tambem ajudar a formar programas de trabalho, criando condic;6es

favoraveis para paises mais fracas.

Para (SANTOS JUNIOR, 2001, p. 289) em todo 0 decorrer dessa transformac;ilo

mundiar, a questao ambiental surge e desenvolve-se junto, po is e urn dos focos desta

interdependencia entre atores estatais e nilo estatais. A humanidade acaba

caminhando para movimentos sociais importantes para sua produtividade historica, e

enfim, pelos proprios valores culturais do homem, pode-se afirmar que 0 movimento

ambientalista do ultimo seculo e do atual, acabou conquistando e conquista posi~ao

de destaque no cenario da aventura humana.

J Segundo os libcrnis, uma nova ordem mundial vcm tomando fornla com fortalecimento de urn conjuDio de
inslituir,:oe:;inlcmacionais. alualmentc submctidas it lideranya da ONU. Para a tcoria realista a Estado e 0 principal
ator. alor racional quc busea maximizar seus objctivos de politica externa, seguranya nacional toma-se objetivo
principal.



Alem disso, atraves das novas transformav6es,

«~ui.~~

~::,)
principalmente na-scrCiedade

internacional contemporanea nas ultimas decadas do seculo XX, cria-se a hip6tese de

se construir uma nova ordem mundial justa e solidaria. Esta nova hip6tese nao pode

entao ser desconsiderada, pois a hist6ria do processo civilizat6rio encontra-se aberto,

incerto e indeterminado, tudo dependera enfim, de uma inovadora oPC;ao da

humanidade de conduzir-se pela solidariedade, democracia e paz, atraves da cria9aO

de caminhos para uma politica econ6mica mais etica, para a solU9aO dos problemas

humanos. Par outro lado, a sociedade contemporanea rodeia-se nao par um (mica atar,

consequentemente nao possui um unico nucleo politico no seu sistema, cria-se um

multicentrismo.

Segundo (BEDIN, 2001, p. 366),

"a tendEmcia de um sistema supra-estatal encontra -se com um sistema
mundial globalizado, onde a comunica9ao instantanea, as novas tecnologias,
fronteiras e nacionalidade fragilizadas, buscam na interdependencia dos atores
estatais e nao estatais, um equilibrio que come9a a denotar na historia, um
maior consenso etico global minima."

Atualmente, conlorme (SANTOS JUNIOR, 2001, p. 277 a 278), ha uma

tendencia dos governos em limitarem sua soberania, sua liberdade de aC;ao,onde se

enxerga que para alcan9ar um unico resultado, deve-se aceitar a a980 de outros

elementos, sejam eles estados ou nao.

A interdependencia significa entao, uma teia de interesses que S8 interpenetram

e de alguma lorma se completam. Ela pode ser considerada assimetrica, a medida que

nem todos os participantes tem 0 mesmo grau de desenvolvimento socioecon6mico e

nao controlam os mesmos recursos, que dao poder de barganha poHtica.

Conseql.ientemente, para conservar a soberania das institui90es e estados, ha 0 pre90
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de nao participar da escala de interdependencia do grande esquema de fluxos de

informa,oes e poder mundial.

1.1 EM BUSCA DE UMA GOVERNANCA AMBIENTAL GLOBAL

No principio das mobiliza,oes do homem sob 0 meio ambiente, tendo que como

ja citado anteriormente, 0 fato de 0 mundo apresentar fatos importantes de

interdependencia, onde tanto os mercados de produtos como os financeiros tornavam-

S8 globais no seu ambito, al6m do avanc;o de poder das empresas transnacionais,

surgimento de ONGs, OIGs, exito e maior for9" da industrializa,ao de estados

anteriormente perifericos, foi criada uma conferencia sabre a Biosfera realizada em

Paris em setembro de 1968, com a participa,ao de especialistas em ciencias naturais.

A conferencia foi em parte produto do aumento da coordena,ao na pesquisa ecol6gica

encorajado pelo Programa Biol6gico Internacional. No entanto, no final da decada de 60

e inicio da decada de 70, acaba surgindo um grupo que alerta sobre os problemas do

desenvolvimento industrial: Clube de Roma. Esse mesmo Clube publica informes em

urn documento chamado "Limites de Crescimento", que tern como objetivo mostrar

todos as efeitos nocivos aD meio ambiente, provenientes de atividades industriais

paralelas aD crescimento econ6mico.

Para (CORMICK, 1992, p. 105), 0 crescente desgaste ambiental, seria resultado

da crescente demanda de recursos escassos e da polui,ao causada pela melhoria do

padrao de vida, alem de mostrar tambem taxas assustadoras do crescimento

demogratico mundial e pobreza, que nao deixava de ser um risco ao meio ambiente,
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principalmente dos paises subdesenvolvidos. E 0 mesma documento aeaba prevendo

as consequencias catastr6ficas para 0 proximo secula, consequencias que ja S8

conhece atualmente, como: envenenamento das aguas e do ar, escassez de alimentos,

esgotamentos de recursos nao-renovaveis, entre Qutros pontcs que dificultam a

renovac;ao natural dos ecossistemas, e prejudicam a propria integridade humana.

Todes movimentos existentes neste periodo, indicavam a necessidade de

mudanc;a em algumas normas da sociedade humana, ternando-s8 movimentos

importantes dos anos 60 e 70.

Conforme (CORMICK, 1992, p. 106), em 1968 a Conferencia da Biosfera, deu

enfase a coopera~ao internacional na pesquisa ecolagica, alguns pontos importantes

que aconteciam no mundo foram considerados. Foi atraves da UNESCO, que se

sugeriu na epoca uma confer€mcia rna is geral sabre 0 usa e conservac;ao racional da

biosfera, a fim de propiciar a solidifica~ao das na~oes emergentes, em rela~ao as

normas de conservac;ao, realizou-se entao a Conferencia da Biosfera (Confere!ncia

Intergovernamental de Especialistas sobre as Bases Cientificas para Uso e

Conserva~ao Racionais dos Recursos da Biosfera).

A Conferencia foi realizada em Paris de 01 a 13 de setembro de 1968. A partir

deste momento, a biosfera passou a ser definida como a parte do planeta na qual a

vida pode existir, incluindo partes como litosfera, atmosfera e hidrosfera. Passando

entao a existir uma preocupaC;aocom 0 impacto humane sobre a biosfera, incluindo

efeitos no ar, na agua e desmatamentes.

Mas uma das principais discussoes da histaria da humanidade, foi sem duvida,

a Conferencia de Estocolmo em 1972, "a Conferencia da Biosfera, em muitos aspectos



24

torna-se um pane de fundo diante do impacto publico, politico muito maior da

Conferencia de Estocolmo de 1972." (CORMICK, 1992, p. 106).

o mundo em tada a sua hist6ria viveu na verdade par grandes reuni6es, e a

Conferencia das Na<;6esUnidas sobre Meio Ambiente, foi um destas. A Conferencia

aconteceu em Estocolmo, Suecia em 1972, entre os dias 05 e 16 de junho.

Participaram 113 paises, 19 6rgaos nao govemamentais e 400 outras organiza<;6esnao

governamentais. Mesma a China comparecendo, em sua grande maiaria, exceto a

Romeni8, todos os paises do leste europeu S8 ausentaram e boicotaram a Conferencia

devido a uma questao sobre 0 status de vota<;aoda Alemanha Oriental. Detalhe e que

todos estes paises participaram dos preparativos para Confen§ncia. Entre todos as

paises que participaram desta discussao ambientalista de Estocolmo, tem -se a

participa<;aodo Brasil. A participa<;aodo Brasil tanto em Estocolmo, como em outros

encontros pro meio ambiente, sera discutida no capitulo II e III.

Para French (2003), "os objetivos da Conferencia se direcionavam para avaliar

as necessidades de desenvolvimento e como atende-Ias respeitando a natureza." Ela

acabou marcando 0 inicio de urn processo de uma serie de outras conferencias

realizadas pela Organiza<;ao das Na<;6es Unidas, para debater temas especificos

levantados durante 0 encontro de Estocolmo, como moradia, alimenta<;aoe popula<;ao.

Um outro ponto importante foi tambem a importancia que a Conferencia teve como

ber<;oda cria<;aodo Programa das Na<;6espara 0 Meio Ambiente (PNUMA), que duas

decadas depois S8 torna 0 responsavel par colocar quest6es ambientais entre as mais

importantes da agenda mundial.

Conforme (CORMICK, 1992, p. 109), pode se dizer que 0 maior avan<;o da

Conferencia de Estocolmo, foi a abertura para uma nova percep<;aodos paises menos
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desenvolvidos. 0 embaixador da Jamaica da epoca, Keith Johnson, relator geral da

Conferencia, afirmou que muitos dentre as paises menDS desenvolvidos, sentiam urn

temar Jatente de que a Conferencia fosse simplesmente Dutro expediente dos paises

desenvolvidos, para evitar 0 apoio a revoluC;80do desenvolvimento.

A Conferencia de Estocolmo acabou produzindo uma Declara,ao, que era uma

lista de Principios e um Plano de A,ao. Essa ideologia de Declara,ao acabou surgindo

pela primeira vez na Confen;ncia da Biosfera, apoiada pelo secreta rio da ONU. Mas

enfim, no aspecto geral, a Confere!ncia foi urn acontecimento isolado, mas urn

acontecimento que acabou influenciando toda evolu,ao do movimento ambientalista

internacional, e por fim trouxe quatro resultados importantes, segundo (CORMICK,

1992, p. 110): Tend€mcia em dire,ao a uma nova enfase sobre 0 meio ambiente

humano; Compromisso entre as diferentes percepc;oes sabre 0 meio ambiente

defendidas pelos paises mais e menos desenvolvidos; A presen,a de muitas ONGs na

Conferencia, afirmando um novo papel e persistente diante dos trabalhos dos governos

e das organiza,5es intergovernamentais; Cria,ao do PNUMA.

A partir das reuni5es de PNUMA, programa infiuenciado por Estocolmo, como ja

relatado anteriormente, que S8 criou a Comissao Mundial do Meio Ambiente e

Desenvolvimento, isto ja em 1983. Foi neste periodo que condi,5es desvantajosas de

transfer€mcia de tecnologia, protecionismo de menores fluxos financeiros para paises

que mais precisavam de financiamento internacional, impediam uma diversificac;ao

atenuando ao mesmo tempo a pobreza e 0 desgaste ecologico. 0 relatorio publicado

quatro anos depois, estabeleceu 0 conceito de desenvolvimento sustentavel, que nada

mais era do que uma ideologia que defendia, a necessidade de atender 0 presente sem

comprometer a necessidade de gera,5es futuras atenderem a suas proprias
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necessidades. As dimens6es que abrangem 0 desenvolvimento sustentavel sao tres:

ambiental, social e econ6mica.

Segundo (LEIS, 1999, p. 149),

~o caminho para 0 desenvolvimento sustentavel estava aberto, com a
Assembleia Gera! da ~NU criando urna comissao independente para encontrar
propos las inovadoras e realistas para harmonizar as questoes de meio
ambiente e desenvolvimento. 0 desafio ambiental chegava agora ao centro do
dispositiv~ do sistema internacional. A economia mundial nao podia mais se
isentar de levar em conta 0 meio ambjente.~

o relatorio final desta Comissao ficou conhecido como Relatorio Bnundtland 4,

nele se apontava a necessidade de organizagao de uma segunda cupula mundial para

definir solug6es para os problemas apontados pela Comissao. Assim, conforme French

(2003), duas decadas depois de Estocolmo, representantes de paises de todo 0 mundo

se reuniram pela segunda vez para debater formas de desenvolvimento sustentavel,

desta vez no Rio de Janeiro, em junho de 1992.

Para (LEIS, 1999, p, 156), deve-se lembrar que antes disso em 1990, foi

fundado por varias dezenas de lideres empresariais, coordenados por Stephan

Schmidheiny, 0 Conselho Empresarial para 0 Desenvolvimento Sustentavel (BCSD), 0

qual organizou cerca de 50 conferencias em mais de 20 parses. Todas essas reuni6es

deram como resultado final 0 relatorio "Mudando 0 Rumo", no qual os empresarios

fixavam sua posigao frente ao desenvolvimento sustentavel. Esse relatorio foi publicado

em 1992, e mesmo nao falando por todos os empresarios do Planeta, ele aumentou a

legitimidade do Relatorio de Brundtland.

A Conferencia das Nayoes Unidas sabre Meio Ambiente e Desenvolvimento, au

simplesmente Rio 92, resultou em avangos significativos. Foi a maior reuniao ja
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parses. Foram publicados cinco documentos, assinados pelos chefes de estado e

representantes : A declara,ao do Rio, que nada mais e do que 27 principios, que

devem guiar a rela,ao de homem e natureza; A agenda 21, um programa de a,ao

global bastante abrangente, que em seus 40 capitulos define metas para algumas das

principais questoes ambientais do planeta; A conven,ao sobre a diversidade biol6gica;

A declara,ao de principios sobre as fiorestas (assunto a ser exposto nos capitulos II e

III) ; e enfim a conven,ao sobre 0 quadro das mudan,as climilticas,

Para acompanhar os desdobramentos desses acordos, em especial os

resultados da implementa,ao da Agenda 21, foi criada em 1993, a Comissao de

Desenvolvimento Sustentilvel (CDS), A atua,ao do novo comite da ONU promoveu

parcerias importantes entre ONGs e governos e a cria9ao de comiss6es e pianos

nacionais de desenvolvimento sustentavel. Apesar dos avan90s, algumas das

principais mudan,as planejadas na Rio-92, foram dificultadas pela reviravolta da

economia mundial na decada de 90.

Segundo (TRIGUEIRO, 2003, p. 82), um fato importante destacilvel na Rio-92,

foi 0 papel da midia, alias, torna-S8 difieil explicarmos 0 mundo em que vivemos sem

considerar os impactos crescentes de uma midia cada vez mais sofisticada e

instantanea. Nos principais veiculos de comunica9ao do Pais e do mundo, a Rio-92

justificou a criagao de editoriais especiais de meio ambiente que naD resistiram ao

tempo e sucumbiram com 0 passar dos anos.

4 Rclat6rio Brundthand, chamado assim dcvido a presidencia da comissao Icr cabido a primeira - minislra da
Noruega, Gro I3rundthand., parliciparam da comissao 27 mcmbros, dos quais 12 vinham de palses
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A Rio-92 se realizou, pouco tempo depois da queda do Muro de Berlim', em

1989, acabou sendo envolvida pelo entusiasmo de seus participantes, tanto

representantes do governo, como membros da sociedade civil. Imaginava-se que com a

fixac;ao de certos conceitos, transforma~6es radicais ocorreriam na sociedade em nivel

planetaria, au seja, a sociedade estaria caminhando em direc;ao ao desenvolvimento

sustentavel, uma integra<;ao economica, social e ambiental, com respeito as futuras

gerayoes.

Mas como ja dito, reviravoltas aconteceram na decada de 90, a Sessao Especial

da Assembleia Geral das Nayoes Unidas em 1997, que avaliou os cinco anos da

Confenoncia do Rio concluiu que pouco havia avanyado no combate a pobreza, e a

reduyao dos niveis de prodUy80 e consumo, tinha side um fracasso. Para correr atras

do prejuizQ, a ONU iniciou urn processo de ratific8C;80e implementaC;80 mais eficiente

das convenc;:oes e acordos internacionais sabre meio ambiente. Em 2000, as CDS

sugeriam a realiz8C;80 de uma nova conferencia mundial, desta vez sabre

desenvolvimento sustentavel. Surgia assim, a Cupula de Joanesburgo em 2002.

Os resultados da Rio-92 no aspecto internacional, conforme (LE PRESTRE,

2000, p. 25), sao que as soluyoes pregadas, pelos atores seja um Estado ou uma

organiz8c;ao nao governamental, refietiram, frequentemente, uma tendencia it

universalizay80 de uma cultura politica, de tradiyoes administrativas e de experiencias

nacionais. Sublinha-se tambem 0 dever dos paises desenvolvidos a ajudar os paises

pobres a enfrentar desafios.

subdescnvolvidos. 7 de paiscs descnvolvidos e 4 de paises de regime comunista.
5 Muro de Berlim. simbolo que representava a separayao da Alemanha, Oriental e Ocidental, com os regimes
cOllluniS(aSc capitalistas, rcspectivametlte, rojderrubado em 1989.
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Segundo (CAMARGO, 2003, p. 307) e principalmente a partir da Rio-92, que

podemos observar a diferenC;8 de goveman98 e governo. "Governo sugere urna

autoridade formal, dotada de poder de policia, que garante a implementa,ao de

politicas instituidas. Governan,a refere-se a atividades apoiadas em objetivos comuns

e partilhados, que abrangem tanto as instituic;oes governamentais quanta mecanismos

e partilhados informais, de can;ter nao govemamental, mas que s6 funcionam se forem

aceitos pela maiaria au, mais precisamente, pelos principais atores".

Surge entao atrav€s da Rio-92, urna especie de nova parceria entre governo e a

sociedade, abandonando 0 Estado burocratico, patrimonial e corporativ~, mas tendo

urna nova participaC;8o entre sociedade e governo com as novas tecnologias da

informaC;8o,capaz de trazer maior transparencia nas decis6es do governo: a chamada

a descentraliza,ao de poder.

