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Intro du ção

Na ma dru ga da de quar ta-fe i ra, dia 8 de mar -

ço de 2006, cer ca de duas mil agri cul to ras li ga das

à Via Cam pe si na fi ze ram uma ação re lâm pa go em 

um vi ve i ro de mu das de eu ca lip to da em pre sa

Ara cruz Ce lu lo se, em Bar ra do Ri be i ro, per to de

Por to Ale gre.

Trans por ta das por 37 ôni bus até a área de vi -

ve i ros da Ara cruz, a mu lhe res, na no i te ain da cer ra -

da, des tru í ram es tu fas e ban de jas de mu das de eu -

ca lip to em uma ação que, em si, não de mo rou

mais de 20 mi nu tos. Ação en cer ra da, as agri cul to -

ras se di ri gi ram a Por to Ale gre para par ti ci par da

mar cha co me mo ra ti va do 8 de mar ço da Via Cam -

pe si na, que cul mi nou com a en tre ga de um do cu -

men to de re i vin di ca ções à Con fe rên cia da FAO.

O pro tes to de in va são e des tru i ção do vi ve i ro 

do hor to flo res tal da Ara cruz Ce lu lo se sig ni fi cou a

po si ção da Via Cam pe si na con tra a mo no cul tu ra

de eu ca lip to e pí nus no Esta do, o cha ma do “de -

ser to ver de”, ex pli cou Cris ti a ne Go mes, co or de -

na do ra na ci o nal do MST. Cris ti a ne afir mou tam -

bém que se tra ta va de uma ocu pa ção cons ci en te e 

crí ti ca con tra o avan ço do “de ser to ver de” da mo -

no cul tu ra de eu ca lip to e pí nus, que ocu pa gran des 

ex ten sões de ter ra que po de ri am ser uti li za das

para pro du ção de ali men tos por fa mí lia a es pe ra

da re for ma agrá ria.

Soman do, as ma de i re i ras Ara cruz Ce lu lo se, Vo -

to ran tim Ce lu lo se e Pa pel (VCP) e Sto ra Enso (su e -

co-fin lan de sa) ocu pam uma área de 250 mil hec ta res

de eu ca lip tos so men te no Rio Gran de do Sul.

O pro je to des sas três em pre sas mul ti na ci o -

na is é de plan tar mais de 1 mi lhão de hec ta res de

mo no cul tu ras de ár vo res exó ti cas, como eu ca lip to 

e pí nus, para ali men tar o cres ci men to in fi ni to do

con su mo de pa pel.

So bre a fa bri can te su e co fin lan de sa Sto ra

Enso pesa ain da a acu sa ção le gal de ela “dri blar”

a Lei de Se gu ran ça Na ci o nal que pro í be que

com pa nhi as de ca pi tal es tran ge i ro te nham pro -

pri e da des rura is a me nos de 150 qui lô me tros da

fron te i ra. Mas a Sto ra Enso en con trou uma fór-

mula para evi tar que as fa zen das já ad qui ri das fi -

cas sem des pro te gi das le gal men te en quan to a au -

to ri za ção não fos se con ce di da. A em pre sa fez o re -

gis tro de 52 das 94 fa zen das, pró xi mo à fron te i ra

com a Argen ti na e o Uru guai, mais pre ci sa men te

nas ci da des de Ale gre te, Ca ce qui, Ita qui, Ma çam -

ba rá, Ma no el Vi a na, Ro sá rio do Sul, São Bor ja,

São Fran cis co de Assis e Unis tal da, em nome da

Azen gle ver Agro pe cuá ria Ltda, exe cu ti vo da pró -

pria com pa nhia, mas bra si le i ro nato e re si den te

no país, afir ma o jor nal Va lor, 04/07/07.

Ao com prar as fa zen das, a De flin, con tro la da

in te gral men te pela Sto ra Enso, não con se guin do

fa zer o re gis tro de pro pri e da de nos car tó ri os lo ca is 

por que era uma em pre sa de ca pi tal es tran ge i ro,

de ci diu efe tuá-lo em nome da Azen gle ver Agro pe -

cuá ria Ltda. Uma vez con se gui da a au to ri za ção do 

go ver no fe de ral para o re gis tro das fa zen das, as

co tas da em pre sa dos exe cu ti vos bra si le i ros na tos

se ri am in cor po ra dos pela mul ti na ci o nal Deflin.

A Ma si sa é ou tra po de ro sa mul ti na ci o nal fa -

bri can te de pro du tos de ma de i ra con tro la da pelo

Gru po Nu e va (o mes mo da Aman co e da Plycen),

de ori gem chi le na, com plan ta ções de eu ca lip tos e 

pí nus no Chi le, na Argen ti na, no Bra sil e na Ve ne -

zu e la. As uni da des de pro du ção es tão ins ta la das

nes ses pa í ses e tam bém no Mé xi co e nos Esta dos

Uni dos, mas tem es cri tó ri os ope ran do tam bém no 

Peru, no Equa dor, na Co lôm bia e na Amé ri ca

Cen tral. No Bra sil, a Ma si sa pos sui três uni da des,

uma em Pon ta Gros sa (PR), a se gun da em Rio Ne -

gri nhos (SC) e a ter ce i ra em Mon te ne gro (RS).

A com pa nhia man tém uma base de 370 mil

hec ta res de ter ras em pa í ses como Chi le, Bra sil,
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Argen ti na e Ve ne zu e la. De les, 240 mil têm plan ta -

ções de eu ca lip to e pí nus. Em dez pa í ses da Amé -

ri ca La ti na, exis te ain da uma rede de 280 “Pla ca -

cen tros”, lo jas es pe ci a li za das em pro du tos e

ser vi ços para mar ce ne i ros, das qua is 42 es tão no

Bra sil.

So man do os in ves ti men tos de US$ 90 mi -

lhões da Ma si sa na cons tru ção da uni da de de

Mon te ne gro, com os in ves ti men tos da Ara cruz

Ce lu lo se, Vo to ran tim Ce lu lo se e Pa pel (VCP) e

Sto ra Enso, es ta mos fren te a um pa co te bi li o ná rio

de US$ 3 bi lhões em re flo res ta men to e ce lu lo se.

Essas em pre sas de pa pel e ce lu lo se so frem

crí ti cas fre qüen tes de or ga ni za ções não-go ver na -

men ta is, am bi en ta lis tas e mo vi men tos so ci a is em

vir tu de dos im pac tos am bi en ta is e so ci a is que seus 

em pre en di men tos re pre sen tam para a bi o di ver si -

da de, a sus ten ta bi li da de do pla ne ta e a sus ten ta bi -

li da de so ci al, tan to no Rio Gran de do Sul quan to

no Bra sil.

Des te modo, o Esta do do Rio Gran de do Sul

(RS) vem so fren do com a de gra da ção am bi en tal e

so ci al, de vi do à mo no cul tu ra de eu ca lip tos, para

fins de ce lu lo se e ener gia. As gran des em pre sas es -

tran ge i ras se ins ta lam no Bra sil, es pe ci al men te no

Rio Gran de do Sul, de vi do ao cli ma fa vo rá vel da

re gião e ao in cen ti vo fis cal e fi nan ce i ro.

Com o cli ma fa vo rá vel do Rio Gran de do

Sul, as plan tas exó ti cas, como eu ca lip to e pí nus,

se de sen vol vem ra pi da men te e com isso au men ta

a pro du ti vi da de. O eu ca lip to pode ser co lhi do em

ape nas sete anos para a pro du ção de ce lu lo se,

quan do atin ge até 35 me tros de al tu ra. Tem o do -

bro da pro du ti vi da de das es pé ci es de ma tas na ti -

vas. As ra í zes do eu ca lip to atin gem gran des pro -

fun di da des em bus ca de nu tri en tes mi ne ra is. Com 

isso, ele aca ba ab sor ven do gran de quan ti da de de

água, che gan do a 30 li tros di a ri a men te.

Os im pac tos do cha ma do “de ser to ver de” im -

plan ta do no Esta do são se ca men tos de rios, fon tes 

de água, a de vas ta ção do solo, que che ga à ple na

des tru i ção do meio am bi en te. Os pou cos em pre -

gos ge ra dos são para mão-de-obra es pe ci a li za da

nas fá bri cas. Ci da des e re giões ga ú chas es tão so -

fren do com a es ti a gem agra va da pela mo no cul tu -

ra de eu ca lip to como, Bagé, Ale gre te, Fron te i ra

Oes te, Encru zi lha da do Sul, en tre ou tras.

Antes da mo no cul tu ra, as pro pri e da des eram 

des ti na das ao plan tio de ali men tos, como ar roz,

fe i jão, e pas ta gem para gado em ge ral. Hoje, es sas 

ter ras ser vem para fins de ce lu lo se e ener gia. Essas 

pro du ções são ex por ta das para fora do Esta do,

que paga os im pos tos.

“Se o ‘de ser to ver de’ con ti nu ar cres cen do,

em bre ve vai fal tar água para be ber mos e ter ra

para pro du zir ali men tos. Não con se gui mos en ten -

der como um go ver no que quer aca bar com a

fome pa tro ci na o ‘de ser to ver de’, ao in vés de in -

ves tir na Re for ma Agrá ria e na Agri cul tu ra Cam -

po ne sa”, afir ma o ma ni fes to da Via Cam pe si na.

Se gun do ava li a ção do pro fes sor de Bi o lo gia,

Dr. Pa u lo Brank, da Uni ver si da de Fe de ral do Rio

Gran de do Sul (UFRGS), mais de 90% da ce lu lo se

das três gi gan tes mul ti na ci o na is Ara cruz Ce lu lo se,

Vo to ran tin Ce lu lo se e Pa pel (VCP) e Sto ra Enzo

será pas ta para ce lu lo se para ex por ta ção. “O pa -

pel será fe i to no pri me i ro mun do e as ter ras es go -

ta das e a po lu i ção fi ca rão por aqui. O ca pi tal in ter -

na ci o nal viu que as ter ras aqui são ba ra tas e as

pes so as es tão lar gan do suas li das no cam po para

ar ren dar ou ven der suas ter ras”, afir ma Brank.

Essas em pre sas vi sam o seu cres ci men to de

for ma ili mi ta da, o que o bió lo go Brank cha ma de

“Hi per tro fia ili mi ta da de ca pi tal con cen tra dor e

ex clu den te, que des trói a di ver si da de, cul tu ra e

na tu re za di ver sa para pa dro ni zar a gran de es ca la

de con su mo e pro du ção. Isso está le van do a ter ra

a su cum bir os mais ele men ta res prin cí pi os da

vida”. Brank aler ta tam bém para os da nos con tra

a só cia bi o di ver si da de, pelo es go ta men to da ca -

pa ci da de de su por te dos am bi en tes na tu ra is, que

so frem mais com a ex pan são da fron te i ra da mo -

no cul tu ra, seja ela da sil vi cul tu ra ou de ou tras cul -

tu ras em gran de es ca la. O bió lo go acre di ta que, se 

hou ves se uma cons ciên cia ma i or de re du ção do

con su mo de pa pel, a ter ra agra de ce ria e as em -

pre sas fa tu ra ri am me nos, pois es sas gran des mo -

no cul tu ras ge ram o au men to do êxo do ru ral e a

inus ten ta bi li da de do agri cul tor ou pe cu a ris ta no

Uru guai, Chi le e Bra sil.

Impac tos como a re du ção da bi o di ver si da de, 

o es go ta men to dos nu tri en tes do solo e a ab sor ção 

de água, ame a çan do o Aqüí fe ro Gu a ra ni, fo ram

de nun ci a dos tam bém pela pes qui sa do ra de pós-
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gra du a ção de Ge o gra fia da Ufrgs Dir ce Su er te ga -

ray. De acor do com ela, a sil vi cul tu ra pre ju di ca as

in dús tri as far ma cêu ti ca, ali men tar e or na men tal,

na me di da em que há uma di mi nu i ção de es pé -

ci es ne ces sá ri as para es sas ati vi da des.

A es pe ci a lis ta cri ti ca, ain da, a ten dên cia à

concen tra ção de ter ras, vin cu la das ao ca pi tal in ter -

na ci o nal. Para ela, é o tipo de ati vi da de que pa re ce

pro mis so ra de iní cio, sob cer tas con jun tu ras, mas

ame a ça o fu tu ro e o meio am bi en te. Por fim, Dir ce

faz al guns ques ti o na men tos que até ago ra não fo -

ram res pon di dos: “Quem se be ne fi ci a rá com essa

mu dan ça de ma triz eco nô mi ca? Qual o fu tu ro da -

que les que ven dem sua pro pri e da de no cam po?”.

Já o con se lhe i ro da Asso ci a ção Ga ú cha de

Pro te ção ao Ambi en te Na tu ral (Aga pan) e se cre -

tá rio da Fun da ção pelo De sen vol vi men to Eco lo gi -

ca men te Sus ten tá vel (Eco fund), Fran cis co Mi la -

nez, afir ma que os “vam pi ros da mi sé ria hu ma na” 

de ci di ram que o fra cas so da pe cuá ria ex ten si va e

a po bre za do Rio Gran de do Sul e do Uru guai era

o am bi en te ide al para in ves tir, re fe rin do-se às em -

pre sas de ce lu lo se. “E esse de ser to não é for ça de

ex pres são. Até as gra mí ne as po dem de sa pa re -

cer”, re la ta o am bi en ta lis ta.

A im por ta ção de mão-de-obra e a con se -

qüen te sa zo na li da de dos em pre gos se ri am res -

pon sá ve is por de se qui lí bri os cul tu ra is nos pó los

flo res ta is, como a che ga da de um nú me ro ex ces si -

vo de ho mens em al gu mas co mu ni da des. Mi la nez

trou xe à dis cus são tam bém o eu ca lip to trans gê ni -

co, de sen vol vi do pela Ara cruz Ce lu lo se, cri a do

ex clu si va men te para a pro du ção de ce lu lo se. Para 

o eco lo gis ta, é mais uma ma ne i ra de au men tar o

po der das em pre sas, já que o agri cul tor não po de -

rá mais ven der sua pro du ção para o se tor mo ve -

le i ro. “Isso é mu i to tris te, me nos para quem está

ga nhan do di nhe i ro”, la men ta.

Enquan to isso, a pres são con ti nua por to dos

os la dos. Em maio de 2006, qua tro mil pes so as do 

Mo vi men to Plan tan do De sen vol vi men to Sus ten -

tá vel, for ma do por tra ba lha do res, em pre sá ri os,

pre fe i tos e ve re a do res de ci da des da Me ta de Sul,

se con cen tra ram em fren te ao Pa lá cio Pi ra ti ni,

con tra a de mo ra do go ver no do Esta do para a li -

be ra ção do plan tio de flo res tas no Rio Gran de do

Sul. O gru po pe diu a de fi ni ção ime di a ta de uma

po lí ti ca am bi en tal para a sil vi cul tu ra. A idéia é tra -

zer mais se gu ran ça para in ves ti men tos de se tor de

ce lu lo se e pa pel, que so mam US$ 4 bi lhões se con -

ta bi li za dos os pro je tos de Ara cruz Ce lu lo se, Vo to -

ran tim Ce lu lo se e Pa pel (VC) e Sto ra Enso.

No en con tro, eles de fen de ram a par ti ci pa ção 

dos mu ni cí pi os na de fi ni ção da po lí ti ca am bi en tal

e a cri a ção de no vos pro gra mas de in cen ti vo ao

cul ti vo de ár vo res exó ti cas como eu ca lip to e pí nus.

Os tra ba lha do res tam bém su ge ri ram a apli ca ção

de cri té ri os eco nô mi cos e so ci a is na ela bo ra ção da 

re da ção fi nal do zo ne a men to da sil vi cul tu ra. O

do cu men to de ve ria es ta be le cer cri té ri os de fi ni ti -

vos para a con ces são de li cen ças am bi en ta is para

o plan tio de flo res tas no Rio Gran de do Sul.

Já em maio de 2007, um gru po de em pre sá -

ri os, po lí ti cos e tra ba lha do res exi gia ra pi dez na li -

be ra ção dos li cen ci a men tos para o plan tio de flo -

res tas, e ou tro gru po, for ma do por cam po ne ses do

Mo vi men to dos Pe que nos Agri cul to res (MPA), se

mos tra va con trá rio à im plan ta ção de no vas áre as

com eu ca lip tos no esta do.

No en con tro pa ra le lo à Cú pu la dos Che fes

de Esta do e Go ver no da Amé ri ca La ti na, Ca ri be

e da União Eu ro péia, em maio de 2006, em Vi e -

na na Áus tria, trin ta em pre sas mul ti na ci o na is eu -

ro péi as fo ram acu sa das e de nun ci a das em um

tri bu nal, or ga ni za do por en ti da des e mo vi men tos

so ci a is, que com põem o Tri bu nal dos Po vos, or -

ga ni za do por en ti da des e mo vi men tos so ci a is.

O ob je ti vo des se tri bu nal é ava li ar o com por -

ta men to des sas em pre sas, de nun ci ar as es tra té gi as

de con tro le e de ex pan são e pro por al ter na ti vas de 

re sis tên cia. Di ver sas des sas mul ti na ci o na is têm fá -

bri cas no Bra sil e já so fre ram de nún ci as de mo vi -

men tos so ci a is bra si le i ros. É o caso da Car gill,

acu sa da pelo Gre en pe a ce de des ma tar a Ama zô -

nia, e da Ara cruz Ce lu lo se, acu sa da de ex pul sar

mi lha res de ín di os no Espí ri to San to e de pro mo -

ver o “de ser to ver de”, com as ex ten sas plan ta ções 

de eu ca lip tos no Rio Gan de do Sul, ex pli ca Mar -

ce lo Ca la zans, co or de na dor da or ga ni za ção não-

go ver na men tal (ONG) Fase.

“A ca de ia pro du ti va da ce lu lo se pas sa pelo

Ter ce i ro Mundo, pelo Bra sil, mas ela nas ce na Eu -

ro pa, nos Esta dos Uni dos e no Ja pão e tam bém

ter mi na lá. Por que a Ara cruz com pra gran des má -
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qui nas de ce lu lo se, paga con sul to res para pen sar

o de se nho dos plan ti os ho mo gê ne os e os ci clos

cada vez mais cur tos da pro du ção do eu ca lip to”,

de nun cia Ca la zans.

O Insti tu to Hu ma nis tas Uni si nos – IHU, atra -

vés da sua equi pe de co mu ni ca ção, sem pre es te ve 

aten to à mo bi li za ção da Via Cam pe si na e dos mo -

vi men tos so ci a is em ge ral con tra a ex pan são do

“de ser to ver de” de re flo res ta men to de eu ca lip to

por par te das mul ti na ci o na is Ara cruz Ce lu lo se,

Vo to ran tim Ce lu lo se e Pa pel (VCP) e Sto ra Enso.

A re vis ta IHU On-Line de di cou duas edi ções

ao tema. Na edi ção 190, de 7 de agos to de 2006,

sob tí tu lo de capa Pam pa si len ci o so e des co nhe ci -

do, o geó gra fo Ro ber to Ver dum, pro fes sor da Uni -

ver si da de Fe de ral do Rio Gran de Sul, cons ta ta que

“Não te mos um co nhe ci men to mu i to cla ro do po -

ten ci al do pam pa, pois o nos so olhar de pre ser va -

ção am bi en tal é mu i to vol ta do para os ecos sis te mas

flo res ta is e pou co para os ecos sis te mas cam pes tres”.

Para o bió lo go Glay son Ari el Benc ke, pes qui -

sa dor do Mu seu de Ciên ci as Na tu ra is da Fun da -

ção Zo o bo tâ ni ca do Rio Gran de do Sul, o pam pa

é “uma das áre as do pla ne ta com ma i or di ver si da -

de de gra mí ne as (ca pins e afins)”. Se gun do ele,

“são 400 es pé ci es só nos cam pos do Rio Gran de

do Sul”. Além dis so, 15% das 250 es pé ci es ame a -

ça das de ex tin ção no Rio Gran de do Sul ha bi tam

so men te cam pos, sen do seis ma mí fe ros, 25 aves,

um rép til, três an fí bi os e três es pé ci es de abe lhas.

Há tam bém um nú me ro sig ni fi ca ti vo de es pé ci es

de ani ma is e plan tas que são en dê mi cas do pam -

pa, ou seja, não exis tem em ne nhum ou tro lu gar

do pla ne ta. “No Rio Gran de do Sul, des ta cam-se

mu i tas es pé ci es de cac tos, de gran de va lor or na -

men tal, que só exis tem aqui”, com ple men ta Glay -

son. Esta im pres si o nan te e pe cu li ar bi o di ver si da -

de está ago ra ame a ça da pela im plan ta ção de

mo no cul tu ras de ár vo res exó ti cas. Se gun do o bió -

lo go, três im pac tos são pre vi sí ve is: re du ção da bi o -

di versi da de, re du ção da dis po ni bi li da de de água e 

sa li ni za ção do solo.

Na edi ção 247, de 10 de de zem bro de 2007,

sob o tí tu lo de capa O pam pa e a mo no cul tu ra do

eu ca lip to, a IHU On-Line vol tou ao tema para

de nun ci ar a im plan ta ção des te mega-em pre en di -

men to de re flo res ta men to de eu ca lip to, ca pi ta -

ne a do pela mul ti na ci o na is Ara cruz Ce lu lo se, Vo -

to ran tim Ce lu lo se e Pa pel (VCP) e Sto ra Enso,

como tam bém para co nhe cer me lhor este im por -

tan te bi o ma que é o pampa gaú cho.

Mar ce lo Ma de i ra, che fe da Di vi são Téc ni ca

(DITEC) da Su pe rin ten dên cia do Iba ma/RS, onde

atua como co or de na dor do Gru po de Tra ba lho

do Bi o ma Pam pa, cons ta ta que 60% da ve ge ta -

ção na ti va do bi o ma já foi su pri mi da. Para pro te -

ger, mi ni ma men te, o res tan te do pam pa, foi fe i to

o Zo ne a men to Ambi en tal para a Sil vi cul tu ra (ZAS),

que, con si de ran do “a área do pam pa stric to sen -

su, lo ca li za da prin ci pal men te na Me ta de Sul1 do

es ta do e a oes te da La goa dos Pa tos até os li mi tes

com a Argen ti na e o Uru guai”, não atin ge “nem

7.000 hec ta res, ou cer ca de 0,04% do bi o ma”.

“Entre tan to”, cons ta ta o téc ni co, “es ta mos che -

gan do no fi nal de mais um ano e as au to ri za ções e

li cen ças con ti nu am a ser ex pe di das sem a apli ca -

ção do Zo ne a men to”. Isso por que o ZAS não

agra dou às em pre sas de ce lu lo se e de sil vi cul tu ra.

Por quê? “Cer ta men te por ques tões eco nô mi cas”, 

res pon de Anto nio Edu ar do Lan na, mes tre em Hi -

dro lo gia, pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran -

de do Sul, e PhD em Ges tão de Re cur sos Hí dri cos, 

pela Co lo ra do Sta te Uni ver sity – USA. Se gun do

ele, “mu i tas se an te ci pa ram e ad qui ri ram vas tas

ex ten sões de ter ra ba ra tas no pam pa, com a pers -

pec ti va de im plan ta ção de flo res tas de eu ca lip to.

Cor re ram um ris co, pois na épo ca não ha via o

ZAS, e não que rem per der com suas apos tas.

Estão com pro me ten do am bi en tes de ex pres si vo

va lor am bi en tal e cul tu ral, e com gran de po ten ci al

eco nô mi co, ape nas le van do em con si de ra ção o

au men to de seus lu cros ime di a tos”.

Para a en ge nhe i ra flo res tal Ma u rem Alves,

in di ca da pela Ara cruz Ce lu lo se para ser en tre vis -

ta da pela IHU On-Line, “os pro je tos de sil vi cul tu ra 

pre vis tos para o es ta do e, em es pe ci al, o pro je to

da Ara cruz Ce lu lo se, não vão trans for mar o ce ná -

rio do pam pa ga ú cho, cons ti tu in do-se em mais
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1 Me ta de Sul: A Me sor re gião da Me ta de Sul do Rio Gran de do Sul abran ge par te do es ta do do Rio Gran de do Sul, sen do
cons ti tu í da por 99 mu ni cí pi os, to ta li zan do uma área de 153.879,4 m2, com uma po pu la ção de 2.559.755 ha bi tan tes. (Nota da
IHU On-Line)



uma al ter na ti va eco nô mi ca para a re gião”. Se gun -

do ela, “con si de ran do-se a con clu são da ex pan são

de plan ti os pre vis ta, a taxa de ocu pa ção des te bi o -

ma pela Ara cruz não atin gi rá se quer 1% do seu ter -

ri tó rio. O eu ca lip to é pro ve ni en te da Aus trá lia, mas

não po de mos es que cer que mu i tas ou tras cul tu ras

agrí co las pra ti ca das no es ta do há mu i tos anos es tão 

ba se a das em es pé ci es tam bém exó ti cas: o gado,

por exem plo, é de ori gem eu ro péia; a soja foi tra zi -

da da Chi na; o ar roz, da Índia, e o tri go, da Ásia

Cen tral”. Le o nar do Mel ga re jo, en ge nhe i ro agrô no -

mo, não con cor da com o po si ci o na men to da en ge -

nhe i ra flo res tal Ma u rem, pois ele acre di ta que “não

é pos sí vel man ter a pro du ti vi da de, con ser var ou re -

cu pe rar o am bi en te e, ao mes mo tem po, im plan tar

es tas mega-la vou ras de eu ca lip to para ex por ta ção

de pas ta de ce lu lo se”. Ele de fen de que a agri cul -

tu ra fa mi li ar, que se re la ci o na de modo qua se

sim bió ti co com o am bi en te, é a que me lhor pre -

ser va o pam pa.

Con tri bu í ram tam bém para este de ba te Va -

lé rio De Pat ta Pil lar, pro fes sor do De par ta men to

de Eco lo gia da UFRGS, Wil gold Ber tol do Schaf -

fer, co or de na dor do Nú cleo dos Bi o mas Mata

Atlân ti ca e Pam pa na Se cre ta ria de Bi o di ver si -

da de e Flo res tas do Mi nis té rio do Meio Ambi en -

te, a bió lo ga Lu i za Cho men ko, do Mu seu de

Ciên ci as Na tu ra is da Fun da ção Zo o bo tâ ni ca do

Rio Gran de do Sul, o fo tó gra fo Le o nid Stre li a ev

e José Ma u ri cio de Car va lho, do De par ta men to

de Fi lo so fia da Uni ver si da de Fe de ral de São

João del-Rei (UFSJ).
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O pam pa. Ain da des co nhe ci do

Entre vis ta com Ro ber to Ver dum

Rober to Ver dum é mes tre em Ge o gra fia e

Ges tão do Ter ri tó rio, pela Uni ver si té de Tou lou -

se Le Mi ra il. Tam bém é dou tor pela mes ma uni -

ver si da de, abor dan do o tema da Are ni za ção no

Rio Gran de do Sul, nos mu ni cí pi os de São Fran -

cis co de Assis e Ma nu el Vi a na. É au tor, en tre ou -

tros li vros, de Rio Gran de do Sul – pa i sa gens e 

ter ri tó ri os em trans for ma ção (Por to Ale gre:

Ed. da UFRGS, 2004) e RIMA – Re la tó rio de

Impac to Ambi en tal, le gis la ção, ela bo ra ção

e re sul ta dos (4. ed. Por to Ale gre: Ed. da 

UFRGS, 2002).

Para o geó gra fo e pro fes sor do De par ta men -

to de Ge o gra fia da UFRGS Ro ber to Ver dum, mu i -

to se fala so bre os im pac tos am bi en ta is ca u sa dos

pelo plan tio de pí nus e eu ca lip tos em áre as como

o pam pa, como. “Esta mos fa lan do mu i to da in ter -

ven ção des sas mo no cul tu ras na água, nos cam -

pos, mas es que cen do de fa lar da rup tu ra cul tu ral

que vai ocor rer for te men te nes ta área. Este é um

cus to am bi en tal di fí cil de men su rar”, com ple ta.

Na en tre vis ta que con ce deu à IHU On-Line,

na edi ção 190, de 7 de agos to de 2006, Ver dum

afir ma que, com a in tro du ção de ár vo res exó ti cas,

sur ge uma nova era. Entre tan to, ain da não co nhe -

ce mos e nem com pre en de mos su fi ci en te men te o

bi o ma pam pa, por tan to não te mos como co nhe -

cer os im pac tos des se pro je to eco nô mi co que o

Bra sil se gue. “A Sto ra Enzo está com pran do pro -

pri e da de em um lu gar rico em re cur sos hí dri cos”,

con clui o pro fes sor.

IHU On-Line – Qu a is são as de li mi ta ções

ge o grá fi cas do pam pa? E o que vem mu dan -

do na ge o gra fia dos cam pos su li nos?

Ro ber to Ver dum – O pam pa pas sa pelo Rio

Gran de do Sul, pela Argen ti na e pelo Uru guai.

Po de mos pen sar que já ocor re ram mu dan ças des -

de a épo ca da co lo ni za ção por tu gue sa e aí uma li -

ga ção mu i to pró xi ma com as Mis sões Je su í ti cas,2

quan do essa área era cen tral para a ati vi da de de

pe cuá ria. A par tir do sé cu lo XVII, com a pró pria

de ses tru tu ra ção des sas mis sões, uma par te des te

gado que cir cu la va pelo Esta do foi sen do apro pri a -

do, e, cla ro, com a in ten ção da pró pria co roa por -

tu gue sa de ten tar de mar car suas fron te i ras com a

co lô nia es pa nho la, co me ça ram, en tão, a ser dis tri -

bu í das as ses ma ri as.3 A ati vi da de de pe cuá ria foi

in tro du zi da com a mi gra ção e com a pró pria de -

ses tru tu ra ção das co mu ni da des in dí ge nas. No
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2 Mis sões Je su í ti cas: Mis sões é a sim pli fi ca ção da ex pres são Ter ri tó rio dos Sete Po vos das Mis sões, que de sig na a re gião si tu a da a 
no ro es te do atu al es ta do do Rio Gran de do Sul, na atu al fron te i ra en tre o Bra sil e a Argen ti na, a les te do vale do Rio Uru guai. As 
mis sões je su í ti cas ti ve ram gran de im por tân cia his tó ri ca para todo o Bra sil. O Tra ta do de Ma drid es ta be le ceu li mi tes en tre ter ri -
tó ri os Espa nhóis e Por tu gue ses, e os Sete Po vos das Mis sões pas sa ram a per ten cer à Espa nha, o que obri ga ria os ín di os a mu -
da rem-se para a ou tra ban da do rio Uru guai. Esse foi um dos mo ti vos que de ter mi na ram a Gu er ra Gu a ra ní ti ca, uma guer ra
que co lo cou os je su í tas, ali a dos aos ín di os Gu a ra nis, con tra os exér ci tos dos pa í ses ibé ri cos, e esse foi o mar co da der ro ca da de
um im pé rio ma ra vi lho so, que aca bou se trans for man do nas ru í nas que hoje po de mos co nhe cer no Sul do Bra sil. Mais in for ma -
ções so bre as mis sões je su í ti cas nas edi ções da IHU On-Line 156, de 19 de se tem bro de 2005, e 186, de 26 de ju nho de 2006.
(Nota da IHU On-Line)

3 Ses ma ri as: con ces são de ter ras no Bra sil pelo go ver no por tu guês com o in tu i to de de sen vol ver a agri cul tu ra, a cri a ção de gado
e, mais tar de, o ex tra ti vis mo ve ge tal, ten do se ex pan di do à cul tu ra do café e do ca cau. Ao mes mo tem po, ser via para po vo ar o
ter ri tó rio e re com pen sar no bres, na ve ga do res ou mi li ta res por ser vi ços pres ta dos à co roa por tu gue sa. O sis te ma de ses ma ri as



mo men to em que há de fi ni ção des sas fron te i ras

en tre a co roa es pa nho la e a por tu gue sa, co me ça a 

es ta be le cer-se esta es tru tu ra fun diá ria que nós

her da mos até hoje, mé di as e gran des pro pri e da -

des com mais de 500 hec ta res. Esta es tru tu ra é tão 

for te que ela re pre sen ta um es pa ço ge o grá fi co

aqui no Esta do re co nhe ci do como Me ta de Sul

que se di fe ren cia pela es tru tu ra fun diá ria. Essa re -

gião era, efe ti va men te, de ati vi da de de pe cuá ria.

Com a in tro du ção da soja a par tir dos anos 1960,

no nor te do Esta do e a sua ex pan são para o Sul, o

pam pa ga ú cho co me çou a ter ati vi da des li ga das à

agri cul tu ra, es sen ci al men te mo no cul tu ras de tri go

e soja. Se pe gar mos da dos re la ti vos ao sen so agrí -

co la, per ce be mos que a par tir dos anos 1960 há

uma en tra da mu i to gran de des se tipo de pro du -

ção, que é a ex pan são des sas mo no cul tu ras com

uma de man da fa vo rá vel no mer ca do mun di al.

No ta mos que há uma rup tu ra da ma triz pro du ti va, 

ou seja, não é o pe cu a ris ta que vai pro du zir soja e

tri go; ele ar ren da suas ter ras para os pro du to res

que vi rão com seus ma qui ná ri os in tro du zir es sas

mo no cul tu ras.

IHU On-Line – O que mu dou com a in tro du -

ção de cul ti vos de plan ti os de ár vo res exó ti -

cas (prin ci pal men te pí nus e eu ca lip tos),

com fins de pro du ção de ce lu lo se e ma de i ra 

no Esta do?

Ro ber to Ver dum – Com a in tro du ção de ár vo res 

exó ti cas, sur ge uma nova era que es ta mos vi su a li -

zan do ago ra, mas é um pro je to que já vem sen do

pen sa do des de o fi nal dos anos 1980. Inclu si ve,

exis tem tra ba lhos que já pro je ta vam que essa se -

ria a gran de ma triz pro du ti va do Esta do. O que es -

ta mos ven do hoje é algo que já exis tia, há tem pos, 

uma re fe rên cia aos in te res ses em pre sa ri a is e ci en -

tí fi cos. O que pre ci sa mos si na li zar den tro do de ba -

te é que, in fe liz men te, co nhe ce mos mu i to pou co

do que re pre sen ta o pam pa, vis to que tra di ci o nal -

men te sem pre fi cou as so ci a do à ati vi da de pe cuá -

ria, que, de cer ta for ma, sem pre se co lo cou como

uma ati vi da de que não al te ra ria o ecos sis te ma do

bi o ma. Na ver da de, sa be mos que as prá ti cas li ga -

das a esta ati vi da de, prin ci pal men te a que i ma da

como uma for ma de re no va ção do pas to, al te ram

a bi o di ver si da de, os nu tri en tes do pró prio solo, ou 

seja, já com a pe cuá ria pode-se di zer que já exis -

tem al te ra ções no ecos sis te ma do pam pa. Com a

in tro du ção das mo no cul tu ras, há o pro ces so em

al gu mas áre as, como já está sen do iden ti fi ca do,

de ero são hí dri ca, e os are a is se ex pan di ram, mu i -

to em fun ção da pró pria me ca ni za ção em so los

mu i to frá ge is, que de se can de a ram e au men ta ram

pro ces sos na tu ra is, acelerados de vi do à for ma

agres si va de como es sas mo no cul tu ras foram

desenvolvidas.

Pínus e eu ca lip tos

Não te mos um co nhe ci men to mu i to cla ro do

po ten ci al do pam pa, pois o nos so olhar de pre ser -

va ção am bi en tal é mu i to vol ta do para os ecos sis -

te mas flo res ta is e pou co para os ecos sis te mas

cam pes tres. Não faz mu i to tem po, uma alu na ter -

mi nou uma dis ser ta ção do Mes tra do, aqui na Ge o -

gra fia da UFRGS, e, num es pa ço de qua se seis hec -

ta res, onde tra ba lha mos no mu ni cí pio de São

Fran cis co de Assis, ela ul tra pas sou um nú me ro de

140 es pé ci es re co nhe ci das e ain da não ca ta lo ga -

das como es pé ci es de gra mí ne as.4 Inclu si ve, en -

con tra mos uma es pé cie con si de ra da há mais de

100 anos ex tin ta nos cam pos do Rio Gran de do

Sul. Este tra ba lho está sen do uma re fe rên cia por -

que iden ti fi ca toda uma as so ci a ção de gra mí ne as

e a sua im por tân cia da bi o di ver si da de. Por que

não te mos mu i to co nhe ci men to, é ques ti o ná vel a

en trada de uma plan ta exó ti ca. Não sa be mos

mu i to bem como esta se com por ta em gran de ex -

ten são. Cla ro que já exis tem eu ca lip tos na re gião

do pam pa des de o iní cio do sé cu lo XX, até como
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do Bra sil era um pro lon ga men to do sis te ma ju rí di co por tu guês, es ta be le ci do pela lei de 26 de maio de 1375 e ba i xa da por D.
Fer nan do. (Nota da IHU On-Line)

4 Gra mí ne as (tam bém co nhe ci das como gra mas, rel vas ou ca pins) são plan tas mo no co ti le dô ne as (clas se Li li op si da) da fa mí lia
Po a ce ae (an te ri or men te Gra mi nae). Há 700 gê ne ros e tal vez 12.000 es pé ci es de gra mas. Esti ma-se que pas tos e sa va nas com -
pre en dem 20% da ve ge ta ção que co bre a ter ra. (Nota da IHU On-Line)



su por te para a ati vi da de de pe cuá ria na for ma de

ca pões, mas ago ra a ex plo ra ção de les é fe i ta em

gran des áre as.

Água de alta qua li da de

Qu an to a pos sí ve is im pac tos, não sa be mos o

que re pre sen ta a in tro du ção de uma plan ta exó ti -

ca nas gra mí ne as, o que ob ser va mos tam bém é

um tra ba lho de ba lan ço hí dri co, pois sa be mos que 

exis te um gran de po ten ci al de água nes ta re gião,

in clu si ve onde a Sto ra Enzo está com pran do pro -

pri e da de. A água, co lo ca da como um ele men to ex -

tre ma men te im por tan te para vida e para as pró -

pri as ati vi da des agro pe cuá ri as, é de alta qua li da de.

