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APRESENTAÇÃO
INTRODUCTION

É crescente a preocupação que a comunidade mundial vem manifestando em relação ao manejo das florestas e em particular daquelas situadas nas
regiões tropicais e subtropicais. Ao mesmo tempo, a produção de madeira
através das plantações florestais com espécies de rápido crescimento emerge
como uma das formas mais efetivas de reduzir o impacto da sociedade moderna sobre as florestas naturais, de acordo com as conclusões da Declaração
de Antalya, elaborada durante o XI Congresso Florestal Mundial realizado
na Turquia, em outubro de 1997. Entretanto, há necessidade de se ampliar o
estudo sobre vários aspectos relativos à sustentabilidade destas plantações.
Com este intuito, os assinantes da Declaração de Antalya, também conclamam os países a desenvolver e aplicar critérios e indicadores para o manejo florestal sustentável com o objetivo de criar, em âmbito nacional, sistemas de monitoramento e implementar métodos práticos de análise.
Com este objetivo o IPEF realizou, em novembro de 1997, o II Workshop
sobre Monitoramento Ambiental em Áreas Florestadas, durante o qual pesquisadores e representantes de empresas florestais colocaram seus posicionamentos e propostas.
A questão primordial que todas as empresas enfrentam é como coadunar sua forma de operar em relação ao ambiente. A maneira como as empresas irão responder aos muitos desafios decorrentes desta questão irá
determinar sua capacidade competitiva e sua própria sobrevivência.
Nos últimos cinco anos, passamos da era do gerenciamento da qualidade total para a era do gerenciamento ambiental da qualidade total. Progressivamente o significado de produtividade florestal e de qualidade de serviços está sendo redefinido para o conceito de produtividade associado à qualidade do ambiente. Hoje, a empresa florestal é julgada pela comunidade
em geral, não pelos seus produtos comerciais, mas pelas repercussões de
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sua atuação na transformação social e na conservação e melhoria da qualidade ambiental. Além disto, também os compradores dos produtos de uma
empresa florestal exigem garantias de que os baixos custos competitivos não
sejam conseguidos com prejuízo do ambiente.
As empresas florestais devem se conscientizar de que: manejar as áreas
florestadas em consonância com os princípios ecológicos não significa gastar
mais ou reduzir o lucro; ao contrário, significa aproveitar todas as oportunidades que os princípios ecológicos nos oferecem para aumentar e perpetuar
a produtividade.
O gerenciamento da qualidade total é uma forma total de gerenciamento. Implica na obtenção de qualidade em tudo aquilo que a empresa faz. Por
exemplo, o planejamento dos talhões florestais e o traçado das vias de escoamento dos produtos da floresta devem ater-se rigorosamente ao respeito
pela conservação do solo, dos recursos hídricos e da paisagem. Gastam-se
enormes quantias de dinheiro em aplicações de adubos, mas se planeja muito
pouco sobre a conservação dos nutrientes no sítio, sobre o traçado das estradas florestais de maneira que se possa minimizar o impacto dos processos
erosivos e sobre os fatores que interferem diretamente no armazenamento
da água no solo e na conservação da matéria orgânica através de práticas
corretas de plantio e colheita. Outro aspecto refere-se à qualidade do ambiente através da conservação da biodiversidade, que nas empresas florestais é
assegurada pela manutenção das reservas naturais que, além de contribuir
no equilíbrio ecológico das próprios plantios florestais, devem ser olhadas
como reservatórios das formas de vida existentes destinadas a garantir a
regeneração dos ecossistemas primitivos.
O correto manejo das plantações florestais precisa estar associado a um
eficiente processo de monitoramento ambiental que não deve apenas ser
implantado em áreas restritas, mas permitir o acompanhamento das atividades
florestais desenvolvidas ao longo do tempo em todas as áreas florestadas da
empresa. Como resultado do 1o Workshop, realizado em 1996, foi criado na
Central Técnica de Informações (CTI) do IPEF um Banco de Dados destinado
ao armazenamento de registros referentes ao monitoramento de áreas
florestadas. Ao final do 2o Workshop realizado em 1997, cujos temas são
apresentados nesta Série Técnica, as empresas do IPEF foram incentivadas
a integrar o Programa de Monitoramento Ambiental juntamente com a
Universidade, com a finalidade de criar e testar indicadores ambientais e métodos
de monitoramento de fácil aplicabilidade em diferentes aspectos do manejo florestal.
A formação de equipes multidisciplinares deverá redundar na elaboração de diversos projetos de monitoramento, contando, inclusive, com a parceria de entidades internacionais e de agências financiadoras de pesquisas.
Prof. Fábio Poggiani
Coordenador da Área de P&D
Gerenciamento da Qualidade Ambiental do IPEF