Para French (2003), "os conflitos, que engendram as solu,6es propostas para

os numerosos problemas ambientais, procedem, a partir das desigualdades que as

solu,6es refietem ou podem criar." Para a autor, estas solu,6es foram elaboradas

atraves de numerosas consultas, e foram consolidadas principalmente pela Agenda 21,

na Conferencia do Rio, e pela Cupula do Milenio - Joanesburgo, em 2002. Em ambas

as valores, normas e principios fcram impastos para inspirag80 de urna nova

governan,a global para 0 seculo 21.

A partir disso, daremos enfase a Agenda 21, da Rio-92, a agenda se torna na

hist6ria ambiental do mundo, a mais ousada e abrangente tentativa ja realizada de

promover, em e5eala planetaria, urn novo padrao de desenvolvimento, conciliando

metodos de prote,ao ambiental, justi,a social e eficiencia econ6rnica.
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Para Cardoso (2002), a Agenda 21, nao e apenas um documento, nem uma

receita magica para resolver os problemas ambientais, mas um processo de

participa~ao em que a sociedade, as governos, as setores econ6micos e socia is,

encontram-se para diagnosticar estes problemas. Trata-se de um documento

consensual para qual contribuiram governos e instituic;:6es da sociedade civil de 179

parses num processo preparat6ria que durou dais anos e culminou com a realiZ898,o da

Conferencia das Na~6es Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) ,

em 1992, no Rio de Janeiro, tambem conhecida por ECO 92 ou Rio 92. A Agenda 21,

resultava assim. em 0 termo agenda, no sentido de inten9oes, designio, desejo de

mudan~as para um modelo de civiliza~ao em que predominasse 0 equilibrio ambiental

e a justi~a social entre as na~6es.

Mais do que um documento a Agenda 21 e um processo de planejamento

participativo que analisa a situa~ao atual de um pais, Estado, municipio etou regiao e

planeja de forma sustentavel. Esse processo de planejamento deve envolver todos as

atares sociais na discussao dos principais problemas e na formac;8.o de parcerias e

compromissos para 50IU<;80, a curto, media e longo prazo. A analise para 0

encaminhamento das propostas do futuro, devem ser feitas dentro de uma abordagem

integrada e sistemica das dimensoes economica, social, ambiental e politico

institucional. Em outras palavras, 0 esfor~o de planejar 0 futuro com base nos

principios de Agenda 21, gera produtos concretos, exeqi.Hveis e mensuraveis derivados

de compromissos pactuados entre todos os atores fator esse, que garante a

sustentabilidade dos resultados.

A Agenda 21 global, ja reconhecia 0 desenvolvimento sustentavel, e a prote~ao

do meio ambiente, e que isto s6 seria possivel, com 0 apoio das comunidades locais,
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pDr tal motivD. e que a mesma acabou incentivando a constrw;ao das Agendas 21

locais.

Para se ter uma ideia, na futura Confen§nciaRio+5, em 1997, estimou-se que 65

paises jil possuiam sua Agenda 21, assim como tambem aproximadamente duas mil

comunidades locais. E jil na Conferencia de Joanesburgo, Cupula Mundial sabre

Desenvolvimento Sustentilvel, que aconteceu na Africa do Sui, em agosto de 2002,

estimou-se que esse numero ja era 0 dobra.

Segundo Cardoso (2002), e importante dizer, que a Conferencia do Rio, em

contraste com a Conferencia de Estocolmo de 1972, orientou-se para 0

desenvolvimento e que a Agenda 21 nao e umaAgenda Ambiental e sim uma Agenda

de Desenvolvimento Sustentavel, ande, evidentemente, 0 meio ambiente e uma

considerayao de primeira ordem. 0 enfoque desse processo de planejamento

apresentado com 0 nome de agenda 21 nao e restrito as questoes Iigadas a

preserva9ao e conserva98o da natureza, mas sim uma proposta que rompe com 0

planejamento dominante nas ultimas decadas com predominancia do enfoque

econ6mico. A Agenda considera, dentre outras, questoes estrategicas ligadas a

gera~aode emprego e de renda; as mudan~asnos padroes de produyao e consumo; a

construC;80 de cidades sustentaveis: a adoCfao de novas modelos e instrumentos de

ge5t.30.

Em termos das iniciativas, a Agenda nao deixa duvida, os Govemos tern a

prerrogativa e a responsabilidade de deslanchar e facilitar 0 processo de

implementa~aoem todas as escalas. Alem dos governos, a convocayao da Agenda

visa mobilizar todos as segmentos da sociedade, chamando-os de "atores relevantes" e

"parceirosdo desenvolvimentosustentavel".
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Essa concep,ao processual e gradativa da valida,ao do conceito implica assumir

que os principios e as premissas que devem orientar a implementa,ao da Agenda 21

nao constituem um rol completo e acabado: "torna-Ia realidade e antes de tudo um

processo social, no qual os atores pactuam paulatinamente novos consensos e montam

uma Agenda possivel rumo ao futuro que deseja sustentavel." Cardoso (2002).

1.1.1 Do Rio a Joanesburgo

A conscientizayao das ameaC;8s aos ecossistemas da Terra aumentou

principalmente desde a Rio 92, porem, em muitos casas, a reaC;3o a esta

conscientiza,ao crescente tem sido muito lenta. Ainda estamos longe de acabar com a

marginaliza,ao econ6mica e ambiental que afiige bilhoes de pessoas. 0 abismo entre

ricas e pobres S8 alarga em muitos paises solapando a estabilidade social e

econ6mica enquanto crescem as press6es sobre os sistemas naturais do mundo.

De Estocolmo a Conferencia Rio-92, muitos fatos e modifica,oes aconteceram

no sistema global. Da Rio-92, passando pelo Protocolo de Kyoto em 1997, sem duvidas

pode S8 acrescentar varies Qutros fatos, principalmente 0 aumento da influencia das

sociedades capitalistas ocidentais em todo 0 mundo. Sendo assim, em 2002,

especificadamente de 26 de agosto a 04 de setembro deste mesmo ano, aconteceu

mais um importante evento ambientalista na sociedade global. Como sede Joanesburgo

na Africa do Sui, a Organiza,ao das Na<;oes Unidas (ONU), promoveu a Cupula

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentavel, ou simplesmente a Cupula de

Joanesburgo, ou entao Rio+10.
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Tendo como foco central, 0 desenvolvimento sustentavel reuniu milhares de

paises, incluindo chefes de Estado, govemos, e lideres de organiza~6es naD

governamentais, a Cupula acaba por avaliar os progressos desde a Rio-92 e

estimulando novas compromissos.

Entre os objetivos da Rio+10, esta tambem 0 de chamar a aten9ao da opiniao

publica mundial, para a urgencia de realiza96es de medidas, que loram promessas em

eventos como a Rio- 92.

o processo preparatorio da Rio+10, segundo 0 texto, 0 que loi 0 Rio e seus

objetivos (1997), incluiu a realiza9ao de quatro sess6es globais de negocia9ao, os

chamados PREPCOMS (Comites Preparatorios). Os tres primeiros comites

aconteceram em Nova York, Estados Unidos. Eo ultimo loi em Jakarta, Indonesia.

No relatorio do Estado do Mundo 2002, segundo Gardner (2002), 0 prelacio de

Koli Anan, Secretario da ONU e Premio Nobel da Paz, mostra alguns pontos

importantes nos mais diversos aspectos do meio ambiente, em toda trajet6ria entre as

mais importantes discuss6es ambientais, principalmente entre Rio-92 e Joanesburgo

em 2002, vejamos um dos principais pontos:

~mudanc;a climi:ltica: Em 1996, 0 painel cientifico farmada pelas Nac;6es Unidas
divulgou que uma influeneia humana perceptivel era evidente no clima
mundial em !ransforma9ao. Em 2001, 0 painel foi mais conclusivo: "a malaria
do aquecimento observado durante as ultimos 50 anos, provavelmente foi
causada pelo aumento das concenlra96es de gases de estufa". As metas
estabelecidas na Rio 92, foi quando 170 nalloes concardaram em diminuir
voluntariamente as emissoes de gases estufas para os nlveis de 1990,
culminando com 0 Protocolo de Kyoto em 1997. Enquanto isto, a paine1
climatlco da ONV declarou que a estabiliza9ao do clima exigiria redu90es de
emissoes de 60·80%. 0 que aconteceu, foj que as emissoes globais de
carbona aumentaram 9%, entre 1992 e 2001. Nos EVA, cresceram 18%. A
relirada dos EVA do Protocolo, em 2001, e a decisao do Presidenle Busch, em
2002, de se valer apenas de medidas voluntarias de eficiencia para 0 controle
das emissoes provavelmenle resultarao em maiores aumentos das omissoes
desle pais, ate 2010 .
. perdas de especies: Em meados da decada de 90, 13% dos peixes, 11 % dos
mamiferos, 10% dos anfibios, 8% dos repteis e 4% das aves, estavam sob 0
risco imediato de extin9ao. Perdas de especies calculadas em 100 a 1000
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vezes a taxa pre-industriallevaram bi61ogos na decada de 90 a descreverem a
era contemporanea como de extinryao em massa, a primeira em 65 milh6es de
anos. Perturba<;:aodos habitats, especialmente fiorestas. Conseqilentemente,
as duas fonles mars ricas da biodiversidade, f10restas e banco de coral,
sofreram danos crescenles nos anos 90. A area f1orestal, conforme a
Organizaryao de Alimentos e Agricultura, contraiu em 2,2% na decada. E a area
de bancos de coral considerada como gravemente degradada, aumentou de
10% em 1992 para 27% em 2000. Enquanto isla, apenas 38% das partes da
Conven<;:ao de Biodiversidade apresenlou estrategias naturais de
conservac;ao.
- escassez hidrica: Legisladores e alivlslas comer;aram a questionar a arta
dependencia de barragens ,canais de irriga(f30 e oulros grandes projetos de
abastecimento de agua. Em seu rugar os pesquisadores desenvorveram 0
conceito de gestao hidrica integrada, combinando a aten(f30 a obten(f80 de
suprimento com uma crescente efrciencia hidrica atendendo as necessidades
basicas humanas e atribuindo a agua seu devido valor cultural, econ6mico e
ambienlal. A Agenda 21, 0 plano de a(faO Queemergiu da Rio-92 juntamente
com as declara(foes das reunioes em 1994 e 1998, da Comissao das Na(foes
Unidas sobre Desenvolvimento Suslenlavel recomendaram a ado(fao de uma
gestao hidrica integrada e maior aten(fao as necessidades hidricas dos
pobres. Mas os avan(fos na garantia do acesso da agua pura e saneamenlo
foram impressionantes em termos absolutos porem mal acompanharam 0
crescimen(o populacional, mars de 1,1 bilhao de pessoas ainda nao dispoem
de acesso a agua potaver, arem do mais a agua e mal administrada. E os
planejadores hidricos em geral desconsideram valores ambientais, sociais e
econ6micos no seu planejamento, levando a desperdicios e degrada(fao em
larga escala.
- economias de uso e descarte: 0 consumo global de metais, minerais,
madeiras, plasticos, alem de outros materiais aumentaram cerca de 2,4 vezes,
entre 1960 e 1995. A pegada ecol6gica uma ferramenta conceitual que
surgiu em meados da decada para fornecer uma medida aproximada do
impacto ambiental do consumo de materiais, alimentos e combustivel,
demonstrou que sedam necessario 3 Planetas Terra para sustentar 0 mundo
no nivel de consumo americano. Sendo assim, pesquisadores propuseram
estralegicas economicamente viilVeis de reduc;:aode usa de materiais em ate
90%, nos paises industriaJizados. Sugest6es criativas incluirarn a coleta e
reutiliza(fao de residuos fabris, desenho de duraveis como copiadoras e
autom6veis para serem re - fabricados, responsabilizar perpetuamente as
fabricantes pelos materiais que enviam para 0 mundo e, quando possive!,
alender as necessidades do consumidor com servi90s como transporte de
massa, ao inves de bens intensivos em materiais como autom6veis. Sendo
assim, as laxas de reciclagem aumenlaram para descartaveis domesticos em
muilos paises, porem estagnaram em 30-50% nos paises induslrializados.
Declinios per capta no usa de materiais e em materiais necessarios para gerar
um dolar no PIB, foram animadores, porem 0 usa e extra(fao total de materiais
virgens continuaram a crescer Em 2001, foi concfuido urn tratado para
eliminar 0 uso de 10 produlos quimicos t6xicos de longa vida, e para reduzir
as emiss6es de dais subprodulos industria is, porem ainda nao entrou em
vigor.

Enfim, a Rio+10 formulou-se a partir das inconsistencias de problemas mal

solucionados ao longo dos anos. Importante destacar foi a forte presen~a dos maiores

empresarios do mundo na Cupula de Joanesburgo. Segundo Tabet (2002), "a forte
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atu8\=ao do setor empresarial na Cupula, foi urn dos pontcs mais altos. Pais S8 criou

uma tendencia de S8 adotar urn modela de parceria entre governos, empresarios e

organiz890es nao governamentais para tratar de problemas ambientais. 0 encontro

como exemplo, entre 0 Greenpeace e 0 Conselho Empresarial Mundial para 0

Desenvolvimento Sustentavel, rivais ha dez anos, na ECO-92, e um exemplo hist6rico."

Segundo Tabet (2002), 0 que se pode confirmar, e 0 compromisso e a

esperan~a de criar-se no mundo um verdadeiro Desenvolvimento Sustentavel. Pois 0

Meio Ambiente Global continua solrendo , a perda da biodiversidade prossegue,

estoques pesqueiros continuam a ser esgotados, a mudan~a do ciima, a desertifical'ao

toma terras lEirleis alem de outros problemas ambientais. Mesmo muitos obstaculos

tendo que ser enlrentados, s6 sera com Conlerencias como a de Joanesburgo, onde

Sociedade e Estado trocam e discutem inlormal'oes, que se pode acreditar em

multiplica~oes de programas, legislal'oes, para salvar 0 Planeta a um longo prazo.
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CAPITULO II

2 A INSER<;Ao DO BRASIL NAS DISCUSSOES INTERNACIONAIS
SOBRE 0 MEIO AMBIENTE

Varias foram as transforma~6es e tendencias aconteceram no mundo, atraves

dos movimentos ambientalistas descritos ja no capitulo anterior. Segundo (BORN,

2003, p. 116) as transforma,6es ambientalistas com suas novas tendencias podem ser

divididas da seguinte forma:

- motivayao: preservac;ao versus dimensoes sociais, ambientais, economicas e
de direitos humanos do desenvolvimento:
- mObilizac;ao: Localismo de resistencia versus polilicas publicas mais
transforma90es locais;
- formas de atu8c;ao e estrutura: valunlarismo e profissionalismo:
- consolida/fao institucional: captac;ao de recursos e mecanismos publicos de
financiamento;
- diversificac;ao e lensao dos focos de 89<30;local versus nacional versus global.

Em toda a constru,ao da historia ambiental mundial, 0 Brasil acaba passando

como contribuidor e membra da sociedade global, por tambem estes pontos de

transformac;oes do movimento ambiental. 0 Brasil passou a ficar entre os grandes

atores do mundo, em que se diz respeito a preocupa,ao de preserva,ao e pretensao de

leis e a,6es de modifica,ao da entao realidade do meio ambiente.

o Pais interfere e briga pelo meio ambiente, ate mesmo atraves de alguns de

seus politicoS e intelectuais. protestando sistematica mente, desde 0 antigo sistema

predatorio que presidiu a coloniza,ao do Pais, pelo descaso da terra, 0 regime

escravista de trabalho, e a agricultura primaria e devastadora para os padroes coloniais.

Segundo a revista (BRASIL, 500 ANOS DE HISTORIA AMBIENTAL, 2000, p. 06

a 08), OS portugueses buscavam riquezas minerais, mas 0 principal tesouro achado foi

o pau-brasil, considerado 0 primeiro cicio econ6mico brasileiro. Este se baseava na
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explorar;ao de uma (mica especie e nao destruiu toda a cobertura vegetal para S8

implantar. Em seguida, veio a cana-de-a,ucar, que fez prosperar capitanias. Mas

plantar cana significava destruir a Mata Atlantica.6

No final do seculo XIX, foi a vez do cicio do cafe. Entao se usou a mesma logica

predatoria de eliminar florestas para fazer a lavoura 8, assim que a terra dava sinais de

esgotamento, eliminavam-se mais fiorestas.

Seguindo 0 consenso da revista (BRASIL, 500 ANOS DE HISTORIA

AMBIENTAL, 2000, p. 08), se nos debru,armos sobre 0 passado e repensarmos a

relayao do homem com a natureza, poderc~ S8 dimensionar melhor 0 presente e iniciar a

construc;ao de urn futuro comum.

Na verdade, nao se pode compreender a historia ambiental brasileira sem que se

recorra aD testemunho dos inumeros viajantes, historiadores, eivis, que desde 0 sEkula

XVI ate 0 sekula XX, estudaram, descreveram, desenharam, viveram, pintaram nossa

fauna e flora, alem de proporem um conceito, uma opiniao sabre 0 ambientalismo

brasileiro.

Mas enfim, 0 que milhoes de brasileiros pensam, analisam sobre "isso e aquilo",

sendo eles intelectuais, politicoS ou simples civis, no que se refere a preocupac;6es

ambientais, costumam aparecer em jornais, livros, revistas, programas de televisao,

internet. Mas estas chamadas "opinioes publicas," na grande maioria, normalmente sao

encomendadas por governos, empresas e institui,oes privadas, principalmente em

periodos eleitorais.