Te mos aná li ses quí mi cas e fí si cas que com pro vam

isso, e vai ser vir para o cres ci men to dos eu ca lip tos.

Essa é uma re fle xão que pre ci sa mos fa zer: va mos

dar uma água de alta qua li da de para pro du zir eu -

ca lip tos? E de po is, fa zen do ou tra aná li se: exis tem

pe río dos de es cas sez hí dri ca, em bo ra não te nha -

mos uma es ta ção seca de fi ni da, mas te mos vá ri os

pe río dos de seca e que cer ta men te afe tam o pró -

prio plan tio de eu ca lip tos em de ter mi na da fase, a

não ser que se uti li ze a ir ri ga ção, o que já ocor reu

com a Vo to ran tim em 2004 e 2005, quan do ti ve -

mos dois ve rões ex tre ma men te se cos. Como são

ár vo res de alto cres ci men to, a de man da de água

vai ser im por tan te e ma i or. Com cer te za, a in tro du -

ção des sas mo no cul tu ras afe ta rá o ma nan ci al hí dri co.

Co nhe ci men to das em pre sas

Não sa be ria di zer a que tipo de ma te ri al os

téc ni cos da Sto ra Enzo ti ve ram aces so. Mas se

sabe que esta área da qual a Sto ra Enzo está se

apro pri an do, fica no cha ma do Aqüí fe ro Gu a ra ni5

e, com cer te za, essa in for ma ção eles têm. É uma

área enor me e de gran de po ten ci al. Os téc ni cos da 

em pre sa sa bi am que é uma área ex tre ma men te

rica de água.

IHU On-Line – A Sou za Cruz re ce beu da

Ra in Fo rest Alli an ce, no dia 19 de ju lho, um

cer ti fi ca do por ma ne jar as suas áre as flo res -

ta is de acor do com ri go ro sos pa drões so ci a is,

am bi en ta is e eco nô mi cos de fi ni dos pelo

Fo rest Ste ward ship Coun cil (FSC) – en ti da -

de de re fe rên cia in ter na ci o nal na cer ti fi ca -

ção do bom ma ne jo flo res tal – e tam bém

pelo seu tra ba lho de pre ser va ção am bi en tal 

e pro du ção de eu ca lip tos em suas duas fa -

zen das no Sul do país. O se nhor con cor da

com esse prê mio? É pos sí vel em pre sas como

a Sou za Cruz, a Ara cruz e a Vo to ran tim, por 

exem plo, te rem uma res pon sa bi li da de sus -

ten tá vel? Esse tipo de cer ti fi ca ção não é

uma in co e rên cia?

Ro ber to Ver dum – Estou re ce ben do essa in for -

ma ção ago ra por você e eu não te ria in for ma ções

para con cor dar ou dis cor dar do prê mio re ce bi do

pela Sou za Cruz. Sem que rer ques ti o nar quem

está dan do este prê mio, ou cer ti fi ca ção, po de mos

re fle tir em que con tex to ele está sen do dado, ou

seja, pos so dar uma cer ti fi ca ção por um viés pro -

du ti vo, con si de ran do de ter mi na das ações que a

em pre sa faz para ten tar ame ni zar os im pac tos am -

bi en ta is. E falo em im pac tos am bi en ta is em um

sen ti do am plo, não só pe las mu dan ças no ecos sis -

te ma, mas tam bém mu dan ças so ci a is e cul tu ra is.

Como não te nho co nhe ci men to da cer ti fi ca ção,

gos ta ria de sa ber qua is são os pa drões que es tão

sen do bus ca dos para a em pre sa re ce ber esta cer ti fi -

ca ção, e quem está dan do esta cer ti fi ca ção? Cla ro

que po de mos ter ins ti tu i ções de re co nhe ci men to

in ter na ci o nal com um viés de fi ni do e que, ba se a -

das nes te viés, elas con ce dem cer ti fi ca dos.

De sen vol vi men to sus ten tá vel

O que re pre sen ta de sen vol vi men to sus ten tá -

vel? Se pen sás se mos em tor nar Por to Ale gre um

mu ni cí pio sus ten tá vel, pre ci sa ría mos fa zer uma

sé rie de ações, que nos re me te ri am à pró pria ca -
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5 Aqüí fe ro Gu a ra ni é o ma i or ma nan ci al de água doce sub ter râ nea trans fron te i ri ço do mun do. Sua ma i or ocor rên cia, se dá em
ter ri tó rio bra si le i ro, abran gen do os es ta dos de Go iás, Mato Gros so do Sul, Mi nas Ge ra is, São Pa u lo, Pa ra ná, San ta Ca ta ri na e
Rio Gran de do Sul. O aqüí fe ro Gu a ra ni cons ti tui-se em uma im por tan te re ser va es tra té gi ca para o abas te ci men to da po pu la -
ção, para o de sen vol vi men to das ati vi da des eco nô mi cas e do la zer. (Nota da IHU On-Line)



pa ci da de de ges tão. Por exem plo, não te mos pe -

tró leo para auto-sus ten tar a fro ta por to-ale gren se,

en tão de ve mos re pen sar o trans por te co le ti vo.

Co lo co isso como um exem plo sim ples para pen -

sar mos as ações de de ter mi na das em pre sas que se 

pro je tam como sen do sus ten tá ve is. Isso cai numa

ge ne ra li da de dis cu tí vel. Se pen sar mos na alta sus -

ten ta bi li da de dos pam pas, a in tro du ção de eu ca -

lip tos já é uma in co e rên cia da sus ten ta bi li da de

das em pre sas. O que pre ci sa mos, em pri me i ro lu -

gar, é co nhe cer e com pre en der essa ri que za cam -

pes tre, pois so mos ce gos em re la ção a esse ecos -

sis te ma. Além dis so, de ve mos in tro du zir prá ti cas

que apa ren te men te co nhe ce mos. Impac tos acer -

ca da in tro du ção des sas mo no cul tu ras já exis tem

em vá ri os tra ba lhos, in clu si ve com ma ni fes ta ções 

de co mu ni da des na Aus trá lia e na Eu ro pa, por

exem plo. Pen sa mos mu i to so bre o pon to de vis ta 

da rup tu ra de um ecos sis te ma, mas o que não

pro je ta mos são to dos os ou tros com pli ca do res

vin dos com essa rup tu ra. Ou seja, mal co nhe ce -

mos os pam pas e já es tão sen do im plan ta dos ou -

tros pro ces sos que não têm um es tu do do ecos sis -

te ma do pam pa.

Me ta de Sul. Uma aber ra ção ge o grá fi ca

IHU On-Line – Como o se nhor vê a atu a ção

do go ver no nes tas ques tões am bi en ta is?

Qual se ria o ma i or de sa fio?

Ro ber to Ver dum – Até que pon to o go ver no,

que é algo ge ral, as sim como fa la mos no es ta do,

deve ser vis to como uma co i sa úni ca? Con ver san -

do com co le gas que tra ba lham no go ver no, eles

tam bém es tão ques ti o nan do esse tipo de mo de lo

que está se pro je tan do no Rio Gran de do Sul.

Acre di to que es te ja mos sen do con ven ci dos da im -

por tân cia, pois pri me i ro não fa la mos nada des sa

aber ra ção ge o grá fi ca de cri ar uma Me ta de Sul e

uma Me ta de Nor te. Do pon to de vis ta ge o grá fi co,

trata-se de uma aber ra ção essa di co to mia. De -

po is, cri ou-se a idéia de que a Me ta de Sul é po bre. 

Então, há uma sé rie de me ca nis mos po lí ti cos e ad -

mi nis tra ti vos que aca bam con du zin do-nos a achar 

que re al men te a Me ta de Sul é mu i to po bre e de ve -

mos in tro du zir em pre sas que le vem ri que za para

essa me ta de po bre. O go ver no, por meio de pro -

gra mas de in cen ti vo, faz uma op ção e nós, de

cer ta for ma, ace i ta mos esse tipo de pro je to. Den -

tro do pró prio go ver no, há pes so as con tra e ou tras 

fa vo rá ve is, mu i tas ve zes por ca u sa do viés eco nô -

mi co e com isso pode tra zer pos sí ve is so lu ções

para pro ble mas so ci a is. O que eu pen so é que nós

te mos pou co co nhe ci men to des sa bi o di ver si da de

que po de ria ser mais bem apro ve i ta da a mé dio e a 

lon go pra zo.

IHU On-Line – Qual de ve ria ser a po si ção

dos geó gra fos di an te das di nâ mi cas so ci o -

am bi en ta is no Bra sil?

Ro ber to Ver dum – Esta é uma ou tra la cu na que

vem sen do pre en chi da len ta men te. Uma la cu na

de pen sar o Bra sil como um ter ri tó rio che io de di -

ver si da de. São pou cos os tra ba lhos não só na

área de ge o gra fia, mas em ou tras áre as do co nhe -

ci men to, que con si de ram esta uni da de ter ri to ri al

para fa zer aná li ses tan to da na tu re za como das di -

nâ mi cas so ci a is. Esta mos tra ba lhan do nes ta es ca -

la. Para se ter uma idéia, o úl ti mo li vro de ge o gra -

fia do Rio Gran de do Sul foi pro du zi do há 35

anos. Em 2004, fi ze mos o lan ça men to de um li vro

que pro cu ra va dar uma ou tra di nâ mi ca so ci o am -

bi en tal do Esta do, lo ca li zan do os prin ci pa is pó los

eco nô mi cos e os pos sí ve is im pac tos am bi en ta is

as so ci a dos a ele. Ini ci ei um tra ba lho no ano pas sa -

do, co lo can do como está o Bra sil hoje em di nâ mi -

cas so ci o e co nô mi cas e am bi en ta is. Per ce be mos

que, no Bra sil, até os anos 1970, os im pac tos es ta -

vam si tu a dos na ma triz do mun do ru ral, e, a par tir

da que la dé ca da, cri a mos e re cri a mos no vos im -

pac tos am bi en ta is re la ci o na dos à ur ba ni da de. To -

dos os ecos sis te mas di fe ren ci a dos, como a mata

atlân ti ca, pan ta nal, pam pa, ser tão, fo ram al te ra -

dos ao lon go da nos sa his tó ria de ocu pa ção de

ter ri tó rio. Sa be mos mu i to pou co so bre es ses ecos -

sis te mas e suas di nâ mi cas, tan to é que fa ze mos in -

ter ven ções e só va mos ver os pro ble mas de po is. E

te mos tam bém mu i ta pres sa de acom pa nhar mo -

de los eco nô mi cos que po dem ser bons e tam bém

mu i to ru ins nas di nâ mi cas des ses ecos sis te mas. As 

re pro du ções de mo de los que são apli ca dos em

ou tros pa í ses não são fa vo rá ve is no cha ma do

mun do tro pi cal, en fim. O gran de pro ble ma ain da: 
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é o des co nhe ci men to. Tem mu i to tra ba lho ain da:

a de man da nas uni ver si da des está au men tan do

as sim como a interface com outras instituições.

IHU On-Line – Para o se nhor, o que sig ni fi ca 

vi ver no pam pa?

Ro ber to Ver dum – Eu des co bri o pam pa com

uma co le ga na tu ral de Qu a raí6 e mu i to do que

apren di foi no diá lo go que tive na mi nha for ma -

ção com ela. Foi a par tir do fi nal dos anos 1980

que co me cei a es tu dar e vi ver a re a li da de do

pam pa. E cada vez apren do mais. Te nho mu i to a

apren der com o pam pa, não só do pon to de vis ta

ci en tí fi co, mas tam bém cul tu ral. Fa la mos mu i to

da in ter ven ção des sas mo no cul tu ras (pínus e eu -

ca lip tos) na água, nos cam pos, mas es que ce mos

de fa lar da rup tu ra cul tu ral que vai ocor rer for te -

men te nes ta área. Este é um cus to am bi en tal di fí -

cil de men su rar. Para mim, vi ver no pam pa é

pen sar esta in te gra ção de cons tru ção da pre sen -

ça hu ma na com um ecos sis te ma mu i to in te res -

san te. No fu tu ro, se re mos co bra dos mais uma

vez, por de ter mi na das op ções que to ma mos por

ca u sa da ce gue i ra que pos su í mos em re la ção a

este ecos sis te ma.
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ca da cul tu ra in dí ge na. (Nota da IHU On-Line)



Mo no cul tu ras po dem de cre tar o fim do pam pa

Entre vis tas com Glay son Ari el Benc ke

Glay son Ari el Benc ke é gra du a do em Bi o lo -

gia, pela Uni si nos, e pós-gra du a do na mes ma área 

pela UNESP de Rio Cla ro, SP, em Zo o lo gia. Espe -

ci a lis ta em aves (or ni tó lo go). Atu al men te, tra ba lha 

como pes qui sa dor do Mu seu de Ciên ci as Na tu ra is

da Fun da ção Zo o bo tâ ni ca do Rio Gran de do Sul.

É um dos or ga ni za do res do Livro Ver me lho da

Fa u na Ame a ça da de Extin ção no Rio Gran -

de do Sul (Por to Ale gre: Edi pucrs, 2003), e con -

sul tor da or ga ni za ção in ter na ci o nal de con ser va -

ção das aves Bird Li fe Inter na ti o nal.

Glay son con ce deu duas en tre vis tas à IHU

On-Line. A pri me i ra foi pu bli ca da na edi ção 190,

de 7 de agos to de 2006, “ Mo no cul tu ras po dem de -

cre tar o fim do pam pa”, na qual afir ma que es ta -

mos di an te de “uma gran de uni da de na tu ral e di an te

de uma opor tu ni da de para evi tar que isso acon te -

ça, o que não pôde ser fe i to com re la ção às nos sas

flo res tas e ba nha dos, pois não ha via cons ciên cia

eco ló gi ca e não se fa la va em de sen vol vi men to sus -

ten tá vel quan do es ses ecos sis te mas fo ram ex plo ra -

dos e de gra da dos até qua se sua exa us tão”.

Na se gun da en tre vis ta, pu bli ca da na edi ção

247, de 10 de de zem bro de 2007, sob o tí tu lo

“Pam pa: uma fron te i ra em ex tin ção”, Glay son

afir ma que o “Impac to da sil vi cul tu ra so bre as aves 

ain da é lo cal, pois os plan ti os es tão re cém co me -

çan do”. No en tan to, per ce ben do os exem plos de

nos sos vi zi nhos ar gen ti nos e uru gua i os, é evi den te 

que es ses plan ti os ca u sa rão drás ti cas re du ções nas 

po pu la ções de aves ame a ça das de ex tin ção.

Como to das as pro du ções de mo no cul tu ra que já

se im plan ta ram no Bra sil, aler ta Benc ke, os eu ca -

lip tos tam bém em po bre ce rão a fa u na e a flo ra,

pois “as po pu la ções de ani ma is e plan tas que ali

vi vem per dem o con ta to com ou tras es pé ci es”.

IHU On-Line – Qu a is são as con se qüên ci as

da im plan ta ção de mo no cul tu ras em cam -

pos su li nos?

Glay son Ari el Benc ke – Ao con trá rio das flo res -

tas de pi nhe i ros do pla nal to, das flo res tas do Alto

Uru guai, da Mata Atlân ti ca em ge ral e dos ba nha -

dos, o pam pa é a úni ca for ma ção na tu ral do es ta -

do que ain da não so freu uma re du ção sig ni fi ca ti -

va e ain da não foi to tal men te frag men ta da, em

gran de par te gra ças ao uso tra di ci o nal para a pe -

cuá ria, ati vi da de que não exi ge a su pres são da ve -

ge ta ção na tu ral, mas ape nas a al te ra. As mo no cul -

tu ras po dem de cre tar o fim do pam pa como uma

gran de uni da de na tu ral e es ta mos di an te de uma

opor tu ni da de para evi tar que isso acon te ça, o que 

não pôde ser fe i to em re la ção às nos sas flo res tas e

ba nha dos, pois não ha via cons ciên cia eco ló gi ca e

não se fa la va em de sen vol vi men to sus ten tá vel

quan do es ses ecos sis te mas fo ram ex plo ra dos e

de gra da dos até qua se sua exa us tão. Ambi en tal -

men te, po de mos fa lar em três ca te go ri as de im -

pac tos da im plan ta ção de mo no cul tu ras de ár vo res

exó ti cas no pam pa: re du ção da bi o di ver si da de,

re du ção da dis po ni bi li da de de água e sa li ni za ção

do solo. Não pre ci sa mos ter uma gran de par te do

pam pa con ver ti do em mo no cul tu ras para afe tar

nos sa bi o di ver si da de e nos so am bi en te na tu ral.

Acon te ce que a ma i o ria das es pé ci es mais vul ne -

rá ve is não ocor re em todo o pam pa, mas ocu pa

uma re gião mu i to res tri ta de cam pos. Assim, se

essa re gião em par ti cu lar for sa tu ra da com plan ti -

os, po de mos pôr em ris co a so bre vi vên cia de toda

uma es pé cie. De for ma se me lhan te, cer tas re giões

têm me nos água dis po ní vel do que ou tras, por que 

cho ve me nos. Nes sas re giões, gran des plan ta ções

po dem re du zir o su pri men to de água para os rios
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e ar ro i os, trans for man do-os em cur sos d’á gua

tem po rá ri os e ca u san do ou in ten si fi can do as es ti a -

gens, o que traz gra ves con se qüên ci as so ci o e co -

nô mi cas e am bi en ta is. Por fim, ár vo res têm ra í zes

mais pro fun das do que ca pins e er vas dos cam pos

na ti vos. Assim, mo vi men tam de pó si tos de água

sub ter râ nea mais pro fun dos, tra zen do jun to os

sais lá acu mu la dos. Isso pode ca u sar a sa li ni za ção

do solo, algo já cons ta ta do no pam pa ar gen ti no.

IHU On-Line – Para li cen ci ar o plan tio de

ár vo res exó ti cas, é ne ces sá rio o zo ne a men -

to da área. Nos cam pos su li nos, isso vem

sen do fe i to? As gran des in dús tri as con cor -

dam com es ses zo ne a men tos? Efe ti va men -

te, re sol ve al gu ma co i sa essa po lí ti ca de

zo ne a men to?

Glay son Ari el Benc ke – Sim. A Sema, atra vés

de seus ór gãos exe cu ti vos (Fe pam, FZB e De fap),

vem ela bo ran do um zo ne a men to es pe cí fi co para

ori en tar o li cen ci a men to e a ex pan são das ati vi da -

des de sil vi cul tu ra no Rio Gran de do Sul, vi san do

prin ci pal men te a evi tar que al gu ma re gião es pe cí -

fi ca do esta do fi que sa tu ra da com mo no cul tu ras

de ár vo res exó ti cas (ca u san do, por exem plo, per -

da de ha bi tats im por tan tes para es pé ci es ame a ça -

das da fa u na e da flo ra na ti vas) ou que haja re du -

ção na dis po ni bi li da de de água em al gu ma ba cia

hi dro grá fi ca por ca u sa do ex ces so de plan ti os. Em

ge ral, as gran des in dús tri as do se tor con cor dam

com a ela bo ra ção do zo ne a men to, já que não

que rem cri ar con fli tos com os ór gãos am bi en ta is.

Tal vez as ori en ta ções do zo ne a men to con fli tem

ou até se jam in com pa tí ve is com os pla nos que as

in dús tri as têm para al gu mas re giões es pe cí fi cas do 

es ta do. Por isso, é ne ces sá rio que as re gras do zo -

ne a men to se jam am pla men te dis cu ti das, para que 

as si tu a ções de ma i or con fli to se jam iden ti fi ca das

e, na me di da do pos sí vel, re sol vi das, sem pre ten -

do em men te o prin cí pio da pre ca u ção, ou seja,

não se pode ex pan dir os plan ti os aci ma de ní ve is

que pos sam re pre sen tar um ris co para o am bi en te

ou para a po pu la ção. O zo ne a men to só será efe ti -

vo se re sul tar de uma dis cus são am pla com to dos

os se to res en vol vi dos (in clu si ve so ci e da de, que,

mu i tas ve zes, se omi te em ques tões como essa) e

se hou ver in te res se po lí ti co para im ple men tá-lo. O 

zo ne a men to não está sen do fe i to para atra pa lhar

a vida de nin guém, mas para ga ran tir qua li da de

de vida à po pu la ção ga ú cha e a pre ser va ção do

nos so rico pa tri mô nio na tu ral. Cabe tam bém a

nós, por tan to, vi gi ar para que esse ins tru men to de

ges tão ve nha a ser bem uti li za do.

De sen vol vi men to e sus ten ta bi li da de

De sen vol vi men to pode ser sus ten tá vel, sim,

mas sem pre ha ve rá uma per da am bi en tal até se

atin gir o de sen vol vi men to e a sus ten ta bi li da de

pre ten di das. É pra ti ca men te im pos sí vel pen sar em 

ocu par e de sen vol ver toda uma re gião sem que se

per ca ne nhum dos ele men tos de sua bi o di ver si da -

de ori gi nal, sem que se al te re ne nhum dos pro ces -

sos eco ló gi cos dos qua is ela faz par te e sem que se

afe te ne nhu ma de suas re la ções com re giões vi zi -

nhas. Daí en tra uma ques tão fun da men tal, que é

o or de na men to da ocu pa ção do am bi en te. Po de -

mos con ce ber o de sen vol vi men to sus ten tá vel de

uma re gião, com as per das am bi en ta is as so ci a das, 

des de que res guar de mos par te dela es pe ci fi ca -

men te para a con ser va ção da bi o di ver si da de,

onde fa u na, flo ra e ecos sis te mas pos sam con ti nu ar

exis tin do, evo lu in do e man ten do suas re la ções

eco ló gi cas. O pro ble ma é que ge ral men te não es -

ta be le ce mos li mi tes para nos sa ex pan são, ou seja, 

não es ta mos dis pos tos a abrir mão de áre as que

po de ri am ser de sen vol vi das eco no mi ca men te em

fa vor da pre ser va ção da na tu re za. Nun ca sa í mos

da in fân cia quan do fa la mos em con ser va ção da

na tu re za, pois ain da não de fi ni mos bem nos sos

va lo res e nos sos li mi tes. Pre ci sa mos ama du re cer

como so ci e da de. Pre ci sa mos de “pais” que nos

edu quem e nos dêem li mi tes, caso contrário quem 

nos mos tra rá o li mi te que de ve ría mos ter res pe i ta -

do se rão as ca tás tro fes e privações do futuro.

IHU On-Line – O que vem mu dan do na pa i -

sa gem do pam pa nos úl ti mos anos? As tra -

di ções dos ho mens que tra ba lham nos cam -

pos su li nos ain da são as mes mas?

Glay son Ari el Benc ke – O que mais se vê é a

con ver são dos cam pos tra di ci o nal men te usa dos

para a pe cuá ria em áre as de agri cul tu ra, o que in -
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clui a re cen te in tro du ção da sil vi cul tu ra ex ten si va

no sul do es ta do. Essa trans for ma ção nos sis te mas 

de pro du ção cer ta men te exi ge mu dan ças no per fil 

do tra ba lha dor do cam po, que aca bam por des -

vin cu lá-lo de suas tra di ções se cu la res. As tra di -

ções se man têm pe los usos e ati vi da des tra di ci o -

na is. Assim, há ris co de per der mos par te de nos sa

iden ti da de como ga ú chos. Mas não po de mos

pen sar na fi gu ra do ga ú cho como algo es tá ti co,

tipo peça de mu seu. A cul tu ra e as tra di ções evo -

lu em jun to com as so ci e da des. O que não pode é

mu dar mos nos sa cul tu ra e nos sas tra di ções pela

im po si ção de in te res ses eco nô mi cos e pela fal ta

de cam pos no fu tu ro. É pre ci so ga ran tir que nos sa

cul tu ra evo lua na pre sen ça de seu ce ná rio mais tí -

pi co: os cam pos de pe cuá ria.

IHU On-Line – O que ca rac te ri za (am bi en tal 

e cul tu ral men te) o pam pa ga ú cho?

Glay son Ari el Benc ke – O pam pa ga ú cho é

par te de uma im por tan te re gião na tu ral com cer ca 

de 760.000 km2, que co bre a Me ta de Sul do Rio

Gran de do Sul, o Uru guai e a re gião do Pra ta, na

Argen ti na. O Rio Gran de do Sul é o úni co es ta do

bra si le i ro onde o bi o ma pam pa está re pre sen ta do. 

No pam pa, as sim como em ou tras re giões de

cam pos na tu ra is, os ecos sis te mas são li mi ta dos

pela dis po ni bi li da de de água. Assim, pre do mi nam 

na ve ge ta ção es pé ci es da fa mí lia das gra mí ne as

(ca pins) e er vas. As flo res tas, por sua vez, são pou -

co ex pres si vas, pois pre ci sam de mais chu vas.

Toda a fa u na e flo ra dos cam pos está adap ta da

para vi ver em am bi en tes aber tos, sen do in to le ran -

tes à som bra, por exem plo. Nin guém con se gue

ima gi nar uma ema ou uma per diz vi ven do den tro

de uma flo res ta, não é mes mo? Lon ge de se rem

ecos sis te mas po bres em es pé ci es, o pam pa apre -

sen ta uma di ver si da de bi o ló gi ca mu i to gran de e

pe cu li ar. A re gião é uma das áre as do pla ne ta com 

ma i or di ver si da de de gra mí ne as (ca pins e afins).

São 400 es pé ci es só nos cam pos do Rio Gran de

do Sul. Ou tro dado im por tan te é que 15% das

250 es pé ci es ame a ça das de ex tin ção no Rio

Gran de do Sul ha bi tam so men te cam pos, sen do

seis ma mí fe ros, 25 aves, um rép til, três an fí bi os e

três es pé ci es de abe lhas. Estão in clu í dos, nes ta lis -

ta, o ve a do-cam pe i ro, o gato-pa lhe i ro e águia-

cin zen ta, en tre ou tros. Tam bém há um nú me ro

sig ni fi ca ti vo de es pé ci es de ani ma is e plan tas que

são en dê mi cas do pam pa, ou seja, não exis tem

em ne nhum ou tro lu gar do pla ne ta. No Rio Gran -

de do Sul, des ta cam-se mu i tas es pé ci es de cac -

tos, de gran de va lor or na men tal, que só exis tem

aqui. Cul tu ral men te, pode-se di zer que há uma

iden ti da de en tre o povo ga ú cho e o pam pa, que

são in dis so ciá ve is, pois nos sas tra di ções es tão

cen tra das na fi gu ra do ga ú cho, ha bi tu a do às li -

das cam pe i ras.

IHU On-Line – Qu a is são as al ter na ti vas que 

os pro du to res ru ra is po dem bus car, ten do

em vis ta o qua dro atu al do bi o ma pam pa?

Glay son Ari el Benc ke – Eu acre di to que a al ter -

na ti va am bi en tal men te mais sa u dá vel seja in ves tir 

em uma pe cuá ria for te, vi san do à pro du ção de

car ne cer ti fi ca da, ou seja, car ne ge ra da por meio

de um sis te ma de ma ne jo que man te nha as ca rac -

te rís ti cas na tu ra is dos cam pos na ti vos e ga ran ta a

so bre vi vên cia das es pé ci es ca rac te rís ti cas des se

ecos sis te ma fan tás ti co. Esse pro du to tem fu tu ro,

pois os mer ca dos con su mi do res es tão exi gin do

pro du tos am bi en tal men te “ami gá ve is”. Além dis -

so, não é pre ci so al te rar mu i to a ca de ia pro du ti va

já exis ten te para pro du zir car ne cer ti fi ca da e já

avan ça mos mu i to em tec no lo gia para isso. A cri a -

ção de emas con sor ci a da à pe cuá ria tra di ci o nal

tam bém me pa re ce uma ati vi da de bem pro mis so -

ra. O eco tu ris mo e o tu ris mo cul tu ral, ex plo ran do

a pa i sa gem dos nos sos cam pos, as nos sas tra di -

ções ga ú chas e a rica his tó ria de ba ta lhas e con -

quis tas que en vol vem o pam pa, é um pra to che io

a ser ex plo ra do por al gu mas re giões. O “pro ble -

ma” é que es sas so lu ções não caem pron ti nhas do 

céu como em pre sas de pro du ção de ce lu lo se, mas 

exi gem pla ne ja men to de lon go pra zo e in ves ti -

men tos para o fu tu ro, co i sa que nos sos go ver nan -

tes ain da não es tão acos tu ma dos a fa zer, além de

subsídios temporários.

IHU On-Line – Qu an do as gran des em pre sas 

não cum prem o có di go flo res tal do Esta do

elas são pu ni das? Como é essa re la ção en -

tre as gran des em pre sas, go ver no, có di go

flo res tal e cam pos su li nos?
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Glay son Ari el Benc ke – Pre fi ro fa lar em le gis la -

ção am bi en tal, em vez de ape nas có di go flo res tal.

Gran des em pre sas, qual quer que seja sua ati vi da -

de, são pu ni das, sim, quan do des cum prem a le -

gis la ção am bi en tal. O que acon te ce, às ve zes, é

que as em pre sas pre fe rem ar car com o va lor das

mul tas a de i xar de re a li zar uma obra ou ati vi da de

que ca u se im pac to am bi en tal, pois têm um lu cro

ma i or com o dano do que sem ele. No en tan to, eu

te nho a ex pec ta ti va de que as em pre sas de ce lu lo -

se que es tão se ins ta lan do no Rio Gran de do Sul

irão res pe i tar o zo ne a men to, pois ele pode evi tar

pro ble mas fu tu ros para elas. É pre ci so lem brar

que em ou tras re giões do mun do onde a sil vi cul tu -

ra ex ten si va foi de sen vol vi da so bre cam pos na tu -

ra is, como na Áfri ca do Sul, as em pre sas res pon -

sá ve is pre ci sam in ves tir vo lu mes de di nhe i ro da

or dem de cen te nas de mi lhões de dó la res na re cu -

pe ra ção do am bi en te que de gra da ram, pois es go -

ta ram fon tes de água im por tan tes para a po pu la -

ção e eli mi na ram o ha bi tat de es pé ci es de ani ma is

en dê mi cos e ame a ça dos. O mes mo po de ria fa cil -

men te acon te cer aqui. Por tan to, as em pre sas tam -

bém têm a ga nhar se guin do re gras cla ras que

visem ao bem de to dos, pois as sim evi tam con fli tos

fu tu ros.

Pam pa: uma fron te i ra em ex tin ção

IHU On-Line – Em que o se nhor fun da men ta 

a idéia de que as mo no cul tu ras po dem de -

cre tar o fim do pam pa como uma gran de

uni da de na tu ral?

Glay son Benc ke – O pam pa é a “bola da vez”

no que se re fe re à ex pan são do se tor ma de i re i ro,

par ti cu lar men te o re la ci o na do à pro du ção de ce -

lu lo se e pa pel. É uma das úl ti mas – se não a úl ti ma

– gran de fron te i ra para a ex pan são des sa ati vi da -

de em es ca la mun di al, pois tem ter ras abun dan tes

e re la ti va men te ba ra tas, nas qua is não é pre ci so

des ma tar nem com pe tir com a agri cul tu ra. Por

isso é que as gran des com pa nhi as mul ti na ci o na is

do se tor es tão acor ren do tão avi da men te à região.

Não po de mos su bes ti mar nem ne gli gen ci ar o 

im pac to da ex pan são em lar ga es ca la des sa ati vi -

da de no pam pa, pois já há exem plos em ou tros lu -

ga res do mun do que nos dão ra zões de so bra para 

fi car mos pre o cu pa dos e para ser mos pru den tes.

Na Áfri ca do Sul, por exem plo, as plan ta ções de

eu ca lip tos e pí nus so mam mais de 1,5 mi lhões de

hec ta res. Ape sar de essa área re pre sen tar me nos

de 2% da su per fí cie da que le país, a ex pan são da

ati vi da de até este pon to já ca u sou nu me ro sos e

gra ves im pac tos so ci a is e am bi en ta is, como a re -

du ção da dis po ni bi li da de de água em rios e ri a -

chos e o de sa pa re ci men to de es pé ci es da fa u na e

flo ra cam pes tres atra vés de vas tas áre as. Tal como 

no pam pa, lá as plan ta ções fo ram es ta be le ci das

prin ci pal men te em uma re gião de cam pos na ti -

vos, o que qua se ca u sou o co lap so de toda essa

re gião na tu ral. Re pe tir aqui esse mo de lo de ex pan -

são eco nô mi ca é, no mí ni mo, des res pe i tar o nos so 

di re i to cons ti tu ci o nal a um am bi en te sa u dá vel e

diversificado.

Olhan do mais pro xi ma men te, nós ve mos

que a re gião dos Cam pos de Cima da Ser ra, um

dos ma i o res car tões de vi si ta tu rís ti cos do Rio

Gran de do Sul, já está che gan do a uma si tu a ção

crí ti ca por ca u sa da ex pan são de sen fre a da dos

plan ti os de pí nus, aos qua is se so mam as la vou ras

de ba ta ta, in tro du zi das mais re cen te men te. E olha

que lá nem hou ve in cen ti vo go ver na men tal para

os plan ti os! Hoje, mu ni cí pi os be lís si mos, como

Cam ba rá e São Fran cis co de Pa u la, vêem seus

pla nos de ex pan são do se tor tu rís ti co ame a ça dos

pela sil vi cul tu ra em lar ga es ca la, sem que se quer

esta ati vi da de te nha tra zi do pro gres so real e me -

lho ri as na qua li da de de vida da região. Áreas

similares, em Santa Catarina e sul do Paraná,

estão em situação muito parecida.

Em re su mo, se não pla ne jar mos mu i to bem a 

ex pan são da sil vi cul tu ra no pam pa, res pe i tan do li -

mi tes que as se gu rem o bem-es tar das pes so as e

dos ecos sis te mas na tu ra is, não há dú vi da de que,

num fu tu ro não mu i to dis tan te, po de re mos as sis tir 

ao co lap so do bi o ma pam pa como uma gran de

uni da de na tu ral. É im por tan te lem brar, tam bém,

que as gran des mo no cul tu ras em ge ral tra zem

con si go ou tros im pac tos as so ci a dos. Na Áfri ca do

Sul, exem plo a que me re fe ri an te ri or men te, o

plan tio de eu ca lip tos e pí nus em 1,5 mi lhões de

hec ta res de cam pos na tu ra is ca u sou a de gra da ção 

de ou tros 1,6 mi lhões de hec ta res de cam pos, que
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fo ram in va di dos por ár vo res exó ti cas e se con ver -

te ram em bos ques im pro du ti vos. Quem co nhe ce

a re gião de Mos tar das e Ta va res, no li to ral mé dio

do Rio Gran de do Sul, sabe que essa re a li da de

não está dis tan te de nós. Ali as fa i xas de do mí nio

da BR-101 e gran de par te dos cam pos que não são 

sub me ti dos a um ma ne jo in ten si vo já fo ram in va -

di das por pí nus, des va lo ri zan do as ter ras e one -

ran do o seu ma ne jo. Quem pagará por isso?

IHU On-Line – Mu i tos am bi en ta lis tas são

con trá ri os à plan ta ção de eu ca lip to e ar gu -

men tam que o au men to da pro du ção, no

pam pa ga ú cho, pode ge rar a sa li ni za ção do

solo. Até que pon to a ex pan são do plan tio

de eu ca lip to pode pre ju di car o solo?

Glay son Benc ke – Eu cre io que este é um pro -

ble ma me nor no pam pa ga ú cho. Na Argen ti na,

po rém, já fo ram cons ta ta dos pro ble mas sé ri os de

sa li ni za ção do solo em con se qüên cia de plan ti os

de ár vo res onde an tes só ha via cam pos. O pro ble -

ma ocor re por que as ra í zes das ár vo res atin gem

ca ma das do solo bem mais pro fun das do que as

ra í zes dos ca pins e er vas que pre do mi nam nos

cam pos na tu ra is. Assim, as ár vo res mo vi men tam

de pó si tos de água e sais mi ne ra is que as er vas do

cam po nor mal men te não uti li zam, tra zen do es ses

ele men tos à su per fí cie. O acú mu lo na su per fí cie

pode de cre tar até mes mo a mor te dos pró pri os

eu ca lip tos, como já cons ta ta do no Pam pa ar gen ti -

no. Fe liz men te, a ma i or par te do pam pa no Bra sil

pa re ce não pos su ir so los sus ce tí ve is a esse tipo de

pro ble ma. Mas é pre ci so fi car aten to, pois em al -

gu mas re giões ele pode se ma ni fes tar, es pe ci al -

men te onde o solo é se di men tar e profundo.

IHU On-Line – As aves en dê mi cas do pam pa 

ga ú cho já es tão so fren do as con se qüên ci as

dos mega em pre en di men tos de eu ca lip to,

na re gião?

Glay son Benc ke – As aves do pam pa em ge ral

já so frem com a subs ti tu i ção dos cam pos na tu ra is

por agri cul tu ra e pelo so bre pas to re io dos cam pos

em mu i tas re giões. A sil vi cul tu ra é um im pac to

que se soma aos de ma is, pi o ran do a si tu a ção des -

sas es pé ci es. No pam pa ga ú cho, o im pac to da sil -

vi cul tu ra so bre as aves ain da é mu i to lo cal, pois os

plan ti os es tão re cém-im plan ta dos ou em fase de

li cen ci a men to. Mas na Argen ti na e Uru guai, onde

os plan ti os co me ça ram há cer ca de 30 anos, as

en ti da des ci en tí fi cas e am bi en ta lis tas já de nun -

ci am que os plan ti os es tão ca u san do drás ti cas re -

du ções nas po pu la ções de aves ame a ça das de ex -

tin ção do pam pa.

IHU On-Line – Se a fa u na dos cam pos do

pam pa está adap ta da a vi ver em am bi en tes

aber tos, como elas so bre vi ve rão num am -

bi en te co ber to por flo res tas? O se nhor tem

da dos de quan tos ani ma is, atu al men te, es -

tão em ex tin ção na re gião?

