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Que sejamos sihios desta vez

As flerestas brasileiras desempenham um papel fundamentalmente importante, tame para 0 desenvolvimemo e conservacao dos recursos
nacienais quanto com relacao a sua contribuigao para o equilibrio climatico mundiaL Ops! S6 na frase acima, comum em citagoes e raramente
reiutada por especialistas. ha uma gama de informagoes, definigoes e criterios - esses sim - questionades por representames de diferentes
vertentes do "sistema florestal nacional'. Notemos que a Revistu Opiniies foi muito sabia ao usar um tenno ample, porque 'setor Ilorestal'. "area
flerestal' e outros temos podem representar apenas um segmento do spectre florestal em otica politica ou ambiental

Assim, vejamos: se, para a definicae de arvore. ja temos um cempenente politico (exdui plantas perenes frutiferas arboreas?) eu biolegico (exclui
palmeiras e bambus7), que influi fortemente no escepo do 'ambiente' florestal 0 que diremos de uma floresta? Os conceitos para a definigao de
florestas, razoes para seu enquadramento, sejam cientificos, politicos ou filosoficos merecern uma abordagem a parte. Mas, e resumidamente, o
que é uma floresta? O que é uma floresta plantada e o que sao plamagfles floresla is?

A FAD (2018), em seu documento de orientagao aos paises para a elaboragao de seus relaterios quinquenais do Forest Resource Assessment (no
caso, FRA Z020), altera, em pouco. definigoes elaberadas e acordadas ha decadas entre os paises, nae porque todos os individuos envolvidos
concordem com as terminologias, mas porque ha necessidade de se usar uma terminologia Linica, com a qual todos possam se referir as suas
realidades reportando-as em coniormidade.

Mas, por que iniciei minha contribuicao por esses aspectos, relacionados ao 'componente florestal na paisagem brasileira'? Porque tais aspectos
representam e sumarizam parte da nessa cultura. entranhada de contradicoes, principalmente no que se refere as florestas nativas e flerestas
plantadasv Mais que isso, também no que se refere ao Maneje Florestal Sustentavel (MFS), tao propalado aos quarro ventos, mas com atividades
preibidas em parte do nosso pais (Lei da Mata Atlantica: componente madeireiro versus componente nae madeireiro),

D MFS, come um cenceito dinamico e evolutivo, tem como ebjetivo manter e reforgar os valores economicos, sorjais e ambientais de todos os tipos
de florestas, em beneficio das geragoes presentes e futuras (Non legally binding Instrument on all types of Forests (Assembleia Geral das Nacoes
Unidas, 2007).

Com esse texto, quiz reforcar que nosso ‘sistema florestal' sofreu as influencias de seu tempo, envolvende crengas, influencias e negociacdes de
memento. Bade o institute Nacional do Pinho, passando pelo Institute Brasileiro de Desenvelvimento Fler&tal (saudose IBDF) — asses no
Ministério da Agricultura — ou Plano Nacional de Florestas (PNF). Secretaria de Biediversidade e Florestas (SBF), culminando com a criacae do
Service Flerestal Brasileiro (SFB). esses criados no ambilo do Ministérie do Meio Ambien1e_

enfim_ ae longo do tempo, crieu-se uma dicetemia e uma necessidade de separagao do joio do trigo (e com diferentes conceitos sebre o que seria
joio e o que seria trigo). Tal problematica ficava ainda mais exacerbada quando se entrava no conceito das florestas nativas (naturais?), destinadas
a pmducao ou censenracao.

Muito bent agora, estarnos em uma nova era. a era da constmgao do NOVO Service Florestal Brasileiro. agera vinculado ao Ministerio de
Agricultura, Fecuaria e Abastecimente (MAFA). Muite ainda vai ser discutido, com relagao a sua organizagao ideal e o seu papel no que se refere as
floreslas hrasileirass Mas eu ache que temos tempos levamos decadas separando o que so faz sentido unido, e agora existe uma real possibilidade
de considerarmos a gestae florestal com um so foco: o do daenvolvimente sob o conceito do MFS.