Conforme (CRESPO, 2003, p. 58), essa demagogia que acontece internamente

em nosso Pais, acontece tambem em paises como Estados Unidos, Canada, lnglaterra,

6 0 processo predador das florcstas brasileiras e a prcservayiio das mesmas, seriio foco principal no terceiro capitulo.
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Franc;a, alias, estes mesmos paises possuem maior indiee de pesquisas sobre opiniao

publica nas quest6es do meio ambiente, do que 0 proprio Brasil. Na verdade, pesquisas

populares comec;:aram a ser realizadas em nosso Pais, a cerea de vinte anos, em Sao

Paulo, sobre "polui<;iio", fen6meno dos anos 60 e 70, atentar que neste periodo

aconteciam conferencias importantes, como a da Biosfera e a de Estocolmo.

Ja em meados de 1992, as vesperas da Rio-92, pesquisas sobre 0 que os

brasileiros pensavam sabre Uecologia" foram realizadas, pois 0 Brasil ate entao,

tornava-se palco da principal conven<;iio apos Estocolmo, a Rio-92. Ate aquele

momento, 0 termo meio ambiente sequer era dominante, a que era foeo naquele

momento, principalmente na imprensa, era que os ecologistas colocariam finalmente

suas quest6es na agenda publica. Muitas pessoas, previam 0 fracasso da Rio-92,

devido ao questionamento que se fazia a agenda verde, que paises do Norte queriam

disGutir, contra uma agenda de desenvolvimento que interessava ao nosso pais.7

Falar sobre a opiniiio publica, e se a imprensa publicou e publica estas mesmas

opinioes S8 torna justificavel, pois nos mostra como 0 ambientalismo brasileiro, era

paueD conhecido como ideologia, paueD vivido como pratica social, e finalmente pouco

pensado como atividade intelectual ou de pesquisa, tanto pel a sociedade, como por

institui90es que possuem a missao de proteger 0 meio ambiente, como e 0 caso do

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA).

E e por motivos como estes, que no Brasil as organizac;:oes nao governamentais,

ONGs, que possuem como objetivos, quest6es ambientais possuem um importante

Agenda Verde: significava a prole~ao das florcsias lropicais, liio importante para conservaviio dn biodiversidade e
dos regimes clinHilicos do planeta; Agenda de Dcsenvolvimento: qucria dizcr que 0 Brasil desejava dinheiro para 0
sancamcnto c para os problemas de poluh.ao urbana.
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papel nas politicas publicas e de gera,ao de iniciativas. Mas ainda, ha uma fragilidade

institucional nestas organiz8<;oes, e infelizmente, a sociedade brasileira como urn todo

pouco valoriza as ONGs ambientais no Pais.

Conforme (BORN, 2003, p. 108 a 109), no Brasil, todo 0 movimento ambientalista

nas ultimas decadas, possui uma analise quantitativa sob ac;oes de ONGs. Para 0

autor, no Brasil ha duas correntes de ONGs ambientalistas, as reformistas e as

transformistas ou utopistas.

As Reformistas sao as que usam praticas de reformas, par exempla, a promoC;:8o

da recic1agem de lixo. Sem duvidas, iniciativas necessarias, mas que basicamente

mantem a dinamica dos sistemas vigente, e nao transformam urn modele.

As Transformistas ou Utopistas, diferentemente do grupo anterior, buscam

incansavelmente as sociedades sustentaveis, pO is seus objetivos estao voltados para

mudan<;8s nos pad roes vigentes de consumo e produc;ao e tambem baseadas em

questoes de etica e justic;a social. Consequentemente, estas mudanc;as requerem

tempo, e transformac;oesculturais em toda a sociedade.

Mas ambas, segundo (BORN, 2003, p. 107), possuem uma fun,ao util,

denominada de revela98.o das quest6es ambientais, que e a denuncia publica,

divulgac;aode informa,oes sobre problemas de degradac;ao ambiental brasileira. Estas

denuncias, buscam a,oes dos poderes publicos, em rela,ao aos fatos tornados de

conhecimento geraL

No final nos anos 70 e inicio dos anos 80, surgiram no Brasil os primeiros grupos

ambientalistas, como acontecia tambem em outras partes do mundo. Estes grupos alem

de revelar ao publico os problemas da degradac;ao ambiental, tinham como func;ao

tambem, informar e educar as pessoas atraves da mfdia.
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Logo entao, depois de revelarem, informarem, cria-s8 0 processo de defesa,

atraves da formulayao de uma rigorosa legislac;ao. Nessa apaca no Brasil, entre tantas

ONGs que surgiam deve-se destacar quatro: Associac;aoGaucha de Protec;aoao Meio

Ambiente (AGAPAN), Associac;ao Pernambucana de Protec;ao a Natureza (ASPAN),

Uniao dos Defensores da Terra (OIKOS) e ao Centro de Estudos e Atividades de

Conservac;aoda Natureza (CEACON).

E importante ressaltar, que os movimentos ambientalistas jil no seu inicio, como

ainda atualmente, foram focos de criticas ferozes, dos que S8 sentiram atingidos pelas

denuncias. Porem, sem deixarem S8 abaterem, seguiram em frente, e come90u no

Brasil, 0 processo de desenvolvimento de pesquisas, atrav8S da uniao destes grupos

principalmente com universidades e pesquisando, seguiram monitorando e fiscalizando

os efeitos que comeC;8vam a surgir de todo esta processo.

Conforme (BORN, 2003, p. 112 e 113), em torno de todos estes instrumentos, os

ambientalistas brasileiros organizaram-se em coletivos diversos, como exemplo as

Assembleias Permanentes de Entidades Ambientalistas de Defesa do Meio Ambiente

(APEDEMAS), os Encontros Nacionais de Entidades Ambientalistas Autonomas

(ENNEAS), realizados entre 1986 e 1994. Portais ac;5es,e que a segunda metade dos

anos 80, caracterizou-se por um reconhecimento setorial do ambientalismo brasileiro.

Ja nos anos 90, surgia com lideranya, parcerias e dialogo com outros segmentos da

sociedade civil.

Projetos comec;avam a ser criados, e 0 caso do Instituto Vitae Civilis, que 80 lado

de comunidades rurais da Regiao do Alto Vale do Ribeira em Sao Paulo. Criam

iniciativas de conserva,ao da Mata Atlantica.



41

Dessa forma, as ONGs, estao sendo chamadas cada vez mals a participarem

atraves de parcerias com prefeituras, 6rg805 publicos estaduais au federais au ate

mesma com organismos das Nac;6es Unidas, em busca de resolu90es ambientais.

Na Rio-92, a inclusao das ONGs, atraves da Agenda 21, foram reconhecidas,

mesmo nao possuindo uma personalidade juridica propria. Alias, inciusoes importantes

como esta, pode-s8 considerar que 0 seculo 21, ao que S8 refere a meio ambiente, tern

seu inicio a partir da Rio-92 Para 0 Brasil tornou-se otimo, pois como sede da Rio-92,

crescia junto com a nova forma de globaliza,ao ambientalista.

A evolu,ao do movimento ambientalista no Brasil foi modificada por diversos

atores, estatais ou nao, acabando por contribuir significativamente para a historia

brasileira e mundial. Analisaremos a seguir como 0 Estado Brasileiro, sob a fonma,iio

de S8US tn§s poderes manifestou e promoveu e promove 0 atendimento horizontal e

vertical tanto dos anseios do homem, como os da natureza.

2.1 GESTAO AMBIENTAL BRASILEIRA E 0 PODER EXECUTIVO

Segundo (CARVALHO, 2003, p. 259 a 273), a atua,ao do Poder Executivo no

Brasil, nao pode ser analisada, sem antes, levar em considerac;:ao 0 papel e a

organiza,ao do Estado brasileiro nas diversas fases de sua historia.

A Era Vargas e 0 Cicio Militar principalmente, durantes quatro decadas,

promoveram com grande for,a 0 centralismo politico, e consequentemente a hipertrofia

do Poder Executivo. Mesmo depois da constitui,ao de 1988, segmentos da sociedade

transferem ao presidente da Republica, como chefe do Poder Executivo,
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responsabilidades que constitucionalmente sao de outras esferas do poder. L6gico, nao

se pode deixar de considerar que a Constitui9ao de 1988, liquidou 0 modelo politico

autoritario herdado dos rnHltares, mas uma constituil1ao nao liquida uma cultura, e 56

depois de quase 15 anos da Constitui9ao que a sociedade come9a a perceber qual

realmente a fun9ao do Poder Executivo.

Para a autor, toda a formula<;ao e a implementa<;ao das politicas ambientais

foram influenciadas pelo papel que a sociedade atribuiu ao Estado num determinado

momento hist6rico. Estes period os historicos, transferiram a economia brasileira entre

as dez maiores economias mundiais. Mas, aD mesma tempo, agravou problemas

socia is, al8m de haver produzido urn passivo ambiental de graves proporc;:6es,como e 0

caso da destrui9ao da Mata Atlantica, a degrada9ao das bacias hidrograficas do Centro-

Sui do Pais, entre Qutras mas conseqliencias para 0 meio ambiente.

Diante deste quadro, para (CARVALHO, 2003, p. 260), 0 Pais, nao permaneceu

indiferente e passou a exigir, atraves da organiza9ao da sociedade civil, ONGs,

mudan9as no papel do Estado e 0 fim da inercia do Poder Executivo em rela9ao a
degrada9ao ambiental do Brasil, e entao, cria-se a inclusao do conceito de

sustentabilidade nas estrategias do desenvolvimento nacional. 0 inicio dessas

mudan9as, ocorreu em 1981, com 0 advento da Lei Federal n.6.938, que estabeleceu a

Politica Nacional do Meio Ambiente, uma iniciativa transformadora no que diz respeito

ao papel do Estado e da organiza9ao do Poder Executivo. Com ela se introduzem

medidas participativas, atraves da cria9ao do Conselho Nacional do Meio Ambiente

(CONAMA), Lei n. 6.938/81, juntamenle com a participa9ao da sociedade civil.

o CONAMA junto com 0 governo, patrocina uma nova Polilica Nacional do Meio

Ambiente, deixando de lado, mesmo que de forma timida, 0 antigo modelo classico de
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gestao do Estado, notadamente 0 Poder Executivo, compartilha com a sociedade 0

processo decisorio referente a gestao ambiental.

A partir deste momenta a gestao ambiental brasileira, alem de participativa, S8

organiza de forma sistemica para assegurar a integra9ao dos tres poderes. em conta de

um regime presidencialista de governo e um sistema federativo de organiza9ao do

Estado.

No ana de 2003, 0 Ministerio do Meio Ambiente. atuou como orgao central do

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 0 IBAMA. como entidade executiva

das atividades de competencia da Uniao, as Secretarias de Estado de Meio Ambiente e

as 6rgaos estaduais como orgaos seccionais, e os municipios como orgaos locais dos

SISNAMA. Segundo informa9ao do Ministerio do Meio Ambiente. dos 5.561 municipios,

apenas 648 contem orgaos ambientais. principalmente na Regiao Sudeste.

Para (CARVALHO, 2003. p. 263). "esta nova realidade. como parte de uma

politica macroeconomica que atinge todas as institui<;oes ambientais do Estado, cria

oportunidades para estrategias de parceria com as ONGs e 0 setor privado que estao

impulsionando a gestao ambiental brasileira e dando novo dinamismo as iniciativas de

sustentabilidade que vern prosperando em diversos setores e lugares, ate porque a

gestao ambiental nao se esgota nas fronteiras do Estado. mas pressup6e. cada vez

mais. 0 engajamento da sociedade e a participa9ao das empresas."
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2.2 GESTAa AMBIENTAL BRASILEIRA E a paDER LEGISLATlva

Para (GABEIRA, 2003, p. 275 a 285), os estudantes e pesquisadores que

visitam 0 Congresso Nacional, mostram-se surpreendidos com a variedade de

instrumentos a disposi<;ao dos parlamentares para uma interven<;ao na politica

ambiental Brasileira.

A fun<;aosimplesmente e de se criar leis. Sem duvidas, 0 que 0 Congresso faz, e

sempre um conjunto de leis que produz sobre determinado tema. Como jil citado

anteriormente, a Constitui<;aode 1988, introduz com grande avan<;oas leis ambientais

do Brasil.

Depois de 1988, muitas obras foram embargadas, por nao possuirem relat6rio de

impacto ambiental, outras foram modificadas. Eo que 0 texto canstitucional exige, alem

da realiza<;ao do relat6rio, que seja dada publicidade a ela, abrindo caminhos para

varias audiencias publicas, ande a sociedade e ONGs colocam suas duvidas.

Na decada de 90, 0 Congresso continuou aprovando leis importantes para

preserva<;ao do meio ambiente no Brasil. Uma das leis importantes, que pode ser

classificada aeirna de todas, e a que trata de crimes ambientais, au seja, a sociedade

aprendeu a denunciar.

Segundo (GABEIRA, 2003, p. 280), inexistem estudos sobre a redu<;aode crimes

ambientais depois da lei, mas ela ampliou de forma considerilvel a seguran<;a da

fiscaliza~ao, e em casas de desastres ambientais mostra aos empresarios negligentes,

alem de prejuizos materiais, a possibilidade de prisao.
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Mas, nem tudo que se faz no Congresso vira lei. Os recursos para uma maior

atuayao de preservayao, nao nasceu da cabeya de deputados e senadores, mas da

propria realidade. 0 volume enorme de denuncias, torna-S8 um dos principais motivos

para a cri8r;:ao das leis.

Segundo a autor, a Parlamento Brasileiro, possui ainda muitos passos pela

frente, e esse caminho devera ser partilhado com outros parlamentos no mundo. Ou

seja, grande parte, das quest6es ambientais nao sao resolvidas isoladamente ou

simplesmente em ambito local. Todos tanto em ambito nacional au internacional

buscam uma ayao comum global. 0 Brasil, ja participou e participa de muitos deles. No

Mercosul, tem papel decisivo na unifrcayao da legislayao ambiental do bloco.

Enfrm, viver hoje nos torna importante e de certa maneira, nos tras uma situayao

confortavel, pais nos da certeza que 0 mais importante ainda esta par vir, e que as

habitantes do futuro contemplarao com paciencia nossos primeiros passos e quedas.

Oeseja-se que tenham condiy6es de contemplar alguma coisa, no frm desse longo

processo de luta pela sobrevivencia planetaria.

2.3 GEST.A.O AMBIENTAL BRASILEIRA E 0 PODER JURIDICO

Oestacamos com efrcacia 0 Poder Executivo, no qual atribuimos 0 poder de

governar, 0 Poder Legislativo, que estabelece as regras de conduta, e enfrm nos

encontramos com 0 Poder Judiciiuio, que se incumbe de aplicar a lei as controversias.

Segundo (NALlNI, 2003, p. 289 a 305), a partir da tripartiyao das funy6es

estatais, que se atribui a Montesquieu, 0 Poder Judiciario, torna-se estatico. Ele s6
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reage, S8 vier a ser chamado par alguem cuja direito tenha side lesado au ameagado.

Alem desta estatica, ha 0 aspecto de imparcialidade, pois 0 juiz e um terceiro neutro,

sem interesse a questao que Ihe e submetida para aprecia,ao, e se ele tiver qualquer

interesse, devera S8 afastar do processo.

Conforme (NAlINI, 2003, p. 291), este aspecto do Poder Judiciario, e

preocupante para os ambientalistas, pois 0 Judiciario nao age de oficio, portanto, quem

quiser ve-Io atuar na tutela da natureza precisa motiva-Io. Por consequencia, e GQmum

S8 ouvir que "a justiya nao fundona". Mas a frase soa diferentemente para quem

conhece 0 sistema, como, "nao 85t130 fazendo a justilja funcionar". Pois quando 0

Judiciario e acionado, 0 mesmo nao pode deixar de atender a provocagao do

interessado, e e nesse ponto que a cidadania nao despertou completamente, segundo

o auter. Ou seja, as cidadaos pod em modificar a hist6ria, mas precisam conhecer as

ferramentas de participa,ao e delas efetivamente se utilizar.

Esta reflexao torna-se valiosa para a defesa do meio ambiente. Deve-se

repensar 0 Judiciario e analisar suas relayoes com 0 meio ambiente, assim estara

despertando a consciencia civica dos interessados em proteger a natureza, para que

saibam agir concretamente a fim de evitar 0 mal aD meio ambiente, punindo causadores

e recuperando 0 patrimonio ecol6gico afetado.

A Constituic;ao' da Republica Federaliva do Brasil promulgada em 5 de outubro

de 1988 foi chamada de Constitui,ao Cidadao, segundo (NALlNI, 2003, p. 300), pais

foi capaz de devolver a esperan<;a a cidadania. 0 processo de autoritarismo politico

brasileiro come,ava a se deslocar do cenario nacional. E foi a partir deste momenta que

8COI1~tituiciioC 0 conjullto de principios que sc siluam no vertice de qualquer sistema normativo. E 0 mais elevado
pOnlOdo ordenamento juridico de urn dctenninado Eslado.
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o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado passou a ser, urn direito

fundamental de todos os brasileiros e de todas as pessoas que estavam no Brasil. E

por ser fundamental, torna-se um direito do qual nao se pode abrir mao. 0 juiz e

ambientalista Alvaro Luiz Valery Mirra9, salienta:

"estabeleceu-se, par via de conseqiiencia, um dever naa apenas moral. Como
tambem, juridico e de natureza constitucionaJ, para as gera.;6es atuais de
transmitir esse patrimonio ambienlal as gera<;oes que nos sucederem e nas
melhores condi<;6esdo ponto de vista do equilibria ecologicon

,

Ou seja, 0 dever de preservar a natureza e compartilhado entre 0 Estado e 0

cidadao.