Glay son Benc ke – A res pos ta é sim ples. A imen -

sa ma i o ria das es pé ci es da fa u na – e tam bém da

flo ra – dos cam pos da re gião do pam pa não so -

bre vi ve em am bi en tes som bre a dos como plan ta -

ções de eu ca lip tos. Elas não es tão adap ta das a

vi ver nes ses am bi en tes, as sim como ani ma is e

plan tas de flo res tas tam bém não con se guem so -

bre vi ver em am bi en tes aber tos. Nes te sen ti do,

plan tar ár vo res em cam pos pode ser com pa ra do a 

re a li zar o cor te raso em uma flo res ta na ti va: as

con di ções de luz, umi da de, es tru tu ra do há bi tat e

dis po ni bi li da de de ali men to mu dam tão ra di cal -

men te que são pou quís si mas as es pé ci es que con -

se guem to le rar essa mu dan ça. Além de eli mi nar o

ha bi tat na tu ral das es pé ci es cam pes tres, a subs ti -

tu i ção dos cam pos por plan ti os flo res ta is tam bém

im põe bar re i ras à dis per são des sas es pé ci es.

Assim, cam pos iso la dos por plan ti os flo res ta is po -

dem ter sua fa u na e flo ra em po bre ci das por que as

po pu la ções de ani ma is e plan tas que ali vi vem

per dem o con ta to com ou tras po pu la ções de suas

es pé ci es. O mes mo acon te ce quan do frag men ta -

mos e iso la mos de ma is uma flo res ta.

Atu al men te, cer ca de 40 es pé ci es de ani ma is

que ha bi tam cam pos es tão ame a ça das de ex tin -

ção no pam pa ga ú cho, como o ve a do-cam pe i ro,

o lobo-gua rá, o gato-pa lhe i ro e aves, como a no i -

vi nha-de-rabo-pre to, a águia-cin zen ta, o ves te-

ama re la e a cor ru í ra-do-cam po. No caso des sas

es pé ci es, a sil vi cul tu ra em lar ga es ca la não foi o

prin ci pal fa tor res pon sá vel pela re du ção de suas

po pu la ções no Esta do, mas ago ra pode de cre tar o 

seu fim, pois re pre sen ta um im pac to novo, que se
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soma aos demais e que avança num ritmo muito

acelerado.

IHU On-Line – O que os no vos em pre en di -

men tos das em pre sas pa pe le i ras irão sig ni -

fi car para a Me ta de Sul do Rio Gran de do

Sul? Como será pos sí vel man ter o ecos sis -

te ma des te bi o ma?

Glay son Benc ke – Sig ni fi ca rão uma mu dan ça

ra di cal na for ma de uso da ter ra em vas tas áre as

da re gião, que há sé cu los vem sen do uti li za da

prin ci pal men te para a pe cuá ria de cor te. E é jus ta -

men te com uma pe cuá ria for te e res pon sá vel, pra -

ti ca da em pas ta gens na ti vas, que será pos sí vel

man ter o pam pa. A pe cuá ria é a vo ca ção eco nô -

mi ca na tu ral do pam pa, pois não re quer a con ver -

são dos ecos sis te mas para ha ver pro du ção. Res -

pe i tan do a le gis la ção, ajus tan do a car ga ani mal de 

acor do com a ca pa ci da de de cada re gião e in cor -

po ran do ao ma ne jo tra di ci o nal dos cam pos na ti -

vos al gu mas prá ti cas am bi en tal men te be né fi cas,

sim ples e de ba i xo cus to para o pro du tor, é ple na -

men te pos sí vel con ser var a gran de ma i o ria das es -

pé ci es do pam pa, não te nho dú vi das. E essa his tó -

ria de que a pe cuá ria de cor te é uma ati vi da de

pou co lu cra ti va e de ca den te é con ver sa para boi

dor mir. Faz par te de uma es tra té gia para des va lo -

ri zar os usos atu a is do pam pa para que al ter na ti -

vas eco nô mi cas que ve nham de fora se im plan -

tem com me nor re sis tên cia da so ci e da de, pois

apa re cem como a “sal va ção da lavoura”.

Além dis so, há ma ne i ras de trans for mar os

em pre en di men tos que es tão sen do im plan ta dos

em boas opor tu ni da des de con ser va ção. Por

exem plo, se as em pre sas do se tor com pras sem e

efe ti va men te con ser vas sem gran des áre as de

cam po ad ja cen tes às pro pri e da des onde im plan -

tam as mo no cul tu ras, te ría mos uma com pen sa ção 

de fato dos im pac tos da ati vi da de e uma me nor

pro ba bi li da de de se for ma rem imen sos ma ci ços

sil vi cul tu ra is, que, no caso do eu ca lip to, têm im -

pac to ma i or do que vá ri as plan ta ções me no res e

dis tan ci a das en tre si. As em pre sas que fi zes sem

isso e res pe i tas sem um zo ne a men to am bi en tal

para a sil vi cul tu ra co lhe ri am bons fru tos em ter -

mos de ima gem.

IHU On-Line – O bi o ma pam pa, com suas

ca rac te rís ti cas na tu ra is, po de rá sus ten tar o

novo mo de lo eco nô mi co que está sen do in -

tro du zi do na re gião?

Glay son Benc ke – Nós po de mos con si de rar a

in tro du ção da sil vi cul tu ra em lar ga es ca la no pam -

pa como um novo ci clo eco nô mi co, com pa rá vel a

ou tros que ti ve mos no Bra sil no pas sa do, como o

ci clo da cana-de-açú car e do café, no pe río do co -

lo ni al, ou o da soja, mais re cen te men te. O sal do

de des tru i ção que es tes ci clos eco nô mi cos ge ra -

ram é co nhe ci do de to dos. O ci clo da cana-de-

açú car aca bou com a Mata Atlân ti ca do Nor des te.

O do café pra ti ca men te eli mi nou as flo res tas de in -

te ri or na re gião Su des te. E a soja ocu pou vas tas

áre as no Sul, aca bou com 80% do Cer ra do do

cen tro do país e está ala van can do a des tru i ção da

flo res ta ama zô ni ca. Da for ma como a sil vi cul tu ra

vem sen do in tro du zi da no pam pa, nós po de mos

es pe rar um re sul ta do si mi lar no pam pa. Foi fe i to

um es for ço mu i to gran de para iden ti fi car até que

li mi tes esta ati vi da de pode ser de sen vol vi da em

cada re gião do Rio Gran de do Sul, sem com pro -

me ter a pa i sa gem e os re cur sos na tu ra is, in clu in do 

fa u na, flo ra e re cur sos hí dri cos. Esse es for ço re sul -

tou em um zo ne a men to para a ati vi da de no Rio

Gran de do Sul. Esse ins tru men to de ges tão e pla -

ne ja men to, pi o ne i ro no Bra sil, tem tudo para ren -

der bons fru tos. Inclu si ve foi bas tan te elo gi a do

pela co mu ni da de ci en tí fi ca e teve seu uso pre co ni -

za do pelo Iba ma e Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral. Mas 

foi du ra men te ata ca do e com ba ti do por aque les

que ti ve ram seus in te res ses con tra ri a dos, como re -

pre sen tan tes das em pre sas, po lí ti cos e mo vi men -

tos cor po ra ti vis tas (es pe ci al men te o dos en ge nhe i -

ros flo res ta is). Isso, di an te da ati tu de par ci al do

es ta do, tem im pe di do a cons tru ção de um do cu -

men to de con sen so atra vés de uma dis cus são ma -

du ra. Enquan to con ti nu ar mos li mi tan do nos sas

dis cus sões a ar gu men ta ções pas si o na is, in te res -

se i ras e cor po ra ti vis tas, não ca mi nha re mos no

sen ti do de uma in ser ção se gu ra da ati vi da de de

sil vi cul tu ra no pampa.
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Re for ma agrá ria é com pa tí vel com con ser va ção dos cam pos

Entre vis ta com Va lé rio De Pat ta Pil lar

Va lé rio De Pat ta Pil lar é for ma do em Agro no -

mia, pela Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ma ria

(UFSM), mes tre em Eco lo gia de Pas ta gens, pela

Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul

(UFRGS), dou tor em Eco lo gia Qu an ti ta ti va, pela

Uni ver sity of Wes tern, Onta rio, Ca na dá. Sua tese

cha ma-se The The ory of Cha rac ter-Ba sed Com -

mu nity Analy sis, 1992. É edi tor as so ci a do do

Jour nal of Ve ge ta ti on Sci en ce (Uppsa la, Su é cia) e

tem 45 ar ti gos pu bli ca dos em re vis tas ci en tí fi cas

in ter na ci o na is e na ci o na is. Atua como pro fes sor ti -

tu lar no Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em Eco lo -

gia da UFRGS.

A ri que za da fa u na e da flo ra do pam pa ga ú -

cho e o uso sus ten tá vel des te bi o ma es tão re tra ta -

dos na en tre vis ta que Va lé rio De Pat ta Pil lar con -

ce deu à IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção 190,

de 7 de agos to de 2006. Pi lar ex pli ca que o li mi ar

en tre o uso sus ten tá vel e a de gra da ção é tê nue,

por que o aces so à ter ra pro pi ci a do pela re for ma

agrá ria não é in com pa tí vel com a con ser va ção dos 

cam pos. “Os as sen ta men tos, da mes ma for ma que 

as de ma is pro pri e da des, de vem obe de cer à le gis -

la ção am bi en tal e se rem apo i a dos por po lí ti cas pú -

bli cas que in cen ti vem sis te mas de pro du ção mais

sus ten tá ve is e que con ser vem os ecos sis te mas

cam pes tres”, sus ten ta o agrô no mo.

IHU On-Line – O que ca rac te ri za os cam pos

su li nos? Qu a is plan tas e ani ma is são re cor -

ren tes nes te bi o ma?

Va lé rio De Pat ta Pil lar – Os cam pos do sul do

Bra sil, pela nova clas si fi ca ção do Insti tu to Bra si le i -

ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), es tão in clu í -

dos no bi o ma pam pa na Me ta de Sul e oes te do

Rio Gran de do Sul, e no bi o ma Mata Atlân ti ca,

nas par tes mais al tas do pla nal to, em que os cam -

pos es tão as so ci a dos a flo res tas com ara u cá ria.7

Ca rac te ri zam-se por alta ri que za de es pé ci es ve ge -

ta is her bá ce as8 e ar bus ti vas, sen do as fa mí li as das

gra mí ne as, com pos tas, le gu mi no sas9, ru biá ce as10

e ci pe rá ce as11 as que, em ge ral, apre sen tam ma i or 

nú me ro de es pé ci es. A ri que za de es pé ci es de ani -

ma is dos cam pos tam bém é alta; mu i tas são res tri -

tas a am bi en tes cam pes tres e não ocor rem em

am bi en tes de flo res ta.
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7 Ara u cá ria: é um gê ne ro de ár vo res co ní fe ras na fa mí lia Ara u ca ri a ce ae. Exis tem 19 es pé ci es no gê ne ro, com dis tri bu i ções al ta -
men te se pa ra das na Nova Ca le dô nia (onde tre ze es pé ci es são en dê mi cas), Ilha Nor folk, oes te da Aus trá lia, Nova Gu i né, Argen -
ti na, Chi le, e cen tro-sul do Bra sil. A flo res ta de ara u cá ria foi as sun to da edi ção 183 da re vis ta IHU On-Line do dia 5 de ju nho
de 2006. (Nota da IHU On-Line)

8 Her bá ce as: há mu i tos cri té ri os de clas si fi ca ção dos ve ge ta is quan to ao tipo de ca u le. As er vas ou plan tas her bá ce as são, na ma i or
parte das ve zes, de fi ni das de duas for mas: plan tas de ca u le ma cio ou ma leá vel, nor mal men te ras te i ro, sem a pre sen ça de lig ni -
na (po den do, ge ral men te, ser cor ta do ape nas com a unha) – ou seja, sem ca u le le nho so. Plan tas cujo ca u le não so fre cres ci -
men to se cun dá rio ao lon go de seu de sen vol vi men to. (Nota da IHU On-Line)

9 Le gu mi no sas: a Fa ba ce ae é uma das ma i o res fa mí li as bo tâ ni cas, tam bém co nhe ci da como Le gu mi no sae, de am pla dis tri bu i -
ção ge o grá fi ca. São apro xi ma da men te 18.000 es pé ci es em mais de 650 gê ne ros. Uma ca rac te rís ti ca tí pi ca des sa fa mí lia é apre -
sen tar o fru to do tipo le gu me, tam bém co nhe ci do como va gem (há ex ce ções). (Nota da IHU On-Line)

10 Ru biá ce as: fa mí lia de plan tas di co ti le dô ne as com pé ta las uni das e de ová rio ín fe ro, tais como o café, a qui na. (Nota da IHU

On-Line)
11 Ci pe rá ce as: plan tas mo no co ti le dô ne as da fa mí lia Ci pe ra ce ae, que se as se me lham às gra mí ne as, das qua is di fe rem por pos su í -

rem o ca u le trí go no (for ma to tri an gu lar). (Nota da IHU On-Line)



IHU On-Line – Qu a is são as ati vi da des eco -

nô mi cas ba se a das na uti li za ção des ses

cam pos?

Va lé rio De Pat ta Pil lar – A pe cuá ria tem sido,

há sé cu los, a ati vi da de eco nô mi ca prin ci pal, a

qual tem man ti do, de cer ta for ma, o pre do mí nio

de ecos sis te mas cam pes tres, pois dos cam pos ain -

da é ob ti da a ma i or par te da for ra gem para o

gado. As de ma is ati vi da des eco nô mi cas im por -

tan tes, como la vou ras e sil vi cul tu ra, en vol vem a

con ver são dos cam pos em ou tros ti pos de ecos sis -

te mas. Esti ma-se que, no Rio Gran de do Sul, a

con ver são de cam pos em ou tros usos tem sido em 

tor no de 140 mil hec ta res por ano des de 1970, já

ten do sido per di do cer ca de 1/3 da co ber tu ra cam -

pes tre ori gi nal.

IHU On-Line – Qu a is têm sido as con se -

qüên ci as des sa uti li za ção dos cam pos su li -

nos? Há como re ver ter o qua dro?

Va lé rio De Pat ta Pil lar – O uso com pe cuá ria

ex ten si va tem per mi ti do a ma nu ten ção dos ecos -

sis te mas cam pes tres. O li mi ar, po rém, en tre uso

sus ten tá vel e de gra da ção pa re ce ser tê nue. Por

exem plo, al gu mas áre as cam pes tres em so los are -

no sos e frá ge is do su do es te do Rio Gran de do Sul

têm apre sen ta do ero são agra va da com o uso de

lo ta ções al tas em pas to re io con tí nuo. Nes tas e em

ou tras áre as de cam po, com a con ver são em la -

vou ras e sil vi cul tu ra, de pen den do do tem po de -

cor ri do até o aban do no do cul ti vo, a ve ge ta ção

cam pes tre pode não re ge ne rar, ou re ge ne rar

muito len ta men te, após o aban do no. Mu i tas áre as 

ori gi nal men te de cam po e trans for ma das em la -

vou ras com põem sis te mas de ro ta ção la vou ra-

pas ta gem, em que a área é ocu pa da com pas ta -

gens cul ti va das por al guns anos. Nes te caso, tam -

bém não é ga ran ti da a con ser va ção da in te gri da de

dos ecos sis te mas cam pes tres, pois o uso de her bi -

ci das nas la vou ras e para a im plan ta ção de for ra -

ge i ras cul ti va das tem sido cres cen te. O qua dro

so men te po de rá ser re ver ti do se ga ran tir mos a

con ser va ção em cada pro pri e da de de uma pro por -

ção sig ni fi ca ti va de áre as cam pes tres pri má ri as ou

em es tá gi os avan ça dos de su ces são pós-cul ti vo.

IHU On-Line – Exis tem me ca nis mos re la -

ci o na dos à ma nu ten ção de mo sa i cos de

cam po? Como fa zer um uso sus ten tá vel des -

se bi o ma?

Va lé rio De Pat ta Pil lar – Na re gião, os cam pos

for mam um mo sa i co com as flo res tas, es tas sen do

mais abun dan tes ao nor te e res tri tas aos ca pões e

cor re do res ri pá ri os ao sul e su do es te do Rio Gran -

de do Sul. O uso pe cuá rio (gado bo vi no, ovi no

e/ou eqüi no), des de que ado tan do um ma ne jo

ade qua do, é o mais com pa tí vel com a ma nu ten -

ção da in te gri da de dos ecos sis te mas cam pes tres.

Po de mos di zer que o uso pe cuá rio é es sen ci al

para a con ser va ção dos cam pos, ou en tão te ría -

mos que man ter um re gi me de que i ma das, para

man ter a di ver si da de de es pé ci es nos cam pos.

Entre tan to, o aces so do gado às flo res tas, in clu in -

do aqui os ca pões, deve ser res trin gi do, pois pre ju -

di ca pro ces sos de re ge ne ra ção ao eli mi nar plan tas 

jo vens den tro da floresta.

IHU On-Line – Exis te uma le gis la ção am bi -

en tal co e ren te na con ser va ção dos cam pos?

Como está sen do apli ca da a le gis la ção, qual 

a pro te ção ga ran ti da pelo Có di go Flo res tal?

Va lé rio De Pat ta Pil lar – O Có di go Flo res tal até 

2001 era omis so ao não de fi nir re ser va le gal em

áre as de cam po. Ape nas ga ran tia áre as de pro te -

ção per ma nen te, que são as áre as ao lon go dos

cur sos d’á gua, to pos de mor ro, en cos tas com de -

cli vi da de ma i or do que 45 gra us, nas cen tes. A me -

di da pro vi só ria nú me ro 2166, de 2001, cor ri ge

essa omis são, exi gin do 20% de re ser va le gal mes -

mo em ter ras sem co ber tu ra flo res tal. A mes ma

me di da pro vi só ria tam bém pre vê a pos si bi li da de

de um zo ne a men to am bi en tal, es sen ci al para or -

de nar o uso da ter ra e a con ver são de ecos sis te -

mas cam pes tres. Ape sar da le gis la ção, a pro te ção

dos cam pos tem sido ne gli gen ci a da no ace le ra do

pro ces so de ex pan são agrí co la, que ini ci ou nos

anos 1970 (que con ti nua até o pre sen te), e mais re -

cen te men te nos pla nos de em pre sas e in cen ti va dos 

pelo go ver no do Rio Gran de do Sul para con ver -

são de ex ten sas áre as de cam pos em mo no cul tu ras 

flo res ta is.
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IHU On-Line – É pos sí vel a re for ma agrá ria

em cam pos su li nos? Como deve ser fe i ta,

por onde co me çar?

Va lé rio De Pat ta Pil lar – A pos si bi li da de do

aces so à ter ra pro pi ci a da pela re for ma agrá ria não 

é em prin cí pio in com pa tí vel com a con ser va ção

dos cam pos. A con ver são dos cam pos em ou tros

usos tem ocor ri do tan to em pe que nas como em

gran des pro pri e da des, e os as sen ta men tos da re -

for ma agrá ria, da mes ma for ma que as de ma is

pro pri e da des, de vem obe de cer à le gis la ção am -

bi en tal e se rem apo i a dos por po lí ti cas pú bli cas

que in cen ti vem sis te mas de pro du ção mais sus -

ten tá ve is e que con ser vem os ecos sis te mas cam -

pes tres. Po lí ti cas pú bli cas de vem ser cri a das pe los

go ver nos em to dos os ní ve is para in cen ti var sis te -

mas pe cuá ri os ren tá ve is ba se a dos em cam pos na -

tu ra is, em um pro ces so que deve en vol ver pro du -

to res e con su mi do res, no sen ti do de va lo ri zar a

pro du ção sus ten tá vel e one rar aque la que não

pro te ge a in te gri da de dos ecos sis te mas cam pes -

tres. Den tre tais po lí ti cas, in clu em-se a agre ga ção

de va lor aos pro du tos ori un dos de cam pos na tu -

ra is e a men su ra ção di re ta da pro du ti vi da de para

fins de re for ma agrá ria ao in vés do uso de ín di ces

de lo ta ção.

IHU On-Line – Qual é a im por tân cia cul tu ral 

dos cam pos su li nos?

Va lé rio De Pat ta Pil lar – Os cam pos já eram

usa dos pe los gru pos in dí ge nas de ca ça do res e co -

le to res. Os cam pos es tão na ori gem do po vo a -

men to des sa re gião pe los es pa nhóis e por tu gue -

ses. As pri me i ras áre as ocu pa das eram de cam po,

pois ali já es ta va o gado re ma nes cen te das mis -

sões je su í tas dos Gu a ra ni, e que se es pa lhou al ça -

do, por vas ta re gião no sul do Bra sil e Uru guai.

Por tan to, toda uma cul tu ra se de sen vol veu em

tor no des sa pa i sa gem. Po de ría mos di zer que a

con ver são dos cam pos em ou tros ti pos de ecos sis -

te mas, e nes se as pec to a con ver são em flo res tas é

a que ca u sa ma i or im pac to, tam bém cons ti tui per -

da ir re cu pe rá vel para a alma rio-gran den se.
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So ci e da de deve fis ca li zar em pre sas

Entre vis ta com Wi gold Ber tol do Schaf fer

Wi gold Ber tol do Schaf fer é o co or de na dor

do Nú cleo dos Bi o mas Mata Atlân ti ca e Pam pa na

Se cre ta ria de Bi o di ver si da de e Flo res tas do Mi nis -

té rio do Meio Ambi en te. Foi co or de na dor ad jun to

do Sub pro gra ma Pro je tos De mons tra ti vos e Co or -

de na dor de Pro je tos Ambi en ta is da Apre ma vi –

Asso ci a ção de Pre ser va ção do Meio Ambi en te do

Alto Vale do Ita jaí, de ju lho de 1987 a ju lho de

1999. É co-au tor e or ga ni za dor do li vro A Mata

Atlân ti ca e você: como pre ser var, re cu pe rar 

e se be ne fi ci ar da mais ame a ça da flo res ta

bra si le i ra (Apre ma vi, 2002).

Com uma des cri ção pre ci sa do bi o ma pam -

pa, Schaf fer, na en tre vis ta que con ce deu à IHU

On-Line, pu bli ca da na edi ção 190, de 7 de agos -

to de 2006, fa lou tam bém das atu a ções do Mi nis -

té rio do Meio Ambi en te nas ques tões eco nô mi cas. 

“O novo mo de lo de de sen vol vi men to para a Me -

ta de Sul como qual quer ati vi da de eco nô mi ca,

quan do im ple men ta da em gran des ex ten sões e de 

for ma de sor de na da, tem gran de po ten ci al para

ge rar da nos am bi en ta is im por tan tes”, afir ma.

Se gun do o co or de na dor, o pas so ini ci al para

se di mi nu ir os ris cos é a ela bo ra ção de um zo ne a -

men to eco nô mi co-eco ló gi co pré vio, que con si de -

re as qua li da des fí si cas das ter ras, tais como solo,

hi dro gra fia, re le vo, cli ma, en tre ou tros.

IHU On-Line – O que a nova clas si fi ca ção

do IBGE diz so bre o pam pa e suas de li mi ta -

ções?

Wi gold Ber tol do Schaf fer – O bi o ma pam pa

abran ge a me ta de me ri di o nal do es ta do do Rio

Gran de do Sul e cons ti tui a por ção bra si le i ra do

pam pa sul-ame ri ca no, que se es ten de pe los ter ri -

tó ri os do Uru guai e da Argen ti na, e é clas si fi ca do

como es te pe12 no sis te ma fi to ge o grá fi co in ter na -

ci o nal. Sen do o me nos com ple xo dos bi o mas bra -

si le i ros, o bi o ma pam pa com pre en de um con jun -

to am bi en tal de di fe ren tes li to lo gi as13 e so los

re co ber tos por fi to fi si o no mi as cam pes tres. É ca -

rac te ri za do por cli ma chu vo so, sem pe río do seco

sis te má ti co, mas mar ca do pela fre qüên cia de fren -

tes po la res e tem pe ra tu ras ne ga ti vas no pe río do de

in ver no, que pro du zem uma es ta ci o na li da de fi si o -

ló gi ca ve ge tal tí pi ca de cli ma frio seco, evi den ci an -

do in ten so pro ces so de eva po trans pi ra ção, prin -

ci pal men te no pla nal to da cam pa nha. Tem

como ca rac te rís ti ca mar can te a ti po lo gia ve ge tal 

her bá ceo-ar bus ti va, com pos ta por hemi criptófitas,14
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12 Este pe: em ge o gra fia fí si ca e bo tâ ni ca, é uma for ma ção ve ge tal de pla ní cie sem ár vo res, si mi lar ao pra i rie (em bo ra este úl ti mo
tipo de pla ní cie con te nha gra mí de as mais al tas, em re la ção à es te pe). A es te pe pode ser se mi de sér ti ca, ou co ber ta de gra mí de as 
e ar bus tos, de pen den do da es ta ção do ano. O ter mo tam bém é usa do para des cre ver as pec tos do cli ma des sas re giões, mu i to
seco para per mi tir a exis tên cia de flo res tas, mas não tão seco a pon to da de ser ti fi ca ção (cli ma semi-ári do, por ex ce lên cia). As
este pes são co muns na Áfri ca (nas bor das de de ser tos), na Amé ri ca do Nor te, na Amé ri ca do Sul (como exem plo, al gu mas áre as
do Nor des te bra si le i ro e re giões do Pa ra guai, Argen ti na e Bo lí via), mas sua área de ma i or ocor rên cia é a Rús sia e re pú bli cas vi -
zi nhas na Ásia Cen tral. (Nota da IHU On-Line)

13 Li to lo gia: re fe re-se ao tipo de ro cha. Con sis te na des cri ção de ro chas em aflo ra men to ou amos tra de mão, com base em vá ri as
ca rac te rís ti cas tais como a cor, tex tu ra, es tru tu ra, com po si ção mi ne ra ló gi ca ou gra nu lo me tria. (Nota da IHU On-Line)

14 Crip tó fi tas: plan tas pe re nes, her bá ce as, com a par te prin ci pal do sis te ma ca u li nar re du zi da a bul bo, cor mo e ri zo ma, com as
ge mas aba i xo da su per fí cie do solo. Po dem-se dis tin guir aqui as geó fi tas (crip tó fi tas ter res tres) e as hi dró fi tas fi xas (plan tas
aquá ti cas com ge mas es con di das no fun do da mas sa lí qui da ou en ter ra das no lodo) e as he ló fi tas (plan tas de bre jo com ge mas
en ter ra das). (Nota da IHU On-Line)



geó fi tas e na no fa ne ró fi tas,15 que re co bre su per fí ci es

com for mas de re le vo apla i na das ou su a ve on du -

la das. As for ma ções flo res ta is, pou co ex pres si vas

nes te bi o ma, res trin gem-se à ver ten te les te do Pla -

nal to Sul-Rio-Gran den se e às mar gens dos prin ci -

pa is rios e aflu en tes da De pres são Cen tral.

Pa i sa gem e for ma ção

As pa i sa gens cam pes tres do bi o ma pam pa

são na tu ral men te in va di das por con tin gen tes ar -

bó re os re pre sen tan tes das flo res tas Esta ci o nal16

De ci du al17 e Ombró fi la Den sa,18 no ta da men te nas

par tes nor te e les te, ca rac te ri zan do um pro ces so

de subs ti tu i ção na tu ral das es te pes por for ma ções

flo res ta is, em fun ção da mu dan ça cli má ti ca de

frio/seco para quen te/úmi do no atu al pe río do in -

ter gla ci al. Estas pa i sa gens cam pes tres, tan to da

Cam pa nha quan to do Pla nal to, es tão em de sar -

mo nia com o cli ma flo res tal atu al e re pre sen tam

um es pa ço de imi gra ção de pon tas de flu xos flo rís -

ti cos ar bó re os (plu vi a is e es ta ci o na is) in te ri o res e

cos te i ros. Têm vín cu los com tron cos flo rís ti cos an -

ti gos, mi gra dos em di fe ren tes fa ses da ge o is tó ria

re gi o nal, com flu xos in su la res, li ga dos ao cen tro

flo rís ti co aus tral-an tár ti co e com flu xos an di nos,

atra vés das pla ní ci es oci den ta is emer gi das do mar

no Quaternário.

Pam pa – fi to fi si o no mi as

O bi o ma pam pa, que se de li mi ta ape nas com 

o bi o ma Mata Atlân ti ca, é for ma do por qua tro

con jun tos prin ci pa is de fi to fi si o no mi as cam pes tres 

na tu ra is: Pla nal to da Cam pa nha, De pres são Cen -

tral, Pla nal to Sul-Rio-Gran den se e Pla ní cie Cos tei-

ra. No pri me i ro, pre do mi na o re le vo su a ve on du -

la do ori gi ná rio do der ra me ba sál ti co com co ber tu -

ra ve ge tal gra mí neo-le nho sa es té pi ca, po den do

esta ser con si de ra da como a área “core” do bi o ma 

no Bra sil. De um modo ge ral, o Pla nal to da Cam -

pa nha é usa do como pas ta gem na tu ral e/ou ma -

ne ja da, mas pos sui tam bém ati vi da des agrí co las,

prin ci pal men te o cul ti vo de ar roz nas es par sas pla -

ní ci es alu vi a is. Apre sen ta dis jun ções de Sa va na

Esté pi ca tí pi ca do am bi en te Cha que nho, que guar -

da ho mo lo gia fi si o nô mi ca com a Ca a tin ga do

Nor des te do Bra sil (como, por exem plo, na foz do

rio Qu a raí no ex tre mo su do es te do Rio Gran de do 

Sul).

A De pres são Cen tral com pre en de, so bre tu -

do, ter re nos da Co ber tu ra Se di men tar Gon duâ ni ca 

(Ba cia do Pa ra ná), for man do uma fa i xa se mi cir -

cu lar si nu o sa en tre Por to Ale gre (a les te), San ti a -

go/Ale gre te (a oes te) e San ta na do Li vra men to/

Dom Pe dri to/ Bagé (no cen tro-sul), iso lan do o

Pla nal to Sul-Rio-Gran den se na por ção su des te do 

Esta do. Esta área é ca rac te ri za da por um cam po

ar bus ti vo-her bá ceo, as so ci a do a flo res tas-de-ga le -

ria de gra da das que, em ge ral, são com pos tas por

espé ci es ar bó re as de ci du a is. Apre sen ta uma ma i or

dis po ni bi li da de de umi da de, mo ti va da pela ma i or 

re gu la ri da de plu vi o mé tri ca e/ou pela ma i or con -

cen tra ção de dre na gem e de pres sões do ter re no.

Asso ci a das à den sa rede de dre na gem, for ma -

ram-se ex ten sas pla ní ci es se di men ta res alu vi a is,

nas qua is as for ma ções pi o ne i ras e flo res tas-de-

ga le ria fo ram subs ti tu í das por cul tu ras e pas ta gens.

O Pla nal to Sul-Rio-Gran den se com pre en de

o de no mi na do Escu do Cris ta li no, blo co Pré-Cam -

bri a no19 iso la do en tre a Pla ní cie Ma ri no-La cu nar
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15 Na no fa ne ró fi tas: plan tas anãs, ra quí ti cas, va ri an do en tre 0,25 e 5m de al tu ra, ocor ren do pre fe ren ci al men te em to das as áre as
cam pes tres do País. Exem plo: a gran de ma i o ria das ár vo res e ar bus tos. (Nota da IHU On-Line)

16 Flo res ta Esta ci o nal: flo res ta que so fre ação cli má ti ca des fa vo rá vel, seca ou fria, com per da de fo lhas. (Nota da IHU On-Line)
17 Flo res ta De ci du al: re la ti vo à per da das fo lhas. (Nota da IHU On-Line)
18 Flo res ta Ombró fi la Den sa: este tipo de ve ge ta ção é ca rac te ri za do por fa ne ró fi tas nas suas sub for mas de vida ma cro e me so fa ne -

ró fi tas, além de li a nas le nho sas e epí fi tos em abun dân cia que o di fe ren ci am das ou tras clas ses de for ma ções, de sen vol ven do
em la ti tu des e fa i xas al ti mé tri cas va riá ve is, re fle tin do fi si o no mi as di fe ren tes e sub di vi di das. (Nota da IHU On-Line)

19 Pré-cam bri a no: é o nome tra di ci o nal que se dá ao con jun to dos éons an te ri o res ao Fa ne ro zói co: o Pro te ro zói co, o Arque a no e
o Ha de a no. Ape sar de ob so le to, ain da cons ta do Qu a dro Estra ti grá fi co Inter na ci o nal da Co mis são Inter na ci o nal so bre Estra ti -
gra fia da União Inter na ci o nal de Ciên ci as Ge o ló gi cas. Já re ce beu no mes como Azói co (“sem vida”) e Crip to zói co (“vida ocul -
ta”), atu al men te em de su so. O Pré-Cam bri a no está com pre en di do en tre o apa re ci men to da Ter ra, há cer ca de 4,5 bi lhões de
anos, até o sur gi men to de uma lar ga quan ti da de de fós se is, que mar ca o iní cio do pe río do Cam bri a no da era Pa le o zói ca do éon 
Fa ne ro zói co, há cer ca de 540 mi lhões de anos atrás. (Nota da IHU On-Line).



(a les te) e a De pres são Cen tral (a nor te, oes te e sul)

e que al can ça al ti tu des su pe ri o res a 300/400m.

Seus ter re nos são mais al tos, no con tex to re gi o -

nal, e re ga dos com ma i or in ten si da de pe las chu -

vas, de vi do à in fluên cia ma ri nha. Em ra zão dis so,

a co ber tu ra ve ge tal na tu ral é mais com ple xa, com -

pon do-se de Este pe Arbó rea Aber ta, Par que e

Gra mí neo-Le nho sa, com mar can te pre sen ça de

for ma ções flo res ta is es ta ci o na is se mi de cí du as, es -

pe ci al men te na face ori en tal pró xi ma à La goa dos

Pa tos. De modo ge ral, pre do mi nam pas ta gens na -

tu ra is ou ma ne ja das.

A Pla ní cie Cos te i ra com pre en de ter re nos se -

di men ta res de ori gem tan to flu vi al quan to ma ri -

nha, ocu pan do a fa i xa da ori en tal do Esta do do

Rio Gran de do Sul des de a fron te i ra com o Uru -

guai até a di vi sa com San ta Ca ta ri na. São áre as

apla i na das ou de pri mi das, com so los em ge ral,

are no sos (dis tró fi cos ou áli cos) ou hi dro mór fi cos.

São re ves ti das, prin ci pal men te, por for ma ções

pi o ne i ras ar bus ti vo-her bá ce as, tí pi cas de com ple -

xo la cu nar onde se des ta cam as La go as dos Pa tos, 

Mi rim e Man gue i ra. De modo mais es par so, ob -

ser vam-se for ma ções flo res ta is, es pe ci al men te

àque las das ter ras ba i xas e alu vi a is, tí pi cas da Flo -

res ta Ombró fi la Den sa. O uso da ter ra pre va le cen -

te é re pre sen ta do por pas ta gem na tu ral as so ci a da

à ri zi cul tu ra.

Ti po lo gi as

Obser va-se que a ati vi da de hu ma na pós-co -

lo ni za ção pro pi ci ou uma sig ni fi ca ti va ho mo ge ne i -

za ção da co ber tu ra ve ge tal, tan to nas áre as de es -

te pe quan to nas áre as de for ma ções pi o ne i ras

(flu vi a is e la cus tres), com uma acen tu a da di mi nu i -

ção das es pé ci es le nho sas ar bus ti vas (he mi crip tó -

fi tas) em be ne fí cio da que las do ta das de ri zo mas

(geó fi tas). Na con for ma ção do bi o ma pam pa, fo -

ram con si de ra das as se guin tes ti po lo gi as, com as

res pec ti vas for ma ções re ma nes cen tes: Este pe

como ti po lo gia pre do mi nan te, Sa va na Esté pi ca

numa pe que na ocor rên cia no es tre mo oes te do

Rio Gran de do Sul, Flo res ta Esta ci o nal Se mi de ci -

du al e De ci du al no cen tro e les te do es ta do, as

For ma ções Pi o ne i ra, com pos tas pe los ba nha dos e 

res tin gas, e o Con ta to Este pe/Flo res ta Esta ci o nal

(EN), o úni co que ocorre neste bioma.

IHU On-Line – Qu a is são os tra ba lhos que o

Mi nis té rio do Meio Ambi en te de sen vol ve

para a pre ser va ção do pam pa? Estes tra ba -

lhos con tem plam to das as áre as (cul tu ral,

ge o grá fi ca, bi o ló gi ca) des te bi o ma?

Wi gold Ber tol do Schaf fer – O mi nis té rio do

Meio Ambi en te atua es pe ci fi ca men te na área am -

bi en tal, nos as pec tos de con ser va ção/pre ser va ção

e do uso sus ten tá vel, em bo ra, no Pam pa, o as pec -

to cul tu ral seja fre quen te men te as so ci a do. Atu al -

men te, o MMA está fa zen do a re vi são das áre as

pri o ri tá ri as para con ser va ção, uso sus ten tá vel e

repar ti ção dos be ne fí ci os da bi o di ver si da de do

bi o ma pam pa, es tu do com base no qual se rão re -

de fi ni das as áre as mais re co men da das para a cri a -

ção de Uni da des de Con ser va ção e para o uso de

ba i xo im pac to am bi en tal. Este tra ba lho, com a

par ti ci pa ção de re pre sen tan tes de uni ver si da des,

go ver no es ta du al, ins ti tu i ções de pes qui sa e ONGs 

do Rio Gran de do Sul, teve iní cio em mar ço des te

ano e de ve rá es tar con clu í do até se tem bro. Está

sen do fi na li za do o ma pe a men to dos re ma nes cen -

tes de ve ge ta ção na ti va do pam pa, re a li za do pelo

MMA/Pro bio em par ce ria com o De par ta men to de

Eco lo gia da UFRGS. O ma pe a men to se cons ti tu i rá 

em fer ra men ta de gran de uti li da de para o zo ne a -

men to de ati vi da des pro du ti vas, para o es ta be le ci -

men to de áre as pro te gi das e para o mo ni to ra men -

to do bi o ma pam pa.