Todos, envelvidos com o componente fiorestal brasileire. estamos ansiosos para participar, centrihuir. enfim concretizar o sonho de termos um
locus para 'chamannes de nosso'. Que isso seja construido no MAPA, com links muito claros e de iacil dialoge com as areas florestais, que
continuarao sende gerenciadas pelo HMA (florstas em Unidades de COFISEHIHQZO‘ entre outras). Mas nunca nos squegamos de que grande pane
de nossas floreslas estao em maos de empresas flerestais e de prorietaries rurais, sejam eles pequenes. médios eu grandes.

E a eles que devemos pane das explicagees sebre o imhroglie criado nas iiltimas décadas Foram eles que soiretam para cumprir a legislagao
narjonal estadual e municipal muitas vezes sem emender e porque de determinadas proibigoes. Ca entre nos, parte dos responsaveis pela
implementacao de tais normas tambem teriam dificuldade em defender tantos ‘nae’ e tao poucos 'sim'. quando se pensa que cada proprietario
mral detem a posse da tetra. mas nae dos ‘hens intangiveis' necessaries a sobrevivéncia itumana.

Mas a nova legislagao florestal nacional (Lei 1165112012) Lreuxe 0 Cadasiro Ambiental Rural (CAR). executado com éxito pelo SFB e es Programas
de Regularizagao Ambiental (PRA), a serem executados em ambito estadual Esta pavimentada a rota para 0 desenvolvimento rural brasileiro
Saimos da etica apenas da propriedade (com seus aspectos relacienados a Areas de Presenlagao Pennanente e Reserva LegaL por exemplo), para
uma otica de paisagem, em que tais dasses de legenda, em um mapa, podem e devem ser vistos pela otica da paisagem rural Ha espago - e o
space ceno - para agricultura. pecuéria_ flerestas nativas florstas planladas, florestas de produgao, florestas de conservacao, ambientes urbanes,
etc

Que se fermem pontes de interlocucae e importante, que passemos a ter um Sistema de lnfomiagdes Floreitais cada vez mais robusio e construido
com inlomiagflei primarias (aquelas obtidas pelo peder piiblico, por meio de instrumemos como o lnvemario Florestal National — IFN, por
exemplo). Muito das nossas convicgoes e até parte de nossa legislagao sao baseados nos cenhecimentos historicos e infennacees locais ou
regienais sobre um determinado aspecto.

As infomtagdes secundarias (aquelas ebtidas por outras fontes ou derivadas de infermacees primarias oficiais) sao tambem hem-vindas. mas come
complementacae a um sistema eficial recenhecidamente confiavel so assim poderemes reanalisar normas, critéries e decisees, adotados em nivel
nacional que - eventualmente - precisam ser revisitadas

Também aqui expresse minha convicgao de que, sem infomtagao de boa qualidade. disculida e cempartilhada entre os mais diversos interlocutores
do 'sistema florestal', nao teremos deserwolvimenlo. Temos que ter acesso ao que esta sendo desenvolvido no mundo. seia tecnologia de ponta ou
ideias criativas para a solugao de velhes problemas. Mais que termos apenas acesso a tais informagoes pela intemet, podemos cenhecer seus
autores. seus desenvelvederes ou apoiadores.

Tal oportunidade acontecera de 29 de setembro a 5 de outubro. no Centre de Cenvencoes Expo Unimed. em Curitiba~PR Trata-se do XXV Congresso
Mundial da IUFRO (Uniae lntemacional de lnstituigo-5 de Pesquisa Fler5tal)_ O IUFRO 2019 5:3 sende organizado pelo Servir_.o Florestal Brasileire
e pela Embrapa, em parceria com universidades nacionais e instituicees ptiblicas e privadas. Trata-se da primeira vez que teremos um evento desse
porte na America Latina. ja contando com mais de 47000 resumes submetidos. oriundos de 114 paises

Somes a bola da vez e temos a oportunidade de apoiar a criagao de estruturas iortes, sem o vies de visees ideologicas eu pelitice-partidarias.
Temos os insttumemos. ’clima favoravel' (em ted-es os sentidos_) e pessoal altamente gabaritade para contribuir para esse nove memento florestal
brasileiro. Que sejamos sabies desta vez