Porem, existem leis, e leis em abundancias, para viabilizar a prote~aodo meio

ambiente brasileiro, 0 problema, e que nem sempre elas sao cumpridas. Segundo

(NALlNI, 2003, p. 301), a principal causa e a cultural. Pois a principal meta circula no

progresso material, e 0 meio ambiente esta a servi\=o das necessidades humanas. Ou

seja, que seja sacrificada natureza, 0 importante e garantir urn crescimento mais

intensificado do PIB nacional.

A pressaa do poder ecan6mica sabre as arganismos estatais, encarregados de

zelar do meio ambiente, e manifesta, deixando dificil prevalecer 0 bom senso. E quando

o poder economico tem a frente uma ONG, 0 principal objetivo e deslegitimil-Ia. Mas

enfim, sao poucos os inqueritos, par crime ambiental abertos nas delegacias, pais e
necessaria que 0 casa seja emblematico, obtenha repercussao na midia e revolte a

conscielncia civil e coletiva, para enfim, merecer toda repressao necessaria. Por isso

que se va Ita no que ja foi abrangido anteriormente, 0 juiz s6 agira se for provocado. Naa

9Mnis infonlla~6cs sobre MIRRA, Alvaro Luiz Valery na obra Fundamentos do direito ambienlal no Brasil RT. Sao
Paulo, v. 706/13,1994.
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incumbe a ele, no sistema brasileiro, investigar, apurar, denunciar, isso dependera da

consciencia coletiva.

Segundo (NALlNI, 2003, p. 299), a comunidade tem um papel relevante na

implementa,8o da lei ambiental, e e ela que deve monitorar a policia para que as

infra<;6es sejam apuradas. 0 juiz brasileiro, tern por dever 0 exame e aprecia<;ao dos

pleitos de responsabiliza,80 dos infratores ambientais. A ele juiz, e a cidadania

consciente, incumbe concretizar as mensagens normativas do constituinte e legar a

pr6xima gera<;80, urn mundo mais saudavel, justa e melhor.

2.4 A PARTICIPAC;:AO DO BRASIL NAS CONFERENCIAS, E TODO

SEU MOVIMENTO ECOLOGICO A PARTIR DE 70

Entender a dina mica, a emergemcia de projetos governamentais e n80-

governamentais, a aplica,ao dos conceitos sobre leis ambientais em todo 0 decorrer da

historia ambientalista brasileira, e mais do que importante, acaba nos trazendo uma

enorme discussao e possibilita a construc;ao do contexto de desenvolvimento

sustentiwel no Brasil. A primeira dificuldade que teriamos e de compreender que as

transformac;6es necessarias S8 daD em campos, esferas e tempos diferentes, conforme

confirma (FELDMANN, 2003, p. 145).

Eo nesse cemirio de inicia,80 de leis, surgimento de ONGs, contesta,ao da

populac;ao civil, como ja descrito anteriormente, que paralelamente a Brasil passa a

tambem participar das principais Convenc;oes que aconteceram no cenario mundial,

buscando a sustentabilidade. Segundo a revista (BRASIL, 500 ANOS DE HISTORIA
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AMBIENTAL, 2000, p. 15), quando muitos paises buscavam inserir a sustentabilidade

em suas economias pos·industriais, 0 Brasil enfrentava urn desafio original, S8

comparado a realidade daqueles paises: buscar 0 desenvolvimento sustentavel em um

contexto de extrema desigualdade social e concentragao de renda.

Segundo Marcovitch (2003), "este processo envolvia a comunidade brasileira que

pensava e que agia, pro meio ambiente, e para uma eficacia de resultado, devia-s8 ter

uma articulac;ao entre ambas as partes, sociedade e governo."

Como ja introduzido anteriormente, a militancia ambientalista brasileira, surgiu

em meados da decada de 70. Pois bem, dessa forma algumas entidades tiveram uma

lig8903ode imediato a comunidade cientifica e enfrentaram fortes obstaculos criados

pelo regime vigente na epoca.

Torna-se claro estes obstaculos politicos e autoritarios do periodo, pela propria

posic;ao brasileira na Conferencia de Estocolmo, em 1972, quando 0 general

CAVALCANTl'o declarou textualmente, para assombro de todos: "Um pais que nilo

alcanlfOU a nivel satisfatorio minima para prover 0 essencial, nao esta em condi90es de desviar reCUfSO$

consideraveis para protec;ao do melD ambiente"

Conforme critica de Marcovitch (2003), 0 Brasil na apoca era chamado de Brasil

potencia e de sucessivos projetos de impacto, frequentemente hostis a natureza. Nesta

spoca, em paralelo aos desmatamentos e construC;80 das mega estradas, para fins de

publicidade do governo, reforC;8va cad a vez mais urn Estado repressivo que colocava a

cidadania a quase sua anulac;ao,diante dos problemas ambientais.

Logicamente, que a declara9ao do general CAVALCANTI, sobre a Conferencia

de Estocolmo nos dias atuais, e inconcebivel no regime democratico atual, mas se deve



50

relembnj-Ia para mostrar como foi desbravador 0 papel dos ambientalistas naqueles

tempos.

Para se entender melhor todo 0 processo de avan90s na Politica Ambiental

Brasileira, seguiremos, uma trajetoria simples e contextual, mas que nos situara

exatamente no discurso de inten90es dos diferentes pianos, projetos e programas do

governo federal, conscientiza9ilo da popula9ilo e 0 jogo de interesse de distintos atores.

Segundo (MAIMON, 1993, p. 01 a 14), no inicio da decada de 70 a politica

ambiental resumia-se a prepara980 da Conferencia de Estocolmo, sendo assirn, a

posi9ilo oficial do governo brasileiro nesta Confen§ncia era de que 0 desenvolvimento

poderia continuar de forma predat6ria, com preocupac;:oes secundarias as agress6es ao

meio ambiente. Como se 0 problema ambiental fora inventado pelo Primeiro Mundo

para conter a expansao do parque industrial dos paises em via de desenvolvimento.

Confirma-se esta ideologia, na citada declara9ilo do general CAVALCANTI. Esta

postura desenvolvimentista assumida na conferencia, acaba refletindo a confianC;:8 do

governo militar no modelo de crescimento adotado, cnde os resultados econ6micos

eram recomendados pela comunidade internacional. Consequentemente, a 8usencia de

uma palitica de controle ambiental e a abundancia de recursos natura is brasileiro,

tornaram-se fortes atra90es para investimentos novas no pais.

Infelizmente, em consequencia de todo este descaso ambiental, a Conferencia

de Estocolmo em 1972, segundo (VIOLA & LEIS, 1991, p. 107), teve um impacto

minima na opiniao publica brasileira, nao s6 comparado aos paises desenvolvidos, mas

tambem a paises do Terceiro Mundo, como exemplo, a india e a Venezuela. 0 pais ate

entao para estes autores vivia num clima politico-cultural muito repressivD e 0 governo

10 CAVALCANTI, Costa. General e rcprcsentantc do govemo brasileiro, na Confcrencia de Estocolmo.
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brasileiro tinha liderado na Conferencia. muitas das batalhas contra 0 reconhecimento

da importancia da problematica ambienta!.

Voltando a critica de (MAIMON, 1993, p.10), logo apos a Conferemcia de

Estocolmo, institui,oes multilaterais e a ONU, pretendiam estabelecer restri,oes a que

paises em desenvolvimento dessem estimulo a industrias potencialmente poluidoras

com as de celuloses (...). Neste contexto, 0 Ministro do Planejamento convidou as

referidas industrias a S8 instalarem aqui, alegando que 0 "Brasil que ria industrias e que

tinha um grande espa,o para ser poluido"l1. Em 1975, 0 processo ambiental foi

contemplado peta primeira vez nurn plano de desenvolvimento brasileiro no II PND,

compreendendo tres linhas de a<;ao:politica ambiental na area urbana e defini,ao de

areas criticas de polui,ao, politica de preserva,ao de recursos naturais e politica de

prote,ao a saude humana.

Notadamente, naD S8 percebe, uma viravolta na questao ambiental, mais uma

vez 0 Estado, trata a questao de forma secundaria. Mesmo assim, deve-se salientar

que as areas criticas da polui,ao definidas pelo II PND foram confirmadas pelo decreto

76.389/75, que condicionou a aprova,ao de projetos industria is a normas

antipoluidoras.

Conforme (VIOLA, 1993, p. 89), 0 Brasil acordou subitamente a preocupa,ao

com os recursos naturais nao renovaveis com 0 choque do petr61eo em 1973. Uma

preocupac;ao, para 0 autor, que formava uma ponte entre 0 movimento ecol6gico e

setores da burocracia estata!.

II NEW YORK TIMES, 1973.
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E entao em termos da gestao ambiental, conforme (MAIMON, 1993, p.09), surge

em 1973, a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao Ministeno do Interior e

de poucas agencias estaduais.12

A partir de 1979, 0 debate cultural brasileiro acaba ganhando maior exatidao,

com a entrada de alguns exilados, que voltavam do exilio, como e 0 exemplo de

Fernando Gabeira, que introduz valores pos-materialistas na cultura de massas,

principalmente na juventude.

Enfim, a partir da decada de oitenta, a difusao da consciencia ambiental crescia

profundamente, principalmente na midia. Conforme (MAIMON, 1993, p. 10), 0

crescimento da consciemcia ecologica, teve uma influencia direta na formulagao da

Constituinte Brasileira. Sendo assim, em 1981, define-se a Politica Nacional de Meio

Ambiente, visando assegurar condiyoes da seguranya nacional alem da luta pela

proteyao da dignidade da vida humana.

Como jii pincelado anteriormente, a Constituiyao de 1988, representou um dos

marcos mais importantes para a legislayao ambiental, pOisdedica um capitulo inteiro ao

meio ambiente 13.

Seguindo 0 pensamento do autor (MAIMON, 1993, p. 10), a decada de 80,

acentua-se pela interdependencia de todas as regioes do planeta facilitada pela

tecnologia de comunicagoes. Sabre a questao ambiental, ha uma conscientizagao que

ultrapassa as fronteiras nacionais.

J~ As agcncias esladuais. cram estruturas para responder aos problemas de poluiyao industrial, baseadas no Sistema
de Liccnciumcnto de Atividades Poluidoras - SLAP.
13Capitulo 6, da Ordem Social. Ao todo, sao 12 artigos, 12 incisos e seis panigrafos que se relacionam direta ou
indiret<lmcntc com a questiio ambicnlal.
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o Relatorio Brundtland, citado no primeiro capitulo, tambem chamado "Nosso

Futuro Comum", encomendado pela Comissao Mundial sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento em 1984 e divulgado em 1987, reffete exatamente este aspecto: a

globaliza~ao dos problemas e 0 endosso de uma politica ambiental a nivel planetario,

lan~ando 0 conceito de Desenvolvimento Sustentavei.

Sendo assim, em setembro de 1988, num congresso em Berlim Ocidental, 0

Banco Mundial reage as pressoes internacionais de grupos eco16gicos e estrutura uma

nova politica, au seja, 56 financiaria obras em paises do Terceiro Mundo, mediante

estudos de impactos ambientais.

Esta iniciativa S8 acirra com a assassinate de Chico Mendes, em outubro de

1988, quando nasce uma rea~ao internacional contra 0 descaso do governo brasileiro

com 0 desmatamento da Amazonia.

Diante disso, 0 governo de Jose Sarney, lan~a a Programa Nossa Natureza,

coordenado pelo Gabinete Militar. Todas as leis e decretos ambientais que formaram 0

Programa discursaram sabre urn desenvolvimento mais harmonica 80 desmatamento

na regiao amaz6nica. Cria tambem, a Secretaria do Meio Ambiente, responsavel pelo

Planejamento, coordenag:8o e supervisao das diretrizes governamentais, como 0

IBAMA, orgao ja discutido anteriormente.

Mas segundo (MAIMON, 1993, p.11), mesmo a pais, passando por diversas

press5es internacionais no final da decada de oitenta, como ja havia acontecido no final

da decada anterior, os objetivos do meio ambiente foram subordinados aos objetivos

econ6micos do pais e principalmente as quest6es de seguranya nacional.

Em 1990, se tern a eleiy030 presidencial, assumindo democraticamente 0 novo

presidente do Estado, Fernando Collor de Mello. 0 mesmo, encontra um quadro como
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ja descrito anteriormente precario, sob aspecto ecol6gico. Eo entao que neste aspecto, 0

novo governo, segundo (MAIMON, 1993, p.09) marca uma mudan,a enorme na politica

ambiental brasileira, "assumindo uma posi980 de transpan§ncia em substituic;ao a
posi<;ao defensiva que caracterizava os governos anteriores". Sendo assim, tanto 0

desenvolvimento sustentado do pais, paralelamente com 0 liberalismo economica, vern

a constituir dois principais eixDs da politica extema brasileira.

Conforme palavras dos autores (VIOLA & LEIS, 1991, p. 21),

"0 ana de 1990 constituj-se num ponto de inflexao na defini9ao da problematica
ambiental no Brasil, que e precipitado pela decisao do governo brasileiro
respaldada pela ONU de sediar a Confer€mcia das Nal(oes Unidas sabre Meio
Ambienle e Desenvolvimento (UNCED - 92) - fundamentada na filosofia do
desenvolvimento sustentavel."

Em margo de 1990, 0 presidente Collor, cria a Secretaria Nacional do Meio

Ambiente e convida para a pasta 0 agronomo Jose Lutzemberger, premio Nobel

alternativo de Ecologia, reconhecido no plano internacional, por sua ideologia

preservacionista.

o Governo conforme (MAIMON 1993, p. 13), assume teses e propostas de

desenvolvimento sustentado inspiradas no Relat6rio Brundtland. No aspecto

educacional, 0 novo projeto do governo, indica a necessidade de implantar programas

de educa<;ao ambiental em todos os niveis de en sino formal au informal. Novas formas

de conhecimento, atrav€s dos meios de comunica<;ao nos locais de trabalho. Em

termos do financiamento da politica ambiental, 0 Projeto se torna superficial, e nao

aponta instrumentos de capta<;aode recursos.

Enfim, entre tantas mudan<;as na hist6ria ambiental brasileira, como a

prepara,ao para Rio-92 e a mudan,a de ideologia do Governo Sarney para 0 Governo
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Collor, ampliam segundo (VIOLA & LEIS, 1991, p.20), os espa,os de proje,ao e

convergencia ambiental brasiJeira, em com conjunto de estado e sociedade brasileira.

Para (MAIMON, 1993, p.13), a Rio-92 tornou-se um desafio do ponto de vista

tematico, principalmente por ser nosso Pais, 0 anfitriao. Toda a Comissao para

Prepara,ao da Conlerencia loi presidida pelo Ministro das Rela,6es Exteriores, e

integrada pelas Secretarias Nacionais do Meio Ambiente, de Ciencia e Tecnologia, de

Assuntos Estrategicos, de Economia e Planejamento, de Energia e de Minas. E como

assessores, colaboraram 0 Instituto de Pesquisas da Amazonia (INPE) e 0 Ibama.

Segundo 0 entao secretario geral do Ministerio das Rela,6es Exteriores,

embaixador Marcos Azambuja, na Rio-92, 0 governo brasileiro pretendeu passar uma

ideia de transparencia, que signilicava 0 lim do esconde-esconde dos problemas

ambientais.

Mas ainda assim, 0 Governo nao havia abandonado por completo a posi,ao

assumida na Conferencia de Estocolmo em 1972. pais nao abandona a evoluyao

economica, mas tenta conciliar as politicas de desenvolvimento com 0 meio ambiente.

Com isso, a participa,ao do pais na Rio-92 loi timida segundo (MAIMON, 1993, p.14),

pais como pais anfitriao que era, sua participac;ao transcende entre 0 Primeiro e

Terceiro Mundo, ficando impedido de causar controversias.

De qualquer forma, a Rio-92, trouxe para a pais atraves de seus resultados,

importantes modilica,6es como e 0 caso da Agenda 21, ja citada no capitulo anterior.

Foi a partir de 1992, que alguns estados e muitos municipios tomaram a iniciativa de

construir suas Agendas 21.

Segundo (NOVAES, 2003, p. 325), no plano nacional, 0 processo das Agendas

comec;ou em 1997, par iniciativa do entao ministro do Meio Ambiente, Jose Sarney
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Filho, e da secretaria-geral do Ministerio, Aspacia Camargo. Ate sua conclusao, em

2002, envolveu cerca de 40 mil pessoas nas discussOes nos estados, na macrorregioes

e em Brasilia. Com certeza, foi 0 mais amplo processo de participa9ao para definir

politicas publicas no pais.

o processo de cria9ao das Agendas, come90u pela cria9aO das Comissoes de

Desenvolvimento Sustentavel (CPDS), com representantes do governo federal e de

varios setores da sociedade, formulando diagnosticos e documentos para os problemas

brasileiros no meio ambiente. Para (NOVAES, 2003, p. 326), "Iodos os documentos

formulados, sao uteis, pOis mostram os caminhos trilhados pelo pais com seus

respectivos resultados."