Em abril des te ano, a Mi nis tra do Meio Ambi en -

te, aten den do à so li ci ta ção de di ver sos seg men tos

da so ci e da de ga ú cha, cri ou o Gru po de Tra ba lho

– GT do Bi o ma Pam pa, co le gi a do que con ta com

re pre sen tan tes dos go ver nos fe de ral, es ta du al e

mu ni ci pal, se tor aca dê mi co, ins ti tu i ções de pes -

qui sa, da in dús tria, da agro pe cuá ria, da agri cul -

tu ra fa mi li ar e de or ga ni za ções am bi en ta is da so -

ci e da de ci vil. O GT Pam pa teve sua re u nião

ina u gu ral de pos se dos re pre sen tan tes em ju nho

pas sa do, du ran te o II Se mi ná rio do Bi o ma Pam pa 

or ga ni za do pelo MMA em San ta na do Li vra men to. 

Este gru po será a ins tân cia con sul ti va e as ses so ra

do MMA para as ações no pam pa.
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IHU On-Line – O que diz o có di go flo res tal

bra si le i ro acer ca do pam pa? As leis são

cum pri das pe las em pre sas que es tão in tro -

du zin do cul ti vos de plan ti os de ár vo res exó -

ti cas (prin ci pal men te pí nus e eu ca lip tos),

com fins de pro du ção de ce lu lo se e ma de i -

ra? Espe ci fi ca men te, o có di go fala al gu ma

co i sa em re la ção a es pe ci es exó ti cas?

Wi gold Ber tol do Schaf fer – O Có di go Flo res tal 

(Lei n 4.771, de 15/09/2006 e MP 2.166-67, de

24/08/2001) es ta be le ce os li mi tes per cen tu a is mí -

ni mos de re ser va le gal para as pro pri e da des (20%

no caso do pam pa), li mi ta o seu uso e de fi ne as

Áre as de Pre ser va ção Per ma nen te (APP), nas qua is 

não é per mi ti da a re ti ra da da ve ge ta ção na ti va.

Não há re fe rên cia es pe cí fi ca a li mi ta ções a es pé -

ci es exó ti cas nas áre as pas sí ve is de uso agro pe -

cuá rio. No en tan to, em ca sos como o dos flo res ta -

men tos com eu ca lip to e pínus em gran des áre as

como ora se evi den cia no Rio Gran de do Sul,

onde se per ce be a pos si bi li da de de ge ra ção de im -

pac tos am bi en ta is e eco nô mi cos im por tan tes, a le -

gis la ção vi gen te de ter mi na a re a li za ção de Estu do

e Re la tó rio de Impac to Ambi en tal (EIA/Rima), os

qua is de ter mi na rão a pos si bi li da de de li cen ci a -

men to, sem o qual o em pre en di men to não pode

ser im ple men ta do. No caso dos flo res ta men tos

com es pé ci es exó ti cas, o Go ver no do Rio Gran de

do Sul e o Iba ma têm ple no co nhe ci men to das ini -

ci a ti vas e en con tram-se mo bi li za dos para to mar as 

me di das ca bí ve is para or de nar a ati vi da de e im pe -

dir que esta se trans for me em fon te de de gra da ção 

do pam pa.

IHU On-Line – O que é uma em pre sa com

res pon sa bi li da de sus ten tá vel? Qu a is são os 

cri té ri os para clas si fi car uma em pre sa des -

ta ma ne i ra? Até que pon to po de mos di zer

que em pre sas como a Sto ra Enzo, Vo to ran -

tim, por exem plo, têm essa pre o cu pa ção

com a sus ten ta bi li da de?

Wi gold Ber tol do Schaf fer – O tema am bi en tal

é bas tan te am plo e não se res trin ge à con ser va ção

da na tu re za. Des ta for ma, uma de ter mi na da em -

pre sa pode se des ta car po si ti va men te por as pec -

tos am bi en ta is no tra ta men to e dis po si ção de re sí -

du os de suas fá bri cas, por exem plo, mas não ter o

mes mo de sem pe nho na ob ten ção da ma té ria-pri -

ma. Não quer di zer que este seja o caso das em -

pre sas ci ta das, mas, em al guns ca sos, é co mum

pre va le ce rem os as pec tos eco nô mi cos e a am pli a -

ção dos lu cros em de tri men to da ques tão am bi en -

tal. Isso acon te ce mun di al men te e uma das ma -

ne i ras de re sol ver essa ques tão é exi gir o cum pri -

men to da le gis la ção am bi en tal e a ado ção de

pa drões am bi en ta is sus ten tá ve is.

IHU On-Line – O que o novo mo de lo de “de -

sen vol vi men to” para a Me ta de Sul do Rio

Gran de do Sul pode tra zer de con se qüên ci as

para os cam pos su li nos? Há como pre ve nir

al gu ma co i sa? Qual será o de sa fio para

man ter o ecos sis te ma des te bi o ma?

Wigold Ber tol do Schaf fer – Qu al quer ati vi da de

eco nô mi ca, quan do im ple men ta da em gran des

ex ten sões e de for ma de sor de na da, tem gran de

po ten ci al para ge rar da nos am bi en ta is im por tan -

tes. Os flo res ta men tos com es pé ci es exó ti cas não

são ex ce ção, caso ve nham a ser im plan ta dos sem

os de vi dos es tu dos e ava li a ções pre li mi na res e

sem res pe i tar ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas das áre as.

O pas so ini ci al para que se di mi nu am os ris cos é a

ela bo ra ção de um zo ne a men to eco nô mi co-eco ló -

gi co pré vio, que con si de re as qua li da des fí si cas

das ter ras, tais como solo, hi dro gra fia, re le vo, cli -

ma etc., bem como os as pec tos da bi o di ver si da de, 

pa i sa gem e as pec tos cul tu ra is, para ci tar al guns.

Ao mes mo tem po, no caso do pam pa, é ne ces sá -

rio um es for ço in ten so e ur gen te no sen ti do de vi a -

bi li zar a am pli a ção de áre as pro te gi das, por meio

da cri a ção de uni da des de con ser va ção e or de na -

men to do uso das ter ras. O tra ba lho de atu a li za -

ção do mapa de áre as pri o ri tá ri as para con ser va -

ção, uso sus ten tá vel e re par ti ção dos be ne fí ci os da 

bi o di ver si da de, jun ta men te com o mapa dos re -

ma nes cen tes de ve ge ta ção na ti va, que o Mi nis té -

rio do Meio Ambi en te está re a li zan do, se rão im -

por tan tes fer ra men tas para ori en tar ati vi da des

eco nô mi cas sus ten tá ve is e tam bém a pro te ção de

áre as em for ma de uni da des de con ser va ção.
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Um pa no ra ma so bre o cul ti vo de mo no cul tu ra de ár vo res

Entre vis tas com Lu i za Cho men ko

Luiza Cho men ko é gra du a da em Ciên ci as

Bi o ló gi cas, mes tre em Eco lo gia e dou to ra em Bi o -

ge o gra fia, com du pla ên fa se, em Eco to xi co lo gia e

Ava li a ção Espa ci al (ges tão am bi en tal), pela Uni -

ver si tät Der Sa ar land, na Ale ma nha. É do cen te no

cur so de Pós-Gra du a ção em Edu ca ção Ambi en tal, 

no Cen tro Uni ver si tá rio La Sal le (Uni la sal le), Ca -

no as, Rio Gran de do Sul, e no cur so de Pós-Gra -

du a ção em Di re i to Ambi en tal, na Pon ti fí cia Uni -

ver si da de Ca tó li ca do Rio Gran de do Sul

(PUCRS). É tam bém bió lo ga da Fepam (Fun da ção 

Esta du al de Pro te ção Ambi en tal Hen ri que Luís

Ro ess ler), ce di da por con vê nio para o Mu seu de

Ciên ci as Na tu ra is da Fun da ção Zo o bo tâ ni ca do

Rio Gran de do Sul.

Cho men ko con ce deu qua tro en tre vis tas à

IHU On-Line. Na pri me i ra, in ti tu la da “Um pa no -

ra ma so bre o cul ti vo de mo no cul tu ra de ár vo res”

e pu bli ca da nas No tí ci as do Dia do site do IHU

(www.uni si nos.br/ihu), dia 30 de maio de 2006, a

bió lo ga tra ça um pa no ra ma so bre di ver sos pon tos

re la ci o na dos ao cul ti vo de mo no cul tu ra de ár vo -

res no Rio Gran de do Sul.

Na se gun da en tre vis ta que Cho men ko con -

ce deu à IHU On-Line, pu bli ca da nas No tí ci as

do Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), de

17 de ju lho de 2006, e na edi ção 190 da IHU

On-Line, de 7 de agos to de 2006, sob o tí tu lo “O

pam pa no atu al mo de lo de de sen vol vi men to eco -

nô mi co”, a pro fes so ra tra çou um pa no ra ma so bre

di ver sos pon tos re la ci o na dos às ca rac te rís ti cas do

bi o ma pam pa no es ta do ga ú cho, no Uru guai e na

Argen ti na, no con tex to do mo de lo eco nô mi co

pra ti ca do atu al men te pela hu ma ni da de.

Na ter ce i ra en tre vis ta,  pu bli ca da nas No tí -

ci as do Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu),

em 07 de mar ço de 2007, sob o tí tu lo “A cul tu ra

da mo no cul tu ra é sem pre um ris co”, Cho men ko

fa lou so bre o pro ble ma das mo no cul tu ras, as al -

ter na ti vas para o agro ne gó cio e a sil vi cul tu ra no

Rio Gran de do Sul.

Na quar ta en tre vis ta, pu bli ca da na edi ção

247 da IHU On-Line, de 10 de de zem bro de

2007, sob o tí tu lo “Pam pa: um bi o ma em ris co de

ex tin ção”, Cho men ko afir ma que as ati vi da des de

sil vi cul tu ra de mons tram um alto grau de “im pac -

tos ad ver sos”, que se ma ni fes tam no solo, atra vés

da re du ção da fer ti li da de, in cre men to de ero são e

a re du ção de per me a bi li da de de água. Se gun do a

pes qui sa do ra, com a pre sen ça des ses cul ti vos há

“ma i or ofer ta de com bus tí vel, o que per mi tiu que

o fogo al can ce ma i o res pro por ções, mul ti pli can do

as pos si bi li da des de da nos aos ecos sis te mas”.

IHU On-Line – Qu a is são os ma i o res im pas -

ses e po lê mi cas em tor no da dis cus são so -

ci o am bi en tal so bre a mo no cul tu ra de ár vo -

res no Rio Gran de do Sul?

Lu i za Cho men ko – Um dos im pas ses ma i o res se 

deve à fal ta de li cen ci a men to am bi en tal pré vio à

im plan ta ção des te tipo de em pre en di men to. A le -

gis la ção per ti nen te re fe re a ne ces si da de des te pro -

ce di men to. Acon te ce que no Rio Gran de do Sul,

dan do se gui men to a em pre sas já im plan ta das há

mu i to tem po, co me çou uma ex pan são des te tipo

de cul ti vo. Ou tras em pre sas che ga ram e pas sa -

ram a ad qui rir gran des ex ten sões de áre as, sem

que tenha ocor ri do uma pré via ava li a ção das

po ten ci a li da des des tas e que fos sem le va dos em

con si de ra ção as pec tos re la ci o na dos com as va -

riá ve is am bi en ta is es pe cí fi cas. So man do-se a es -

tes as pec tos, pre ci sa mos con si de rar a ques tão de
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con fli tos, que são re a is, e tam bém os po ten ci a is,

es tes de or dem am bi en tal, mas tam bém eco nô mi -

ca e cul tu ral.

As áre as de ma i or cul ti vo

Os ma i o res cul ti vos es tão sen do im plan ta dos

na Me ta de Sul, nas áre as do es cu do sul-ri o gran -

den se e da cam pa nha, re giões es tas de ca rac te rís -

ti cas eco ló gi cas úni cas, pois têm inú me ras es pé -

ci es de flo ra e fa u na, que es tão em si tu a ções de

gran de fra gi li da de, de vi do às ações an tró pi cas,

po den do, des ta for ma, le var à ex tin ção al gu mas

es pé ci es ra ras, en dê mi cas ou de im por tân cia glo -

bal. Além dis so, deve ser res sal ta do que a ma i or

par te dos am bi en tes en vol ve o bi o ma pam pa, e

este é o úni co bi o ma do Bra sil, que está re pre sen -

ta do em ape nas um esta do (no caso, o Rio Gran -

de do Sul).

Os as pec tos cul tu ra is e eco nô mi cos

Com re la ção às ques tões cul tu ra is e eco nô -

mi cas, tam bém de ve mos res sal tar al gu mas es pe ci -

fi ci da des, pois esta é a re gião mais tí pi ca de re pre -

sen ta ção do “ga ú cho”, fi gu ra in ter na ci o nal men te

re co nhe ci da e ad mi ra da. Com a en tra da de no vos 

mo de los de de sen vol vi men to, mu i tos des tes as -

pec tos se per dem. Da mes ma for ma, a ques tão

cul tu ral-his tó ri ca, já bas tan te sub-va lo ri za da, pas -

sa a ser ab so lu ta men te des con si de ra da (esta re -

gião é um dos ber ços da co lo ni za ção e fa tos his tó -

ri cos im por tan tes para o Rio Gran de do Sul e

tam bém para o Bra sil como um todo). Sob o

argumento de desenvolver a região, estão sendo

deixadas de lado as reais vocações regionais.

O uso da re gião

Fi nal men te, há ou tra ques tão a ser con si de -

ra da, e esta se re fe re ao uso atu al da re gião. A tra -

di ção vem con du zin do ao uso du ran te cen te nas

de anos de pe cuá ria ex ten si va, ali a da, nas últi mas

dé ca das, ao cul ti vo de ar roz ir ri ga do. A pe cuá ria

tem per mi ti do a ma nu ten ção dos am bi en tes de

cam po, tí pi cos des te bi o ma. Já os cul ti vos de ar -

roz, de gran de sig ni fi cân cia eco nô mi ca para o

Esta do, vêm ten do mu i tas di fi cul da des em fun ção

da fal ta de água. Com a in tro du ção dos cul ti vos

de mo no cul tu ras, es tes ou tros vêm sen do in cre -

men ta dos. Des ta for ma, es ta rão se co lo can do em

ris co os usos atu a is da re gião, o que po de rá in du -

zir à sa í da de gen te do cam po (in cre men to do êxo -

do ru ral em di re ção às ci da des, com cri a ção de

no vos pro ble mas so ci a is). Deve ser res sal ta do que 

gran de par te des tes con fli tos po de ria ser re du zi da, 

caso se ob ser vas sem as ca rac te rís ti cas am bi en ta is

e as ori en ta ções de fi ni das no zo ne a men to, que

vem sen do ela bo ra do pela Fun da ção Zo o bo tâ ni ca

e pela Fe pam, que ava li am exa ta men te as po ten -

ci a li da des e res tri ções para os dis tin tos lo ca is e es -

pé ci es a serem cultivadas.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is ar gu -

men tos de quem é con tra e de quem é a fa -

vor das plan ta ções de eu ca lip tos e pí nus no

Esta do?

Lu i za Cho men ko – Os que são fa vo rá ve is usam

o ar gu men to do au men to da qua li da de de vida

das po pu la ções hu ma nas re si den tes na Me ta de

Sul, vis to ser esta re gião mu i to po bre e ca ren te de

de sen vol vi men to. Afir mam que as so ci a ções de

cul ti vos le va rão ao au men to de em pre gos e de

ren da dos pro du to res, que os cul ti vos não ca u sam 

ma i o res im pac tos que ou tros cul ti vos já exis ten tes

na re gião, que o mun do pre ci sa de ce lu lo se e o

Rio Gran de do Sul es ta ria am pli an do a sua ca de ia

pro du ti va com o au men to de pro du tos (mó ve is,

ce lu lo se etc). Ou tro ar gu men to é de que, por meio 

des ses cul ti vos, po de rá ha ver ne go ci a ções re la ci o -

na das com o Pro to co lo de Kyoto.

O que pen sa quem é con tra a mo no cul -
tu ra de ár vo res

Os que são con trá ri os afir mam que a mo no -

cul tu ra des con si de ra as ca rac te rís ti cas am bi en ta is

do pam pa, que são ím pa res mun di al men te. Argu -

men tam que ela in cre men ta rá con fli tos pelo uso

de re cur sos na tu ra is (água, solo etc.) e re mo ve rá
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po pu la ções hu ma nas que vi vem na re gião. Esse

gru po de fen de que de vem ser ques ti o na dos as -

pec tos le ga is não ob ser va dos, e que na mo no cul -

tu ra não se dis cu tem im pac tos de cor ren tes da in -

tro du ção de es pé ci es exó ti cas, nem as pec tos des ta 

nova “re vo lu ção ver de”, que pro mo ve o in cre -

men to de mo de lo agrí co la mo no cul tu ral (dis tin to

da dé ca da de 1970, pois ago ra é de sil vi cul tu ra). 

Fal ta a dis cus são so bre para quem está sen do 

pro du zi da toda a ma de i ra. A ce lu lo se é ba si ca -

men te para ex por ta ção. Não se dis cu tem os as -

pec tos re la ci o na dos com a produção de celulose

(implantação de fábricas), e os novos conflitos que 

daí serão oriundos nas áreas onde estas serão

implantadas.

IHU On-Line – A se nho ra acre di ta que o

esta do tem con di ções fa vo rá ve is de cli ma e

de solo para o plan tio de eu ca lip tos?

Lu i za Cho men ko – Ini ci al men te, deve ser res sal -

ta do que os cul ti vos que se es tão im plan tan do não 

são ape nas de eu ca lip tos, mas tam bém de pí nus

SPP. Este é um gê ne ro de plan tas que são con si de -

ra das den tre as mun di al men te re co nhe ci das como

exó ti cas, in va so ras das mais agres si vas e de di fí cil

con tro le, por tan to de al tís si mo im pac to am bi en tal. 

Mas, res pon den do à ques tão, com cer te za há no

Rio Gran de do Sul re giões onde se po de rão im -

plan tar cul ti vos de for ma ra zo a vel men te ace i tá vel

em ter mos de im pac tos am bi en ta is e res pe i tan -

do-se as ca rac te rís ti cas de solo, água etc. Para

isso, es tão se fa zen do es tu dos e de fi nin do os zo -

ne a men tos. Entre tan to, as em pre sas não es tão es -

pe ran do es tas de fi ni ções e já com pram ter ras e

im plan tam seus cul ti vos à re ve lia das ori en ta ções

téc ni cas.

IHU On-Line – Como está a si tu a ção de con -

ser va ção do bi o ma pam pa, na Me ta de Sul

do es ta do? Qu a is são as con se qüên ci as que 

uma fal ta de pre ser va ção po dem ca u sar

nes se caso?

Lu i za Cho men ko – Entre as con se qüên ci as, cito

a frag men ta ção de ha bi tats fun da men ta is para a

exis tên cia da bi o di ver si da de na ti va; a per da de

bi o di ver si da de na ti va, com im pac tos gra ves e al -

guns de im por tân cia mun di al; a rup tu ra da di nâ -

mi ca fun ci o nal de ecos sis te mas na ti vos; a per da

de usos po ten ci a is de cor ren tes da bi o di ver si da de

na ti va; a ex clu são de po pu la ções hu ma nas lo ca is,

in clu si ve com per da da iden ti da de cul tu ral; a per -

da de usos po ten ci a is da re gião (tu ris mo, uso sus -

ten tá vel de SPP na ti vas etc.); os ris cos de cor ren tes

de uti li za ção agrí co la em mo de lo mo no cul tu ral

(ris cos em fun ção de pre ços de mer ca do, sa ni tá -

ri os, cli má ti cos etc.). Ou tras con se qüên ci as são a

sub-va lo ra ção de ris cos de vi do à in tro du ção de

es pé ci es exó ti cas, além de ame a ças efe ti vas à dis -

po ni bi li da de de re cur sos hí dri cos (qua li da de e

quan ti da de), em fun ção de cul ti vos e tam bém

pos te ri or men te, nas em pre sas de pro du ção de ce -

lu lo se. É pre ci so sa li en tar que po dem ocor rer con -

fli tos in ter na ci o na is em fun ção de usos e de po lu i -

ção em re cur sos in ter na ci o na is (pro xi mi da de de

fron te i ras com Argen ti na e Uru guai).

IHU On-Line – O que pode ser fe i to para evi -

tar gran des da nos aos cam pos ga ú chos?

Lu i za Cho men ko – Ava li ar a ade qua ção da in -

tro du ção dos no vos mo de los que es tão sen do tra -

zi dos (ên fa ses am bi en ta is, so ci a is, cul tu ra is e eco -

nô mi cas); obe de cer ao zo ne a men to am bi en tal da

Fun da ção Zo o bo tâ ni ca e da Fe pam, que ela bo rou 

es tu dos cri te ri o sos de iden ti fi ca ção de pa i sa gens

natu ra is e vem pro por usos em áre as com po -

ten ci a li da des para este tipo de cul ti vos, con si de -

ran do-se as pec tos de dis po ni bi li da de hí dri ca e

carac te rís ti cas edá fi cas, en tre ou tras; fa zer li cen -

ci a men tos am bi en ta is de acor do com le gis la ção

am bi en tal vi gen te, pré vi os à im plan ta ção de cul ti -

vos ou fábri cas de ce lu lo se.

IHU On-Line – Como se re la ci o na o cul ti vo

de mo no cul tu ra com os trans gê ni cos?

Lu i za Cho men ko – O uso de pro ces sos bi o tec -

no ló gi cos já é uma re a li da de há mu i tos anos no

cul ti vo de ár vo res com fins de pro du ção de ce lu lo -

se, ma de i ras etc. Para isso, vêm sen do fe i tos cul ti -

vos por clo na gem de es pé ci es me lho ra das, por

exem plo. Entre tan to, há al guns anos, o uso pas -

sou a ser fe i to com es pé ci es que têm mo di fi ca ções

a par tir de pro ces sos de en ge nha ria ge né ti ca (os

di tos trans gê ni cos), e nes te caso sur gem no vas de -

man das de ava li a ções. Além dis so, é ne ces sá rio se 
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re fe rir à ne ces si da de de se rem pro ce di dos es tu dos

e pe di dos de au to ri za ções jun tos à CTNBio, prin ci pal -

men te con si de ran do-se que, nes te caso, de ve ri am ser 

fe i tos es tu dos es pe cí fi cos, con si de ran do-se inú me -

ros as pec tos pre vis tos em leis. A in tro du ção de

trans gê ni cos em lo ca is com fra gi li da de ecos sis tê -

mi ca tem sido alvo de gran des di ver gên ci as en tre

os inú me ros ór gãos en vol vi dos e, in clu si ve, mo ti -

vos de ações en tre en ti da des da so ci e da de ci vil,

gran des gru pos em pre sa ri a is e go ver no.

IHU On-Line – O que há de ver da de so bre o

“de ser to ver de” no es ta do e em todo o Bra sil?

Lu i za Cho men ko – É im por tan te sa li en tar que,

em fun ção das es pé ci es que vêm sen do uti li za das,

há gran de res tri ção à ocor rên cia de mu i tas es pé -

ci es da bi o di ver si da de na ti va. Sa li en ta-se que, no

pri me i ro mo men to, es tas são re ti ra das para o pre -

pa ro dos ter re nos, e pos te ri or men te pe los cons -

tan tes ma ne jos das mo no cul tu ras (apli ca ção de

agro tó xi cos etc.). Além dis so, a pró pria con cor rên -

cia en tre es pé ci es e even tu al men te com pro du tos

ge ra dos pe las ár vo res não per mi te que seja pos sí -

vel es pé ci es na ti vas se es ta be le ce rem (ou se man -

te rem) nos mes mos lo ca is. Em al guns lu ga res, no

Rio Gran de do Sul, isso já vem ocor ren do, e em

ou tros es ta dos, onde já exis tem gran des plan ta -

ções de ár vo res com mo de los mo no cul tu ra is, es -

tes “de ser tos” são fa mo sos. Res sal to que são cha -

ma dos de de ser tos exa ta men te pela “po bre za”

bió ti ca exis ten te nes tas áre as em de cor rên cia de

com pe ti ção pe los mes mos re qui si tos, e é uma ca -

rac te rís ti ca mun di al men te re co nhe ci da que a in -

tro du ção de SPP exó ti cas sem pre traz des van ta -

gens para a bi o di ver si da de na ti va.

O pam pa no atu al mo de lo de de sen vol -
vi men to eco nô mi co

IHU On-Line – Qu a is são os ca mi nhos para

al can çar mos o am plo res pe i to pe los re cur -

sos na tu ra is?

Lu i za Cho men ko – Para ob ter-se um de sen vol -

vi men to cons tan te, per ma nen te, a con ser va ção

da bi o di ver si da de re quer mu dan ças fun da men ta is 

nos pa drões e prá ti cas do mo de lo eco nô mi co

mun di al men te pra ti ca do na atu a li da de. A pri o ri -

za ção de ações e dos ob je ti vos a se rem atin gi dos é 

dis tin ta quan do se ava li am as pec tos sob ên fa ses

lo cal, re gi o nal, na ci o nal ou in ter na ci o nal. Além

dis so, é ne ces sá rio con si de rar a ob ser vân cia de

pre ce i tos cons tan tes em do cu men tos in ter na ci o -

nal men te ace i tos en tre as na ções, des ta can do-se a 

Con ven ção da Di ver si da de Bi o ló gi ca (CDB), o

Prin cí pio da Pre ca u ção (PP), a Con ven ção de

Ram sar, o Pro to co lo de Bi os se gu ran ça de Car ta -

ge na, a Con ven ção das es pé ci es mi gra tó ri as, en -

tre ou tros, os qua is têm es tre i ta re la ção com o uso

que se faça da bi o di ver si da de.

Um des res pe i to à vo ca ção re gi o nal

É pos sí vel cons ta tar ain da que, em mu i tas re -

giões, há um des res pe i to à real vo ca ção re gi o nal,

de i xan do de le var em con ta re sul ta dos po si ti vos

que se po de ri am ob ter com a uti li za ção sus ten tá -

vel de re cur sos lo ca is, se jam eles sob en fo que

abió ti co, bió ti co, so ci al ou cul tu ral. Não res tam

mais dú vi das de que as re gras mais im por tan tes

para a evo lu ção das re giões são aque las con si de -

ra das “am bi en tal men te cor re tas”, cri an do, em

mu i tos ca sos, gran des di fi cul da des en tre os se res

hu ma nos e o meio am bi en te, pois é mu i to di fí cil

con ven cer as co mu ni da des mais po bres, prin ci -

pal men te àque las que vi vem no meio ru ral, e que,

por vezes, lutam pela sobrevivência, de que elas

devem preservar seus recursos naturais e saberes

tradicionais.

Dis se mi na ção dos pro ces sos de
edu ca ção

Po de mos ter cer te za de que gran de par te da

dis cus são deve obri ga to ri a men te pas sar pela ver -

ten te da dis se mi na ção de pro ces sos de edu ca ção

e di vul ga ção. Nes se caso, deve-se tra ba lhar ati va -

men te na ques tão de que a apro xi ma ção en tre

eco lo gia e eco no mia é ir re ver sí vel. Mu i tas em pre -

sas e go ver nos já per ce be ram, em bo ra ain da de

for ma in ci pi en te, que é mais ba ra to fa zer di re i to

des de o iní cio do que con ser tar de po is, pois pode

não ha ver con ser to para even tu a is da nos ca u sa -

dos, ou en tão seus cus tos se rão pra ti ca men te in su -
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por tá ve is. Em nos so país, fal ta, de cer ta for ma,

esta per cep ção da in te gra ção en tre os dis tin tos

ele men tos cons ti tu in tes do meio am bi en te de uma 

deter mi na da re gião, e fal tam tam bém os co nhe ci -

men tos téc ni cos, que per mi tam fa zer des tes uma

uti li za ção so ci al men te útil.

A har mo ni za ção como fon te de bons
ne gó ci os

A har mo ni za ção dos as pec tos eco nô mi cos,

am bi en ta is, so ci a is e cul tu ra is, é uma fon te de

bons ne gó ci os para as so ci e da des que se pre o cu -

pam em fa zer uma cor re ta ava li a ção des ses as pec -

tos. É fun da men tal que a pró pria ên fa se ci en tí fi ca

seja ava li a da de for ma mais co or de na da, no sen ti -

do de dar o de vi do va lor aos re cur sos ori gi nal -

men te exis ten tes em cada re gião e as for mas mais

cor re tas de in ter na li zar es tes co nhe ci men tos na

ges tão do es pa ço e seus ele men tos cons ti tu in tes,

se jam eles flo ra, fa u na ou se res hu ma nos. Faz par -

te da ca rac te rís ti ca hu ma na sen tir-se pres ti gi a da

no mo men to em que se dão va lo res po si ti vos às

suas ações e con di ções de vida. Entre tan to, jus ta -

men te nes te pon to é que se dis tan ci am as prá ti cas

re a li za das e o dis cur so apli ca do, pois, com a in tro -

du ção de no vos mo de los que, te o ri ca men te, vi -

sam ao de sen vol vi men to eco nô mi co, não se

levam em conta as especificidades locais, tendo

em vista que, na maior parte das vezes, estes

modelos têm aplicação global, não se con si de ran -

do as pec tos locais.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is con -

se qüên ci as so ci a is, cul tu ra is e am bi en ta is

do novo mo de lo de “de sen vol vi men to” para 

a Me ta de Sul do Rio Gran de do Sul?

Lu i za Cho men ko – Sob ên fa se am bi en tal, há

um com ple xo con jun to de mu dan ças que têm

ocor ri do em fun ção da en tra da des te novo sis te -

ma de pro du ção, pois há vá ri as ques tões que se

de vem le var em con ta:

Con se qüên ci as do novo mo de lo

1 – Há tro ca da com po si ção ori gi nal de flo ra

e fa u na;

2 – Mu dam di nâ mi cas de fun ci o na men to dos 

ecos sis te mas;

3 – Rom pem-se ci clos de de sen vol vi men to

das es pé ci es, co mu ni da des e ecos sis te mas, com

efe i tos di re tos nos ha bi tats e even tu a is cor re do res, 

que ori gi nal men te per mi ti ri am uma tro ca de ba -

ga gem gê ni ca en tre os seres vivos que ocupavam

estes espaços;

4 – Há per da de es pé ci es na ti vas im por tan -

tes, mu i tas de las de im por tân cia glo bal, con si de -

ran do-se dis tin tos aspectos;

5 – Há per da de uti li za ção sus ten tá vel de or -

ga nis mos da bi o di ver si da de nativa local.

A al te ra ção em as pec tos de cu nho bió ti co im -

pli ca a trans for ma ção do com por ta men to das po -

pu la ções hu ma nas re si den tes na re gião, vis to que

é uma ca rac te rís ti ca re gi o nal a in te gra ção es tre i ta

do ser hu ma no com a na tu re za. Esta mu dan ça

com por ta men tal leva a no vos fa to res que in flu en -

ci am a pró pria cul tu ra, po den do in du zir à per da

da iden ti da de cul tu ral des tas po pu la ções hu ma nas.

Deve-se sa li en tar que esta si tu a ção pode le var à

re du ção da auto-es ti ma das pes so as que ti ve ram

seus vín cu los tra di ci o na is rom pi dos, in clu si ve co -

lo can do em ris co a pró pria fi gu ra do “ga ú cho”,

que é um tipo hu ma no mun di al men te co nhe ci do

e admirado.

IHU On-Line – Como po de mos re la ci o nar os 

temas “agro ne gó ci os”, “cres ci men to da Me -

ta de Sul” e o bi o ma pam pa?

Lu i za Cho men ko – Ini ci al men te, po de ría mos

ques ti o nar o ter mo “agro ne gó ci os”, vis to que ele

vem sen do em pre ga do qua se sem pre em re la ção

à uti li za ção de pro du tos que são com mo di ti es in -

ter na ci o na is, em bo ra a co no ta ção cor re ta não

pos sa le var a esta vi são. Os ne gó ci os de ri va dos da 

pro du ção agrí co la po dem ser (e são), mu i tas ve -

zes, re sul ta do de pro du tos ori un dos de pe que nas

pro pri e da des ou que não es te jam en vol vi das com

pro du ção des tas com mo di ti es. Assim sen do, faz-se

ne ces sá ria uma re fle xão so bre o que o pam pa

pro duz como sua vo ca ção tra di ci o nal: se rão grãos 

ou ce lu lo se (com mo di ti es) ou se rão pro du tos que

fa zem par te da ca de ia pro du ti va da car ne (pe cuá -

ria ex ten si va)? No caso de se rem pro du zi dos grãos,

ser vi rão es tes para que fi na li da de? Se rão ali men -

tos ou pro du tos uti li za dos para fins de pro du ção
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de bi o e ner gia? Além dis so, con si de ran do-se o

novo mo de lo de agri cul tu ra que vem sen do in tro -

du zi do na re gião (plan tio de ár vo res exó ti cas), co -

lo cam-se ou tros ques ti o na men tos, tais como:

Qu es ti o na men tos a se rem fe i tos

1 – A agri cul tu ra atu al men te de sen vol vi da na 

re gião se com pa ti bi li za com este novo mo de lo,

não con du zin do a con fli tos por re cur sos na tu ra is

escassos (solo, água)?

2 – O am bi en te do bi o ma pam pa, com suas

ca rac te rís ti cas na tu ra is sus ten ta (su por ta) o novo

mo de lo de agri cul tu ra que vem sen do introduzido

na região?

3 – O Rio Gran de do Sul é um es ta do que se

ca rac te ri za por ter gran de par te de sua eco no mia

ba se a da na agri cul tu ra, des ta can do-se a qua li da -

de de seus pro du tos, em gran de par te ex por ta dos. 

Esta situação se manterá?

4 – Fi na li zan do, po de ría mos ana li sar a in ser -

ção hu ma na nes te con tex to e ava li ar a per ma nên -

cia das po pu la ções hu ma nas nas suas re giões, em

equi lí brio com os re cur sos bió ti cos e abió ti cos dis -

po ní ve is e que são exa ta men te a ca rac te rís ti ca bá -

si ca des te es pa ço de no mi na do bi o ma pam pa. A

nova mo da li da de de uti li za ção da re gião man te rá

esta si tu a ção ou con du zi rá à sa í da des tas pes so as

para ou tros lo ca is? Nes te caso, qual será o re sul ta -

do so ci o e co nô mi co e cul tu ral, seja no que se

refere à região original (de onde saem), seja nas

novas (aonde chegam)?

Uma nova re a li da de lo cal no
pam pa ga ú cho

Des ta cam-se dois dis tin tos en fo ques:

1 – O en fo que de ações do go ver no, que ten -

ta es ti mu lar o “de sen vol vi men to” da re gião uti li -

zan do um mo de lo ex ter no à realidade local;

2 – O en fo que da que las pes so as, ins ti tu i ções,

or ga ni za ções, que ava li am a si tu a ção exis ten te des -

de há mu i tos sé cu los e a que vem se for man do.

Em fun ção das dis tin tas vi sões (“con fli tos”),

que vêm sur gin do, co me ça uma re a ção pela pre -

ser va ção (ou ma nu ten ção) das ca rac te rís ti cas

lo ca is. ONGs am bi en ta lis tas, em pre sas pri va das,

en ti da des de clas se, en tre ou tros seg men tos da so -

ci e da de, vêm pro mo ven do even tos, dis cus sões e

ou tras ações que têm como ob je ti vo dis cu tir a pro -

pos ta que se tem im plan ta do. Assim, des ta ca-se

que há um mo vi men to em ex pan são, en vol ven do

in clu si ve par te de seg men tos li ga dos à pes qui sa e

à ciên cia. Esta si tu a ção é ex tre ma men te po si ti va,

pois con duz à am pli a ção da re fle xão, não só do

pro je to de ex pan são de plan ti os de ár vo res exó ti -

cas para pro du ção de ma de i ra e ce lu lo se, mas de

todo um mo de lo glo bal de de sen vol vi men to, que

tem le va do ao in cre men to de con su mo des tes pro -

du tos. Por sua vez, co me çam a sur gir no vos ei xos

da dis cus são, tais como a lo ca li za ção das in dús -

tri as de ce lu lo se, con fli tos com ou tros usos já exis -

ten tes e, in clu si ve, com re cur sos na tu ra is es cas sos

(por exem plo, a água).

Di vul ga ção de co nhe ci men to

Deve-se res sal tar que vem sen do de gran de

va lia a ques tão re la ci o na da com a di vul ga ção de

co nhe ci men tos téc ni co-ci en tí fi cos e tam bém de

dis cus sões por par te dos dis tin tos se to res da so ci e -

da de ci vil, no que se re fe re às in for ma ções que vem 

sen do dis se mi na das. Esta ques tão mos tra um cres -

ci men to da cons ci en ti za ção da po pu la ção em ge ral 

em te mas aos qua is ela vi nha se man ten do um tan -

to dis tan te, o que pode ter vá ri as ca u sas, ca ben do,

po rém, o des ta que para tal si tu a ção. No Bra sil,

tem-se como pre mis sa bá si ca cons ti tu ci o nal:

“Art. 1º – A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for -

ma da pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Mu ni cí -

pi os e do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Esta do de -

mo crá ti co de di re i to e tem como fun da men tos:

– a so be ra nia;

– a ci da da nia;

– a dig ni da de da pes soa hu ma na;

– os va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre

ini ci a ti va;

– o plu ra lis mo po lí ti co.

Pa rá gra fo úni co. Todo o po der ema na do povo, 

que o exer ce por meio de re pre sen tan tes ele i tos ou

di re ta men te, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção”.

33

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



Assim sen do, é me ri tó rio e in dis pen sá vel que

as in for ma ções che guem aos mais va ri a dos se to -

res en vol vi dos e que es tes te nham opi niões a res -

pe i to de seus di re i tos e tam bém de ve res; cabe ao

ci da dão per ce ber que o de sa fio am bi en tal deve

pas sar a ser con si de ra do como uma nova opor tu -

ni da de com pe ti ti va, sen do os re cur sos na tu ra is,

in su mos para seu sus ten to. A pre mis sa bá si ca é a

sus ten ta bi li da de (per ma nên cia) dos sis te mas am -

bi en ta is, os quais devem levar em conta o ser

humano e o ambiente que o circunda.

Uru guai-Argen ti na. As “pa pe le ras”

IHU On-Line – O que mu dou com a in tro du -

ção de cul ti vos de plan ti os de ár vo res exó ti -

cas, com fins de pro du ção de ce lu lo se e ma -

de i ra no es ta do, prin ci pal men te fa lan do dos

dois bi o mas, o Pam pa e a Mata Atlân ti ca?