No dia 22 de agosto de 2002, 0 entao ministro das Rela90es Exteriores do Brasil,

Celso Lafer, concede uma integra a Radiobras , onde expoe a compara9ao da trajetoria

do pais e sua importancia, da Rio 92 a Joanesburgo em 2002,

Para 0 entao Ministro, a Conferencia de Joanesburgo, teve 0 mesma principia

basico para 0 Brasil e para 0 cenario internacional: 0 que foi decidido na Rio-92. 0

Ministro destacou que a Conferencia do Rio passou a ideia de que 0 meio ambiente nao

e urn objeto externo ao processo decis6rio economica, mas deve ser parte. E finalmente

Celso Lafer, em outras palavras resume a ida e participa9ao do Brasil em Joanesburgo

da seguinte forma:

~n6svamos para esta conferencia com urna responsabilidade clara de urn pais
que sediou a Conferencia do Rio, e sende responsavel pero legado da
Conferencia do Rio e, pero seu significado, como urna maneira de promover a
convergencia, a cooperayao e a solidariedade no plano inlernacional. Vamos
tambem com a respaldo inlerna de urna serie de iniciativas e medidas lomadas
pero governo do presidente Fernando Henrique Cardoso na area do meio
ambiente,ft
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Enfim, sendo anfitriao da historica Rio-92, em um estagio avangado de discussao

sabre a implementa~ao da Agenda 21 e como tambern, exemplo de experiencias

importantes na area do desenvolvimento sustentavel, 0 Brasil assumiu urn reconhecido

papel nas negocial.(oes sabre meio ambiente e desenvolvimento no cenario

internacional. No esforc;o de corresponder as expectativas. para a Conferencia de

Joanesburgo, articulou um amplo debate entre setores do governo e da sociedade civil,

sobre os temas que seriam tratados na Confer€mcia.Efetivando assim a participagao do

Pais na mesma.

Foi formado um Grupo de Trabalho para a Confer€mcia da Rio+10, sediado em

Brasilia, respons3vel peJa abertura de canais de dialogo entre organizac;oes da

sociedade civil e as orgaos governamentais envolvidos com a tematica no pais.

Sobre todo 0 historico brasileiro na questao ambiental, destacaremos finalmente,

segundo 0 texto, Meio Ambiente no Brasil (2003), 0 Ministerio do Meio Ambiente que

somado a outros setores, forma 0 Programa Avanga Brasil. Para 0 periodo de 2000 a

2007, esta previsto um investimento de R$ 15,7 bilh6es somente para a area de meio

ambiente, dentro da prioridade Brasil Preservado do Programa Avanga Brasil.

Na area de incentivQ a investimentos privados em meio ambiente, 0 Avanc;a

Brasil conta com 0 programa " Melhorar a Gestao Ambiental" dentre as at;6es voltadas

para "Trabalho, Desenvolvimento e Prosperidade". Esse programa tern como objetivo

incentivar oportunidades de negocios na area de gestao ambiental, como a

aperfeigoamento da estrutura sanitaria das cidades, redugao da poluigao, reciclagem,

tecnologia mais limpa e abastecimento de agua. Ha tambem programas para 0

aproveitamento racional dos recurSDS hidricos, incentiv~ ao reflorestamento, combate a

queimadas, incendios florestais, desmatamentos e Dutras atividades predatorias.
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Como urn todo 0 Brasil atualmente, naD obstante a sua condic;ao de pais em

desenvolvimento, pratica e investe em politicas ambientais sintonizadas com 0

paradigma do desenvolvimento sustentavel. Tal paradigma atualmente e finalizando 0

contexto ate aqui apresentado, apresenta seis pontcs essenciais das aC(oes do Govemo

na area do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos como: Introdu,ao da questao

ambiental nos programas e politicas econ6micas do Governo; lmplementa980 da

Politica Nacional Integrada para a Amazonia Legal, que visa a reorienta,ao do

crescimento econ6mico na regiao sua maior integrac;ao e a valoriza<;ao do homem

amazonico; Implanta,ao de um modelo de gestao descentralizada e compartilhada dos

recursos hidricos; Acelera,ao da disponibilidade e aplica,ao dos recursos externos;

Execu,ao do Programa Especial de Retomadas de Obras Inacabadas, destinadas tanto

aD aproveitamento hidro-agricola quanta aD aumento da oferta de agua no semi-arido;

Implanta,ao de modelos e de iniciativas para gestao integrada dos ambientes costeiro e

marinho.

Mas enfim, diante de tudo que foi apresentado da hist6ria ambiental brasileira, de

tada a contribuiyao nadonal ao meio ambiente, nao S8 deve esquecer, que e no Brasil

que S8 tern uma das maio res floras do globa, uma das maio res biodiversidades do

planeta, mas antes de tudo uma flora que se encontra amea,ada. Na Conferencia do

Rio de Janeiro em 1992, entre os varios temas questionados e discutidos, as fiorestas,

foram urn dos pontcs importantes discutidos.

E sao elas, as florestas nacionais, que se tornarao foco no capitulo posterior.

Como e em que situac;ao as florestas que ajudam a regular 0 clima, controlar 0

suprimento de agua e que constituem em lares para maior parte da vida do planeta,

como elas estao?
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CAPITULO III

3 A QUESTAO DAS FLORESTAS NO PROCESSO DE NEGOCIAc;:Ao

INTERNACIONAL

Nos capitulos anteriores, demonstramos 0 processo hist6rico de forma<;ao da

questao ambiental, tanto no cenariD internacional como no cenario nacional. Uma

historia complexa e intrigante, pois nos mostra, que os problemas ambientais aletam

todos os individuos, uns sao mais afetados do que Qutros, ou seja, a dinamica das

classes sociais nao desaparece diante das dinamicas ambientais.

Mas 0 nosso principal objeto de estudo ainda nao loi apresentado, as florestas.

Depois de todo este desenvolvimento introdutorio, tentaremos expor e introduzir os

problemas de conservaqao fiorestal, no conjunto da politica ambiental no mundo e

logicamente, que e 0 que explica todo 0 estudo jil apresentado, a conservaq80 fiorestal

tropical no Brasil.

Segundo 0 texto Meio Ambiente Brasil (2003), desde a origem da vida social dos

primeiros hominideos, existe uma rela980 entre a civiliza<;ao humana e a floresta. 0

convivio destas especies vern ocorrendo em um ambiente de intera<;8.omutua, gradual

e continua. A especie humana evoluiu preponderantemente com base nos beneficios

obtidos a partir dos recursos florestais. A possibilidade da olerta, abrigo, alimento e

energia das florestas, permitiu a sobrevivencia e 0 crescimento das inumeras especies

que interagem no ambiente do Planeta Terra.
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As fiorestas sao fante de materia-prima renovavel, tendo assegurado os seus

estoques grat;8S ao usa parcimonioso dos pavos que detem 0 seu dominic. Contudo,

com 0 aumento das necessidades humanas, ditadas pela sobrevivencia das sucessivas

gera90es, hoje se busca um compromisso local e global que garanta 0 seu futuro. A

ocupa9ao das terras florestadas pelo homem, seja para usa dos recursos fiorestais ou

para sua transformat;30 em areas de prodU(;:aode alimentos, tern side caracteristica

marcante do crescimento econ6mico de varios parses.

A cobertura vegetal, em particular as fiorestas, filia-se as questoes geologicas,

influenciando enormemente nas condi90es de intercepta9ilo de precipita90es,

reten90es, infiltra9ilo, escoamento superficial e subsuperfcial, evapora9ilo e

transpira9ao. Os graus de perturba9ao dessa cobertura vegetal natural e 0 manejo de

cultivos introduzem caracteristicas, que levarn as meiDs tecnico-cientificos a S8

preocuparem com tres grandes problemas: a polui9ao das aguas continentais (agua

doce); a erosao dos solos, perda de fertilidade, saliniza9ao e desertifica9ao; e as perdas

irreversiveis da diversidade biol6gica.

o desmatamento resulla de fatares econ6micos e socia is e da fragilidade

institucional de fazer cumprir as normas legais. Entre estes, destacam-se os seguintes:

distribui9ao fundiaria, e baixos niveis de produtividade agricola nas areas de fronteiras;

concentrac;aode mao-de-obra de baixa renda nessas areas; sistema fiscal e crediticio

para as atividades agricolas, que desconsidera as caracteristicas agroecologicas do

solo e 0 emprego de praticas de manejo sustentavel; alto valor da madeira nas areas de

fronteira, fazendo com que as atividades madeireiras desempenhem um papel

importante no financiamento do desmatamento; e as programas setoriais de
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desenvolvimento que, muitas vezes, estimulam a 89ao antropica nao sustentavel sabre

as recursos florestais.

Contudo, mesmo com a introdu<;aode criterios de sustentabilidade as praticas

madeireiras, 0 desmatamento, infelizmente continua a ser uma grande fonte de

suprimento de madeira.

E para darmos credibilidade ao problema, apresentaremos alguns importantes

pontcs e acontecimentos que demonstram a evotuyao tanto no quadro internacional

como no Brasil, sabre a negociac;ao das florestas.

Como ja descrito nos capitulos anteriores, a grande marco de compromisso

significativQ com 0 meio ambiente do cenario internacional, foi a Conferencia de

Estocolmo, com a participa,ao na sua totalidade de 90% de paises em

desenvolvimento. Mas infelizmente neste periodo, as causas que esses paises

defendiam ainda, eram as seus direitos de crescimento econ6mico.

o Homem, surgiu como 0 ser rna is importante do mundo neste perfodo, um ser

que transforma 0 ambiente, mas ao mesmo tempo depende dele para sobreviver, como

motor do progresso social, que cria riquezas e desenvolve a clencla e a tecnologia.

Como ja estudado tambem, esse compromisso ambiental intensificou-se na

Conferemcia das Na,oes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD

ou Rio-92), ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, a convite do Governo Brasileiro. E e a

partir deste momento que se assume um verdadeiro compromisso com 0 meio

ambiente, principalmente atraves da Agenda 21. Alem da Agenda 21 Global, resultaram

duas conven<;oes importantes, uma sobre Mudan<;a de Clima e outra sobre

Biodiversidade, como ja descritas nos capftulos anteriores, e enfim, a Oeclarac;ao das

Florestas.
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E a partir da Deciaral'ao das Florestas que iniciaremos nosso estudo sobre a

Preserval'ao das Florestas, nao que 0 sistema politico e econ6mico global nao tenha se

preocupado com dados da flora mundial e sua preserva,ao anteriormente, mas Ii que

foi neste momento, a partir desta Declara,ao que a problematica das florestas passou a

ser mais enfatizada.

Como exemple de preocupa90es ante rio res a Rio-92, destacaremos 0 Relat6rio

do Programa das Na,oes Unidas para 0 Meio Ambiente (PNUMA) de 1986. Segundo 0

Jomal do Brasil (2001), 0 relat6rio recomendou esfor,os de preserval'ao das florestas,

concentrando-se em 15 paises, entre eles 0 Brasil, onde se encontram 80% das areas

de mata fechada, importantes para 0 globo. Todas as pesquisas das Nal'oes Unidas

foram feitas com base em observal'aO de satlilites. Boa parte destas fiorestas, estao

localizadas em paises como Russia, Canada, Brasil, Estados Unidos, Venezuela (...).

Segundo 0 Relatorio, a preocupar;:ao era que em paises como China e india, a alta

densidade come,asse afetar a mata fechada.

Mas embora houvessem preocupa90es anteriores foi com a Rio 92, como ja

afirmado, que S8 formou 0 mais amplo processo de negociac;ao ja realizado sabre

florestas.

Segundo a Base de Dados Tropical (BDT), que Ii urn Programa Estadual para a

Conserva,ao da Biodiversidade do Estado de Sao Paulo (2003), os paises participantes

da Rio-92 adotaram a Deciaral'ao das Florestas visando urn consenso global sobre

manejo, conserva,ao e desenvolvimento sustentavel de todos os tipos de fiorestas.

Para a BDT, pelo fato deste tratado florestal ter se transformado apenas numa

declaral'ao de principios, acabou refietindo claramente as dificuldades que surgiram no

periodo de negocial'ao do texto. Mas, mesmo sendo controvertido, este foi 0 primeiro
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documento a tratar da questao ftorestal de forma universal. A Declara<;ao visou a

implanta<;aoambiental de forma integral e integrada. Todas as fun<;6es das ftorestas

estao descritas no texto da Deciara<;ao e sao sugeridas medidas para a manuten<;ao

de tais fun<;6es.

Na verdade, a Declara<;aodas Florestas, nao obteve uma constru<;ao de lei,

serviu apenas como primeiro passe para uma futura, se hauver, "Conven<;:ao das

Florestas". Vale salientar, que existe urn grande difereny8 entre Declarac;ao e

Conven<;ao.As Deciara<;6esnada mais sao do que um reconhecimento, manifesta<;ao,

exposiC;80 de urn determinado assunto, uma preocupaC;8o sem compromisso juridico.

Ja em uma Conven<;ao, ha a contempla<;aode um acordo, um pacto, ou seja, uma

assembleia que assume todos os poderes de um Estado, admitindo e estabelecendo

leis e normas, para intermedia9ao entre Estado e uscs socia is.

3.1 AS NEGOCIAC;OES INTERNACIONAIS. SOBRE A

CONSERVAC;;Ao DAS FLORESTAS, NA DECADA DE 90.

Conforme (FURLAN & NUCCI. 1999, p.103), houve um processo previo de

prepara<;ao para a realiza<;iio da Rio-92, e no decorrer de todo este processo, jil se

revelava a impossibilidade de um acordo global sobre fiorestas. Mas houve pelo menos,

entre as ambientalistas, consenso sabre a necessidade de uma politica ambiental

global consistente, que garantia as quest6es socia is. Varios cientistas e muitas

organiz8c;oes nao-governamentais propuseram, durante 0 processo preparat6ria da
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Rio-92, a realiza9ao e uma grande conven9ao sobre biosfera, enfocando os problemas

ambientais globais, prevendo assim, uma harmoniza98o dos entaD tratados vigentes.

Segundo (SMERALDI, 2002, p. 98 a 104), na pauta da Rio-92, logicamente

contavam dezenas de temas, alguns apenas objetos de inclusao da Agenda 21, outros

supostos objetos de negocia90es especificas, em particular de luturas conven90es. E

enfim, muito 58 discutiu sabre a passivel criat;80 de uma mesa de negocia98o

especifica sabre florestas. Tal tema, acabou levando a divis6es horizontais no ambito

tanto do setor governamental, incluindo as institui90es internacionais existentes no

sistema ONU, quanlo do setor nao-governamental. Esta proposta de negociar uma

conven9E1o sobre florestas, foi motivD de diversas interpreta90es e levou a uma serfe de

vetDs cruzados. Destacarernos alguns destes abaixD, conforme 0 autor:

- as paises da Uniao Europeia, assim como muitos ambientalistas dos mesmos
paises, tendiam a ser favor<3veis ell perspectiva de uma Conven9ao sabre
Florestas com base numa pauta principal mente ambiental;
· os paises ricos em plantayaes, principalmente Canada, eram tambem
favoraveis, mas com base na produtividade;
· no ~mbito da OrganiZa({80 Internacional sobre Madeiras Tropicais (ITTO),
transparecia urn possivel papel da organizayao para servir como secretariado
de uma conven({ao sobre florestas meramente tropicais;
· a maioria dos parses do sui, ricos em fiorestas, inclusive 0 Brasil. enxergava
com suspeita a adoCf8o de qualquer norma internacional que nao estivesse
vinculada a mecanismos efetivos de transparencia de recursos,
· alguns parses do sui, como India, Indonesia e Malasia, esta ultima, depois
mudara sua posiCfaO,questionavam a ConvenCf80 com base na alegaltao de que
ela poderia limitar suas perspectivas de desenvolvimento;
· muitas organizaltoes da sociedade civil do sur, incluindo 0 Brasil,
consideravam arriscado se engajar nesla negocialt80, por enxergar perigo de
interferencias de paises ricos em seus parses;
· muitos parses africanos tendiam a preferir enfrentar a questao florestal no
ambito da Conven~o sobre a Desertifica.;ao;
· muitos ambientalistas preferiam concentrar esforc;os para trazer a paula
florestal para 0 ambito sobre Diversidade Biol6gica, por julgarem aquele
lerreno rnais favoravel a introdu9ilo de preocupa9oes ambientais.

Para (SMERALDI, 2002, p. 100), todos estes diversos inleresses acabaram por

provocar um efeito paralisador, tanto sobre a possibilidade de abrir uma negocia9ao
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sobre uma Conven,ao, quanto sobre a incorporac;ao efetiva do tema florestal nas

demais conven,6es, e na propria Agenda 21.

Sendo assim fioresta acabou virando sinonimo de problema negocial a
heterogenea comunidade de diplomatas e observadores que compunham a Rio-92 e ao

longo dos Comites Preparat6rios, com inumeros eventos correlatados. Porem varios

atores importantes deste processo, como exemplo a Alemanha, analisaram que a

imagem da Cupula do Rio poderia ser afetada se nao completasse qualquer ate

relacionado as florestas, e foi assim, que foi assinado 0 documento menes conhecido e

mais rapidamente esquecido da Rio-92: a "Deciara,ao das Florestas".