Em que sen ti do a im plan ta ção de in dús tri as 

pa pe le i ras jun to ao Rio Uru guai po dem aju -

dar a ilus trar esse pon to?

Lu i za Cho men ko – O mo vi men to aqui no Rio

Gran de do Sul é ain da bas tan te in ci pi en te. Em

ou tros pa í ses, já tem des do bra men tos mu i to mais

com ple xos, des ta can do-se pela pro xi mi da de ge o -

grá fi ca, as imen sas dis cus sões que têm ocor ri do

en tre Argen ti na e Uru guai re la ti va men te so bre as

in dús tri as pa pe le i ras,20 in clu si ve com en ca mi nha -

men tos para ten tar ob ter so lu ções em es fe ras in -

ter na ci o na is (Tri bu nal de Haia). Entre tan to, des -

ta ca-se, nes ta ques tão, uma si tu a ção que deve ser

ava li a da com cu i da do: até ago ra, a mí dia, de uma 

for ma ge ral (e por con se qüên cia o pú bli co em ge -

ral), tem des ta ca do o tema dos plan ti os de ár vo res 

como se fos se um pro ble ma es pe ci fi ca men te li ga -

do ao Rio Gran de do Sul, e não um pro ble ma que

ocor re em ou tros es ta dos do Bra sil, o que não é

ver da de i ro. Tam bém é ne ces sá rio des ta car a pró -

pria ques tão que cria o con fli to en tre Uru guai e

Argen ti na, e que, em par te, se re la ci o na com a

ale ga da po lu i ção que virá ocor rer no Rio Uru guai. 

Até ago ra, o Bra sil vem se man ten do à par te des ta

dis cus são, em bo ra ele ba nhe par te do ter ri tó rio do 

Bra sil. Além dis so, par te dos cul ti vos que ora vêm

se im plan tan do no es ta do, com o ob je ti vo de for -

ne cer ma té ria-pri ma para uma em pre sa de ce lu lo -

se, tam bém se lo ca li za mu i to pró xi mo à fron te i ra

com Argen ti na (e, por tan to, pró xi mo ao Rio Uru -

guai), po den do-se pres su por des de já que a dis -

cus são, hoje res tri ta ape nas ao Uru guai e à Argen -

ti na, virá a en vol ver o Bra sil.

Em re cen te vi a gem ao Uru guai, foi pos sí vel

ob ser var que, ape sar de o país es tar en vol vi do na

im plan ta ção de in dús tri as pa pe le i ras, o seu mo de -

lo de de sen vol vi men to bá si co e tra di ci o nal é ti pi -

ca men te cal ca do nos seus re cur sos na tu ra is, sen -

do, in clu si ve, o lema uti li za do para a atra ção de

tu ris mo para aque le país, a ci ta ção uru guai-na tu -

ral. Ora no mo men to em que o Rio Gran de do Sul 

vem am pli an do seu le que de op ções para o de -

sen vol vi men to re gi o nal, por que não uti li zar esta

imen sa e real po ten ci a li da de tam bém exis ten te no 

pam pa? Ri que zas his tó ri cas, cul tu ra is e am bi en ta is

não fal tam; o que até ago ra não se faz é a uti li za -

ção ade qua da des tes recursos.

IHU On-Line – Como se dá a so bre vi vên cia

eco nô mi ca na re gião?

Lu i za Cho men ko – O mo de lo atu al apre sen ta

dis tin tas for mas de de sen vol vi men to eco nô mi co e

isso, em par te, é in flu en ci a do pe las di men sões das 

pro pri e da des ru ra is. Nas pro pri e da des ma i o res, a

eco no mia do mi nan te é aque la ba se a da na pro du -

ção pri má ria, por meio de pe cuá ria ex ten si va

(prin ci pal men te bo vi nos, ovi nos) e pro du ção de

grãos (ar roz e soja). Em pro pri e da des me no res, te -

mos a pe cuá ria (de le i te), ali a da a cul tu ras va ri a -

das. Re cen te men te, tem se ex pan di do a fru ti cul tu -

ra em al gu mas re giões, ali an do-se a ou tros usos

das pro pri e da des. A pro du ção pri má ria é for ne ce -

do ra de ma té ria-pri ma para in dús tri as e tam bém

para a pro du ção de ar te sa na tos (em ex pan são no

que se re fe re à pro du ção com lã). Ain da de for ma

in ci pi en te, mas já des pon tan do, cla ra men te su bu -

ti li za do, sur ge o de sen vol vi men to de tu ris mo.
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IHU On-Line – Como a ação hu ma na in ter fe -

re na pre ser va ção das ca rac te rís ti cas ori gi -

na is do pam pa?

Lu i za Cho men ko – O ho mem ocu pa a re gião há 

mu i tos sé cu los, sa li en tan do-se, por tan to, que as

ca rac te rís ti cas ori gi na is do pam pa so fre ram cer tas

al te ra ções no que tan ge às suas ori gens. Entre tan -

to, as ques tões re la ci o na das com as ca rac te rís ti cas 

bá si cas do mi nan tes do bi o ma têm sido man ti das,

o que vem pro pi ci an do a pos si bi li da de da per ma -

nên cia das po pu la ções hu ma nas nes tes lo ca is. Por 

sua vez, as pró pri as ca rac te rís ti cas am bi en ta is têm

tido sua con ser va ção, em fun ção da com pa ti bi li -

za ção dos usos an tró pi cos com os usos que se fa -

zem dos re cur sos am bi en ta is lo ca is. A si tu a ção

atu al que vem se im plan tan do, po rém, com a ex -

pan são de gran des cul ti vos de ár vo res exó ti cos,

pode con du zir a con fli tos. A com pa ti bi li za ção é

pos sí vel. Con tu do, é im por tan te que se ado tem

me di das ca bí ve is com a má xi ma ur gên cia, sob

pena de se te rem pre ju í zos ir re cu pe rá ve is, tan to

para o am bi en te quan to para a cul tu ra e eco no mia

lo ca is, mas tam bém para as em pre sas que even tu -

al men te te nham que ar car com cus tos im pre vis tos.

Espé ci es exó ti cas

Mu i to pre o cu pan te é a si tu a ção dos ecos sis -

te mas na tu ra is, pois a cada dia sur gem no vas

ame a ças à sua pre ser va ção ou con ser va ção, des -

ta can do-se o apor te de no vas es pé ci es ou or ga nis -

mos exó ti cos àque les am bi en tes: a ques tão da in -

tro du ção de or ga nis mos pode ser de cor ren te de

pro ces sos aci den ta is, mas tam bém em fun ção da

in tro du ção in du zi da por ações hu ma nas, com dis -

tin tas fi na li da des; é pre ci so sa li en tar, ain da, que,

em mu i tos ca sos, tem ocor ri do in cen ti vo de ór -

gãos pú bli cos para tais in tro du ções, sem pre com o 

in tu i to de pro mo ver de sen vol vi men to eco nô mi co. 

A ques tão que se co lo ca é que, na ma i or par te das

ve zes, não é fe i ta uma pré via ava li a ção das si tu a -

ções, no que se re fe re às ques tões am bi en ta is, sa -

ni tá ri as, cul tu ra is e até mes mo so ci o e co nô mi cas, o 

que pode cri ar si tu a ções gra ves de pre ju í zos. Inú -

me ros exem plos são co nhe ci dos no pla ne ta in te i -

ro, de gra ves da nos ca u sa dos de vi do a esta prá ti -

ca. Tam bém é im por tan te des ta car que há uma

cate go ria de es pé ci es exó ti cas con si de ra das in va -

so ras, pois tem uma ca pa ci da de de in va são ex -

tre ma men te alta, e com con tro le pra ti ca men te

im pos sí vel, caso se im plan te. Para a re gião do

pam pa, tal vez os ca sos mais co nhe ci dos se jam re -

la ci o na dos com a ocor rên cia de ca pim ano ni (Era -

gros tis pla na) e do ja va li (Sus scro fa scro fa). Entre -

tan to, mu i tos ou tros exem plos de vem es tar sem pre 

cla ros para uma cor re ta ava li a ção. Des ta for ma,

há que se ava li ar o que, como, onde, se pre ten de

in tro du zir. As con se qüên ci as de tais pro ces sos po -

dem ser mu i tas, des ta can do-se que a en tra da de

espé ci es exó ti cas in va so ras cons ti tui a se gun da

ca u sa de per da mun di al de bi o di ver si da de e de

ca pa ci da de pro du ti va dos ecos sis te mas. Tam bém

se des ta cam a ex tin ção de al gu mas es pé ci es na ti -

vas, mu dan ças da di nâ mi ca ecos sis tê mi ca lo cal,

al te ra ções das ca de i as ali men ta res e das es tru tu ras 

das co mu ni da des eco ló gi cas.

IHU On-Line – Qual é o ma i or pro ble ma do

mo de lo atu al mun di al pre do mi nan te de

ges tão?

Lu i za Cho men ko – O mo de lo vi gen te é am bí -

guo, se fo rem con si de ra das ca rac te rís ti cas am bi en -

ta is como um dos ele men tos a se rem in ter na li za -

dos. O Bra sil é um país che io de di ver si da de;

en tre tan to, se fo rem ob ser va das as ca te go ri za ções 

de de sen vol vi men to mun di al, é um país “po bre”

ou quan do mu i to “em de sen vol vi men to”. Na

atu a li dade, per ce be-se que, em bo ra os re cur sos

na tu ra is se jam cons tan te men te uti li za dos como

ele men tos de pla ne ja men to e es tra té gia de de sen -

vol vi men to (ou bar re i ras não ta ri fa ri as, em ne go -

ci a ções co mer ci a is), na ma i or par te das ve zes não

são con si de ra dos nem va lo ra dos eco no mi ca men -

te. Fal ta, de cer ta for ma, esta per cep ção da in te -

gra ção en tre os ele men tos cons ti tu in tes do meio

am bi en te de uma de ter mi na da re gião, além dos

co nhe ci men tos téc ni cos que per mi tem fa zer des -

tes uma uti li za ção so ci al men te útil. A har mo ni za -

ção dos as pec tos eco nô mi cos, am bi en ta is, so ci a is

e cul tu ra is, é uma fon te de bons ne gó ci os para as

so ci e da des que se pre o cu pam em fa zer uma cor -

re ta ava li a ção des tes as pec tos. Di a ri a men te, pas -

sam a ser de sen vol vi dos no vos va lo res tec no ló -
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gi cos, ci en tí fi cos, eco nô mi cos e cul tu ra is. Além

dis so, dis cu te-se uma nova or dem eco nô mi ca in -

ter na ci o nal, sen do in dis pen sá vel, por tan to, ava li ar

si tu a ções pre vis tas (ou não) a mé dio e lon go pra -

zo. Esta te má ti ca tan to pode ocor rer em lo ca is iso -

la dos, re la ti va men te bem con ser va dos, quan to

em cen tros ur ba nos e re giões in ten sa men te ocu -

pa das por po pu la ções hu ma nas. O im por tan te a

des ta car é um as pec to mu i tas ve zes de i xa do de

lado e que se re fe re ao di re i to de aces so à in for ma -

ção. O mo de lo de de sen vol vi men to (con su mo)

pode ser o gran de fa tor di fe ren ci a dor en tre a sus -

ten ta bi li da de e a in sus ten ta bi li da de fu tu ra. Assim,

quan do, por exem plo, se tra ta da dis cus são da

im plan ta ção de gran des ex ten sões de cul ti vos de

ár vo res (mo de lo mo no cul tu ral de es pé ci es exó ti -

cas), se ria in dis pen sá vel que hou ves se uma dis -

cus são so bre o mo de lo glo bal:

1 – Quem co or de na o mer ca do?

2 – Qual a ne ces si da de da ma té ria-pri ma que 

se está pro du zin do para as re giões onde os cul ti -

vos vêm sen do in tro du zi dos? (por exem plo, o Bra -

sil é um país que é auto-su fi ci en te em celulose)

3 – Qu a is os (se há) con fli tos que sur gem em

fun ção da im plan ta ção des tes no vos cul ti vos? (por 

exem plo, de i xa-se de pro du zir ali men tos para pro -

du zir ce lu lo se).

4 – Em al guns pa í ses, sur gem pro ble mas na

ace i ta ção de seus pro du tos com cer ti fi ca dos de

ori gem, em fun ção de im pac tos de cor ren tes de

cul ti vos de ár vo res (por exem plo, re cen te men te o

Chi le teve vi nhos re cu sa dos na Co mu ni da de Eu -

ro péia, por ter sua pro du ção mu i to próxima a

áreas de produção de celulose).

5 – Onde se dão as dis cus sões so bre a mu -

dan ça de mo de los de con su mos glo ba is? O que se 

tem fe i to para mu dar com por ta men tos?

IHU On-Line – Qual é a ava li a ção que a se -

nho ra faz do II Se mi ná rio do Bi o ma Pam pa

e I Se mi ná rio Inter na ci o nal do Bi o ma Pam -

pa, ocor ri do em Li vra men to, no pe río do de

9 a 11 de ju nho des te ano (2006)? O que foi

dis cu ti do no even to e qua is os prin ci pa is

avan ços?

Lu i za Cho men ko – O bi o ma pam pa vem sen do

alvo de mu i tas dis cus sões nos úl ti mos me ses, e

tam bém de inú me ros pro gra mas de co o pe ra ção

in ter na ci o nal. Co me çam a sur gir al gu mas pro pos -

tas, no sen ti do de se oti mi za rem e va lo ri za rem seus

re cur sos na tu ra is e sua cul tu ra. Me re ce des ta que a

im plan ta ção do Gru po de Tra ba lho (GT-Pam pa),

em aten di men to à por ta ria 95 do Mi nis té rio do

Meio Ambi en te, da ta da de  3 de abril de 2006. De

acor do com a re fe ri da por ta ria, foi for mal men te

cons ti tu í do este GT, com a fi na li da de bá si ca de

“ofe re cer sub sí di os para a ela bo ra ção de pro gra -

mas, pro je tos, ações e po lí ti cas di re ci o na das à

con ser va ção e o de sen vol vi men to sus ten tá vel do

bi o ma”. A com po si ção do GT en vol ve 18 ins ti tu i -

ções, sen do nove re pre sen tan tes da so ci e da de ci -

vil e nove do go ver no fe de ral, do go ver no do Rio

Gran de do Sul e de pre fe i tu ras. A pos se ofi ci al

des te GT ocor reu du ran te a re a li za ção do II Se mi -

ná rio do Bi o ma Pam pa e do I Se mi ná rio Inter na ci o -

nal do Bi o ma Pam pa, ocor ri do em Li vra men to.

No even to, fo ram dis cu ti das ações fu tu ras,

des ta can do-se as pec tos re la ci o na dos com no vos

pro je tos de de sen vol vi men to para a re gião e tam -

bém a re vi são das áre as pri o ri tá ri as para a con ser -

va ção da bi o di ver si da de do Bra sil. Esta úl ti ma ati -

vi da de vem sen do de sen vol vi da sob co or de na ção 

do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, com a co la bo ra -

ção de pes qui sa do res de inú me ras ins ti tu i ções pú -

bli cas e pri va das, que atu am nos te mas do bi o ma

pam pa, bem como de co mu ni da des en vol vi das

na re gião, aten dendo a uma de man da que tem

por ob je ti vo fi nal a ela bo ra ção do mapa de pri o ri -

da de de con ser va ção de áre as sig ni fi ca ti vas da bi o -

di ver si da de bra si le i ra, que é uma atu a li za ção do

mapa atu al men te existente.

A cul tu ra do mo no cul ti vo é sem pre
um ris co

IHU On-Line – Hoje, um gran de gru po da

Via Cam pe si na re a li zou qua tro ocu pa ções

no Rio Gran de do Sul para de nun ci ar que o

“de ser to ver de” está aca ban do com as pe -

que nas pro pri e da des e des tru in do o solo do

es ta do. Como a se nho ra vê esse au men to da 

plan ta ção de eu ca lip tos nos Esta dos e qua is

são as con se qüên ci as?

Lu i za Cho men ko – A ques tão dos cul ti vos de

mo no cul tu ras, in de pen den tes do que seja plan ta -
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do, são sem pre um ris co. Seja ele am bi en tal (ris co

di re to à bi o di ver si da de e a re cur sos abió ti cos que

lhe dão sus ten ta ção) ou sa ni tá rio (se ocor rer al -

gum pro ble ma de cor ren te de cli ma ou do en ça,

quan do há po li cul ti vos as per das se re su mi rão

ape nas a uma par te das cul tu ras), se hou ver ape -

nas um tipo sen do cul ti va do, o ris co de per da to tal 

é di re to. Pode ser, tam bém, um ris co cul tu ral (as

po pu la ções lo ca is te rão de se adap tar ao novo

mo de lo de uso da ter ra) ou eco nô mi co (de pen -

dên cia di re ta de mer ca do e de ou tros fa to res que

po de rão des con si de rar as re a li da des locais).

A in tro du ção de gran des áre as de mo no cul -

tu ras de ár vo res exó ti cas po de rá in tro du zir es ses

te mas em toda uma re gião que, até ago ra, tem

sido um exem plo de ocu pa ção em um pro ces so

que tem, até cer to modo, per mi ti do a exis tên cia e

per ma nên cia de po pu la ções lo ca is e ca rac te rís ti -

cas am bi en ta is mu i to im por tan tes e es pe cí fi cas. A

Me ta de Sul do Rio Gran de do Sul cor res pon de

apro xi ma da men te àqui lo que se de no mi na bi o ma 

pam pa, o qual é o úni co do Bra sil que ocu pa ape -

nas um esta do bra si le i ro, ten do es pe ci fi ci da des e

po ten ci a li da des imen sas. Estes as pec tos, mu i tas

ve zes, são des con si de ra dos e, no caso es pe cí fi co

da sil vi cul tu ra, as empresas vêm implantando seus 

cultivos, embora estejam sendo feitos estudos

envolvendo certas correções.

Quem tra ba lha com meio am bi en te sabe

que, em da das si tu a ções, após um cer to im pac to

ser pro du zi do, pode não ha ver mu dan ça da si tu a -

ção. Nes te caso, ca be ria uma re fle xão so bre a for -

ma cer ta de se tra tar este tema. Mi nha opi nião é

que, em mu i tas si tu a ções, es tão ocor ren do pro ce -

di men tos ina de qua dos dos mu i tos ato res en vol vi -

dos e está fal tan do uma mão for te que jun te os

mais dis tin tos in te res ses e a ten ta ti va de se en con -

trar uma for ma in ter me diá ria, ca paz de ava li ar a

for ma cor re ta de de sen vol ver as re giões, res pe i -

tan do as es pe ci fi ci da des lo ca is e, prin ci pal men te,

im plan tan do ne las mo de los com pa tí ve is com suas 

ca rac te rís ti cas, não ape nas tra zen do os di tos mo -

de los “glo ba is”, que não são sus ten tá ve is. Mu i to

em bre ve, es tes mo de los po de rão ser jus ta men te

um fa tor ad ver so à eco no mia bra si le i ra, pois uma

das gran des “mo e das de tro ca” no pla ne ta vem

sen do a ques tão am bi en tal. O Bra sil, sen do de ten -

tor de imen sas re ser vas de re cur sos na tu ra is, não

tem o di re i to de des per di çá-las em nome de um de -

sen vol vi men to ime di a to. O Bra sil não tem pen sa do

no ama nhã.

IHU On-Line – Que al ter na ti vas a se nho ra

su ge re para o agro ne gó cio, já que, atu al -

men te, ele está in ter rom pen do o pro ces so

de re for ma agrá ria e im pe din do a agri cul tu -

ra cam po ne sa?

Lu i za Cho men ko – Como re fe ri nas ques tões

an te ri o res, mu i to do que se diz so bre o “agro ne gó -

cio” hoje está di re ta men te re la ci o na do com mo -

de los “glo ba is” de de sen vol vi men to que não con -

si de ram as es pe ci fi ci da des lo ca is. Eu me per mi ti ria 

ques ti o nar, mais uma vez, a pró pria de no mi na ção 

“agro ne gó cio”, pois esta pa la vra vi rou si nô ni mo

de al guns ti pos de cul ti vos, ge ral men te li ga dos a

pou cos gran des gru pos em pre sa ri a is. Ora, os agro -

ne gó ci os po dem tam bém ser pro du tos ori un dos

da pe que na pro pri e da de e di re ci o na dos para mer -

ca dos mais res tri tos, ou não? Aqui se co lo cam em

jogo in te res ses pri va dos de al guns se to res, de i -

xando-se de se le var em con ta as re a li da des e po -

ten ci a li da des lo ca is. O Bra sil, sen do um país con ti -

nen tal, que tem mi lha res de co mu ni da des hu ma -

nas li ga das ao se tor ru ral, não pode se dar ao luxo

de des con si de rar esse pa no ra ma. Obvi a men te, te -

mos um imen so po ten ci al de tra tar de gran des pro -

pri e da des, mas per gun to: por que não va lo ri za mos

nos sas re a li da des tí pi cas que le vem em con ta nos sa 

abun dân cia de re cur sos na tu ra is e hu ma nos?

O mo de lo vi gen te é cru el e al ta men te de pen -

den te de in su mos ex ter nos, ge ral men te tam bém

fa zen do par te do “pa co te tec no ló gi co”, que vem

sen do ex pan di do pelo pla ne ta. No mo men to em

que, por qual quer mo ti va ção, hou ver pro ble mas

em al gu ma re gião que de te nha o “do mí nio” da si -

tu a ção, todo mun do so fre rá as con se qüên ci as.

De ve mos, sem pre, le var em con ta que o Bra sil é

uma fon te de ri que zas – na tu ra is, cul tu ra is e hu -

ma nas – e, sem pre que se es ti ve rem des con si de -

ran do es tes fa to res, o mo de lo não é sus ten tá vel

nem viável.

IHU On-Line – A se nho ra acha que o solo

ga ú cho tem con di ções de man ter tan tos

hec ta res no cul ti vo de sil vi cul tu ra? Qu a is

são as con se qüên ci as dis to?
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Lu i za Cho men ko – Este tema tem sido am pla -

men te dis cu ti do nos úl ti mos me ses, e é im por tan te 

que a dis cus são seja cada vez mais am pli a da, en -

vol ven do to dos os se to res da so ci e da de. O zo ne a -

men to que está sen do fe i to por pro fis si o na is da

Fepam, da FZB21 e ou tras ins ti tu i ções bus ca exa ta -

men te iden ti fi car os lo ca is ade qua dos para as plan -

ta ções. Então, caso se pen se numa for ma cor re ta,

pode-se afir mar que, em al gu mas par tes do es ta -

do, é pos sí vel se im plan tar sil vi cul tu ra sem am pli ar 

pro ble mas já exis ten tes. Entre tan to, con si de ran do 

a re a li da de atu al, é al ta men te pre o cu pan te o que

se vê, pois as plan ta ções vêm sen do am pli a das

sem cu i da dos pré vi os se jam to ma dos. Cer ta men -

te, te re mos con fli tos imen sos, com con se qüên ci as

de sas tro sas, e, por ve zes, si tu a ções ir re ver sí ve is.

Algu mas con se qüên ci as já po dem ser ob ser -

va das, como a fal ta de água em al gu mas re giões,

em po bre ci men to do solo – com ne ces si da des de

cons tan tes acrés ci mos de in su mos –, re du ção de

po ten ci a li da de de usos atu a is ou até eli mi na ção

de ou tros usos que vêm sen do mun di al men te va -

lo ri za dos e têm em con ta a cons tan te in te gra ção

ho mem/na tu re za. As con se qüên ci as são inú me ras 

e en vol vem as pec tos tan to de or dem am bi en tal

quan to de or dem so ci al, cul tu ral e eco nô mi ca.

Res ta, ao fim, se per gun tar a quem efe ti va men te

in te res sa um mo de lo de de sen vol vi men to nes ses

mol des e que van ta gens o Rio Gran de do Sul e o

Bra sil têm. Um fa tor adi ci o nal às plan ta ções, so bre

as qua is mu i to se tem re fe ri do, é a im plan ta ção

pos te ri or de fá bri cas de ce lu lo se e toda gama de

pro ble mas de cor ren tes des tas si tu a ções, pois es ta -

rão cri an do no vas fon tes de im pac tos ad ver sos com 

ten dên cia a apro fun dar as pre o cu pa ções no que

tan ge aos con fli tos em re la ção às re a li da des lo ca is.

De tudo o que se fa lou, é fun da men tal sa li en -

tar que cada vez mais se faz ne ces sá ria uma am pla 

dis cus são com toda so ci e da de para que ela tam -

bém par ti ci pe, tome de ci sões e co bre, dos se to res

res pon sá ve is, me di das que res pe i tem seus di re i tos 

como con su mi do res e ci da dãos. Este é um elo de

uma ca de ia que pre ten de man ter o Pla ne ta sus ten -

tá vel ain da por mu i tas ge ra ções.

IHU On-Line – Na pró xi ma se ma na, a se -

nho ra irá pa les trar so bre o “Aque ci men to

glo bal no co ti di a no”. Como o tema será

tra ta do?

Lu i za Cho men ko – O tema aque ci men to glo bal

vem sen do tra ta do como algo que está mu i to dis -

tan te de nos sa re a li da de e que não terá ma i o res

efe i tos so bre nos sas vi das. O que não se tem ve ri fi -

ca do é uma ade qua da per cep ção de al guns as -

pec tos re la ci o na dos ao co ti di a no e que já são o

efe i to – em bo ra ain da pe que no – das mu dan ças

que es tão por vir. Por ou tro lado, a po pu la ção, de

uma for ma ge ral, não está se dan do con ta que de

tudo o que se apro xi ma, em ter mos de mu dan ças

cli má ti cas, é con se qüên cia de um mo de lo de com -

por ta men to al ta men te pre da dor e au to des tru i dor. 

Par te des tas ques tões é cul pa de cada pes soa, mas 

tam bém isto de cor re das for mas como as in for ma -

ções che gam ao des ti no fi nal. Des ta for ma, o que

será abor da do será uma vi são in te gra da (ou in te -

gra do ra) de sa be res já dis po ní ve is a par tir de pes -

qui sas e es tu dos ci en tí fi cos e uma for ma de es ti -

mu lar per cep ções de nos sos mo de lo de con su mo

e com por ta men to no dia-a-dia.

IHU On-Line – Como a se nho ra vê a so ci e -

da de tra tar essa ques tão que só re ce beu

aten ção da mí dia nes te ano após o re la tó rio 

das Na ções Uni das e do do cu men tá rio do

ex-vice pre si den te dos Esta dos Uni dos, Al

Gore, Uma ver da de in con ve ni en te?

Lu i za Cho men ko – A so ci e da de, de uma ma ne i -

ra ge ral, não vê e nem tra ta des te tema. Alguns se -

to res da so ci e da de o per ce bem, mas isto está lon -

ge de sig ni fi car que algo es te ja sen do fe i to para

aju dar a re du zir o pro ble ma. Veja que a si tu a ção

che gou num pon to mu i to crí ti co e to das as in for -

ma ções iden ti fi ca das, a par tir de es tu dos es pe ci a li -

za dos, vêm in di can do que a si tu a ção é ir re ver sí -
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21 Fe pam (Fun da ção Esta du al de Pro te ção Ambi en tal): Insti tu i ção res pon sá vel pelo li cen ci a men to am bi en tal no Rio Gran de do
Sul. Des de 1999, a Fe pam está vin cu la da à Se cre ta ria Esta du al do Meio Ambi en te do Rio Gran de do Sul (Sema). Fun da ção
Zoo bo tâ ni ca (FZB): ór gão res pon sá vel pela pro mo ção e con ser va ção da bi o di ver si da de no Rio Gran de do Sul. A Fun da ção
re a li za di ag nós ti cos e ma pe a men tos em uni da des de con ser va ção no es ta do. Ambas as ins ti tu i ções fo ram res pon sá ve is pela
ela bo ra ção do Zo ne a men to Ambi en tal da Sil vi cul tu ra. (Nota da IHU On-Line)



vel. Ora, isto não sig ni fi ca que se pode au men tar o 

pro ble ma. Deve-se es ti mu lar ações que pos si bi li -

tem fre ar esta si tu a ção ou, no mí ni mo, re du zir

seus im pac tos. De ou tra for ma, é pre ci so co me çar

a iden ti fi car es tra té gi as e for mas de agir que per -

mi tam uma adap ta ção das po pu la ções hu ma nas

ao novo mo men to que está che gan do e que, com

cer te za, vai in ter fe rir na vida do pla ne ta, con si de -

ran do-se as pec tos am bi en ta is, sa ni tá ri os, so ci a is,

cul tu ra is ou econômicos.

IHU On Line – A se nho ra afir ma que o mo -

de lo de con su mo atu al é a ca u sa des ta tra -

gé dia que se ini cia. O que a se nho ra ima gi na

deva ser fe i to para mi ni mi zar as con se qüên -

ci as do aque ci men to glo bal?

Lu i za Cho men ko – Este será o tema de uma

apre sen ta ção que fa rei no pró xi mo dia 14, num

even to na Assem bléia Le gis la ti va em Por to Ale -

gre. Ini ci al men te, iden ti fi ca rei uma for ma de es ti -

mu lar que ocor ra uma efe ti va per cep ção por par te 

da po pu la ção em ge ral (em to dos seg men tos de

uma so ci e da de) e não ape nas da que les in di ví du os 

di re ta men te en vol vi dos com o tema, como, por

exem plo, ci en tis tas, mí dia em ge ral ou, even tu al -

men te, po lí ti cos e to ma do res de de ci são. Alguns

as pec tos bá si cos tra tam dis so como sen do “con -

su mo cons ci en te”, que im pli ca a aqui si ção de pro -

du tos re al men te ne ces sá ri os, pre fe ren ci al men te

aque les com al gu ma iden ti fi ca ção de “am bi en tal -

men te com pa tí vel/ami gá vel”, que eco no mi ze

ener gia, poupe água etc.

Outra ques tão im por tan te é o pró prio mo de lo

de uti li za ção de trans por tes. Veja que, hoje em dia,

se dis cu te mu i to a mu dan ça de tipo de com bus tí -

vel, mas nun ca se tra ta do mo de lo de trans por te.

Atu al men te, há vá ri as for mas de se abor dar tais

ques tões, mas um pon to im por tan te é que re al -

men te as pes so as pas sem a per ce ber que o Pla ne ta

está mu dan do, e cabe a nós uma par te da res pon -

sa bi li da de de con ser vá-lo para as fu tu ras ge ra ções.

Pampa: um bi o ma em ris co de ex tin ção

No Bra sil, cer ca de 50% do PIB, de pen de di -

re ta men te do uso de bens da bi o di ver si da de, sen -

do que o va lor eco nô mi co dos ser vi ços am bi en ta is 

as so ci a dos é es ti ma do em mais de duas ve zes do

va lor do PIB mun di al. Nun ca se per deu tan ta bi o -

di ver si da de em tem pos his tó ri cos no mun do

como nos úl ti mos 50 anos, com ta xas de ex tin ção

de 100 a 1000 ve zes aci ma do ní vel na tu ral. A de -

gra da ção bió ti ca, que está afe tan do o pla ne ta, en -

con tra ra í zes na con di ção hu ma na con tem po râ -

nea, agra va da pelo cres ci men to ex plo si vo da po -

pu la ção hu ma na e pela dis tri bu i ção de si gual da

rique za. A per da da bi o di ver si da de bi o ló gi ca en -

vol ve as pec tos so ci a is, eco nô mi cos, cul tu ra is e ci -

en tí fi cos. Infe liz men te, o Bra sil é o cam peão mun -

di al de per da da bi o di ver si da de e, con se qüen te -

men te, vem sen do co bra do nos fó runs in ter na ci o -

na is para ado tar me di das efe ti vas para con ter esta

per da bru tal do que é per ce bi do como pa tri mô nio

glo bal da hu ma ni da de, in clu si ve com ris cos cres -

cen tes de re ta li a ção co mer ci al (CGE/MP, 2007).

No Rio Gran de do Sul, em fun ção de sua di -

ver si da de de cli ma, so los, re le vo, há a for ma ção

de dis tin tos ecos sis te mas; es tas dis tin tas ca rac te rís -

ti cas tam bém pos si bi li tam que haja uso de an tró -

pi cos ex tre ma men te di ver si fi ca dos, se jam eles

tan to em áre as ur ba nas quan to ru ra is.

A Me ta de Nor te do es ta do é ca rac te ri za da

por alta con cen tra ção an tró pi ca e uti li za ção in -

ten sa do solo com agri cul tu ra, que re sul tou na

des ca rac te ri za ção do bi o ma Mata Atlân ti ca, ex -

ce to em áre as de pre ser va ção am bi en tal e UCs. A 

ve ge ta ção e ani ma is pre sen tes na Me ta de Sul e

re gião su doeste do es ta do, ocu pan do 63% da

área to tal (176.496 km²), cons ti tu em o bi o ma

pam pa. O pam pa ocu pa uma área de apro xi ma -

da men te 700 mil km², com par ti lha da pela Argen -

ti na, Bra sil e Uru guai, sen do que no ter ri tó rio bra -

si le i ro dis tri bui-se pela Me ta de Sul do es ta do do

Rio Gran de do Sul, abran gen do cer ca de 176

km2, equi va len do a 64% do ter ri tó rio ga ú cho e a

2,07% do ter ri tó rio do país (des ta ca-se que en tre

ou tros bi o mas do Bra sil, o bi o ma pam pa é o úni co 

cuja ocor rên cia é res tri ta a so men te um es ta do).

Ava li an do-se ten dên ci as mun di a is de mo di -

fi ca ções am bi en ta is e con si de ra dos os as pec tos

atu al men te em vi gor, é iden ti fi ca da uma ma triz al -

ta men te pre o cu pan te, que se ca rac te ri za em ter -

mos de ce ná ri os e ten dên ci as fu tu ras e ex pan são

da de gra da ção, no que tan ge ao bi o ma pam pa

(CGEE-MP, 2007).
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A dis cus são so bre pro ces sos de de sen vol vi -

men to glo bal, e con si de ran do-se o mo de lo eco nô -

mi co que vem sen do im plan ta do para a re gião,

pode le var à con clu são de que está sen do uti li za do 

o pres su pos to de be ne fí ci os ime di a tos, e mu i tas

ve zes não sus ten tá ve is a mé dio/lon go pra zos, sob

aspectos socioeconômico-culturais e ambientais.

Assim sen do, a dis cus são em tor no do bi o ma

pam pa é ade qua da, pois este se ca rac te ri za por al -

guns as pec tos fun da men ta is, des ta can do-se que é

o mais des co nhe ci do de to dos os bi o mas no Bra -

sil, mo ti vo de gran de pre o cu pa ção, à me di da que

tem es pe ci fi ci da des que de vem ser con si de ra das

em qual quer pro je to de ex pan são/de sen vol vi -

men to que se pro po nha im plan tar. Nes te con tex -

to, po dem-se res sal tar como fun da men ta is as ques -

tões re la ci o na das com dis po ni bi li da de de água,

ti po lo gia de am bi en tes na tu ra is e mo de lo de uti li -

za ção da ter ra, que tem per mi ti do, até ago ra, a

ma nu ten ção das con di ções am bi en ta is da re gião

e que o tor nam tão im por tan te em es ca la global.

Re cen te men te, co me çou a ser im plan ta do na 

re gião um novo mo de lo de “de sen vol vi men to”,

que vem des con si de ran do, mu i tas ve zes, es pe ci fi -

ci da des lo ca is (so ci a is, am bi en ta is e cul tu ra is), o

que po de rá con du zir a gra ves con se qüên ci as,

tam bém de cu nho eco nô mi co. Os cul ti vos de Eu -

caly ptus SPP e Pí nus SPP em áre as ina de qua das

po de rão con du zir a gra ves con fli tos, que ten de rão 

a ser cada vez mais acen tu a dos, seja pelo uso de

re cur sos es cas sos, seja pela pos se da ter ra ou ain -

da pela pró pria per da da iden ti da de cul tu ral re gi o -

nal. Inú me ros es tu dos em vá ri os pa í ses, des ta can -

do-se Chi le, Argen ti na, Uru guai, que es tão mais

pró xi mos da re a li da de do Rio Gran de do Sul, vem 

de mons tran do o alto grau de im pac tos ad ver sos,

que sur gem em de cor rên cia des te tipo de uso de

solo, des ta can do-se que sur gem con fli tos pela

água. Além dis so, so los pas sam a apre sen tar ma i or

aci dez, re du ção na sua fer ti li da de, in cre men to de

ero são, em fun ção da al te ra ção da es tru tu ra do

solo e re du ção de per me a bi li da de de água. Sur ge, 

tam bém, o cons tan te ris co de in cên di os. Igual -

men te, um as pec to pou co dis cu ti do, mas am pla -

men te co nhe ci do, e in clu si ve já sen do ob ser va do

no Rio Gran de do Sul, re fe re-se à ex pan são da in -

va são de es pé ci es exó ti cas, que pas sam a ser con -

si de ra das como ver da de i ras “pra gas” jun to a al -

guns se to res de cul ti vos agrí co las, des ta can do-se

ca tur ri tas, le bres e ja va lis, que en con tram nes tes

no vos ni chos (os plan ti os de es pé ci es ar bó re as)

am pla pos si bi li da de de vida.

A pro ble má ti ca en vol ven do a in tro du ção de

es pé ci es exó ti cas é imen sa e vem sen do mun di al -

men te dis cu ti da, por ser con si de ra da uma das

prin ci pa is ca u sas de ame a ças à bi o di ver si da de na -
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Vetores de mudança

Amazônia

Quadro 1 – Correlação entre vetores de mudança em cenário tendencial e biomas

Fonte: Millennium (2005b) e notas técnicas temáticas da dimensão meio ambiente.

Legenda

Tendência de intensificação acelerada

Tendência de intensificação

Tendência à constância

Tendência à redução no impacto

Caatinga Cerrado Mata
Atlântica

Pampa Pantanal Ambientes
Costeiros

Mar
Territorial

Biomas

Mudanças no uso do solo

Sobre-exploração recursos

Introdução de espécies

Poluição

Mudanças climáticas



ti va e tam bém por cri ar for mas de con fli tos en tre

dis tin tos usos que se fa zem em cada re gião. Assim

sen do, des ta ca-se que, nes tes ca sos, as ati vi da des

hu ma nas pas sam a trans for mar os ecos sis te mas

mo di fi can do sua es tru tu ra e seu fun ci o na men to.

Des ta for ma, é al te ra da a ca pa ci da de de pro mo -

ver ser vi ços e bens. A in tro du ção de al guns cul ti -

vos po de rá le var à per da de ou tros po ten ci a is

usos, tais como pro du ção eco lo gi ca men te cor re ta

(agro e co lo gi ca, or gâ ni ca etc.), tu ris mo, en tre ou -

tros. Aqui, é im por tan te ter-se cla ra men te pre sen -

te de que, até ago ra, o mo de lo da ma triz pro du ti va 

do Rio Gran de do Sul é bas tan te di ver si fi ca do e

de pen den te do cam po, sen do fon te de ma té ria-

pri ma para mu i tos ou tros se to res (ra mos ali men ta -

res, cou re i ro/calçadista etc.).

Tam bém se deve ter pre sen te que as ati vi da -

des de sil vi cul tu ra le vam a uma sé rie de im pac tos

in di re tos, que nor mal men te não são in ter na li za -

dos no com pu to dos pro ces sos pro du ti vos como

efe i tos ad ver sos, tais como da nos ca u sa dos às es -

tra das e ro do vi as por onde tran si tam ca mi nhões

e má qui nas agrí co las (cuja res ta u ra ção e ma nu -

ten ção são re a li za dos com re cur sos pú bli cos, que 

po de ri am ser di re ci o na dos para ou tros fins com

mu i to ma i or abran gên cia e im por tân cia so ci al),

além do mo ni to ra men to am bi en tal para acom -

pa nhar a evo lu ção das mu dan ças nos ecos sis te -

mas. Estes cus tos aca bam sen do so ci a li za dos

pela po pu la ção em ge ral, e o re cur so fi nan ce i ro

dis pen di do para re du ção des tes im pac tos aca ba

sen do re ti rado de ou tras fi na li da des de in te res se

co mum a toda sociedade.

Inú me ros tra ba lhos vêm sen do de sen vol vi -

dos em mu i tos pa í ses do mun do, com des ta que

para a re gião do Mer co sul, sen do que mu i tos au -

to res re fe rem aos ris cos de cor ren tes de plan ta ções 

de eu ca lip tos e pí nus e à ocor rên cia de in cên di os.

Estas ocor rên ci as po dem exis tir em áre as de cam -

pos fre qüen te men te e ca u sam al guns da nos.

Entre tan to, com a pre sen ça de cul ti vos flo res ta is

há uma ma i or ofer ta de “com bus tí vel”, o que per -

mi te que o fogo al can ce ma i o res pro por ções, mul -

ti pli can do as pos si bi li da des de da nos aos ecos sis -

temas e ero são do solo. Adi ci o ne-se a es tes as pec -

tos o fato de que o in cên dio atin ge ca ma das de

ma té ria or gâ ni ca do solo. Des ta for ma, é en vi a do

à at mos fe ra não ape nas o car bo no se qües tra do

pe las plan ta ções, mas tam bém aque le que es ta va

fixo no solo.

Em es tu dos re a li za dos pelo CNFC (Con se jo

de la Fa cul dad de Ciên ci as) (PANARIO et al., 2006)

e por ARRARTE (2007), no Uru guai, é des ta ca do

que, ao se ava li ar a ques tão de fo tos sín te se, com -

pa ran do dis tin tos ti pos de co ber tu ras ve ge ta is,

pode-se afir mar que em bo ra a sil vi cul tu ra fixe, a

par tir da fo tos sín te se, uma ma i or quan ti da de de

car bo no que as áre as de cam pos, este se acu mu la

prin ci pal men te na par te aé rea que é cor ta da, en -

tão sen do re ti ra do do ecos sis te ma e não ha ven do

re po si ção. Atra vés de vá ri os pro ces sos fi si o ló gi cos 

com pa ra ti vos en tre dis tin tos ecos sis te mas (sil vi -

cul tu ra e pas ti za les), cons ta ta-se que numa plan ta -

ção flo res tal, em bo ra os ga nhos por fi xa ção se jam

mais ele va dos, o ba lan ço lí qui do fi nal é ne ga ti vo,

pois as per das pe los pro ces sos de co lhe i tas das ár -

vo res são mu i to ma i o res. Com re la ção ao efe i to

no solo en vol ven do ou tros ele men tos, mu i tos es -

tu dos vêm de mons tran do uma aci di fi ca ção e uma 

ma i or con cen tra ção de al gu mas ba ses pro mo ven -

do al guns câm bi os quí mi cos (aci di fi ca ção, sa li ni -

za ção, per da de nu tri en tes), que são ir re ver sí ve is,

com pro me ten do se ri a men te a fer ti li da de e, por -

tan to, o po ten ci al pro du ti vo dos so los. No que se

re fe re à subs ti tu i ção da co ber tu ra ve ge tal de ecos -

sis te mas por uma úni ca es pé cie, há efe i tos di re tos

e se ve ros nas ca de i as tró fi cas e per da da in for ma -

ção ecos sis tê mi ca e ge né ti ca.

No caso par ti cu lar da ex pan são flo res tal no

Uru guai, a ati vi da de está mo ti va da ba si ca men te

pelo in te res se pri va do, no qual se vem ma xi mi -

zan do a pro du ção de bens com alta ren ta bi li da de

de in ver sões fi nan ce i ras (ma de i ras e ce lu lo se),

em bo ra isto cus te a di mi nu i ção da ca pa ci da de de

se ob te rem bens e ser vi ços ori un dos dos ecos sis -

temas na tu ra is, mu i tos dos qua is tem tam bém gran -

de in te res se eco nô mi co di re to.

Con si de ran do-se uma ma i or taxa de fi xa ção

de car bo no nas ár vo res, com pa ra ti va men te com

ou tros ecos sis te mas, tam bém logo se as so ci am

ma i o res per das de água atra vés de pro ces sos de

trans pi ra ção, res trin gin do, des se modo, a dis po ni -

bi li da de para ou tros usos (águas su per fi ci a is ou

sub ter râ ne as). Esta per da pode re sul tar em da nos
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ex tre ma men te crí ti cos de dis po ni bi li za ção da água

em di ver sas fa ses do ano, e com con se qüên ci as ad -

ver sas, que po dem ser da ma i or gra vi da de em re la -

ção tan to aos re cur sos am bi en ta is quan to hu ma nos.

Assim, no caso do pam pa ga ú cho, há que se

res sal tar que a im plan ta ção de ati vi da des no meio

ru ral, des ta can do-se os pro je tos sil vi cul tu ra is, de

for ma am pla, sem ob ser vân cia às re co men da ções 

téc ni cas es pe cí fi cas que con tem plem fra gi li da des

am bi en ta is de es tu dos, já efe tu a dos por inú me ros

ór gãos am bi en ta is (Fe pam, MMA, Iba ma, FZB) e

uni ver si da des, po de rá con du zir a ris cos re a is em

re la ção a ou tros usos pos sí ve is e in clu si ve re co -

men da dos para a re gião. Assim sen do, é al ta men -

te pre o cu pan te a si tu a ção iden ti fi ca da a par tir de

uma aná li se mais apro fun da da do mo men to atu al 

em im plan ta ção para a re gião do bi o ma pam pa,

onde se iden ti fi ca uma cla ra con tra di ção en tre o

mo de lo em ex pan são no Rio Gran de do Sul e

aque les re fe ri dos como sen do de im por tân cia de

in ves ti men tos fu tu ros vi san do um pla ne ja men to

e de sen vol vi men to es tra té gi co do país (CGEE-MP,

2007), pois as mu dan ças que vêm ocor ren do em

todo Pla ne ta es tão sur gin do com uma ve lo cidade 

que não con diz, na ma i or das ve zes, com as con di -

ções que per mi tam se fa zer uma ges tão am bi en tal

ade qua da, vis to que esta, mu i tas ve zes, de pen de

de fa to res le ga is, ad mi nis tra ti vos e po lí ti cos.
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O bi o ma pam pa em ris co? A plan ta ção de pí nus e eu ca lip tos

Entre vis ta com Anto nio Edu ar do Lan na

Anto nio Edu ar do Lan na é en ge nhe i ro ci vil,

for ma do pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio do Ja -

ne i ro (UFRJ), mes tre em Hi dro lo gia, pela Uni ver -

si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS), e

PhD em Ges tão de Re cur sos Hí dri cos, pela Co lo -

ra do Sta te Uni ver sity, dos Esta dos Uni dos. Tam -

bém é pe cu a ris ta no mu ni cí pio de La vras do Sul,

no pam pa ga ú cho e as so ci a do da Apro pam pa,

mem bro da ONG Igré – Ami gos da Ter ra, além de

con sul tor na área de re cur sos hí dri cos de en ti da -

des na ci o na is e in ter na ci o na is.

Na en tre vis ta que con ce deu à IHU On-Line,

pu bli ca da na edi ção 247, de 10 de se tem bro de

2007, sob o tí tu lo “O bi o ma pam pa em ris co? A

plan ta ção de pí nus e eu ca lip tos”, e tam bém pu bli -

ca do nas No tí ci as do Dia do site do IHU

(www.uni si nos.br/ihu), no dia 9 de de zem bro de

2007, Lan na afir ma que “não é ace i tá vel que áre as

de ex pres si vo va lor his tó ri co, cul tu ral e am bi en tal

e de gran de po ten ci al eco nô mi co se jam al te ra das

para dar lu gar a ati vi da des que eco no mi ca men te

não são tão ren tá ve is quan to uma pe cuá ria mo -

der na, que apro ve i te as enor mes van ta gens com -

pa ra ti vas do pam pa, para pro du zir a car ne que o

mun do de se ja con su mir”.

IHU On-Line – Sen do o se nhor pro pri e tá rio

de ter ras no pam pa ga ú cho, qual é a sua

ava li a ção da re gião?

Edu ar do Lan na – O pam pa tem vá ri os as pec tos

de in te res se. Sob o pon to de vis ta his tó ri co-cul tu -

ral, nele es tão as ori gens do ar qué ti po do ga ú cho.

Toda tra di ção ga ú cha, cul tu a da por tan tos

CTGs22 es pa lha dos pelo Bra sil e pelo mun do, vem 

do pam pa: os gran des es pa ços, a lida com o gado, 

o ca va lo, com pa nhe i ro nes sa jor na da. Sob o pon -

to de vis ta pa i sa gís ti co, tra ta-se de uma das mais

be las pa i sa gens do mun do, que emo ci o na a to dos

que têm o pri vi lé gio de co nhe cê-la. A BR-293, que

cor ta o pam pa no sen ti do les te-oes te, de Pe lo tas a

Qu a raí, apre sen ta aos seus vi a jan tes um ce ná rio

do qual nun ca irão es que cer. Sob o pon to de vis ta

am bi en tal, além de ser o úni co bi o ma bra si le i ro

que se ma ni fes ta em um só es ta do, o Rio Gran de

do Sul, são pou cas as re giões no mun do que apre -

sen tam esta enor me di ver si da de de es pé ci es cam -

pes tres. Em ter mos flo rís ti cos, são cer ca de 450 es -

pé ci es de gra mí ne as for ra ge i ras e mais de 150

es pé ci es de le gu mi no sas, sem con tar as com pos -

tas e ou tras que to ta li zam cer ca de 3000 es pé ci es,

en si nam pro fes so res do De par ta men to de Bo tâ ni -

ca da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul

(UFRGS). A fa u na é com pos ta por gran de nú me ro

de pás sa ros e ani ma is de pe que no por te, pe i xes,

an fí bi os, rép te is, ma mí fe ros etc. Sob o pon to de

vis ta eco nô mi co, exis te uma enor me opor tu ni da -

de re pre sen ta da pela pro du ção de car ne de gado

bo vi no, em cam pos na tu ra is com gran de di ver si -

da de, sem ne ces si da de de su ple men ta ção ali men -

tar, o que lhe con fe re um sa bor es pe ci al, sem

igual. É a me lhor car ne do mun do, que o mer ca -

do so fis ti ca do dos pa í ses mais de sen vol vi dos de -

se ja con su mir e pa gar por isto. Bem ma ne ja do, e

com me lho ri as no cam po na ti vo re pre sen ta das

pela corre ção de aci dez, adu ba ção e plan tio de

es pé ci es hi ber na is, pode-se atin gir pro du ções de
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1000 kg por ano de car ne de qua li da de ex tra or di -

ná ria em cada hec ta re, de acor do com pes qui sas

rea li za das pelo De par ta men to de Plan tas For ra -

ge i ras e Agro me te o ro lo gia da UFRGS. Com a car -

ne va len do atu al men te mais de R$ 2,20 o qui lo,

isto re pre sen ta mais de R$ 2.200,00 de re ce i ta

bru ta por hec ta re em cada ano, bem mais do que

em qual quer ou tra ati vi da de nes se bi o ma, in clu in -

do a agri cul tu ra e a sil vi cul tu ra.

IHU On-Line – O pam pa com por ta a de man -

da das cul tu ras de pí nus e eu ca lip to?

Edu ar do Lan na – Se ele com por ta o pí nus e o

eu ca lip to, a res pos ta mais evi den te é: para quê?

Para que trans for mar este am bi en te úni co que te -

mos ain da o pri vi lé gio de co nhe cer em um “de ser -

to ver de” de plan ta ções de ár vo res, que não são

na tu ra is na re gião? Para que com pro me ter a di -

ver si da de bi o ló gi ca, al te rar a be lís si ma pa i sa gem,

trans for mar ra di cal men te o am bi en te de for ma -

ção do ga ú cho por uma ati vi da de cuja ren ta bi li da -

de não al can ça a do cam po bem ma ne ja do, e cuja 

con ti nu i da de se re su me a al gu mas pou cas dé ca -

das? O que será das áre as flo res ta das da qui a 20

anos, quan do o pí nus e o eu ca lip to de re bro te não 

mais se rão eco no mi ca men te viá ve is, e quan do

toda a di ver si da de bi o ló gi ca atu al es ti ver ex tin ta?

Como pro mo ver a re com po si ção des ses cam pos?

E a que cus tos? Que ex pli ca ções os que de fen dem 

a sil vi cul tu ra na re gião da rão para seus netos?

IHU On-Line – Como o se nhor per ce be a uti -

li za ção de gran des po ten ci a is hí dri cos uti li -

za dos para a ir ri ga ção de eu ca lip tos? A

água de qua li da de en con tra da no pam pa

ga ú cho de ve ria ser uti li za da para ou tro fim?

Edu ar do Lan na – Não cons ta que o eu ca lip to

será ir ri ga do na re gião, mas, sem dú vi da, é um

gran de con su mi dor de água, com pa ra do ao cam -

po na ti vo que vai ser eli mi na do. Essa re gião apre -

sen ta, em boa par te do ano, ba lan ço hí dri co de fi -

ci tá rio. Ao se in tro du zir uma es pé cie co nhe ci da

por seu gran de con su mo de água, ex pres si va men -

te ma i or do que o con su mo do cam po na ti vo, a

ten dên cia é o agra va men to das con di ções de su -

pri men to aos usuá ri os atu a is de água, como a ori -

zi cul tu ra e o abas te ci men to das ci da des. A água

do pam pa já está qua se que to tal men te com pro -

me ti da com os atu a is usuá ri os, e a si tu a ção de les

cer ta men te será agra va da, tan to mais quan to

ma i or for a área des ti na da à sil vi cul tu ra. E ocor re

aí um ci clo per ver so: a es cas sez de água re gi o nal – 

ao con trá rio de im pe dir o in gres so de ati vi da des

que a usam de for ma in ten sa, como o plan tio de

eu ca lip to, ou con tro lar a ir ri ga ção per du lá ria de

ar roz – le va rá à de ci são de se cons tru ir re ser va tó -

ri os de re gu la ri za ção (bar ra gens). Essas bar ra gens 

inun dam mais cam pos na ti vos e en se jam o in cre -

men to das áre as ir ri ga das de ar roz, que in va dem

áre as de pro te ção per ma nen te, ou seja, as vár ze as 

ri be i ri nhas aos rios e ar ro i os da re gião, re du zin do

ou tras áre as com ex pres si vo va lor am bi en tal.

Tudo isto con tri bui para gran des al te ra ções do

pam pa, que tra zem o ris co de des ca rac te ri zá-lo.

IHU On-Line – O eu ca lip to é uma plan ta

que de man da mu i ta ne ces si da de de água.

Pen san do em pos sí ve is pe río dos de es cas -

sez hí dri ca no pam pa, a in tro du ção des sas

mo no cul tu ras afe ta rá o ma nan ci al hí dri co

da re gião? De que ma ne i ra?

Edu ar do Lan na – Cer ta men te ha ve rá al te ra ções. 

Exis tem es tu dos em vá ri os pa í ses que cons ta ta ram 

isto. Mes mo no Bra sil, exis ti ram áre as úmi das que

fo ram se ca das com em pre go de eu ca lip to – aliás,

co men ta-se ser um bom uso para essa es pé cie: se -

car áre as úmi das. O pro ble ma é que são pou cas as 

pes qui sas na re gião e por isto os im pac tos que se -

rão ca u sa dos não fo ram ain da ava li a dos. Des ta

for ma, um bi o ma pou co co nhe ci do como o pam -

pa está em ris co de ser al ta men te al te ra do an tes

que se jam ava li a das as con se qüên ci as ne fas tas

para a so ci e da de atu al e para as ge ra ções futuras.

IHU On-Line – As em pre sas de ce lu lo se,

apro pri an do-se de áre as pró xi mas ao Aqüí -

fe ro Gu a ra ni, po dem co lo car em ris co esse

re ser va tó rio de água doce?

Edu ar do Lan na – Deve ser re co nhe ci do que o

Aqüí fe ro Gu a ra ni é um gi gan tes co re ser va tó rio

sub ter râ neo de água doce e que há uma des pro -

por ção en tre o gran de uso de água que será con -

su mi da pelo eu ca lip to e es sas gi gan tes cas re ser vas 

exis ten tes. Ocor re, po rém, que, ao con trá rio do
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que exis te no ima gi ná rio das pes so as, esse gran de

re ser va tó rio não é algo con tí nuo. Exis tem inú me -

ros com par ti men tos não co mu ni cá ve is en tre si,

que fo ram cri a dos pe los mo vi men tos tec tô ni cos.

Des ta for ma, pode ser con si de ra da a hi pó te se de

que áre as ex pres si vas com eu ca lip tos se lo ca li zem

so bre com par ti men tos iso la dos do Aqüí fe ro Gu a -

ra ni que se rão afe ta dos. Isto é par ti cu lar men te

mais gra ve de vi do ao fato de que as áre as de re -

car ga do aqüí fe ro são, via de re gra, áre as com

solo are no so que apre sen tam pou cas al ter na ti vas

de uso além da pe cuá ria e sil vi cul tu ra e, por isto,

têm me nor va lor de mer ca do. São es sas as áre as

pre fe ri das pela sil vi cul tu ra, já que o pe cu a ris ta ain -

da não se deu con ta do po ten ci al de uso do cam -

po na ti vo e, por isto, o mer ca do não va lo ri zou

como de ve ria as áre as des ti na das à pe cuá ria. Des -

ta for ma, em bo ra não exis tam es tu dos a res pe i to,

não são des car tá ve is as pos si bi li da des de ha ver o

ris co que a pergunta menciona.

IHU On-Line – Com a im plan ta ção da mo -

no cul tu ra de pí nus e eu ca lip to no pam pa

ga ú cho, po de rá se de cre tar o fim da ati vi da -

de pe cu a ris ta na re gião?

Edu ar do Lan na – De pen de mu i to como ocor re -

rá. Não acre di to que o pam pa todo seja ocu pa do

por eu ca lip to e pí nus. Des ta for ma, sem pre so bra -

rá al gu ma área para a pe cuá ria. No en tan to, in sis -

to: não é ace i tá vel que áre as de ex pres si vo va lor

his tó ri co, cul tu ral e am bi en tal, e gran de po ten ci al

eco nô mi co, se jam al te ra das para dar lu gar a ati vi -

da des que eco no mi ca men te não são tão ren tá ve is 

quan to uma pe cuá ria mo der na, que apro ve i te as

enor mes van ta gens com pa ra ti vas do pam pa, para 

pro du zir a car ne que o mun do de se ja consumir.

IHU On-Line – Po dem sur gir pro ble mas e

con se qüên ci as so ci o e co nô mi cas e am bi -

en ta is com o au men to da plan ta ção de

eu ca lip tos?

Edu ar do Lan na – A esse pro pó si to, cabe co men -

tar que exis te um es tu do mu i to abran gen te re a li za -

do pela Fe pam, pela Fun da ção Zo o bo tâ ni ca e

pelo De par ta men to de Flo res tas e Áre as Pro te gi -

das do es ta do do Rio Gran de do Sul, com apo io

de es pe ci a lis tas de vá ri as uni ver si da des, que de fi -

niu 45 Uni da des de Pa i sa gem Na tu ral – UPN e

in di cou, por meio de uma ma triz de vul ne ra bi li da -

de, 12 UPNs com ba i xo grau de res tri ção à sil vi cul -

tu ra, 15 com mé dio grau e 18 com alto grau de

res tri ção. Ele foi cha ma do de “Zo ne a men to

Ambi en tal para Ati vi da de de Sil vi cul tu ra no Rio

Gran de do Sul – ZAS”. Por que o es ta do, que ela -

bo rou este es tu do com alto ní vel de qua li da de,

não o ado ta como re fe rên cia para li cen ci a men to?

Não es tou aqui me co lo can do em uma po si ção

ex tre ma con tra o eu ca lip to. Acho que nas 12

UPNs com ba i xo grau de res tri ção não ha ve ria

ma i o res pro ble mas para o seu plan tio, des de que

ado ta das as pre ca u ções mí ni mas que o ZAS de ter -

mi na. O mes mo po de ria ocor rer nas 15 UPNs com 

mé dio grau de res tri ção, em que as pre ca u ções se -

rão ma i o res. Por que in sis tir em ocu par par te das

18 UPNs com alto grau de res tri ção? Por que não

con si de rar este es tu do, ela bo ra do pelo pró prio es -

ta do, como base para o li cen ci a men to? A ra zão é

que por al gu ma ra zão ele não agra dou às em pre -

sas de ce lu lo se e às de sil vi cul tu ra. Por que ra zão?

Cer ta men te por ques tões eco nô mi cas. Mu i tas se

an te ci pa ram e ad qui ri ram vas tas ex ten sões de ter -

ra ba ra tas no pam pa com a pers pec ti va de im -

plan ta ção de flo res tas de eu ca lip to. Cor re ram um

ris co, pois na épo ca não ha via o ZAS, e não que -

rem per der com suas apos tas. Estão com pro me -

ten do am bi en tes de ex pres si vo va lor am bi en tal e

cul tu ral, e com gran de po ten ci al eco nô mi co, re a -

fir mo, ape nas le van do em con si de ra ção o au men -

to de seus lu cros ime di a tos. Para ame ni zar, de cla -

ram, como re cen te men te, que usam ape nas me ta de 

das áre as que ad qui ri ram: se es sas es tão nas 12

UPNs com ba i xas res tri ções, pos si vel men te es ta ria

tudo bem. Mas se es ti ve rem – e mu i tas es tão – nas

18 UPNs com alta res tri ção à sil vi cul tu ra, de i xar

me ta de sem eu ca lip to é mu i to pou co.

IHU On-Line – Em que con sis te o tra ba lho

da Apro pam pa? Essa ati vi da de pode ser

uma al ter na ti va a sil vi cul tu ra?

Edu ar do Lan na – A Apro pam pa é uma as so ci a -

ção cul tu ral, so ci al e de pes qui sa, sem fins lu cra ti -

vos, for ma da por pro du to res ru ra is, in dús tria fri -
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go rí fi ca, va re jo e ou tros agen tes li ga dos à ca de ia

da bo vi no cul tu ra de cor te de for ma di re ta ou in di -

re ta, e que têm como o seu prin ci pal ob je ti vo a

pre ser va ção e pro te ção da in di ca ção ge o grá fi ca

da car ne, cou ro e seus de ri va dos, da re gião “Pam -

pa Ga ú cho da Cam pa nha Me ri di o nal”. Entre ou -

tros ob je ti vos, exis te o de ofer tar pro du tos da pe -

cuá ria bo vi na de cor te com ga ran tia de ori gem e

qua li da de – a cer ti fi ca ção de ori gem – ao con su -

mi dor. Por meio da im ple men ta ção de pro ces sos

de qua li da de, o de agre gar va lor aos agen tes en vol -

vi dos na ca de ia pro du ti va da pe cuá ria bo vi na de

cor te. De gran de re le vân cia, a Apro pam pa pre ten -

de de sen vol ver ações que pro mo vam a or ga ni za ção 

e pre ser va ção do pam pa ga ú cho da Cam pa nha Me -

ri di o nal, pro mo ven do es tu dos e agin do jun to às au -

to ri da des com pe ten tes para o aten di men to des te

ob je ti vo, além de es ti mu lar e pro mo ver o po ten ci al

tu rís ti co da re gião, bem como o apri mo ra men to so -

ci o cul tu ral dos as so ci a dos, seus fa mi li a res e co mu -

ni da de. Ma i o res in for mações po dem ser ob ti das

na pá gi na www.car ne do pam pa.com.br.

Em ou tras pa la vras: a Apro pam pa al me ja a

pro mo ção do de sen vol vi men to sus ten tá vel do

pam pa, na re gião por ela de mar ca da, por meio da 

ati vi da de que me lhor con ci lia o cres ci men to eco -

nô mi co com a pro te ção am bi en tal, que é a bo vi -

no cul tu ra de cor te.

Como co men tei an tes, a pe cuá ria de cor te

nes sa re gião pro duz a me lhor car ne do mun do e,

ha ven do um bom ma ne jo, pode che gar a pro du zir 

1000 kg de car ne por hec ta re, em cada ano. Nem

a sil vi cul tu ra ou a agri cul tu ra de ar roz ou soja, mi -

lho etc. po dem ser tão ren tá ve is nes sa re gião. E, o

que é tam bém im por tan te, é pos sí vel con ci li ar a

pe cuá ria de cor te com a pro te ção am bi en tal do

pampa, man ten do e am pli an do os ser vi ços am -

bi en tais que pres ta. Já nos ou tros ca sos, isso não

ocor re, mu i to pelo con trá rio.

IHU On-Line – Sen do o pam pa ga ú cho um

dos ecos sis te mas mais im por tan tes do es ta -

do, ele cor re o ris co de so frer de gra da ções

am bi en ta is ir re ver sí ve is de vi do ao ex ces so

de eu ca lip tos?

Edu ar do Lan na – Sem dú vi da. Após 20 anos de

sil vi cul tu ra, res ta um solo que não mais pro duz eu -

ca lip to com va lor co mer ci al, com os to cos e ra í zes

pro fun das que so bra ram. Quem vai re ti rar isto e a

que cus to? Qu an to tem po le va rá até que o solo se

re cons ti tua? E o cam po na ti vo, quan do será re cu -

pe ra do? Pou cos se pre o cu pam com isto, apa ren -

te men te. E isto, mais uma vez, po de ria ser evi ta do

sim ples men te fa zen do com que o go ver no do

Esta do, e as em pre sas de ce lu lo se e de sil vi cul tu ra, 

ace i tem o Zo ne a men to Ambi en tal para Ati vi da de

de Sil vi cul tu ra no Rio Gran de do Sul (ZAS), ela bo -

ra do pelo go ver no pas sa do como di re triz para o li -

cen ci a men to da sil vi cul tu ra. Como já co men tei

an tes, esse es tu do per mi te o plan tio de eu ca lip to

em gran des ex ten sões re pre sen ta das pe las 12

UPNs com ba i xas res tri ções am bi en ta is ou, mes -

mo, nas 15 UPNs com mé di as res tri ções. Não aca -

tar o ZAS é des me re cer o tra ba lho de um gran de

con tin gen te de téc ni cos do es ta do, al ta men te pre -

pa ra dos, que ela bo ra ram o es tu do por en co men -

da do go ver no pas sa do. É pen sar o fu tu ro com

uma vi são ime di a tis ta, es que cen do as fu tu ras ge -

ra ções. É pos sí vel con ci li ar a pro te ção do pam pa

com a sil vi cul tu ra: bas ta ria ace i tar o que re co men -

da o ZAS. O go ver no atu al, caso não mude as suas 

po lí ti cas nes sa ma té ria, de ve rá car re gar a acu -

sa ção de gran de ne gli gên cia am bi en tal. As em -

pre sas de ce lu lo se e de sil vi cultura po dem ser

acu sa das de in sen si bi li da de am bi en tal e ir res pon -

sa bi li da de so ci al, por con ta de ex pec ta ti vas de lu -

cros ex ces si vos.

IHU On-Line – Pro ble mas com o plan tio de

eu ca lip to ocor rem ape nas no Rio Gran de do 

Sul ou se es ten dem até o Uru guai e Argen ti -

na? Como o se nhor per ce be as po lí ti cas pú -

bli cas de sen vol vi das nes tes dois pa í ses?

Edu ar do Lan na – Te nho pou cos de ta lhes so bre

as po lí ti cas que nos sos ir mãos do Pra ta ado tam

nes se sen ti do, mas me pa re ce não se rem mu i to di -

fe ren tes da que las que es tão sen do ado ta das no

Rio Gran de do Sul. A “Gu er ra das Pa pe le i ras”,

que está co lo can do a Argen ti na e o Uru guai em

acir ra das dis cus sões, mos tra que os pro ble mas

vão além das fron te i ras bra si le i ras. É todo o pam -

pa, que se en ten de a es tes pa í ses, que se en con tra

ame a ça do. Infe liz men te, as gran des or ga ni za ções

da ca de ia de ce lu lo se des co bri ram essa re gião ex -
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cep ci o nal, que, além de gran de pro du ti vi da de na

cul tu ra de eu ca lip to, tem a fa vor de las o re la ti va -

men te ba i xo cus to das ter ras, de vi do à pe cuá ria

pou co tec ni fi ca da ne las pra ti ca da. No en tan to, a

qua li da de da car ne que aqui se pro duz é co nhe ci -

da mun di al men te. Fa lar de car ne ar gen ti na ou

uru gua ia é ates tar essa qua li da de. E a car ne que

pro du zi mos no pam pa ga ú cho em ge ral, e a car ne

que pro du zi mos na Apro pam pa, em es pe ci al, em

nada di fe re da car ne dos nos sos vi zi nhos. Tal vez

de vês se mos nos unir nes se es for ço de va lo ri zar a

car ne pro du zi da nes ses cam pos, di vul gan do as

téc ni cas de ma ne jo que per mi tem al can çar ren ta -

bi li da des su pe ri o res à da sil vi cul tu ra, como for ma

de con tro lar o avan ço da de gra da ção des ses cam -

pos. A UFRGS já faz isto, ao pro mo ver anu al men te 

um sim pó sio de for ra ge i ras e pro du ção ani mal

vol ta do para a sus ten ta bi li da de pro du ti va do bi o -

ma pam pa. Essas in for ma ções pre ci sam ser com -

par ti lha das e as si mi la das por to dos: os pe cu a ris tas 

de to dos os pa í ses e os seus go ver nan tes. As fu tu ras 

ge ra ções cer ta men te nos co bra rão pela omis são.
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So men te 41% do pam pa ga ú cho está pre ser va do,

re ve la ma pe a men to do bi o ma

Entre vis ta com He in rich Ha se nack

He in rich Ha se nack é gra du a do em Ge o gra fia 

e mes tre em Eco lo gia pela Uni ver si da de Fe de ral

do Rio Gran de do Sul (UFRGS). Ele co or de nou o

ma pe a men to do bi o ma pam pa en tre 2004 e 2006. 

Atu al men te, é do cen te da mes ma uni ver si da de.

Na en tre vis ta que He in rich con ce deu à IHU

On-Line, di vul ga da nas No tí ci as do Dia do site

do IHU (www.uni si nos./br/ihu), no dia 18 de ja ne i -

ro de 2008, o pes qui sa dor re ve lou que 41% da co -

ber tu ra ve ge tal do Bi o ma Pam pa está pre ser va do.

Para con ti nu ar com esse per cen tu al po si ti vo, o

pro fes sor He in rich ga ran te que só exis tem dois ca -

mi nhos: um “é iden ti fi car áre as bem con ser va das

de di fe ren tes fi si o no mi as no Bi o ma e trans for mar

o que for pos sí vel em uni da des de con ser va ção”, e 

o ou tro “é de fi nir, para es tes 41% com co ber tu ra

na tu ral, um tipo de uso que não re mo va esta co -

ber tu ra, per mi tin do si mul ta ne a men te a ati vi da de

eco nô mi ca e a con ser va ção”. Ha se nack lem bra

ain da que todo tipo de cul tu ra in tro du zi do na re -

gião traz como “con se qüên cia a re mo ção da ve ge -

ta ção na tu ral”. No pas sa do, o ar roz, a soja e o mi -

lho con tri bu í ram para a de vas ta ção do bi o ma, e,

atu al men te, “a sil vi cul tu ra é a ati vi da de que mais

con ver te o cam po na ti vo”, ava lia. As ár vo res res -

pon sá ve is pela pro du ção de ce lu lo se, no en tan to,

têm o “in co ve ni en te adi ci o nal de que es ta rão subs -

ti tu in do uma co ber tu ra ori gi nal cam pes tre por um

cul ti vo ar bó reo”, con si de ra.

IHU On-Line – O se nhor re a li zou es tu dos no 

pam pa ga ú cho en tre 2004 e 2006. Qual é a

sua ava li a ção do lo cal? Algum re sul ta do lhe 

sur pre en deu?

He in rich Ha se nack – Eu co or de nei o tra ba lho

de ma pe a men to da co ber tu ra ve ge tal do bi o ma

pam pa, o qual con tou com uma equi pe de pro fis -

si o na is da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de

do Sul (UFRGS). Par ti ci pa ram do pro ces so pes qui -

sa do res do Cen tro de Eco lo gia, De par ta men to de

Bo tâ ni ca e Cen tro de Sen so ri a men to Re mo to e da 

Embra pa (Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro -

pe cuá ria) (de Cli ma Tem pe ra do, de Pe lo tas, e Pe -

cuá ria Sul, de Bagé). Faz par te de um pro je to ma i or

do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, cujo ob je ti vo foi

o Ma pe a men to da co ber tu ra ve ge tal dos bi o mas

bra si le i ros e para o qual foi lan ça do um Edi tal. De

fato, ha via a ex pec ta ti va de que as for ma ções

cam pes tres es ta ri am me lhor con ser va das do que

as for ma ções flo res ta is, em bo ra não ti vés se mos

uma idéia de va lo res.

IHU On-Line – Como tem se dado a in te ra -

ção en tre flo ra-fa u na-solo-cli ma no bi o ma?

He in rich Ha se nack – Esta é uma per gun ta com -

ple xa, já que o ob je ti vo foi o ma pe a men to da ve -

ge ta ção, por tan to com ca rá ter mais fi si o nô mi co e

me nos flo rís ti co. O ma pe a men to, en tre tan to, ofe -

re ce ele men tos que po dem con tri bu ir para es tu -

dos so bre es sas in te ra ções. É pro vá vel que re giões 

com tem pe ra tu ras mais ame nas e com me nor pre -

ci pi ta ção apre sen tem uma ri que za de es pé ci es ve -

ge ta is me nor. O mes mo é vá li do para so los pou co

de sen vol vi dos. Embo ra inú me ras es pé ci es da fa u -

na usem áre as cam pes tres e flo res ta is, a com po si ção

da fa u na em am bi en tes cam pes tres é, pro va vel -

men te, di fe ren te da que la ob ser va da em am bi en -

tes flo res ta is.
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IHU On-Line – Cer ca de 40% da co ber tu ra

ve ge tal do bi o ma pam pa está con ser va da.

Que ati tu des de vem ser to ma das para pre -

ser var esse per cen tu al nos pró xi mos anos?

He in rich Ha se nack – Há duas for mas. Uma é

iden ti fi car áre as bem con ser va das de di fe ren tes fi -

si o no mi as no Bi o ma e trans for mar o que for pos sí -

vel em uni da des de con ser va ção. A se gun da al ter -

na ti va é de fi nir, para es tes 40% com co ber tu ra

na tu ral, um tipo de uso que não re mo va esta co -

ber tu ra, per mi tin do si mul ta ne a men te a ati vi da de

eco nô mi ca e a con ser va ção.

IHU On-Line – Esse per cen tu al de pre ser va -

ção é su fi ci en te?

He in rich Ha se nack – Sim, des de que as uni da -

des de con ser va ção se jam im ple men ta das de fato

e não ape nas no pa pel e que a ati vi da de eco nô mi -

ca seja de fato sus ten tá vel, isto é, que a ati vi da de

pe cuá ria, por exem plo, te nha uma lo ta ção que

ga ran ta a di ver si da de de es pé ci es na ti vas do cam -

po, a pro te ção do solo e a con vi vên cia com es pé -

ci es da fa u na na ti va.

IHU On-Line – Que fa to res con tri bu í ram

para a de vas ta ção de mais da me ta de do

pam pa ga ú cho? A in tro du ção da sil vi cul tu -

ra na re gião agra va rá os per cen tu a is des ta -

ca dos pelo ma pe a men to?

He in rich Ha se nack – Toda a ati vi da de agrí co la, 

tan to com cul tu ras anu a is quan to com cul ti vos

per ma nen tes, teve como con se qüên cia a re mo ção 

da ve ge ta ção na tu ral. No pas sa do, o ar roz foi a

cul tu ra que pra ti ca men te eli mi nou os cam pos

úmi dos e ba nha dos do bi o ma. Mais re cen te men -

te, de acor do com os pre ços no mer ca do in ter na -

ci o nal, a soja e o mi lho têm sido cul ti va dos em

áre as pre té ri tas de cam po. Esta ati vi da de com pro -

me teu es pe ci al men te os cam pos das Mis sões e do

Pla nal to Mé dio. Hoje, es tes cul ti vos já atin gem

áre as na Cam pa nha tam bém. Atu al men te, a sil vi -

cul tu ra é a ati vi da de que mais con ver te o cam po

na ti vo. O avan ço de qual quer des tas ati vi da des

re pre sen ta ris co à co ber tu ra na tu ral. A sil vi cul tu ra

tem o in co ve ni en te adi ci o nal de que es ta rá subs ti -

tu in do uma co ber tu ra ori gi nal cam pes tre por um

cul ti vo ar bó reo. Em re la ção à Ser ra do Su des te,

onde par te da co ber tu ra ori gi nal foi flo res tal, isto é 

com pre en sí vel. Já em re la ção à Cam pa nha, eu

não diria o mesmo.