Para (SMERALDI, 2002, p. 100), 0 titulo da Deciara,ao, e 0 cumprimento

excepcional, de uma sintese adequada da ineficacia de seu conteudo e do receia da

maioria das partes em assina-Io.

Como um todo, a Deciara,iio possui um conteudo limitado a uma exposi,ao de

principios, tais como: a importancia do manejo sustentavel, a soberania de cada

Estado, 0 valor de levar em considera98,O quest5es sociais, a relevancia dos servi90S e

dos produtos florestais, 0 reconhecimento da necessidade de recursos de cooperac;ao

internacional para a conservagc3oe usa das florestas. Mas enfim, nenhum compromisso

ou objetivo concreto foi incluso, apenas dois pontos especfficos 6bvios, apesar destes

mesmos ja constarem em outros documentos internacionais: ° reconhecimento da

necessidade de oferecer oportunidades de participac;ao as comunidades locais e

popula,5es indigenas na defini,iio das politicas florestais nacionais, e a necessidade

de evitar medidas unilaterais restritivas do comercio internacionat de produtos f1orestais.

Nao se discutira e nem se ilustrara neste trabalho, todo 0 documento que

oficializa a "Declara,iio das Florestas", legitimada na Rio-92, mas extrairemos pontos
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importantes do mesma, pais nos mostrara claramente, a "importancia" e dimensao que

a Declarac;ao representou para 0 sistema global.

No inicio da apresentac;ao de seus principios, destacaremos 03 itens, descritos

abaixo, segundo 0 documento da ONU, 1992:14

- 0 tema das florestas, e relatado para alcance de todo 0 meio ambiente e
desenvolvimento de oportunidades, inclusive 0 desenvolvimento socia-
economico e a sustentabilidade de base;
- as principios devem ser colocados em pratica em lodas as f1orestas, naturais
au plantadas, em todas regiees geograficas e zonas climaticas, austral, boreal,
temperada, sub-temperada, tropical e sub-tropical;
- as f10restas sao essenciais para 0 desenvolvimento e manutenyao de todas as
formas de vida.

Como percebemos, ja no inicio do documenta, nao existe uma efetividade na

preocupac;:ao sabre as problemas florestais, mas uma enfase mesmo que Hmida, no

desenvolvimento econ6mico do globo. Esta ideologia, sera seguida no decorrer de toda

a Declara98o, e se tornara claro nos chamados "Principais Elementos". Dentre

inumeros que 0 documento apresentou destacarernos urn:

todos os governos promoverao e fornecerao oportunidades para a
participa<;:aode todas as partes interessadas, incluindo comunidades locais,
indigenas, ~industrias·, organiza<;:6esnao-governamentais e e individuos,
desenvolvendo e implementando, como tambem policiando planejamentos
nas florestas nacionais.

Ou seja, 0 documento se mostra deficiente, po is mesmo expondo urn problema,

de forma perversa da enfase as necessidades insaciaveis dos seres humanos, tanta as

absolutas, que sao as que nos fazem sobreviver, quanto as de segunda classe, que

so mente satisfazem ao desejo pel a superioridade econ6mica.

Conforme (FURLAN & NUCCI. 1999, p. 103), a conservac;ao das florestas foi um

tern a conflituoso em todos os debates internacionais. Pois, Fontes de recursos, as

fiorestas sao alvo da cobi,a de muitos paises industrializados, seja por serem um

14 Para conheccr os demais principios da Declara~iio das Florcstas, ver 0 tcxlo completo cm ancxo.
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reservat6rio de madeira e de essenciais natura is, seja per sua importancia no equilibria

ambiental mundial. Sendo assim, essa importancia economica, tern trazido a tona

muitas iniciativas e acordos comerciais. Os acordos internacionais sempre tern

implicac;5es para a soberania dos Estados que que rem reservar a dire ito de manejar

suas proprias florestas sem ingerencias externas. Dessa forma, torna-S8 complicado

discutir problemas que estao fora das negocia96es internacionais, como padr6es de

consumo, politicas de liberaliz8c;ao econ6mica e sistemas de propriedade de terra.

3.20 QUADRO INTERNACIONAL POS - RIO

Depois da Rio-92, segundo (SMERALDI, 2002, p. 100), as fiorestas continuaram

sendo sin6nimo de negocia9ao problematica, apesar de algumas tentativas de

retomada de dialogo e de S8 estabelecer foros legitimos e reconhecidos pDr partes.

Sendo assim, em 1995, a Comissao para Desenvolvimento Sustentavel (CSD), das

Nac;oes Unidas, incluiu urn processo separado para a discussao sabre flarestas,

chamado Painel Intergovernamental sobre Florestas (IPF), que se reuniu quatro vezes

entre 1995 e 1997, e acabou adotando um relatorio final em sua reuniao de fevereiro de

1997, submetido a Quinta Sessao da CSD. 0 relatorio contou com 140 propostas, alias

obteve a participa9ao de ONGs agrupadas em 12 grupos do programa. Mas ainda,

permaneceu uma divisaa sabre as principais questoes das negacia~oessabre fiarestas,

que mais uma vez faram omitidas, como: comercio de produtas florestais, transferencia

de recursos financeiros e disponibilidade para discutir uma conven~ao.



68

Mesmo assim, a CSD aprovou em 1997 0 relatorio do IPF, que acabou sendo

enviado a XIX Sessao Especial da Assembleia Geral das Na,ces Unidas, em junho do

mesma ana, conhecida tambem como Rio+5. E infelizmente 0 que aconteceu, foi a

limita,ao que a Assembleia teve de reconhecer a necessidade de nao interromper 0

dialogo, criando um novo forum, chamado Forum Intergovernamental sobre Florestas

(IFF).

No IFF, a linguagem torna-se mais avan,ada, depois da resolu,ao 1997/65 do

Conselho Econ6mico e Social (ECOSOC), para formalizar 0 IFF, 0 mesmo na verdade,

foi somente uma continU8lfaO do IPF, 56 que agora com menes expectativas e menes

interesse da comunidade nao governamental, antes numerosa e agora com poucos

especialistas.

Em 2000, ap6s quatro sessoes, a IFF encerrou suas atividades e encaminhou urn

relatorio para a CSD, incluindo entao, uma recomenda,ao para um arranjo internacional

sobre florestas. Apos 0 endosso da Oitava Sessao da CSD, em outubro de 2000 a
resolu,ao, E/2000/35 da ECOSOC criava mais um processo de um suposto dialogo,

desta vez chamado Forum de Florestas das Na¢es Unidas (UNFF) e definindo que 0

objetivo de urn passivel instrumento intergovernamental sobre fiorestas seria a de

promover gestao, conserva,ao e manejo sustentavel de todos os tipos de florestas,

assim como tambem, refon;:ar 0 compromisso politico.

A partir dai, foi estabelecido 0 prazo ate 2005, onde se teria uma reuniao anual de

duas semanas, quando dois dias deveria se ter a participa,ao de ministros. Depois de

duas reunices da UNFF, preparou-se uma declara,ao para a Cupula Mundial sobre

Desenvolvimento Sustentavel de Joanesburgo em 2002, assim tambem como urn

ambicioso Programa de Trabalho Plurianual (MYPOW).
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Para (SMERALDI, 2002, p. 101), avalia-se entre os observadores que 0 UNFF

mantem fun,oes uteis para a troca de informa,ao, mas que esta tendo dificuldade em

S8 firmar como referenda para efetivos avan90s nas politicas de acordos.

Segundo Smeraldi (2003), no seu texto sobre a Declara,ao das Florestas, em

2002, dez anos depois da Rio-92, as fiorestas do mundo continuam desaparecendo

nurn ritmo alucinante, 0 que demonstra a falta de uma poiftica internacional para

garantir 0 desenvolvimento sustentavel, a manutenCfao da biodiversidade e 0 equilibria

do clima.

o planeta perde, anualmente, segundo 0 autor, 16 milhoes de hectares de

florestas. Dados do Programa das Na,oes Unidas para Agricultura de Alimenta,ao

(FAO), revelam que a cada ano, 0 equivalente a mais da metade do estado de Sao

Paulo em cobertura vegetal desaparece.

Nos anos 90, a Brasil esteve na lisla dos paises que mais desmataram. Segundo 0

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) , entre 92 e 99, loram destruidos treze

milh6es de hectares de florestas. Para os ambientalistas, preservar e uma tarefa

complexa, pais deve S8 discutir todo dia-a-dia da sociedade, redefinindo a materia-

prima das embalagens, dos moveis, a agricultura e a pecuaria.

Alguns destes ambientalistas delendem a necessidade de criar uma Conven,ao

Mundia! de Florestas, obrigando os paises a assurnir urn compromisso e serem

cobrados por isso. Qutros ja acham, que as negociat;:oes deveriam ser localizadas, po is

teriam melhores resultados.

Para manter as florestas em pe, juristas de varias partes do mundo elaboraram a

Declara,ao de Limonges, apresentada na Rio+10, com propostas de usa sustentavel

das florestas par meia da mabilizat;:aa de financiamentas, transferencias de tecnologias
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e capacita~ao profissional. Urn importante avan~o registrado pelos ambientalistas e a

cientificac;aode florestas, pois 0 metoda permite rastrear a origem de madeiras nobres

vendidas no mercado e da ao consumidor 0 poder de decisao na hora de compra. A

cria~ao de politicas de desenvolvimento agricola e da pecuaria, ampliando 0 manejo

sustentavel, e 0 combate a biopirataria, sao outras a~6es exigidas pelos ambientalistas.

Conforme 0 texto do Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais (WRM) (2003),

a Rio+10, contrariamente do que aconteceu em 92, mostra que ativistas em defesa das

florestas tern urn sentimento generalizado de desesperan~a com rela~ao aos resultados

da Cupula. Pois no intervalo de dez anos, tanto a situ8c;ao social como a ambiental,

pioraram. Consequencia, da falta de vontade politica dos governos, para resolver 0

tema. Em contradic;ao. estes mesmos governos tern trabalhado voluntaria e

involuntariamente, em estreito cantata com institui90es multilaterais para assegurar a

abertura dos recursas naturais do mundo, a exploraC;8o e ao controle das grandes

empresas.

Segundo 0 WRM (2003), isso e particularmente certo na regiao de fiorestas

tropicais, cnde as governos facilitam investimentos das transnacionais, e inclusive

implorando par elas como forma a assegurar 0 pagamento da divida externa. 0

resultado que se tern, e a gera~ao de pobreza e destrui~ao ambiental.

As obras de infra-estrutura como estradas, barragens hidreletricas, oleodutos e

gasodutos, sao objetivos prioritarios da alianc;aentre govemos e empresas, em muitos

casos impostas e ao mesmo tempo financiadas por instituic;oesmultilaterais como 0

Fundo Monetario Internacional, 0 Banco Mundial, e os bancos regionais da America

Latina, Africa e Asia.
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A tala comercial, a minera,ao, a explora,ao do petr61eo e do gas, a agricultura

camercial em grande escala, a pecuaria, as plantac;:6es para a produc;ao de madeira,

celulose, entre outras atividades, tem sido atividades que tem se beneficiado das obras

de infraestrutura, e ao mesma tempo confronta-se com 0 ataque as fiorestas e as pavos

que as habitam.

Infelizmente 0$ governos, as institui90es multilaterais e bilaterais, e inclusive as

proprias empresas, sabem disso. As causas do desmatamento das Horestas, inclusive

as tropicais, sao como urn todo, conhecidas par todas as partes envolvidas. Apesar

disso, ha omissao em abordar as causas da perda das fiorestas.

Para 0 WRM (2003), 0 mundo chegou em um ponto que nao e possivel continuar

acreditando nas declara,6es e compromissos dos governos, institui,6es multilaterais e

empresas. 0 que necessita sao acroes reais que demonstrem finalmente que as

objetivos sao bons. Pais mesma com tantas encontros para preserva<;ao florestal, 0

atual sisterna nega todos os "fieis objetivos " 0 WRM nos mostra:

- 0 FMI continua aplicando as programas de ajuste eslrutural reconhecidos
como causa subjacente do desmatamenta;
- a nova palitica f10restaldo Banco Mundial incrementara a extratyao comercial
da madeira nos Iropicos;
- a Organizatyao Mundial do Comercio impoe narmas, levando as acordos
ambienlais mullilaterais pela frente, 0 que provocan~ uma maior destruityao
florestal;
- crescentes investimentos de empresas na tala comercial, mineratyao,
exploratyao do petr61eo e do gas. como 0 conseguinte resultado de
desmatamenlo e degradatyaogeneralizada da floresta;
- falta de vontade dos governos do Norte para achar soluyoes eqOitativas a
lemas, lais como os termos de intercambio injustos e a divida externa, que
obrigam aos governos do Sui a explorar os recursos naturais de forma
insustentavel;
- similar falta de vontade dos governos do Norte para encarar seriamente 0

lema da mudantya climatica, que Iransmitem impactos consideraveis sobre a
biadiversidade das florestas, atraves da redutyaodas emissoes de combustiveis
fosseis, promovendo no seu lugar, as plantatyoesde arvores como ~sumidouros
de carbono"que, como resullado aumentarao a substituiyao das florestas;
- falta de vontade dos governos do Sui para reconhecer legalmente as direitos
terriloriais dos povos indigenas e outros povos que dependem da f1oresta, cujo
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reconhecimento poderia constituir urn primeiro passo para deter a perda de
f1orestas;
- igual falta de vonlade des gavemos do Sui, para aplicar a reforma agraria em
areas agricolas como 50Iu<;8:0 para ellitar a emigra<;ao de camponeses sem
terra para areas de fleresta.

Enfim, depois de todo processo apresentado, 0 que S8 espera e que as

governos, as instituic;5es internacionais correspondentes e as empresas possam mudar

suas ideologias e objetivos, para poderem ser creditadas nos seus compromissos com

relac;ao a conservaC;:80 das florestas, mostrando vontade politica e compromisso

publico.

3.3 0 QUADRO BRASILEIRO POS-RIO 92

Depois da analise dos processos internacionalmente descritos, discutiremos urn

importante ponto deste trabalho, a trajetoria, dos principais movimentos da

preservac;ao florestal brasileira.

Esclarecer estes processos se torna importante, pois conforme (SMERALDI, 2002,

p. 102 a 104), 0 Brasil possui aproximadamente 5,5 milh6es de quilometros quadrados

de florestas nativas, dois ter~os dos quais ocupados pelas f10restas e cerrados da

Amazonia e 0 restante, na ordem pelos cerrados do Centro-Oeste, pela Mata Atlantica,

pela Caatinga e outros ecossistemas associados. Alem de possuir tambem, cerca de 64

mil quil6metros quadrados de fiorestas plantadas, principalmente para produ9ao de

papel, celulose, carvao, madeira e borracha, localizadas em sua maio ria nos estados do

Espirito Santo, Minas Gerais, Sao Paulo, Parana e Bahia.
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Sendo assim, nOSsa pais, torna-S8 0 pais com 0 maior 8xtensao de florestas

tropicais, com a maior diversidade biol6gica, a maior produtor e tambem 0 maior

consumidor de madeira tropical do mundo.

o fen6meno do desmatamento, com algumas variac;oes regionais e anuais,

caraclerizaram 0 quadro fiorestal brasileiro ao longo na ultima decada. No caso da Mata

Atlantica, as indices anuais de desmatamento diminuirarn, mas isso S8 deve ao fata de

que sobram hoje somente 7,3% da sua extensao original. Ja na forma,ao fiorestal

amaz6nica, a perda estimou-se aproximadamente em 16% de sua cobertura original.

Outro forte ponto, segundo (SMERALDI, 2002, p. 103), e 0 avan,o da fronteira

agropecuaria, gerada par incentiv~s publicos ou par politicas de coloniz8<;ao e

assentamento, alem tambem do incentivo da pratica garimpeira. Alias 0 processo de

garimpo, tinha ampla ilegalidade ate meados dos 1990, atualmente em grande medida

"regularizado".

Enfim, 0 Brasil por problemas como estes, manteve uma posi,ao de retaguarda

nas negocia,oes sobre as florestas. Como ja citado anteriormente, 0 Brasil,

principalmente por estar incluso entre os paises sub-desenvolvidos, tomou uma posi<;ao

de retaguarda diante das negocia<;oes f1orestais, 85sa posi<{ao e evidenciada nas

pr6prias negociactoes sobre as f1orestas, na Rio-92, onde 0 pais defendeu uma

Declaractao, ao inves de uma Conven<;ao.

Ate meados dos anos 1990, como a maioria dos paises em desenvolvimento

tendia a ser como a a China, que se inclinavam a recusar qualquer instrumento au

pratica internacional, par raz6es de saberania au, de qualquer forma, achavam inviavel

esse caminho sem adequadas transfer€mcias de recursos financeiros. Ja nos anos mais
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reeentes, 0 pais evitou posic;oes comprometedoras, introduzindo argumentos

ambientais em suas ponderac;oes, mas com abertura a cooperac;ao.