IHU On-Line – Se gun do o ma pe a men to, os

eco lo gis tas não de mons tram pre o cu pa ção

com as di ver sas es pé ci es cul ti va das na re -

gião, mas sim a ado ção de prá ti cas de pro du -

ção, que são ina de qua das à re a li da de am bi en -

tal do bi o ma. É pos sí vel re a li zar téc ni cas de 

ma ne jo em que as di ver sas cul tu ras pos sam 

con vi ver de ma ne i ra ade qua da com a re a li -

da de do pam pa ga ú cho, man ten do, ao mes -

mo tem po, a vi ta li da de do ecos sis te ma?

He in rich Ha se nack – Há es pa ço para a pro du -

ção e para a con ser va ção. É ne ces sá rio, com base

nas in for ma ções que te mos, es ta be le cer qua is são

as me lho res áre as para pro du zir e para con ser var.

Exis tem áre as boas tan to para pro du ção quan to

para con ser va ção. Para es tas áre as, de ve mos ter o

bom sen so de es ta be le cer li mi tes para uma e ou tra.

IHU On-Line – A par tir des se ma pe a men to

re a li za do no pam pa, se rão cri a dos pro gra -

mas es ta du a is que vi sem o uso sus ten tá vel

da bi o di ver si da de da re gião?

He in rich Ha se nack – O ob je ti vo que o Mi nis té -

rio do Meio Ambi en te teve ao lan çar o edi tal de

ma pe a men to da co ber tu ra ve ge tal dos bi o mas

bra si le i ros foi de ter da dos mais re cen tes so bre o

es ta do de con ser va ção da ve ge ta ção, já que o úl ti -

mo le van ta men to ha via sido re a li za do pelo Pro je -

to Ra dam bra sil, na dé ca da de 1970. Este dado é

mais um ele men to que se es pe ra ve nha a ser uti li -

za do em to dos os ní ve is para o pla ne ja men to e

para a ges tão do ter ri tó rio.
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Agri cul tu ra x mo no cul tu ra: o em po bre ci men to do bi o ma

Entre vis ta com Le o nar do Mel ga re jo

Le o nar do Mel ga re jo é gra du a do em Enge -

nha ria Agrô no ma e dou tor em Enge nha ria de Pro -

du ção, pela Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta -

ri na (UFSC). É mem bro do Insti tu to Na ci o nal de

Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria (Incra), no Rio

Gran de do Sul.

De fen sor da agri cul tu ra fa mi li ar pro ve ni en te

de fa mí li as as sen ta das, o en ge nhe i ro agrô no mo

acre di ta “não ser pos sí vel man ter a pro du ti vi da de, 

con ser var ou re cu pe rar o am bi en te e, ao mes mo

tem po, im plan tar es tas mega-la vou ras de eu ca lip -

to para ex por ta ção de pas ta de ce lu lo se”. Em en -

tre vis ta con ce di da à IHU On-Line e pu bli ca da na

edi ção 247, de 10 de de zem bro de 2007, sob o tí -

tu lo “Agri cul tu ra e mo no cul tu ra: o em po bre ci -

men to do bi o ma”, Mel ga re jo afir ma que “a agri -

cul tu ra fa mi li ar de pen de de um re la ci o na men to

qua se sim bió ti co com o am bi en te e é aves sa à mo -

no cul tu ra por que pre ci sa ocu par ple na men te a

mão-de-obra e mi ni mi zar ris cos de fa lên cia, em si -

tu a ções de cri se cli má ti ca ou de os ci la ções de pre -

ços de mer ca do”.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia os as -

sen ta men tos na re gião do pam pa?

Le o nar do Mel ga re jo – Exis tem mu i tos as pec tos

a se rem con si de ra dos, na ava li a ção de as sen ta -

men tos. De um lado, te mos o fato de que as fa mí -

li as aces sam me lho res con di ções de vida, re a li zan -

do ati vi da des pro du ti vas que ga ran tem, além da

subsis tên cia, pos si bi li da des con cre tas de me lho -

ri as con ti nu a das. As áre as atu al men te ocu pa das

por as sen ta men tos, an te ri or men te fa zen das do

tipo tra di ci o nal, tam bém se mos tram so ci al men te

mais úte is, e ten dem a ex pan dir sua con tri bu i ção

po ten ci al ao de sen vol vi men to mu ni ci pal. E isto

não ape nas em fun ção das no vas ocu pa ções pro -

du ti vas, em vis ta da ren da e dos em pre gos

ge ra dos. Tra ta-se, tam bém, do sur gi men to de es -

tra das, de re des de ener gia, da ins ta la ção de po -

ços ar te si a nos, es co las e toda uma rede de ser vi -

ços, aqui si ção e tro cas de in su mos e pro du tos.

Tudo isto de cor re da es tru tu ra ção do te ci do so ci al

que os as sen ta men tos cons ti tu em, e mo di fi ca as

pos si bi li da des de de sen vol vi men to dos es pa ços

em ques tão. Então, é pos sí vel afir mar que os as -

sen ta men tos se cons ti tu em numa es pé cie de ins -

tru men to que dá base à cons ti tu i ção de um te ci do

so ci al que atrai in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra

so ci al, im pon do nova di nâ mi ca aos pro ces sos de

de sen vol vi men to ter ri to ri al.

Ambi en tal men te fa lan do

Sob o pon to de vis ta do am bi en te, é im por -

tan te lem brar que des de 2002 a cri a ção de as -

sen ta men tos se con di ci o na à ob ten ção de li cen -

ças pré vi as, emi ti das pe los ór gãos am bi en ta is.

Estas LPs apon tam me di das que, re a li za das,

pos si bi li tam a ob ten ção de Li cen ças para Ope -

ra ção das uni da des pro du ti vas. Tra ta-se de algo

im por tan te que, in fe liz men te, ain da não al can ça 

todo o con jun to dos pro du to res ru ra is. O fato de 

que pou cos es ta be le ci men tos do tipo tra di ci o nal 

se pre o cu pam com o tema pode ser cons ta ta do

no pas si vo am bi en tal iden ti fi ca do, e a ser re cu -

pe ra do após a cons ti tu i ção dos as sen ta men tos,

em áre as ad qui ri das pelo Incra. Isto tam bém in -

di ca que, des de uma pers pec ti va am bi en tal, os

as sen ta men tos con tri bu em para a re cu pe ra ção

de pro ble mas de cor ren tes da for ma como aque -
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las áre as eram ex plo ra das, pe los pro pri e tá ri os

an te ri o res.

IHU On-Line – Em que as al te ra ções no bi o -

ma afe tam o pro ces so dos as sen ta men tos?

Le o nar do Mel ga re jo – No caso do plan tio de

eu ca lip tos para ex por ta ção de pas ta de ce lu lo se,

em que a al te ra ção é ra di cal, os im pac tos são evi -

den te men te ne ga ti vos, já no pre sen te, e no fu tu ro

pró xi mo ten dem a ser am pli a dos. Do pon to de

vis ta pro du ti vo, cabe lem brar que a prin ci pal ati vi -

da de eco nô mi ca da agri cul tu ra fa mi li ar é a pro du -

ção le i te i ra e que os re ba nhos de pen dem das pas -

ta gens e de la vou ras as so ci a das, que as se gu ram

ali men ta ção su ple men tar. Tra ta-se de plan tas de

ra í zes su per fi ci a is, que de pen dem de len çóis freá -

ti cos pou co pro fun dos. Como elas irão con cor rer

com os eu ca lip tos, nas con di ções de es cas sez de

chu va que são tí pi cas da re gião da cam pa nha? A

na tu re za im pe diu, ao lon go de mi lê ni os, que flo -

res tas se de sen vol ves sem na Me ta de Sul. Elas não

ocor rem ali por que o am bi en te não é ade qua do à

ex pan são de plan tas de gran de por te. Então, pa -

re ce evi den te que o plan tio de um mi lhão de hec -

ta res com eu ca lip to ten de a pro vo car um de sas tre

eco ló gi co de gran des pro por ções. A ex plo ra ção

da ce lu lo se, no cur to pra zo, com cer te za será bem

su ce di da e os in ves ti do res te rão mo ti vos para sa -

tis fa ção na pri me i ra dé ca da. Po rém, para a agri -

cul tu ra fa mi li ar e para o de sen vol vi men to ter ri to ri al

da Me ta de Sul, os pre ju í zos po de rão ser ir re pa rá -

ve is. Os im pac tos se rão ine vi tá ve is em ter mos da

ero são ge né ti ca das pas ta gens, da re du ção na dis -

po ni bi li da de de água, do es fa ce la men to do te ci do

so ci al e do em po bre ci men to ter ri to ri al. No fu tu ro,

res ta rão os to cos como he ran ça tris te das de ci sões

to ma das nes ta épo ca, e uma al te ra ção no bi o ma

que com pro me te rá as pos si bi li da des de de sen vol -

vi men to das fa mí li as as sen ta das e dos mu ni cí pi os

onde os as sen ta men tos são es ta be le ci dos.

IHU On-Line – Como as fa mí li as as sen ta das 

se re la ci o nam e se adap tam ao bi o ma pam -

pa e como elas re a gem di an te dos im pac tos

am bi en ta is pro ve ni en tes das gran des in dús -

tri as de ce lu lo se?

Le o nar do Mel ga re jo – As fa mí li as as sen ta das

re ce bem apo io em ter mos de cré di tos e in ves ti -

men tos pú bli cos, que es ti mu lam pro ces sos so ci o -

pro du ti vos com pa tí ve is com as ca rac te rís ti cas da

agri cul tu ra fa mi li ar. Estes in ves ti men tos in clu em

ori en ta ções téc ni cas, que ob je ti vam con so li dar

sis te mas lo ca is de pro du ção in te gra dos aos mer -

ca dos re gi o na is. Como se tra ta da cons ti tu i ção de

re des de co o pe ra ção, é evi den te que ame a ças ex -

ter nas ao pro je to de fu tu ro que está em cons tru -

ção são vis tas com pre o cu pa ção. Nes te sen ti do,

quan do la vou ras de mi lho si tu a das pró xi mas a

gran des áre as cul ti va das com eu ca lip tos, pres si o -

na das pela fal ta de água, co me çam a pen do ar an -

tes do tem po, e não pro du zem grãos, to dos fi cam

sa ben do. Qu an do um ri a cho di mi nui seu flu xo, ou 

uma área ala ga di ça de sa pa re ce, o si nal de alar me

se es pa lha. Qu an do ja va lis, ca tur ri tas, co a tis, ta -

tus, sor ros, ra po sas e todo um uni ver so de ani ma is 

do cam po, acos sa dos pela fal ta de es pa ço, in va -

dem as ro ças e os quin ta is, des tro em as plan ta -

ções, as fa mí li as se re vol tam. Este é o qua dro que

nos che ga, tra zi do por agri cul to res as sen ta dos.

Eles di zem: “As la vou ras de eu ca lip to es tão ape -

nas co me çan do a ser plan ta das, e a vida já se mos -

tra mu i to di fi cul ta da. Se isso for adi an te, como é

que vai ser?”.

IHU On-Line – Como o Incra tem tra ba lha do 

com a de gra da ção do bi o ma pam pa pelo

avan ço do agro ne gó cio e da mo no cul tu ra de 

pí nus e eu ca lip to?

Le o nar do Mel ga re jo – O Incra é pro pri e tá rio

das ter ras onde os as sen ta men tos são cons ti tu í -

dos. Os agri cul to res re ce bem o lote atra vés de

con tra to de ces são de uso, e de vem se guir nor mas 

e ori en ta ções es ta be le ci das pelo Incra. Estas re gras

de con du ta se pren dem à ne ces si da de de ra ci o na -

li za ção dos in ves ti men tos, em uma pers pec ti va de

lon go pra zo ori en ta da pelo Pro gra ma Na ci o nal de 

Re for ma Agrá ria, e ob je ti vam es ti mu lar o de sen -

vol vi men to sus ten tá vel, das fa mí li as e do meio

onde se in se rem. Os lo tes in di vi du a is são di men -

si o na dos de for ma a per mi tir o es ta be le ci men to

de um má xi mo de fa mí li as, em cada área, con si -

de ran do a ca pa ci da de de uso dos so los e ou tras

ca rac te rís ti cas do am bi en te re gi o nal. Entre tan to,

com a atra ti vi da de da pro pa gan da e da das as ca -

rên ci as his tó ri cas da Me ta de Sul, exis tem lo tes

onde al guns agri cul to res cul ti va ram até 50% da
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área útil com eu ca lip tos. Estes es tão so fren do pro -

ces sos ad mi nis tra ti vos que, no li mi te, po dem le var 

ao can ce la men to dos con tra tos, si tu a ção em que

aque las fa mí li as po dem per der o lote, sen do subs -

ti tu í das por agri cul to res sem ter ra dos mu i tos que

es tão acam pa dos, es pe ran do avan ços do pro gra -

ma de re for ma agrá ria.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia a atu a -

ção do Pro gra ma Na ci o nal de Re for ma Agrá -

ria no pam pa ga ú cho?

Le o nar do Mel ga re jo – A His tó ria e os ci clos de

Desen vol vi men to do Esta do mos tram a im por -

tân cia da agri cul tu ra fa mi li ar. Qu an do os co lo nos 

ita li a nos e ale mães che ga ram, a re gião da Cam -

pa nha era con si de ra da rica, de sen vol vi da, e no

nor te se con cen tra vam as ter ras de me nor va lor.

Os imi gran tes fo ram di re ci o na dos para o nor te,

para as áre as de me nor de sen vol vi men to, e ali

cons tru í ram, com seu tra ba lho, o que hoje é a

área de sen vol vi da do Rio Gran de do Sul. A pro -

du ção de grãos, de le i te, de aves, su í nos e mes mo

de car ne bo vi na, no nor te do es ta do, ocu pou mer -

ca dos e re du ziu a ren ta bi li da de da pe cuá ria ex ten -

si va, no pam pa. Tudo isso, so ma do à ex pan são

da pe cuá ria no Cen tro-Oes te e no Nor te do país,

aca bou de ter mi nan do o em po bre ci men to da Me -

ta de Sul, e fez cair os pre ços da que las ter ras, pos -

si bi li tan do o avan ço de ou tras for mas de ex plo ra -

ção. A Re for ma Agrá ria se en con tra en tre es tas

op ções, e a fa ci li da de de ob ten ção de ter ras vem

per mi tin do a im plan ta ção de as sen ta men tos, que

in cor po ram àque la re gião es ta be le ci men tos tí pi -

cos de agri cul tu ra fa mi li ar. A Embra pa re a li zou

ava li a ção da pro du ção e da pro du ti vi da de ob ser -

va da nos as sen ta men tos e iden ti fi cou que eles es -

tão se cons ti tu in do na base da pro du ção de ali -

men tos dos mu ni cí pi os onde se in se rem. Esta mos

con ven ci dos que a Me ta de Sul, as sim como o res -

tan te do es ta do, se de sen vol ve rá gra ças à con so li -

da ção da agri cul tu ra fa mi li ar, e que a cri a ção de

as sen ta men tos vem con tri bu in do de for ma re le -

van te, nes te sen ti do.

IHU On-Line – É pos sí vel, no bi o ma pam pa,

ar ti cu lar a pro du ti vi da de (mo no cul tu ra de

eu ca lip to e pí nus para as in dús tri as de ce lu -

lo se) com a con ser va ção e mes mo com a re -

cu pe ra ção am bi en tal?

Le o nar do Mel ga re jo – Tal vez seja pos sí vel, em

es ca las re du zi das. Se gu ra men te, não é pos sí vel

com um mi lhão de hec ta res de eu ca lip to. Evi den -

te men te, ha ve rá um enor me em po bre ci men to do

bi o ma, da qua li da de de vida, das opor tu ni da des e 

das pos si bi li da des de de sen vol vi men to. Já a pro -

du ti vi da de não pode ser exa mi na da ape nas do

pon to de vis ta da ren ta bi li da de ob ti da por pe que -

no nú me ro de em pre sas vol ta das ao mer ca do ex -

ter no. A pro du ti vi da de deve ser con si de ra da des -

de uma pers pec ti va mais am pla, exa mi nan do o

de sen vol vi men to do ter ri tó rio, a plu ra li da de de

ati vi da des, os sis te mas lo ca is de pro du ção e a

qua li da de de vida das pes so as, em pers pec ti va de

lon go pra zo. Uma com pa ra ção que leve em con ta

to dos es tes pre ce i tos in di ca rá que não é pos sí vel

man ter a pro du ti vi da de, con ser var ou re cu pe rar o

am bi en te e, ao mes mo tem po, im plan tar es tas

mega-la vou ras de eu ca lip to para ex por ta ção de

pasta de celulose.

IHU On-Line – Como os tra ba lha do res dos

mo vi men tos so ci a is ru ra is se re la ci o nam

com o bi o ma pam pa? O que eles po dem en -

si nar so bre o cul ti vo da ter ra e a pre ser va -

ção do bi o ma?

Le o nar do Mel ga re jo – A agri cul tu ra fa mi li ar de -

pen de de um re la ci o na men to qua se sim bió ti co

com o am bi en te. Por isso, ela não se pres ta para

ati vi da des cen tra das em uma úni ca li nha pro du ti -

va. A agri cul tu ra fa mi li ar é aves sa à mo no cul tu ra

por que pre ci sa ocu par ple na men te a mão-de-obra

e mi ni mi zar ris cos de fa lên cia, em si tu a ções de cri -

se cli má ti ca ou de os ci la ções de pre ços de mer ca -

do. Esta é uma for ma de re la ci o na men to qua se in -

tu i ti va, que os agri cul to res fa mi li a res co pi am da

na tu re za. No pam pa, as sim como nas flo res tas tro -

pi ca is, o bi o ma de pen de da in ter-re la ção en tre

mu i tas ati vi da des com ple men ta res, e evo lui a par -

tir da cons tru ção de re la ções de re ci pro ci da de po -

si ti va, onde sur gem ga nhos co le ti vos que qua li fi -

cam o am bi en te, no in te res se de to dos. Estas

re la ções si nér gi cas eli mi nam es pé ci es que apre -

sen tam di fi cul da de de con vi vên cia em gru po, e é

por isso que uma la vou ra de eu ca lip to não pode
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ser cha ma da de flo res ta. A mo no cul tu ra con tra ria

o con ce i to de de sen vol vi men to por que res trin ge

os ga nhos a uma pe que na par ce la dos in te res sa dos 

e por que im pli ca em po ten ci a li za ção de ris cos,

ame a çan do a to dos. Os agri cul to res fa mi li a res e

suas or ga ni za ções po dem en si nar so bre for mas de 

re la ções sim bió ti cas com o meio, já que es tas são

ca rac te rís ti cas de seu modo de vida. Exis tem li -

nhas de ação mu i to in te res san tes, vol ta das à re cu -

pe ra ção, pre ser va ção e mul ti pli ca ção de se men tes,

ao ma ne jo e à ali men ta ção ani mal, à im plan ta ção

de hor tas e po ma res com base nos pre ce i tos da

agro e co lo gia, e que cons ti tu em ban cos de ex pe -

riên ci as bem su ce di das.

IHU On-Line – Como o se nhor ca rac te ri za o

bi o ma pam pa em re la ção à sua he te ro ge ne i -

da de? Qu a is são as suas prin ci pa is pos si bi -

li da des de uso? O que o se nhor pen sa so bre

a cri a ção de gado no pam pa, tan to para o

cor te como para a pe cuá ria le i te i ra?

Le o nar do Mel ga re jo – O bi o ma não é ho mo gê -

neo, em bo ra pos sua como ca rac te rís ti ca re la ti va -

men te uni for me as vas tas áre as de pas ta gens. São

áre as ri cas, com boa ca pa ci da de de su por te ani -

mal, que se pres tam para ex plo ra ção pe cuá ria, de

cor te, de le i te, ovi nos e ca pri nos. Esta con di ção

na tu ral per mi te, com re la ti va fa ci li da de, o de sen -

vol vi men to de re des de co le ta de le i te e a im plan -

ta ção de uni da des agro in dus tri a is para pro du ção

de de ri va dos, com boas pers pec ti vas de mer ca do.

A re gião tam bém apre sen ta as me lho res con di -

ções para pro du ção de vi nhos fi nos, em todo o

país. Aque las ter ras tam bém se pres tam para pro -

du ção de fru tas, pê ras, pês se gos, aze i to nas e de

hor ta li ças. Então, as pos si bi li da des são mu i tas, e

seu su ces so de pen de de co mu nhão en tre os re cur -

sos ter ra, tra ba lho e ca pi tal. O ca mi nho da Re for -

ma Agrá ria pas sa pela mul ti pli ca ção da mão de

obra e pela mi ni mi za ção do em pre go de má qui -

nas. Pas sa pela po li cul tu ra e pela cons ti tu i ção de

re des que apro ve i tem a he te ro ge ne i da de do bi o -

ma e evi tem agra va men to de suas fra gi li da des,

que his to ri ca men te os ci lam em tor no da con cen -

tra ção de ter ras, va zi os de mo grá fi cos e de pen dên -

cia de al ter na ti va eco nô mi ca que uti li za pou ca

mão de obra. O eu ca lip to ca mi nha no sen ti do

opos to e isso não pode ser ocul ta do, em que pese

as pro pa gan das e os interesses envolvidos.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is im -

pac tos so ci o e co nô mi cos das in dús tri as de

ce lu lo se para os mo ra do res do pam pa?

Le o nar do Mel ga re jo – Um es tu do apre sen ta do

à so ci e da de ga ú cha pelo pro fes sor Lud wig Buc kup

(ver www.igre.org.br) mos tra que ha ve rá es cas sez

de água no pam pa, agra van do a si tu a ção já tí pi ca

onde boa par te dos mu ni cí pi os ra ci o na água para

con su mo hu ma no, qua se to dos os ve rões. Ali são

apon ta das re du ções im por tan tes na dis po ni bi li da -

de e na qua li da de da água (sa li ni za ção e aci di fi ca -

ção ele va dos) e re du ções no flu xo flu vi al de até

227 mi lí me tros por ano (52% dos ca sos). Tam -

bém é men ci o na do que as la vou ras de ár vo res de -

ter mi na ram que 13% dos rios exa mi na dos se cas -

sem com ple ta men te du ran te no mí ni mo um ano.

Por tan to, cabe su por que este tipo de cri se ten de a 

se re pe tir em nos so meio. A re du ção nas opor tu ni -

da des de tra ba lho tam bém é evi den te: o que fa -

ri am pes so as em áre as co ber tas por eu ca lip to?

Que tipo de em pre go se ria ge ra do e que tipo de

ren da po de ria ser es pe ra da em ati vi da des que,

após o con tro le da for mi ga nos pri me i ros anos,

todo o tra ba lho ten de a ser me ca ni za do? Com o

es va zi a men to do cam po, de cor rên cia ló gi ca do

avan ço das la vou ras de eu ca lip to, equi pa men tos

de uso so ci al se rão des va lo ri za dos e ten dem a ser

de sa ti va dos.
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Zo ne a men to Ambi en tal da Sil vi cul tu ra. Um do cu men to mor to?

Entre vis ta com Mar ce lo Ma de i ra

Mar ce lo Ma de i ra é gra du a do em Eco lo gia,

pela Uni ver si da de Esta du al Pa u lis ta (UNESP) e

mes tre na mes ma área, pela Uni ver si da de Fe de ral 

do Rio Gran de do Sul (UFRGS). Atu al men te, ele é

che fe da Di vi são Téc ni ca (DITEC) da Su pe rin ten -

dên cia do IBAMAS/RS, onde atua como co or de na -

dor do Gru po de Tra ba lho do Bi o ma Pam pa (GT).

Sem le gis la ção e fis ca li za ção ade qua da, ao

efe tu ar o plan tio de eu ca lip to ou pí nus em 750

hec ta res em uma “hi po té ti ca pro pri e da de de 1.000

hec ta res”, “le gal men te, o em pre en di men to está

re gu lar fren te aos ór gãos am bi en ta is, mas sua im -

plan ta ção pro mo veu o de sa pa re ci men to de 750

hec ta res de ve ge ta ção na tu ral”, ex pli ca o ecó lo go

Mar ce lo Ma de i ra, em en tre vis ta con ce di da à IHU

On-Line e pu bli ca da na edi ção 247, de 10 de de -

zem bro de 2007, sob o tí tu lo “Zo ne a men to Ambi -

en tal da Sil vi cul tu ra. Um do cu men to mor to?”. É

des sa ma ne i ra que mu i tos em pre en de do res e pro -

du to res de eu ca lip to vêm agin do no pam pa ga ú -

cho, ao mes mo tem po em que er guem a ban de i ra

da pre ser va ção am bi en tal. Nes ses ca sos, aler ta

Ma de i ra, não se pode fa lar em sus ten ta bi li da de

am bi en tal, pois, com a in tro du ção des ses mega-

em pre en di men tos, “áre as com ve ge ta ção re ma -

nes cen tes con ser va das es tão sen do su pri mi das”.

IHU On-Line – O pam pa ga ú cho so fre, atu al -

men te, um mo men to de cri se com o avan ço 

de mega-em pre en di men tos pro pos tos pe -

las em pre sas de ce lu lo se? Qual é a sua

ava li a ção?

Mar ce lo Ma de i ra – Não sei se “cri se” se ria o ter -

mo mais ade qua do. De qual quer for ma, em ra zão

de fa to res como os me no res cus tos de pro du ção e

o cli ma pro pí cio, o bi o ma pam pa como um todo,

con si de ran do-se áre as do Bra sil, Argen ti na e Uru -

guai, está se trans for man do num pólo mun di al

para a sil vi cul tu ra e pro du ção de ce lu lo se. E, dada 

a mag ni tu de e a es ca la dos em pre en di men tos de

sil vi cul tu ra e ce lu lo se pro je ta dos e já em ins ta la -

ção no Rio Gran de do Sul, não há dú vi das de que, 

se não fo rem bem pla ne ja dos e con du zi dos, es tes

em pre en di men tos cer ta men te te rão im pac tos ne -

ga ti vos, prin ci pal men te de ca rá ter am bi en tal, so -

bre o bi o ma. No caso do Bra sil, o agra van te é que

es ta mos fa lan do de uma ati vi da de que pre ten de

abran ger qua se que a to ta li da de de um bi o ma que 

só exis te no Rio Gran de do Sul. Iro ni ca men te, fo -

ram jus ta men te es tes em pre en di men tos, con cen -

tra dos em três gran des em pre sas, que fi ze ram

com que par te da so ci e da de ga ú cha se des se

con ta da im por tân cia e das ame a ças que o pam -

pa vem so fren do. O plan tio de ár vo res exó ti cas

re pre sen ta um novo ci clo eco nô mi co na Me ta de

Sul do es ta do e te mos que evi tar que se re pi tam

er ros co me ti dos em ou tros ci clos eco nô mi cos vi -

vi dos pela re gião no pas sa do, como foi o caso da

ex pan são das la vou ras de ar roz na dé ca da de

1970 e no iní cio dos anos 1980. O au men to da

área plan ta da se deu ao cus to, mu i tas ve zes, da

dre na gem de ex ten sas áre as de ba nha dos nas re -

giões sul e oes te do es ta do, in clu si ve com chan -

ce la e apo io go ver na men tal por meio do Pro gra -

ma Pró-Vár ze as.

Não po de mos de i xar de men ci o nar ain da

que os im pac tos am bi en ta is des tes ti pos de em -

pre en di men tos são de tal mon ta que dois pa í ses,

Argen ti na e Uru guai, vi ven ci am, há mais de um

ano, uma cri se di plo má ti co-am bi en tal iné di ta em

ra zão da ins ta la ção de in dús tri as de celulose no

lado uruguaio do rio Uruguai.
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IHU On-Line – Con si de ran do a ve ge ta ção tí -

pi ca do pam pa ga ú cho e o dis cur so da res -

pon sa bi li da de so ci al das em pre sas, a in tro -

du ção de eu ca lip tos pode ser con si de ra da

uma in co e rên cia da sus ten ta bi li da de das

em pre sas?

Mar ce lo Ma de i ra – De pen de da for ma como fo -

rem im plan ta dos os cul ti vos. Antes de mais nada,

é im por tan te es cla re cer que é in cor re ta a idéia de

que a ati vi da de da sil vi cul tu ra, ao plan tar ár vo res

exó ti cas no pam pa, é be né fi ca em ter mos de con -

ser va ção am bi en tal por que pro mo ve o “flo res ta -

men to” ou “re flo res ta men to” de áre as sem ár vo -

res. Uma flo res ta, di fe ren te men te de uma la vou ra

de ár vo res exó ti cas, é um ecos sis te ma na tu ral,

com di ver si da de de fa u na e flo ras na ti vas. Além

dis so, o pam pa tí pi co não tem e nun ca teve flo res -

tas. Tra ta-se de um bi o ma onde pre do mi nam

ecos sis te mas de cam po, sen do es tes uma de suas

ma i o res riquezas.

Do pon to de vis ta da con ser va ção, exis te

uma in co e rên cia evi den te se os plan ti os de ár vo -

res exó ti cas fo ram fe i tos em subs ti tu i ção a áre as

de cam pos na tu ra is, por exem plo, mes mo se re ser -

van do par te das áre as ad qui ri das para con ser va -

ção, sob a for ma de áre as de pre ser va ção per ma -

nen te ou re ser vas le ga is, exi gi das pela le gis la ção.

Pode-se até fa lar em le ga li da de do pon to de vis ta

da obe diên cia à le gis la ção am bi en tal, mas não em 

sus ten ta bi li da de am bi en tal sob um pon to de vis ta

mais am plo, pois áre as com ve ge ta ção re ma nes -

cen te con ser va das es tão sen do su pri mi das. Aqui,

cabe lem brar que, se gun do le van ta men to re cen te

da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul

(UFRGS) e do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, só

res tam cer ca de 40% das áre as ori gi nal men te co -

ber tas com ve ge ta ção na tu ral no pam pa ga ú cho.

E, para pi o rar a si tu a ção, o pam pa não dis põe de

um am pa ro le gal es pe cí fi co que ga ran ta ma i or

pro te ção para o bi o ma. O que não po de mos fa zer

é es pe rar que o pam pa che gue ao pa ta mar de re -

ma nes cen tes da Mata Atlân ti ca, por exem plo, que

tem hoje so men te cer ca de 7% de sua co ber tu ra

ori gi nal, para to mar mos me di das mais for tes em

prol de sua con ser va ção.

Ou tro mito, mu i to alar de a do por al guns e

que deve ser con tes ta do, é o pre ten so be ne fí cio

das plan ta ções de ár vo res no pam pa para a cap tu -

ra de dió xi do de car bo no da at mos fe ra, que ser vi ria

como uma gran de con tri bu i ção da ati vi da de na

luta con tra o aque ci men to glo bal. Essa é uma

idéia fal sa, pois não con si de ra que as áre as de

cam pos na ti vos subs ti tu í das por plan ti os de ár vo -

res tam bém con tri bu em para a ab sor ção e ar ma -

ze na men to do car bo no. Des con si de ra ain da que,

mais cedo ou mais tar de, o car bo no ar ma ze na do

nas ár vo res cer ta men te vol ta rá à at mos fe ra, após

es tas se rem cor ta das e, de al gu ma for ma, apro ve i -

ta das pelo ho mem. E não es ta mos aqui nem com -

pu tan do as emis sões de ga ses es tu fa ge ra das ao

longo da ca de ia pro du ti va da sil vi cul tu ra e ce lu lo se.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia a atu a -

ção do go ver no ga ú cho fren te às ques tões

am bi en ta is? O go ver no es ta du al e os ór gãos 

de pro te ção am bi en tal es tão sen do le vi a nos 

com as pres sões das em pre sas de ce lu lo se

que pre ten dem atu ar no es ta do?

Mar ce lo Ma de i ra – No que se re fe re ao go ver no

ga ú cho e às pres sões das em pre sas de ce lu lo se no

Rio Gran de do Sul, pa re ce ha ver um des com pas -

so en tre as áre as téc ni cas e di re ti vas de ins ti tu i ções 

como a Fe pam, que foi jus ta men te a co or de na do -

ra da ela bo ra ção do Zo ne a men to Ambi en tal da

Sil vi cul tu ra. Nes te as pec to, já é pú bli ca a ma ni fes -

ta ção de um Gru po de Tra ba lho (GT) Téc ni co do

Bi o ma Pam pa ins ti tu í do no âm bi to da Su pe rin -

ten dên cia do Iba ma/RS. Em seu pa re cer so bre a

pro pos ta de Zo ne a men to Ambi en tal para a Sil vi -

cul tu ra no Rio Gran de do Sul, o GT não pôde se

fur tar de de mons trar pre o cu pa ção prin ci pal men te 

com ini ci a ti vas do go ver no do es ta do – edi ção de

por ta ri as da Fe pam, por exem plo –, que pro cu ra -

ram des cons ti tu ir ou di fi cul tar a ado ção do Zo ne a -

men to Ambi en tal da Sil vi cul tu ra, ins tru men to ela -

bo ra do por téc ni cos do pró prio es ta do e que é de

fun da men tal im por tân cia para o pla ne ja men to da

im plan ta ção dos pro je tos de sil vi cul tu ra e ce lu lo se

no Rio Gran de do Sul.

Ain da no en ten di men to do GT do Iba ma/RS,

outras duas ações do go ver no do es ta do que fle -

xi bi li zam ou ne gli gen ci am nor mas am bi en ta is

são a as si na tu ra do Ter mo de Com pro mis so

Ambi en tal (TCA) en tre go ver no es ta du al e o Mi -

nis té rio Pú bli co Esta du al e a não uti li za ção do

Zo ne a men to Ambi en tal da Sil vi cul tu ra nos pro -
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ces sos de au to ri za ção/li cen ci a men to am bi en tal

no Rio Gran de do Sul.

De co nhe ci men to mais re cen te e do pon to de 

vis ta de um ba lan ço das au to ri za ções e li cen ças

para a sil vi cul tu ra emi ti das pela Fe pam até o mo -

men to, me re ce aten ção um pa re cer do Mi nis té rio

Pú bli co Fe de ral, que em ba sa uma Ação Ci vil Pú -

bli ca em tra mi ta ção so bre o tema na Jus ti ça. Nes te 

do cu men to, o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral faz uma

ava li a ção bas tan te dura da atu a ção da Fe pam

nes ta ma té ria. O Mi nis té rio ale ga que ocor rem ile -

ga li da des e des con tro le am bi en tal de cor ren te dos

pro ce di men tos de au to ri za ção e li cen ci a men to

am bi en tal para a sil vi cul tu ra pela Fe pam. Entre as

ile ga li da des apon ta das, es ta ria a emis são de au to -

ri za ções para plan ti os em subs ti tu i ção à re a li za ção 

de Estu dos de Impac tos Ambi en ta is (EIA/RIMAs)

exi gi dos por lei.

IHU On-Line – No caso es pe cí fi co da re gião

do pam pa, como o se nhor per ce be as po lí ti -

cas de zo ne a men to na área? Elas são ela bo -

ra das com o ob je ti vo de pre ser var o nos so

pa tri mô nio na tu ral?

Mar ce lo Ma de i ra – Sim, se con si de rar mos o Zo -

ne a men to Ambi en tal da Sil vi cul tu ra ela bo ra do

sob a co or de na ção da Fe pam/FZB em sua pri me i -

ra ver são apre sen ta da ao Con se lho Esta du al do

Meio Ambi en te (Con se ma). Tra ta-se do úni co zo -

ne a men to am bi en tal fe i to para a re gião e que po -

de rá ser vir, in clu si ve, como base para ou tros zo -

ne a men tos com vis tas à im plan ta ção de ou tras

cul tu ras agrí co las na re gião, como a ma mo na e a

cana-de-açú car, que co me çam tam bém a ser im -

ple men ta das no pam pa.

A ado ção das Uni da des de Pa i sa gem Na tu ral 

(UPN) como uni da des de pla ne ja men to pelo Zo -

ne a men to con tem pla as vul ne ra bi li da des e po ten -

ci a li da des am bi en ta is, va lo ri zan do a con ser va ção

da bi o di ver si da de e dos re cur sos hí dri cos. A par tir

do cru za men to de in for ma ções como re ma nes cen -

tes de ve ge ta ção na ti va, es pé ci es ame a ça das de ex -

tin ção, dis po ni bi li da de de água e ti pos dos so los, o

Zo ne a men to Ambi en tal es ta be le ce li mi tes ao plan tio 

de ár vo res exó ti cas para cada uma das UPNs.

O Zo ne a men to Ambi en tal para a Sil vi cul tu ra

ga nha es pe ci al im por tân cia, ten do em vis ta a área

de ve ge ta ção na ti va já su pri mi da no bi o ma (60%)

e a pou ca re pre sen ta ti vi da de da flo ra e fa u na tí pi -

cas do pam pa pro te gi das em Uni da des de Con -

ser va ção. Se con si de rar mos a área do pam pa

stric to sen su, lo ca li za da prin ci pal men te na Me ta de 

Sul do es ta do e a oes te da La goa dos Pa tos até os

li mi tes com a Argen ti na e o Uru guai, é ir ri só ria a

área em uni da des de con ser va ção de pro te ção in -

te gral, não al can çan do nem 7.000 hec ta res, ou

cer ca de 0,04% do Bioma.

O Zo ne a men to da Fe pam vem sen do cri ti ca -

do por al guns seg men tos que o con si de ram res tri -

ti vo de ma is. Qu an to a este pon to, a po si ção do GT

Pam pa/IBAMA RS é de que são pos sí ve is ajus tes

pon tu a is no Zo ne a men to, de ven do ser pre ser va -

dos, en tre tan to, os cri té ri os, a es tru tu ra e as di re tri -

zes ge ra is do do cu men to ori gi nal.