Deve-se lembrar tambem, segundo (SMERALDI, 2002, p. 103), que embora um

processo paradoxal, ou seja, separado das negociac;oes internacionais, 0 Pais S8

engajou desde 1990 ate 1995 no Progama-Piloto para a Prote<;ao das Florestas

Tropicais do Brasil, iniciativa lan<;adapelo G-7 de Houston em 1990, e financiada pelos

paises dos G-7 e Uniao Europeia implementada com a coordena<;aotecnica do Banco

Mundial.

o Programa acabou apresentando em contextos regionais, principalmente

amaz6nicos, urn avan90 consideravel em esfon;os de desenvolvimento sustentavel e

participa<;ao local, contJibuindo constitucionalmente, ate mesmo para demarca<;ao de

terras indigenas.

o Brasil pas Rio-92, segundo 0 texto do Estado do Parana (2001), se torna fruto

da pressao da sociedade, e atraves de press5es como esta as autoridades brasileiras,

em 16 de outubro de 1992, criaram 0 Ministerio do Meio Ambiente (MMA) com os

objetivos de estruturar a politica do meio ambiente no Brasil.

Ja em 1995, 0 Governo lan<;ou0 Protocolo Verde para promover a incorpora<;aoda

variiwel ambiental como criteria indispensavel no processo de analise para concessao

de creditos bancarios e de beneficios fiscais por parte de seus argaos e autarquias.

Contudo, segundo (SMERALDI, 2002, p. 103), ainda faltava para 0 Brasil uma

politica florestal consistente e abrangente, tanto no setor de conserva<;aoe manejo das

florestas nativas quanta no investimento produtivo em planta<;oes fiorestais. Sendo

assim para suprir esta incognita, com base nas recomendac;6es do relatorio do IFF de

1998, ja descrito anteriormente, 0 Ministerio do Meio Ambiente estabeleceu um
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processo para a defini<;aode um Programa Nacional de Florestas (PNF), lan<;adocom 0

Decreto Presidencial em abril de 2000. Para 0 autor, 0 PNF nasceu com um espirito de

participa<;aoda sociedade civil, dos demais 6rgaos relevantes do governo federal, e

dos estados.

Conforme 0 texto Floresta Brasil (2002), 0 objetivo do PNF a e foi promover 0

desenvolvimento sustentavel, ampliando assim 0 mercado interno e externo. Para isse,

concilia a explora<;aodas florestas com a prote<;ao dos ecossistemas, compatibilizando

a Politica Florestal com as demais politicas do Governo.

A meta do PNF ata 2010, a ampliar e consolidar as florestas brasileiras, manejar

20 milh5es de hectares das florestas nativas e reflorestar cerca de 600 mil hectares por

ano. Para tanto, foram ouvidas mais de 600 institui<;5es e cerca de 1,2 mil pessoas

ligadas ao tema, incluindo as populac;6es tradicionais, madeireiros, industrias e

proprietarios rurais, entre Qutros.

Alguns resultados ja podem ser vistos atravas da iniciativa do PNF, segundo 0

texto Relato Setorial - PNF (2004) sao eles: A instala<;aodo F6rum de Competitividade

da Cadeia Madeira-M6veis, coordenado pelo Ministario do Desenvolvimento, Industria e

Comercio; a cria<;ao do CERFLOR, sob a coordena<;ao do Ministerio da Ci€mcia e

Tecnologia, mas envolvendo, tambem, Qutros ministerios e a iniciativa privada; a

cria<;aodo PRONAF - Florestal, em uma parceria do MMA com 0 Ministerio da Reforma

Agraria, as Ministerios da area econ6mica e 0 BNDES e a inclusao da silvicultura no

credito rural, pelo Ministerio da Agricultura, sao algumas consequencias do Programa.

A descentraliza<;ao na gestao do PNF tem provocado tambem bons resultados, a
medida, em que as estados brasileiros estao aplicando recursos para diagnosticar sua

situa<;aoflorestal e implementar a<;5esque contribuam para solucionar os problemas
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identificados. 0 Programa conta tambem, com recursO$ que sao repassados aos

estados para que sejam empregados na gera9ao de emprego e renda.

Mas mesmo diante desta situa9ao, para (SMERALDI, 2002, p. 103), falta ainda no

Brasil, uma visao clara de como promover a~6es tao diversas e que requerem urn nivel

de coordena98o extremamente avan9ado, em particular com 0$ responsaveis peras

politicas de desenvolvimento econ6mico. Outro problema brasileiro, e a limita9ao dos

recursos financeiros.

Finalmente ha dificuldade em criar um processo institucional permanente que

consolide par tim, as passos iniciais. Pois 56 assim, para 0 autor, S8 conquistara a

necessaria participa980 dos interesses socia is, econ6micos e politicos.

o que e importante destacar tambem, foi il cria9ao da propria sociedade da

certifica9ao florestal ambiental e social independente (FSC)15, interagindo com as

autoridades, e ampliando 0 desenvolvimento sustentavel. Conforme dados do Conselho

Brasileiro de Manejo Florestal (2004), 0 FSC e resultado de uma iniciativa para a

conserva98o ambiental e desenvolvimento sustentavel das fiorestas, significativa em

termos mundiais, surgida na decada de 1990 e envolvendo ambientalistas,

pesquisadores, engenheiros f1orestais, empresarios da industria e comercio de produtos

de origem florestal, trabalhadores, comunidades, indigenas e outros povos da fioresta,

alem de institui90es certificadoras de 34 paises.

A organiza9ao nao governamental foi oficialmente criada em 1993 e esta sediada

no Mexico, tendo hoje 516 membros afiliados em 49 paises. Ja a iniciativa brasileira

para promover 0 FSC no pais data de 1994 e um Grupo de Trabalho foi formalizado em

1996 sob a coordena9ao do WWF-Brasil. Foi entao, que em setembro de 2001 foi
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lundado em Brasilia 0 Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - FSC Brasil, que tem 0

aval do FSC Internacional.

Seu objetivo Ii dilundir 0 bom manejo fiorestal conlorme Principios e Crilerios que

conciliam as salvaguardas ecol6gicas com as beneficios sociais e a viabilidade

econ6mica que sao os mesmos para 0 mundo inteiro, talvez seja par isso que 0 FSC,

seja 0 selo verde'6 mais reconhecido hoje em todo 0 mundo, com presen9a em todos

os continentes.

3.4 FLORESTAS TROPICAIS BRASILEIRAS

Com os principais pontos destacados, da trajet6ria brasileira sobre a preserva~ao

Ilorestal, destacaremos e analisaremos nosso principal objetivo deste estudo, a

preserva<;80das florestas trapieais brasileira.

Primeiramente descreveremos rapidamente, 0 que sao florestas trapieais. e onde

se localizam no globo.

Segundo lexto do Whitmore (1998), Florestas Tropicais, sao lorma~6es naturais

caracterizadas par uma vegetaC;80 densa, constituida principalmente par alVares,

algumas podendo chegar a mais de 30m de altura, com uma complexa diversidade de

trepadeiras, epititas e fauna associada. Dentre todos os ecossistemas do planeta, as

fJorestas trapieais sao que possuem a maior diversidade biol6gica e a maior

IS FSC _ sigla em ingles Forest Stewardship Council, que significa Conselho de Mancjo Florestal
160 selo FSC e uma garanlia da origem. Ele atesla que a madeira ( ou oulro insumo floreslal), uliliza num produlo e
oriunda de uma norcsta mancjada de fomla ecologicamcnte adequada, soeialmcntc justa e economicamcnte viavcl, e
110 cumprimcllto de todas as leis vigcntes.
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complexidade estrutural, assim como maior numero de especies animais e vegetais,

coexistindo em urn mesma meio ambiente.

As florestas tropicais ocorrem nos tres grandes continentes da faixa intertropical,

sua distribui9ao e diretamente determinada pela ocorrencia de alta pluviosidade que de

maneira, e causada pDr encontros de ventos alisios que trazem umidade dos oceanos.

Sendo assim, 0 Brasil e 0 pais com mais fiorestas tropicais umidas do mundo,

segundo 0 Whitmore (1998), estudos revelam que os latores de maior influencia nas

fitofisionomias, caracteristicas regionais, de estrutura e fisionomia, das f10restas

brasileiras sao: agua no solo; tipos de solos, que sao atipicos.

Como 0 Brasil torna-se cenario de uma imensa area de fioresta tropical, neste

trabalho, endossaremos rapidamente parte dessa area, a Amazonia Brasileira.

A Floresta Amazonica, ocupa uma area de aproximadamente 6 milh6es de

quilometros quadrados, ocupando os Estados do Acre, Amapa, Amazonas, Para,

Rondonia, Roraima, Tocantins e parte norte de Goias e Mato Grosso.

Segundo (FLAVIO PINTO, 2003, p. 14 a 19), acreditam alguns tecnicos, que ainda

ha 45 bilh5es de metros cubicos de madeira na fioresta nativa amaz6nica. Este notavel

estoque, que significa um ter90 da madeira tropical do Planeta, daria ao Brasil, se

tivesse uma polftica leal ao meio ambiente. condi<;:6es de dominar 0 camarcia

internacional de madeira tropical neste seculo, desbancando 0 dominic asiatica.

Conlorme (FLAVIO PINTO, 2003, p. 15), nas ultimas decadas, a produ9ao

madeireira na Amazonia, saltou enormemente. De toda a madeira extraida no Brasil, de

24% dos anos 80, a produ9ao nacional pulou para 90% atualmente. Sao Paulo, e 0

estado brasileiro como maior consumo. A atividade de madeira na Amazonia aeaba

empregando cerea de 600 mil pessoas, mas torna-S8 insustentavel, pais a extrac;:ao e
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feita de forma ilegal e sem obedecer normas tecnicas, contribuindo para que 15% da

floresta amazonica desaparecessem nos ultimos anos. Contudo, S8 a situac;ao

continuar assim urn dia vai faltar madeira na Amazonia, e mais grave ainda, val faltar

f1oresta, pois a floresta e a nucleo da biodiversidade amaz6nic8.

Desde 2003, 0 Governo Luis Inacio da Silva, Lula, promete, atraves do Programa

Amazonia Sustentavel, substituir a cultura do desmatamento, pela cultura da fioresta,

estimulando e impondo a utilizayao racional da riqueza florestal, para que seja uma

atividade sustentavel.

Segundo Sarney Filho (2004), no ana de 2004, 0 destino das fiorestas tropicais

brasileiras, especificamente a floresta Amaz6nica, esta sendo decidido pelo Congresso

Nacional. Ou seja, ou 0 Congresso decide 0 futuro da maior fioresta tropical do mundo,

ou 0 destino da mesma, acabara sendo decidido por alguns proprietarios de terra.

Conforme 0 artigo da Funbio (2004), na Cupula de Joanesburgo em 2002, Global

Environment Facility (GEF), 0 Banco Mundial e a organiza,ao ambientalista WWF -

Brasil, S8 uniram aD governo brasileiro para 0 lanc;amento de urn novo programa

destinado a triplicar a area de fioresta tropical sob prote,ao federal. Dessa forma, tenta-

S8 garantir a conservac;ao ambiental de uma extensao de quase 0 tamanho do

Estado da Bahia, e 12% da totalidade da floresta amazonica.

o Programa tera uma dura,ao de 10 anos, e sera chamado "Areas Protegidas da

Amazonia" (ARPA), entre os objetivos do Programa destacaremos os da primeira fase

do ARPA, que se iniciou em 2002 e vai ate 2006:

- criar 90 mil quil6metros quadrados de novas areas protegidas para uso
restrito, 0 que significa um aumento de 75% sobre ° total de areas protegidas ja
existentes;
- criar 90 mil quil6melros quadrados de areas protegidas de uso sustentavel, °
que significa um aumento de 250% sabre a lotal ja existente;
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- implementar 70 mil quilometros quadrados de areas protegidas ja existentes, 0
que ira benefiCiar 20 parques e reservas;
- aumentar a area de floresta sob prote4fao federal, que hoje equivale a 4% do
total, para 8,4%;
- 0 custo esta or~ado em US$ 81,5 milhoes, a serem fornecidos perc Gal/ernc
Srasileiro (US$ 18,1 milh6es), peto GEF (US$ 30 miJhOes), 0 WWF-Brasil (US$
16,5 milhao), a agencia bilateral alema KFW (USS 14,4 milhoes) e Quiros
doadores (US$ 2,5 milh6es).

Enfim, a Amazonia brasileira, hoje S8 encontra amea9ada, e 0 que foi mostrado

56 nos confirma a falta de compromisso brasileiro, com sua maior riqueza, as f10restas

tropicais.

Nao discutiremos todas as fiorestas tropicais brasileiras, pais sendo 0 Brasil 0

principal ator do cen<irio de vegeta,ao tropical do planeta, 0 mesmo trabalho se

tornaria infindavel. Mas vale lembrar, que alem da Amazonia, 0 pais Ii coberto em

quase todas as suas dimensoes par fiorestas tropicais.

3,5 POLITICAS DE CONSERVACAO DAS FLORESTAS TROPICAIS

NO BRASIL

Confarme (FURLAN & NUCCI, 1999, p. 70), a politica de cria,ao de unidades de

conservactao ou de areas de proteC;80 ambiental coincidiu com 0 chamado perfedo da

democratiza,ao nacional, acorrido entre 1984 e 1990, quando os problemas ambientais

brasileiros come<;aram a merecer maior aten<;8o tanto par parte da sociedade como do

governo. Analisando a natureza dos problemas relativos ao meio ambiente no Brasil,

percebemos que ha par tras deles quest6es s6cio-ambientais mais abrangentes.

Podemos dizer que se configuram na sociedade brasileira dois pontos de vista opostos

sabre meio ambiente: urn deles e 0 dos que dirigem a pelitica conservacionista; 0 outro

Ii 0 daqueles que vivem diretamente a problematica ambiental em diversas situa,oes.
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Sendo assim, segundo 05 autores, a criar;:8o de areas protegidas no Brasil, e
uma politica publica relativamente recente. A primeira area reservada do pais, 0 Parque

Nacional de Itati8i8, localizado no Estado do Rio de Janeiro, 56 foi estabeleclda em

1937,durante 0 governoVargas.

Na verdade, a politica de criagao de areas protegidas representou um

consideravel retrocesso em re[ac;:aoas observac;:oespioneiras dos viajantes naturalistas,

que descreviam ha mais de urn seculo 0 diversificado mosaico de fisionomias e

forma90es que existiam no territ6rio brasileiro.

Segundo (FURLAN & NUCCI, 1999, p. 75), os estudos da biodiversidade, as

areas protegidas, a regularizar;:8o fundiaria, a realoc8C;c30das popula<;oes interiorizadas

e as pianos de manejo 56 fcram feitos varias decadas mais tarde. Interessava aD

governo a criagao de parques, para dar ao Brasil uma imagem de pais

conservacionista, e principalmente para atender as press6es internacionais do p6s-

Estocolmo. Sendo assim, a partir na decada de 80, precisamente no dia 03 de

dezembro de 1987, foram criadas as unidadesde conservagao(UCs), As linhas gerais

de politica de cria,ao, valoragao e utilizagao das Unidades de Conservagao sao

tragadas pelo Conselho Nacional de Unidade de Conserva,ao (SNUC), coordenado

pelo Ibarna que e 0 principal orgao executor da politica ambiental brasileira no nivel

federal.

Segundo (FULAN & NUCCI, 1999, p.76), 0 Ministerio do Meio Ambiente em

2004, tem mostrado esfor,os importantes para 0 Brasil ampliar as areas protegidas,

mesmo com 2,61% do territorio ja constituindo unidades de prote,ao integral (de usa

indireto) e outros 5,52% de areas protegidas parcialmente (de uso direto). A soma

dessas categorias totalizam 8,13% do territ6rio nacional, valor urn pouco
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superestimado, devido ao fato de muitas Areas de Prote,ao Ambiental (APAs) incluirem

na sua extensao, uma ou mais Unidades de Conservactao de usa indireto. Mesma

assim reflete urn esfon;:o consideravel de conserva98o da diversidade biologica

brasileira. Tambem, devem ser consideradas as terras indigenas, que constituem, 56 as

registradas, homologadas e demarcadas, 7,3% do territorio nacional, mais de 61,3

mil hoes de hectares, a maior parte com a diversidade biologica bern preservada.

Nos ultimos anOSt 0 objetivo e fazer com que as areas de conservac;:ao levern

tambem a conservac;:ao da diversidade biol6gica e da paisagem nas areas circundantes,

o que fez incluir, nos pianos de manejo, ac;:6es a serem implementadas, conforme

resolu,ao 13 do CONAMA, de 06 de dezembro de 1990.

As UCs instituidas para proteger as fiorestas tropicais brasileiras, sao areas

destinadas a conservac;:ao da biodiversidade, pesquisa e recrea9ao. Pela lei, a

explora98o dos recursos naturais nessas areas e total mente vedada, e as terras ai

compreendidas devem ser de dominio publico.

Esse e um dos maio res problemas dessas unidades, po is a maioria possui

popula,oes residentes e, em muitos casos, popula,oes tradicionais. Existem dois tipos

de Unidades de Conserva~ao: as mais restritivas, que sao areas particulares ou nao (no

caso dos posseiros), que vivem conflitos entre 0 que prega a lei e os direitos de seus

moradores; e as menos restritivas, que sao areas destinadas a conserva9ao da

biodiversidade onde e permitida a utiliza,ao dos recursos de forma sustentavel,

estabelecendo-se modelos de desenvolvimento e constituindo-se em unidades

normativas. Ambas, mesmo possuindo uma fiscaliza980 precaria, tornam-se um dos

principais instrumentos de fiscaliza~ao brasileira.
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Nao detalharemos neste trabalho, confonme (FURLAN & NUCCI, 1999, p. 77 a

79), todos os tipos de UCs existentes e seus objetivos, pois fugiria do contexto, porem

faremos um breve resumo sobre aquelas que foram implantadas para proteger as

florestas tropicais.

- eslayoes ecologicas (ESEC), sao areas de grande representatividade dos
ecossistemas brasileiros, destinadas a realizal1ao de pesquisas basicas e
aplicadas em ecologia, a proteyao do ambiente e ao desenvolvimenlo da
edUC8yaO conservacionista. A visitay80 publica para fins recreativQs nao e
admitida, permitindo-se, no entanto, de acordo com a regulamento especifico,
visitas com objetivo educacional;
• reservas biot6gicas (REBtO), sao areas de prole9ao, criadas para a
conservayao integral da fauna e da flora, send a proibida qualquer forma de
exploralfao dos seus recursos naturals. A visitayao 56 e permitida para fins
educalivos e cientificos, com autorizaC;ao do Ibama;
• reservas ecologicas (RESEC), sao areas publicas ou particulares, criadas pete
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), org80 vinculado ao lbama.
Esse consetho tem por finaJidade estabetecer normas e criterios de usa dessas
reservas. 0 Brasil possu; 35 parques nacionais criados com finalidade de
preservar atributos excepcionais da natureza;
- area de relevante interesse ecologico (ARIE), as ARIEs abrigam
caracteristicas extraordinarias ou exemplares rarcs da biota nacional, que
exijam cuidados especiais de protec;ao por parte do pader publico. Possuem
menos de 5 mil hectares e podem eslar ocupadas por populac;6es, quando da
sua criac;ao. As ARIEs da mata Atlantica, tem sua utilizaC;ao regulada por
normas e criterios estabelecidos pelo CONAMA.
- areas de protec;ao ambiental (APAs), em geral sao areas extensas, publicas
ou privadas, que tern como objetivo disciplinar 0 processo de ocupac;ao das
terras e promover a prolC(fao dos recursos biogeofisicos;
- reservas extrativistas (RES EX), estas merecem destaque, pois 0 extrativismo
e praticado tradicionalmente pelos povos indigenas, seringueiros, castanheiros
e oulros habilantes das florestas Amaz6nicas, que vivem daquilo que a
natureza Ihes oferece, urn exemplo de como aproveitar as riquezas da

Amazonia, sem esgota-Ias e sem tornar inevitavel a sua destruic;80.

Dentre todas as unidades, conforme descritas acima, existe uma reserva, dentre

todas as areas protegidas adotadas na legislayao brasileira, que mesmo possuindo

reconhecimento pelo governo brasileiro, nao possui um reconhecimento plena: A

"Reserva de Biosfera" Isso porque a reserva da biosfera e uma especie de unidade de

conservayaO internacional declarada pela Unesco e sobre qual os paises, de certo

modo, perdem sua soberania nacional. Ou seja, sua importancia, passa a ser mundial.
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Enfim, mesmo com todos os projetos para preserva<;ao das fiorestas tropicais

brasileiras e necessario considerar a afirma,ao de (FURLAN & NUCCI, 1999, p. 75), no

Brasil, uma boa caracteriza<;ao da politica ambiental em seus aspectos institucional e

cientifico nao pode ser feita sem uma adequada abordagem dos problemas ecol6gicos

e socia is. Ha necessidade de aprimoramento da legisla~ao, assim como de empreender

urn esfor<;ode caracteriz8<;ao das estrategias conservacionistas do pais.

3.6 0 PROGRAMA PILOTO PARA A PROTECAO DAS FLORESTAS

TROPICAIS DO BRASIL (PPG7)

Como jil citado anteriormente, 0 Brasil em meados da decada de 90, participou do

Programa Piloto para a Prote,ao das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), formado

pelo grupo dos G717, e e este Programa que daremos enfase para mostrar a efetividade

das negocia90es do Brasil, diante de importantes atares internacionais.

Conforme 0 Jornal Estado de Sao Paulo (1992), 0 entao presidente Fernando

Collar de Melio, assinou 0 decreta que instituiu 0 Programa Piloto para Prote<;ao das

Florestas Tropicais no Brasil, criando tambem uma comissao para acompanhar e

assegurar 0 desenvolvimento do projeto.

A ideia surgiu quando dais anos antes, 0 Grupo dos sete paises mais ricas do

mundo, durante uma reuniao de Cupula em Houston (EUA), decidiu destinar cerca de

1,5 bilhao ao longo de seis anos, para a prote,ao das fiorestas tropicais brasileiras.

17 G7 _ Alemanha. Canada. EUA, Fran<;a, [tlilia, Japao e Reina Unido
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Segundo dados do Ministerio da Ciencia e Tecnologia (MCT) (2003), 0 Programa

fol criado com 0 intuito de fortalecer e maxi mizar as beneficios ambientais das f10restas

tropicais brasileiras, de mane ira compativel com 0 desenvolvimento do pais, representa

um modelo unieD de cooperay8o entre 0 go verno brasileiro, a sociedade civil e a

comunidade internacional.

o PPG7 foi instituido por intenmedio do Decreto 563, em junho de 1992, e

modificado pelo Decreto 2119 em janeiro de 1997. Sendo assim, sua execu~ao

compete ao governo brasileiro, por intermedio do Ministerio do Meio Ambiente, que e 0

coordenador do Prograrna, do Ministerio da Justi~a e do Ministerio da Ciencia e

Tecnologia, com a participa~ao do Banco Mundial, da Comunidade Europeia e dos

paises membros do Grupo dos Sete.

Conforrne 0 MCT, 0 PPG7 possui subprogramas para sua efetiva~ao. E como

exemplo temos 0 Subprograma de Ciencia e Tecnologia, que e coordenado por uma

Secreta ria Teenica, vinculada a Secretaria de Politicas e Programas de C&T do

Ministerio da Ciencia e Tecnologia. 0 subprograma tem como objetivo alvo, promover e

disseminar conhecimentos cientificas e tecnol6gicos relevantes it conserva98o e aD uso

racional dos recursos natura is da Amazonia.

Mais recentemente, 0 PPG7, preparou uma serie de produtos e atividades para

apresentar na Cupula Mundial para 0 Desenvolvimento Sustentavel, Rio+10, desde a

Rio-92. Abaixo destacaremos as principais inov8<toes e investimentos que 0 Programa

obteve da Rio-92 a Rio+10, segundo Rota Brasil Oeste (2002).

Principal programa de cooperac;ao internacional para promover formas inovadoras

de prote~ao das fiorestas tropicais, 0 Programa Piloto jil tern entre os seus principais

resultados alcan~ados a identifica~ao de 93 terras indigenas na Amazonia Legal, 0
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apoio a demarca,ao e regulariza,ao de 149 areas habitadas por povos indigenas, no

total de 30 milhoes de hectares. Essas a,oes, empreendidas pelo Projeto de Prote,ao

as Popula,oes e as Terras Indigenas (PPTAL), inciuem ainda 0 desenvolvimento de

metodologias inovadoras de demarc8c;:ao, de vigilancia comunitaria e de diagnostico

elnoambiental.

Outro exemplo de avan,o obtido foi no ambito do Subprograma de Politicas de

Recursos Naturais para 0 combate a desmatamentos. A combinac;ao das tecnologias

de sensoreamento remota e sistemas de informa<;8.ogeorreferenciada foi a base para a

sistema de licenciamento ambiental implementado em Mato Grosso. De uma area total

de sete milhoes de hectares de propriedades rurais do estado, cinco milhoes estao em

processo de licenciamento e os dados sao cruzados com os obtidos anualmente a partir

do monitoramento por satelite. 0 resultado e que, do bienio 1998/1999 para 2000/2001,

conseguiu-se uma redu,ao de 32% no indice de desmatamento no estado.

Em uma combinag8o de duas areas da conferencia - usa sustentavel dos recursos

naturais e combate a pobreza - 0 programa tern excelentes resultados a apresentar

gra<;as ao trabalho do Subprograma Projetos Demonstrativos (PO/A). Desde 1995

foram financiados 188 projetos de produ<;aosustentavel, 144 deles na Amazonia e 44

na Mata Atlantica.

Enfim, diante de tantos projetos, sejam eles nacionais ou nao, conforme (FURLAN

& NUCCI,1999, p. 104), a responsabilidade pela conserva<;ao e pelo uso racional das

fiorestas tropicais compete a toda a sociedade. Os Estados, que dispoem de

ferramentas e instrumentos para garanlir tal tarefa, devem permitir a participa<;ao dos

cidadaos nas tomadas de decisao que afetem as florestas tropicais.
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CONCLusAo

Em todo 0 decorrer da historia ambiental do mundo, pode se dizer que desde os

ancestrais da humanidade, os problemas ambientais globais, paralelos a revolu<;aoda

informac;ao e a globaliz8c;ao economica, contribuiram para alterar as rela<;oes

internacionais nas ultimas decadas. Sendo assim, as problemas ambientais, precisaram

ser pensados de forma mais serla e vistas como urn desafio que a humanidade tinha

que resolver. Com urn lango caminho pela frente e com urn passado sem consciencia

sobre as distor<;6esambientais, estes problemas ganharam destaque e culminaram na

Conferi'mcia de Estocolmo em 1972, fazendo com que a decada de 70, surgisse como

uma decada, onde se descobria a necessidade de uma discussao importante e

desafiadora a respeito da problematica ambienta!.

Anos posteriores, a crise ambiental S8 funde com urn drama social de multiplas e

perversas formas, onde ha uma maximiz8<;8o de pensamento e objetivo economico, do

homem diante do meio ambiente. Nesta fase, 0 crescimento industrial e tecnol6gicQ,

torna-se um objetivo ilimitado para a civiliza<;aoocidenta!. Porem, juntamente com este

pensamento economica, as ambientalistas da epoca, come9am a expor suas

ideologias, e 0 Estado paralelamente a esta nova concep<;ao ideologica identifica-se.

Consequentemente, se cria a necessidade de como em 1972, converter e discutir os

problemas ideol6gicos e ambientais que 0 mundo vi via sob a forma de uma nova

Confen§ncia, esta, a mais importante Confenancia de todos as tempos. Finalmente,

sediada no Brasil, depois de 20 anos, acontece a Rio-92, pode se dizer entao que foi a

partir deste momento, que ocorreu um verdadeiro sentimento e necessidade
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ambientalista do homem frente a sustentabilidade econ6mica e ecologica. A partir

deste momento, a questao arnbiental nao foi mais tratada de forma isolada e

compartimentada, mas de forma presente nas prioridades da politica industrial, dos

programas urbanos, nos investimentos das institui90es nao governamentais e aeirna de

tudo, dos objetivos do Estado.

Podemos dizer, que foi logo apos a Rio-92, que as denuncias ambientais

ganharam maior credibilidade. Organiza¢es intergovemamentais, organiz890es n80-

governamentais, estados e empresas S8 envolveram em urn plano de ayao a ser

adotado globalmente. nacionalmente e localmente para promover urn novo consenso

de desenvolvimento, movimento este que tem como base a chamada AGENDA 21.

A AGENDA 21, acabou nascendo atrav8s da busca e finalidade de resolver,

explicar e entender, de forma clara e objetiva como a questao ambiental S8 insere nas

mais diversas areas de conhecimento humane.

Foi na Conferencia do Rio-92, que outras decis6es importantes foram tomadas,

como e 0 caso da Conven~ao de Mudan,as Climaticas e a Declara,ao das Florestas.

Depois da Conferencia do Rio de Janeiro em 1992, varios acontecimentos importantes

aconteceram no cenario mundial, no aspecto ambiental. Mas foi, somente dez anos

depois, que ocorreu Dutra conferencia, marcando 0 cicio da agenda ambientalista

mundial. 0 evento aconteceu em Joanesburgo em 2002, chamado de Rio+10. Na

verdade, esta nova Conferencia, surgiu como consequencia da Rio-92.

Paralelamente, a estes acontecimentos do cemirio mundial, a Brasil como outros

atores importantes, participou e interagiu nos principais fatos da consolida~ao do

ambientalismo mundial.
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o inicio da decada de 1990, constitui um ponto de infiexao na defini,ao da

problematica ambiental do Brasil, que foi precipitado pelo governo brasileiro respaldada

pela ONU de sediar a Rio-92 fundamentado na filosofia do desenvolvimento

sustentavel. A partir deste momento, 0 debate ambiental brasileiro muda, ja nao se fala

mais em prote<;8oambiental independente do desenvolvimento econ6mico.

Cresee a necessidade do Brasil promover urn desenvolvimento que considere as

interconexoes entre ecologia e economia. Este fatc S8 traduz em consequencia, novas

politicas publicas, cria980 de orgaos govemamentais e surgimento de ONGs. Cria-s8

assim, uma nova linha de discussao nacional, entre Estado e sociedade civil.

Na Rio-92, cria-se como ja citado, a Declara,ao das Florestas, 0 principal

documento internacional para preserva,ao das fiorestas. Questoes de responsabilidade

sobre a conserva,ao das florestas foram colocadas e 0 Brasil, sede da maior area de

florestas tropicais do planeta, emerge como parte responsavel do problema de

degrada,ao das florestas em ambito mundial.

A partir deste momento, 0 Estado Brasileiro, sendo palco da maior area

florestada do planeta, alem e claro, de possuir um reservatorio de biodiversidade, inicia

urn trajeto diferente, ao que anos anteriores praticara para construyao de sua historia

ambiental. Novos projetos sao criados. 0 Estado aprimora sua estrutura juridico-

institucional na area ambiental e a sociedade civil organizada ganha mais forya e

credibilidade para atuar diante dos problemas ambientais.

As florestas tropicais, uma das principais riquezas brasileira, acabam sendo

mais observadas, e uma nova cultura de preservar;ao se desenvolve dentre do Estado

enos diversos setores da sociedade civil. Vinculados a esta nova especificidade
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brasileira, programas de conservac;ao e ac;5es preservacionistas S8 desenvolveram ao

longo de tOdDterritorio nacional na decada de 90.

Infelizmente, 0 que S8 verifica, depois de uma pesquisa especifica sabre 0 tema,

e que mesma com tantos pontcs importantes selecionados, discutidos, criados e

acionados, pelos mais diferentes org80s, os problemas da preserva,80 do mundo,

particularmente no Brasil, est80 alem da capacidade dos individuos ou mesmo de

poderosas instituic;oes privadas, pois sua protec;ao precisa ser incorporada em urn

verdadeiro processo juridico e conscientiz8c;ao do ser humano.

Particularmente 0 Brasil, precisa de maior seriedade no que diz respeito as
florestas. Praticas de educa,80 ambiental, associadas a um ideario conservacionista

devem ser implantadas. 0 procedimento apropriado seria a lei controlar, a ciencia

avaliar e 0 cidadao brasileiro conhecer 0 espa,o da biodiversidade brasileira. Pois,

quanta rna is 0 brasileiro e 0 ser humane em geral conhecer urn ecossistema e saber de

sua importancia para sua pr6pria sobrevivencia, , menor sera a probabilidade que 0

mesmo se acabe e se destrua.
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APENDICES DE ANEXOS

DECLARA<;:Ao DAS FLORESTAS

United Nations - General Assembly
Distr. General 14 August 1992
Report of the United Nations Conference On Environment and Development
Rio de Janeiro, 3-14 June 1992
Annex III
NON-LEGALLY BINDING AUTHORITATIVE STATEMENT OF PRINCIPLES FOR A
GLOBAL CONSENSUS ON THE MANAGEMENT, CONSERVATION AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENTOF ALL TYPESOF FORESTS

PREAMBLE

(A) The subject of forests is related to the entire range of environmental and

development issues and opportunities, including the to socio-economic

developmenton a sustainablebasis.

(8) The guiding objective of these principles is to contribute to the management,

conservation an sustainable development of forest and to provide for their

multiple and complementaryfunctionsand uses.

(C) Forestry issues and opportunitiesshould be examined in a holistic and balanced

manner within the overall context of environment and development, taking into

consideration the multiple functions and uses of forests, including traditional

uses, and the likely economic and social stress when these uses are

constrained or restricted, as well as the potential for development that

sustainable forest management can offer.
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(D) These principles reflect a first global consensus on forests. In committing

themselves to the prompt implementation of these principles, countries also

decide to keep them under assessment for their adequacy with regard to further

international cooperation on forest issues.

(E) These principles should apply to all types of forests, both natural and planted, in

all geographical regions and climatic zones, including austral, boreal,

subtemperate, temperate, subtropical and tropical.

(F) All types of forests embody complex and unique ecological processes which are

the basis for their present and potential capacity to provide resources to satisfy

human needs as well as environmental values, and as such their sound

management and conservation is of concern to the Governments of the

countries to which they belong and are of value to local communities and to the

environment as a whole.

(G) Forests are essential to economic development and the maintenance off all

forms of life.

(H) Recognizing that the responsibility for forest management, conservation and

sustainable development is in many States allocated among federal/national,

state/provincial and local levels of government, each State, in accordance with

its constitution and/or national legislation, should pursue these principles at the

appropriate level of government.
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