IHU On-Line – Além dos im pac tos am bi en -

ta is que se rão ca u sa dos pe las plan ta ções

de eu ca lip tos e pí nus, o se nhor vis lum bra

uma rup tu ra cul tu ral nes ta re gião?

Mar ce lo Ma de i ra – Pela abran gên cia dos em -

pre en di men tos, se não hou ver al gum re gra men to

ge ral a ser se gui do para a im plan ta ção dos mega-

pro je tos pro pos tos, cor re mos o ris co de uma mo -

di fi ca ção sig ni fi ca ti va da fa u na e flo ra do pam pa,

com re fle xos di re tos no modo de vida das po pu la -

ções da re gião e na pa i sa gem tí pi ca do bi o ma. No

mo men to em que ocor re a subs ti tu i ção de uma

pa i sa gem na tu ral e sua ati vi da de eco nô mi ca tí pi -

ca, no caso a pe cuá ria ex ten si va, não há como ne -

gar uma for te rup tu ra cul tu ral. Po de mos ima gi nar

o pam pa sem o ga ú cho, mas o ga ú cho sem o

pam pa e seus am plos ho ri zon tes, fica di fí cil.

IHU On-Line – Em que re giões as plan ta -

ções de eu ca lip tos po de ri am ser re a li za das

sem ca u sar gran des im pac tos so ci o e co nô -

mi cos e am bi en ta is?

Mar ce lo Ma de i ra – Os no vos plan ti os de ve ri am

pri o ri ta ri a men te ser fe i tos em áre as que já vêm

sen do uti li za das para a agri cul tu ra, por tan to des ti -

tu í das da ve ge ta ção na tu ral de cam pos, e que não

apre sen tam pro ble mas de de fi ciên cia hí dri ca.

E, em re la ção à pro por ção de áre as do pam -

pa já em uso in ten si vo, esta não é nada des pre zí -

vel. Con for me já ex pos to, não te mos mais do que 
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40% de ve ge ta ção na ti va no pam pa. Do pon to

de vis ta da con ser va ção, o agra van te é que es tes

da dos são dos anos de 2002/2003 e não con si de -

ram as áre as de cam po com in fes ta ção de capim

an no ni,23 es pé cie exó ti ca e que re pre sen ta sé ria

ame a ça à bi o di ver si da de dos nos sos cam pos. Des -

ta for ma, as áre as de cam pos re la ti va men te bem

con ser va dos é cer ta men te me nor ain da que os

40% le van ta dos pela UFRGS/MMA.

Em ter mos de áre as mais ou me nos pro pí ci as 

e do pon to de vis ta ma cro, do bi o ma como um

todo, deve ser res tri to o plan tio nas cha ma das

Áre as Pri o ri tá ri as para a Con ser va ção e Uso Sus -

ten tá vel da Bi o di ver si da de no bi o ma pam pa. São

105 áre as de fi ni das a par tir de es tu dos e dis cus -

sões téc ni cas num pro ces so co or de na do pelo Mi -

nis té rio do Meio Ambi en te e con clu í do no fi nal de

2006. Elas fo ram re co nhe ci das por uma por ta ria

do Mi nis té rio do Meio Ambi en te e de vem ser

consi de ra das para efe i to das po lí ti cas pú bli cas. O

mapa das áre as pri o ri tá ri as e o mapa dos re ma nes -

cen tes da ve ge ta ção na tu ral do bi o ma pam pa fo -

ram as ma i o res con tri bu i ções do go ver no fe de ral

para o Zo ne a men to, ten do sido in cor po ra dos em

sua ver são pri me i ra ela bo ra da pela Fe pam/FZB.

IHU On-Line – As em pre sas pa pe le i ras ar gu -

men tam que atu am den tro dos prin cí pi os da

eco e fi ciên cia, res pe i tan do o meio am bi en te. 

Qual é a sua per cep ção so bre isso? No pam -

pa ga ú cho, es sas ati tu des são con si de ra das?

Mar ce lo Ma de i ra – Do pon to de vis ta le gal e

sem se con si de rar a ado ção de qual quer tipo de

zo ne a men to, pode-se con si de rar cor re to, por

exem plo, numa hi po té ti ca pro pri e da de de 1.000

hec ta res, efe tu ar-se o plan tio de eu ca lip tos ou pí -

nus em 750 hec ta res de cam pos na ti vos des de

que res guar da dos 200 hec ta res (20%) re la ti vos à

re ser va le gal e mais 50 hec ta res ca rac te ri za dos

como áre as de pre ser va ção per ma nen te, con for -

me exi gi do pela le gis la ção am bi en tal. Le gal men -

te, o em pre en di men to está re gu lar fren te aos ór -

gãos am bi en ta is, mas sua im plan ta ção pro mo veu

o de sa pa re ci men to de 750 hec ta res de ve ge ta ção

na tu ral. No con tex to atu al de con ser va ção do

pam pa, não me pa re ce sus ten tá vel subs ti tu ir ta -

ma nha pro por ção de áre as na tu ra is por plan ti os,

qua is quer que se jam, de eu ca lip to, pí nus, soja etc. 

Esta si tu a ção apon ta a ne ces si da de de que se jam

to ma das me di das no sen ti do de au men tar a pro te -

ção do bi o ma pam pa, in clu si ve em ter mos de le -

gis la ção es pe cí fi ca vol ta da à sua con ser va ção e

uso sustentável.

Des ta que-se que o pró prio Mi nis té rio do Meio

Ambi en te de fen de uma po si ção cla ra de que o de -

sen vol vi men to da sil vi cul tu ra com es pé ci es flo res -

ta is exó ti cas nos bi o mas bra si le i ros não deve pro -

vo car a su pres são de ve ge ta ção na ti va con ser va da.

Nes te con tex to, a ado ção do Zo ne a men to

Ambi en tal da Sil vi cul tu ra po de ria ga ran tir a real

sus ten ta bi li da de dos em pre en di men tos em im plan -

ta ção no es ta do. Entre tan to, es ta mos che gan do no

fi nal de mais um ano, e as au to ri za ções e li cen ças

con ti nu am a ser ex pe di das sem a apli ca ção do

Zo ne a men to.

La men ta vel men te, tudo leva a crer que o Zo -

ne a men to da Fe pam seja con si de ra do um do cu -

men to mor to a par tir da re a li za ção das au diên ci as

pú bli cas re la ti vas aos EIA/RIMAs dos três mega-

pro je tos em im plan ta ção no es ta do, pro gra ma das

para ocor rer ain da nes te mês. Cum pri da a exi gên -

cia de re a li za ção das au diên ci as, a qual quer mo -

men to a Fe pam po de rá emi tir as li cen ças am bi en -

ta is que fal tam, sa cra men tan do a im plan ta ção da

sil vi cul tu ra no Rio Gran de do Sul, sem qual quer

tipo de zo ne a men to.
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Sil vi cul tu ra: a pra ga do pam pa ga ú cho?

Entre vis ta com Eri di a ne Lo pes da Sil va

Eri di a ne Lo pes da Sil va é gra du a da em

Enge nha ria Agrô no ma, pela Uni ver si da de Fe de -

ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS). Atu al men te,

atua como ana lis ta am bi en tal do Ibama (Insti tu to

Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu -

ra is Re no vá ve is), par ti ci pan do do GT Pam pa. Che -

fe da Área de Pro te ção Ambi en tal do Ibi ra pu i tã,

Uni da de de Con ser va ção Fe de ral de Uso Sus ten tá -

vel, Eri di a ne man tém no ar o site Bi o ma Pam pa e o 

site Con se lho Ges tor da APA do Ibi ra pu i tã.

A in tro du ção da sil vi cul tu ra no pam pa ga ú -

cho pode ser vis ta como uma al ter na ti va eco nô mi -

ca sa u dá vel e com pen sa tó ria? Para a en ge nhe i ra

agrô no ma Eri di a ne Lo pes da Sil va, “não po de -

mos in cor rer no erro de ana li sar mos am bi en tal -

men te um pro je to atra vés de vi sões ex tre mis tas,

se jam elas ex ces si va men te ‘pre ser va ci o nis tas’ ou

‘de sen vol vi men tis tas’”. Em en tre vis ta con ce di da

por e-mail à IHU On-Line e pu bli ca da nas No tí ci as

do Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), no

dia 9 de ja ne i ro de 2008, Eri di a ne afir ma que a

plan ta ção de eu ca lip to de ve ria ser apli ca da atra -

vés do pro ces so agro sil vo pas to ril. Esse sis te ma de

pro du ção, ex pli ca, “evi ta que as es pé ci es de fa u na

e flo ra re la ci o na das ao ecos sis te ma ‘cam po’ se jam

des lo ca das ou ex tin tas lo cal men te”. Assim, se ria

pos sí vel ga ran tir o “meio ter mo en tre con ser va ção 

do pam pa e a pro du ção eco nô mi ca”, con si de ra.

Além de não de mons tra rem in te res se de im -

plan tar esse sis te ma no Rio Gran de do Sul, as pa -

pe le i ras con tri bu em efe ti va men te para a emis são

de ga ses es tu fa. “Ao cor ta rem as ár vo res e re a li za -

rem o pro ces so de in dus tri a li za ção da ce lu lo sa até

a ob ten ção do pa pel, este car bo no será no va men -

te emi ti do para a at mos fe ra. Essa é a prin ci pal for -

ma de ele va ção de gás car bô ni co con tri bu in te

para o aque ci men to glo bal”, afirma.

Eri di a ne ga ran te que é pos sí vel al can çar o

de sen vol vi men to e ge rar em pre gos na re gião “a

par tir do uso da bi o di ver si da de”. Empre sas es -

tran ge i ras de pro du tos far ma co ló gi cos e in dús tri as 

de bi o tec no lo gia es tão en ri que cen do com a ex tra -

ção de subs tân ci as re ti ra das de plan tas e ani ma is

do bi o ma. “Des co nhe ce mos as ri que zas que te -

mos no pam pa e pre ci sa mos ge rar este co nhe ci -

men to, para que pos sa mos apren der como ge rar

renda e em pre gos, ao in vés de per der mos esta

bi o di ver si da de pela con ver são em mo no cul tu ras”, 

fi na li za.

IHU On-Line – Com a in tro du ção do plan tio

de eu ca lip tos e ou tras mo no cul tu ras, o ecos -

sis te ma do pam pa ga ú cho so fre rá al te ra ções?

Eri di a ne Lo pes da Sil va – Sem dú vi da. Qu an do 

uma área de cam po, de mata na ti va ou de ba nha -

do é con ver ti da em qual quer ou tra co i sa – seja uma 

la vou ra, um plan tio de ár vo res exó ti cas, uma es tra -

da ou uma bar ra gem –, au to ma ti ca men te es ta mos

al te ran do o ecos sis te ma do pam pa. Atu al men te, a

prin ci pal ca u sa de per da de bi o di ver si da de mun -

di al ocor re de vi do à con ver são de ha bi tats. O Bra sil 

é um dos pa í ses que as si nou e ra ti fi cou sua ade são

à Con ven ção de Di ver si da de Bi o ló gi ca (CDB),

e isto sig ni fi ca di zer que um dos com pro mis sos as -

su mi dos (jun to com ou tros 168 pa í ses) é o de ado -

tar es tra té gi as que di mi nu am a per da de bi o di ver si -

da de em seu ter ri tó rio na ci o nal. Sa be mos que é

ne ces sá rio aten der as ne ces si da des da po pu la ção

hu ma na. Po rém, não po de mos in cor rer no erro de

ana li sar mos am bi en tal men te um pro je to atra vés de 

vi sões ex tre mis tas, se jam elas ex ces si va men te “pre -

ser va ci o nis tas” ou “de sen vol vi men tis tas”.

Foi-se o tem po em que o meio am bi en te era

vis to como mera fon te de ins pi ra ção poé ti ca. Te -
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mos tan tos exem plos de pro je tos mal con du zi dos

com de sas tro sas con se qüên ci as am bi en ta is – que

aca bam vi ti man do o pró prio ho mem –, que se tor -

nou inad mis sí vel não en xer gar mos as ques tões

am bi en ta is como es tra té gi cas para a so bre vi vên cia

hu ma na.

Pre ser va ção

Os ecos sis te mas de vem ser en ten di dos como

um gran de ta bu le i ro che io de pe ças de do mi nó

en fi le i ra das em pé: de pen den do as pe ças que re ti -

ra mos, de i xa mos uma par te do ta bu le i ro sem a

“li ga ção” com as de ma is pe ças e ain da cor re mos

o ris co de que, du ran te a re ti ra da de uma peça,

pos sa mos aca bar der ru ban do em se qüên cia to das 

as de ma is. Se guin do esta ló gi ca, se ima gi nar mos

que cada peça do do mi nó é uma es pé cie e que to -

das as pe ças em pé for mam o ecos sis te ma, será

pos sí vel ima gi nar mos as con se qüên ci as da ex tin -

ção de uma es pé cie so bre as de ma is exis ten tes

den tro des se ecos sis te ma.

Esta mos fa lan do de um bi o ma que dis põe de 

pou cos es tu dos ecos sis tê mi cos. Exis tem pou cos

in ven tá ri os so bre as es pé ci es que com põem o

pampa e a ma i o ria das re la ções en tre es sas es pé -

ci es ain da é des co nhe ci da. Isto di fi cul ta as aná li ses 

am bi en ta is, pois fica di fí cil sa ber com cer ta se gu -

ran ça qua is “pe ças” des te “ta bu le i ro” po dem ser

me xi das e qual a me lhor for ma de “al te rá-las”,

sem cor rer o ris co de pôr todo o “jogo da vida” do

bi o ma em ris co. Den tro do GT (Gru po de Tra ba -

lho) pam pa do Iba ma/RS, te mos tra ba lha do com

um prin cí pio bá si co: pon de ra ção. Te mos ten ta do

con ci li ar as ne ces si da des de am bos os la dos: em -

pre en de do res e am bi en ta lis tas, bus can do a me -

lhor for ma de vi a bi li zar a ins ta la ção dos em pre en -

di men tos de sil vi cul tu ra sem, com isso, im plo dir a

vi a bi li da de das re la ções eco ló gi cas es ta be le ci das

no pam pa.

IHU On-Line – Como a se nho ra tem per ce bi -

do es sas plan ta ções? Elas põem em ris co as 

plan tas en dê mi cas do bi o ma?

Eri di a ne Lo pes da Sil va – Dis po mos de pou cas 

in for ma ções so bre as es pé ci es que com põem o

pam pa. Pos si vel men te, há mu i tas es pé ci es que

ain da são des co nhe ci das pelo res tan te do mun do

e que tal vez só ocor ram aqui nes ta par te do pla ne -

ta. Uma área que ti nha di ver sas es pé ci es ve ge ta is,

ani ma is e mi cror ga nis mos que in te ra gi am com o

solo e com o mi cro cli ma lo cal, pas sa a ser to tal -

men te subs ti tu í da por ape nas uma es pé cie de

plan ta (mo no cul tu ra), e mu i tos dos ani ma is e mi -

cror ga nis mos não mais en con tra rão na que la área

ali men to ou con di ções ide a is para sua re pro du ção 

e abri go. Além de ter mos uma di mi nu i ção brus ca

da bi o di ver si da de da que la área, ain da te re mos a

al te ra ção das con di ções de mi cro cli ma e de quí mi -

ca e fí si ca do solo, pois es ta re mos subs ti tu in do

uma in fi ni da de de re la ções plan tas-so los-fa u na-

mi cror ga nis mos. Com isto, cer ta men te, as con di -

ções ide a is que pro por ci o na vam um ha bi tat es pe -

cí fi co para al gu mas es pé ci es de plan ta (e de fa u na

tam bém) serão per di das, po den do, sim, oca si o nar a 

ex tin ção de es pé ci es que só exis ti am na que la área.

Para os adep tos do ex tre mo “de sen vol vi -

men tis ta”, este dis cur so pode pa re cer “ab sur do”,

po rém, se pen sar mos em quan tos pro du tos de uso 

far ma co ló gi co têm sido des co ber tos atra vés da

ma ni pu la ção de subs tân ci as pre sen tes em mi cror -

ga nis mos, plan tas e ani ma is atra vés da in dús tria

de bi o tec no lo gia e quan tos mi lhões de dó la res

esta in dús tria têm ge ra do a par tir des tes pro du tos,

nos so dis cur so toma ou tra pro por ção, in clu si ve

com im pac to po si ti vo so bre a ge ra ção de em pre -

gos que pro por ci o nem me lho res con di ções de tra -

ba lho e de vida. Des co nhe ce mos as ri que zas que

te mos no pam pa e pre ci sa mos ge rar este co nhe ci -

men to, para que pos sa mos apren der como ge rar

ren da e em pre gos a par tir do uso da bi o di ver si da -

de, ao in vés de per der mos esta bi o di ver si da de

pela con ver são em mo no cul tu ras para a pro du ção 

de ma té ria-pri ma – que irão ge rar tra ba lho e ren -

da em ou tros pa í ses. Do con trá rio, con ti nu a re mos

como o ho mem da fá bu la: ven deu sua casa, por -

que não gos ta va da vis ta, e ain da fi cou in dig na do

quan do o novo dono en con trou ouro en ter ra do

no jardim.

IHU On-Line – É pos sí vel de sen vol ver sis te -

mas de in te gra ção en tre as prá ti cas de sil vi -

cul tu ra, agri cul tu ra e pe cuá ria?
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Eri di a ne Lo pes da Sil va – Cla ro que sim. Te -

mos cla re za que é ne ces sá rio aten der as ne ces si -

da des da po pu la ção hu ma na: pro du ção de ali -

men to, ge ra ção de ren da, pro du ção de ma de i ra

etc. Des de o prin cí pio, che ga mos ao con sen so no

gru po que o foco das nos sas dis cus sões téc ni cas

não de ve ria ser a es pé cie (eu ca lip to, pí nus etc.),

mas sim o sis te ma de pro du ção pro pos to. É mu i to

di fe ren te in te grar a pro du ção de pe cuá ria+agri -

cul tu ra+sil vi cul tu ra em uma pro pri e da de e, con -

ver ter gran des áre as em mo no cul tu ras de ár vo res.

Na pri me i ra si tu a ção, é pos sí vel man ter boa par te

da bi o di ver si da de lo cal, en quan to no sis te ma de

pro du ção “mo no cul tu ra” você pro duz uma per da

drás ti ca des ta bi o di ver si da de lo cal. Isto é ain da

mais acen tu a do quan do esta in tro du ção de ár vo -

res ocor re em um bi o ma em que “ár vo re” só exis -

te em mata de ga le ria (mata ci li ar ao lon go de rios

e sangas).

Pro du ção agro sil vo pas to ril

Den tro da Área de Pro te ção Ambi en tal do

Ibi ra pu i tã, exis tem al gu mas pro pri e da des que uti -

li zam o sis te ma de pro du ção “agro sil vo pas to ril”

com eu ca lip tos. Este sis te ma de pro du ção evi ta

que as es pé ci es de fa u na e flo ra re la ci o na das ao

ecos sis te ma “cam po” se jam des lo ca das ou ex tin -

tas lo cal men te. É um meio ter mo en tre con ser va -

ção do pam pa e pro du ção eco nô mi ca. Mas, in fe -

liz men te, não é este o sis te ma que as em pre sas

de se jam ins ta lar aqui no Rio Gran de do Sul. Du -

ran te um se mi ná rio re a li za do em Ale gre te/RS, na

Se ma na do Meio Ambi en te em 2006, em di ver sas

opor tu ni da des o di re tor da Sto ra Enso, que es ta va 

pre sen te ao even to, foi ques ti o na do se era o mo -

de lo agro sil vo pas to ril que a em pre sa de se ja va ins -

ta lar nas pro pri e da des que pre ten dia ad qui rir e ele 

foi fran co ao ad mi tir que para sua em pre sa este

sis te ma não se ria viá vel eco no mi ca men te. Mes mo 

as sim, em to dos os even tos re la ci o na dos à sil vi cul -

tu ra, este sis te ma de pro du ção tem sido apre sen -

ta do, in du zin do a po pu la ção a pen sar que este

será ins ta la do pelas empresas.

É di fí cil tra ba lhar com con ce i tos am bi en ta is

jun to à po pu la ção, pois a ma i o ria de les é com ple -

xa, sen do im pos sí vel usar sim pli fi ca ções que não

ge rem in ter pre ta ções equi vo ca das. Ago ra ima gi -

ne, em qua tro ho ras de au diên cia pú bli ca, ten tar

pas sar mu i tos con ce i tos am bi en ta is para um pú -

bli co com di ver sas pes so as de ba i xa es co la ri da de

que a todo ins tan te in ter vêm di zen do que pre ci -

sam dos em pre gos que se rão ge ra dos, e ain da es -

pe rar que este pú bli co saia da au diên cia com pre -

en den do o que é o em pre en di men to e qua is são

suas con se qüên ci as po si ti vas e ne ga ti vas. É

im pos sí vel.

IHU On-Line – Em Bali, em pre sá ri os e o go -

ver no dis cu ti ram a pos si bi li da de de subs ti -

tu ir o co que (com bus tí vel fós sil) por car vão

ve ge tal re no vá vel. Ocor re que esse car vão ve -

ge tal será ob ti do atra vés do cor te de flo res tas 

ma du ras. Essa al ter na ti va po de rá ge rar mais

emis sões de ga ses com efe i to es tu fa? A plan -

ta ção de eu ca lip to, nes se con tex to, po de rá se 

tor nar “im pres cin dí vel”?

Eri di a ne Lo pes da Sil va – Inde pen den te do

tipo de ár vo re, as má qui nas uti li za das no cor te e

trans por te des sa ma de i ra es ta rão ge ran do ga ses

ca u sa do res do efe i to es tu fa. A pro du ção de car -

vão é fe i ta em for nos e tam bém gera ga ses que

con tri bu em para o aque ci men to glo bal. Isso sem

con tar que a que i ma do car vão para ge rar a ener -

gia tam bém irá ge rar ga ses ca u sa do res do efe i to

es tu fa. Esse mé to do é um re tro ces so a um mo de lo

ul tra pas sa do e am bi en tal men te in viá vel. Impres -

cin dí vel é es ti mu lar mos a pes qui sa e a ado ção de

fon tes ener gé ti cas com me nor im pac to am bi en tal.

Acre di to que nos so ma i or erro seja de se jar mos

pen sar em me ga pro je tos e mega-so lu ções para a

ge ra ção ener gé ti ca. Nun ca pen sa mos em como

ge rar ener gia para uma in dús tria, um ba ir ro ou

para uma re gião do mu ni cí pio. Ao con trá rio, sem -

pre pen sa mos em so lu ções me ga lô ma nas. Hoje,

te mos di ver sos exem plos mun do a fora de pro je -

tos de ge ra ção de ener gia al ter na ti va (eó li ca, sola

etc.) que aten dem um con do mí nio, uma em pre sa, 

uma pro pri e da de ru ral ou até mes mo uma ci da de. 

Por que não co pi ar estas experiências?

IHU On-Line – As fo lhas do eu ca lip to e do

pí nus pos su em um alto po der de com bus -
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tão? Essas es pé ci es exó ti cas po dem con tri -

bu ir para o au men to da ele va ção de gás car -

bô ni co na ca ma da de ozô nio?

Eri di a ne Lo pes da Sil va – Quem já vi si tou uma 

plan ta ção de pí nus teve a opor tu ni da de de vi su a li -

zar um gran de “ta pe te mar rom” for ma do pelo

acú mu lo de ací cu las (fo lhas) sob as ár vo res.

Como re tém pou ca água e de mo ra a se de com por 

este ma te ri al tem alto po ten ci al com bus tí vel e que i -

ma mu i to rá pi do. Já uma plan ta ção de eu ca lip to

não acu mu la tan to ma te ri al seco, já que suas fo -

lhas re têm mais umi da de e se de com põem com

mais fa ci li da de que as ací cu las de pí nus. Com ba -

ter um in cên dio em área flo res tal é sem pre mais

com pli ca do do que em uma área de cam po. Mes -

mo pa í ses com mais es tru tu ra lo gís ti ca que o Bra sil 

(como Ca na dá e EUA) são pal co de gran des in -

cên di os flo res ta is, com sé ri as con se qüên ci as eco -

nô mi cas, como des tru i ção de ca sas, la vou ras e de

sis te mas de trans mis são de ele tri ci da de e te le fo -

nia. To da via, um in cên dio em área de cul ti vo de

ár vo res exó ti cas é uma for ma “ex tre ma” de emis -

são de ga ses de efe i to es tu fa.

Mui tos téc ni cos têm fa la do que um dos be -

ne fí ci os do plan tio de ár vo res en vol vi do nes tes

em pre en di men tos será a cap tu ra de car bo no e a

con tri bu i ção para di mi nu ir o aque ci men to glo bal.

Porém, isto é uma for ma de ma ni pu la ção da opi -

nião pú bli ca, pois omi tem o res tan te da in for ma -

ção: ao cor ta rem es tas ár vo res e re a li za rem o

pro ces so de indus tri a li za ção da ce lu lo se até a ob -

ten ção do pa pel, este car bo no será no va men te

emi ti do para a at mos fe ra. Esta é a prin ci pal for ma

de ele va ção de gás car bô ni co con tri bu in te para o

aque ci men to glo bal, que será pro por ci o na da pe -

los em pre en di men tos de sil vi cul tu ra ba se a da na

pro du ção de ce lu lo se. Eti ca men te, o plan tio de ár -

vo res so men te pode ser con ta bi li za do para a di mi -

nu i ção do aque ci men to glo bal se es ti ver mos fa -

lan do de ár vo res que se rão plan ta das e se rão

pre ser va das in to cá ve is, con tri bu in do efe ti va men -

te para a cap tu ra do gás car bô ni co pre sen te na

at mos fe ra.

IHU On-Line – Se ou tras li cen ças para o

plan tio fo rem li be ra das, que re gras es sas

em pre sas de vem cum prir?

Eri di a ne Lo pes da Sil va – Qu an do o es ta do

anun ci ou a for mu la ção de um Zo ne a men to Ambi -

en tal para a Sil vi cul tu ra (ZAS) e que este zo ne a -

men to se ria fi nan ci a do pela Asso ci a ção Ga ú cha

de Empre sas Flo res ta is, fi ca mos apre en si vos que

este ins tru men to fos se uti li za do para chan ce lar

tec ni ca men te tudo que es ta va cor ren do bem e

que os pro je tos das em pre sas de sil vi cul tu ra po de -

ri am ser ins ta la dos tal e qual as em pre sas de se ja -

vam. Ti ve mos medo que da dos fos sem omi ti dos

ou ma ni pu la dos, mas fe liz men te nada dis so ocor -

reu. O tra ba lho ini ci al men te pro du zi do pe los téc -

ni cos da Fe pam (Fun da ção Esta du al de Pro te ção

Ambi en tal) e da Fun da ção Zo o bo tâ ni ca re u niu

da dos de di ver sos pes qui sa do res e per mi tiu uma

aná li se de al gu mas das fra gi li da des do pam pa. Foi 

um tra ba lho pon de ra do, pois, ao in vés de di zer

que a ins ta la ção dos em pre en di men tos era in viá -

vel, in di cou cer ca de 9 mi lhões de hec ta res como

áre as em que es tes em pre en di men tos po de rão ser 

ins ta la dos. Par tiu do prin cí pio de pre ca u ção: nas

áre as em que os téc ni cos fi ca ram em dú vi da por

não dis po rem de da dos su fi ci en tes para um pa re -

cer com se gu ran ça téc ni ca de que não ocor re ria a

im plo são do ecos sis te ma, eles in di ca ram que não

de ve ria ha ver o plan tio, per mi tin do que haja tem -

po para que ou tros es tu dos se jam re a li za dos nes -

tas áre as e seja fe i ta nova aná li se.

No en tan to, sur pre en deu-nos a emis são de li -

cen ças sem que fos se res pe i ta do o ZAS e, mais

ain da, a ten ta ti va de des qua li fi ca ção téc ni ca des te

do cu men to. A ma i o ria das pes so as, in clu si ve al -

guns téc ni cos, que des qua li fi ca ram o Zo ne a men to 

ela bo ra do pela Fe pam e pela FZB, se quer o le ram. 

O ZAS não é um do cu men to aca ba do, deve sim

ser re vis to, as sim como foi fe i to com o Mapa de

Áre as Pri o ri tá ri as para a Con ser va ção da Bi o di -

ver si da de. Po rém, sua re vi são deve ser téc ni ca e

éti ca. E, quan do falo que deve ser éti ca, es tou

que ren do de i xar cla ro que os téc ni cos que de ve -

rão re a li zar esta re vi são não po de rão ter ne nhum

en vol vi men to di re to com os pro je tos de sil vi cul tu -

ra, para que pos sam emi tir pa re ce res isen tos.

Não sou “bri zo lis ta” e me nos ain da par -

tidá ria, mas há uma fra se do Le o nel Bri zo la que

tra duz bem o que que ro di zer: “Os in te res ses! Os

in te res ses é que mo vem o mun do!”. Po de mos es -
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pe rar que to dos os téc ni cos que es tão sen do pa gos 

ou que de se jem pres tar con sul to ria para a em pre -

sa, ou ain da se be ne fi ci ar do mer ca do de tra ba lho

que será cri a do por esta em pre sa pos sam emi tir

pa re ce res tec ni ca men te “isen tos” e que vão con -

tra seus pró pri os “in te res ses”?

Enfim, mi ni ma men te, te ría mos cer ta se gu -

ran ça de es tar mos pro te gen do o que res ta do bi o -

ma pam pa se as li cen ças am bi en ta is res pe i tas sem

a ver são ori gi nal do ZAS, evi tas sem a ins ta la ção

de em pre en di men tos nos re ma nes cen tes de cam -

po na ti vo in di ca dos no Mapa de Ve ge ta ção do

Pam pa (MMA e UFRGS, 2007) e evi tas sem a ins ta -

la ção de em pre en di men tos nas áre as in di ca das

pelo Mapa de Áre as Pri o ri tá ri as (Por ta ria MMA nº

09/2007) como de Impor tân cia Bi o ló gi ca “Mu i to

Alta” ou “Extre ma men te Alta” e como de Pri o ri -

da de de Ação “Mu i to Alta” ou “Extre ma men te

Alta”. Ain da te nho es pe ran ças de que o pam pa

não seja mais um dos der ro ta dos pela “po lí ti ca do

fato con su ma do”.
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O la ti fún dio do eu ca plip to.

A hu ma ni da de é nada fren te à his tó ria da na tu re za

Entre vis ta com Ari o val do Umbe li no de Oli ve i ra

Ari o val do Umbe li no de Oli ve i ra é geó gra fo

da Uni ver si da de de São Pa u lo (USP) e dou tor em

Ge o gra fia Hu ma na pela USP.

Na en tre vis ta que Ari o val do con ce deu à IHU

On-Line, pu bli ca da nas No tí ci as do Dia do site

do IHU (www.uni si nos.br/ihu), no dia 20 de ju nho

de 2006, ele afir ma que a mo no cul tu ra do eu ca lip -

to já se cou mais de 4 mil nas cen tes do São Fran -

cis co e que nas cen tes e ma tas ci li a res do Rio es tão

sen do des tru í das pelo avan ço das mo no cul tu ras

de eu ca lip to e grãos na re gião de Mi nas Ge ra is.

Ari o val do tam bém fala so bre a car ti lha lan ça -

da pela Via Cam pe si na in ti tu la da O la ti fún dio

dos eu ca lip tos, que pro põe a ex pro pri a ção das

ter ras com plan tio de ce lu lo se em prol da re for ma

agrá ria.

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is con se -

qüên ci as am bi en ta is da des tru i ção de nas -

cen tes e ma tas ci li a res do Rio São Fran cis co?

Ari o val do de Oli ve i ra – As nas cen tes são as

fon tes de for ma ção de qual quer rio. Com o São

Fran cis co não é di fe ren te. Suas nas cen tes no cer -

ra do do nor te mi ne i ro, que Gu i ma rães Rosa cha -

mou de Gran de Ser tão, são uma es pé cie de ca i xa

d’á gua, gran de es pon ja, que ab sor ve a água das

chu vas, e elas vão para o len çol freá ti co e dele vol -

ta à su per fí cie atra vés das nas cen tes. As ma tas ci -

li a res são a pro te ção des tas nas cen tes. O Rio São

Fran cis co de pen de das águas des tas nas cen tes em 

Mi nas Ge ra is. Como mais de 3.800 já se ca ram,

cada dia o rio re ce be um vo lu me me nor de água.

Assim, a “con ta” será co bra da no fu tu ro, se nada

for fe i to.

IHU On-Line – Como a plan ta ção de eu ca lip to

in ter fe re na ques tão do des ma ta men to?

Ari o val do de Oli ve i ra – O cul ti vo do eu ca lip to,

de pí nus e acá cia, tem au men ta do no Bra sil. O

que mais cres ce é o eu ca lip to. Hoje, o Bra sil tem

mais ou me nos 6 mi lhões de hec ta res com cul tu ra

de ma de i ra para pro du zir pas ta de ce lu lo se, car -

vão ve ge tal, re si nas etc. O eu ca lip to in ter fe re di re -

ta men te no des ma ta men to na re gião de Ma ra bá

no Pará, onde é usa do para pro du zir fer ro gusa

para ex por ta ção. Isso tam bém ocor re em Alme rim 

e Mar za gão, Por to Gran de, no Pará e Ama pá. Lá,

fica o pro je to Jarí, para ex por ta ção de pas ta de ce -

lu lo se. O mes mo ocor re no Espí ri to San to, no sul

da Ba hia, em São Pa u lo, no Pa ra ná, em San ta

Ca ta ri na e no Rio Gran de do Sul.

IHU On-Line – Como o se nhor vê o pro je to

de trans po si ção do le i to do Rio São Fran -

cis co? A re vi ta li za ção se ria uma me lhor

al ter na ti va?

Ari o val do de Oli ve i ra – O São Fran cis co é um

rio que está mor ren do, pois suas nas cen tes es tão

se can do. A re vi ta li za ção é a úni ca so lu ção. So -

mos con tra a trans po si ção por que ela é cara e só

aten de os in te res ses das cons tru to ras. Além dis -

so, em toda área por onde es tão pro je ta dos os

ca na is há mu i ta ter ra de vo lu ta cer ca da por gran -

des gri le i ros que es pe ram a água para pro du zir

fru tas para ex por ta ção. Ou seja, vai au men tar o

en di vi da men to pú bli co e não re sol ve a ques tão

da seca. Se ria mu i to mais ba ra to cap tar via cis ter -

nas a água da chu va.

63



IHU On-Line – Qual é a sua opi nião so bre a

car ti lha O la ti fún dio dos eu ca lip tos, em que 

a Via Cam pe si na pre ga a ex pro pri a ção das

ter ras com plan tio de ce lu lo se em prol da

re for ma agrá ria?

Ari o val do de Oli ve i ra – A car ti lha tem fi na li da -

de edu ca ti va. Infor mar e for mar opi nião. Isto é

fun da men tal, pois, a mí dia bra si le i ra está toda

“com pra da” pe las em pre sas do se tor de pas ta de

celu lo se. Não há ve i cu la ção de opi niões con trá -

ri as. A car ti lha tem essa fun ção de aler tar a to dos

so bre os ris cos da ex pan são do cul ti vo do eu ca -

lip to. A tese que a Via Cam pe si na apre sen ta da

de sa pro pri a ção das ter ras para a re for ma agrá ria

está base a da nos ar ti gos 184 e 186 da Cons ti tu i -

ção Bra si le i ra. O ar ti go 186 diz que “com pe te à

União de sa pro pri ar por in te res se so ci al, para fins

de re for ma agrá ria, o imó vel ru ral que não es te ja

cum prin do sua fun ção so ci al, me di an te pré via e

jus ta in de ni za ção em tí tu los da dí vi da agrá ria,

com cláu su la de pre ser va ção do va lor real, res ga -

tá ve is no pra zo de até vin te anos, a par tir do se -

gun do ano de sua emis são, e cuja uti li za ção será

de fi ni da em lei”. Já o ar ti go 186 da Cons ti tu i ção

afir ma que “a fun ção so ci al é cum pri da quan do a

pro pri e da de ru ral aten de, si mul ta ne a men te, se -

gun do cri té ri os e gra us de exi gên cia es ta be le ci dos

em lei, aos se guin tes re qui si tos: apro ve i ta men to

ra ci o nal e ade qua do; uti li za ção ade qua da dos re -

cur sos na tu ra is dis po ní ve is e pre ser va ção do meio 

am bi en te; ob ser vân cia das dis po si ções que re gu -

lam as re la ções de tra ba lho; e ex plo ra ção que fa -

vo re ça o bem-es tar dos pro pri e tá ri os e dos tra ba -

lha do res”. Assim, o cul ti vo do eu ca lip to fere o

item so bre o meio am bi en te, por isso a po si ção

de fen di da.

IHU On-Line – Como o se nhor viu a ação

das agri cul to ras que ocu pa ram a Ara cruz

Ce lu lo se?

Ari o val do de Oli ve i ra – A so ci e da de bra si le i ra

não está acos tu ma da a ver ações po lí ti cas de mas -

sa. Ou seja, o que as eli tes do país que rem é um

povo “cor de i ri nho”, que não re a ja. Com os mo vi -

men tos so ci a is ru ra is aca bou este tem po. Ago ra,

eles fa zem ma ni fes ta ção de mas sa. Tra tou-se de

um ato po lí ti co para cha mar a aten ção das au to ri -

da des. As au to ri da des fin gem que es tão cum prin -

do a lei. As mu lhe res da Via Cam pe si na de ram

dois re ca dos com o ato: pri me i ro, não é mais pos -

sí vel con ti nu ar o des ca so com o meio am bi en te;

se gun do, as pes qui sas pre ci sam ter fi na li da de so -

ci al e não ser con tra a sociedade.

IHU On-Line – A car ti lha ex põe os mo ti vos

do ato ocor ri do em mar ço des te ano e des -

ta ca res tri ções à mo no cul tu ra. Acre di ta que 

a ação das mu lhe res pos si bi li tou a com pre -

en são des sa men sa gem pelo pú bli co? Se

acha que não, qual te ria sido a fa lha?

Ari o val do de Oli ve i ra – A mí dia ga ú cha é ex tre -

ma men te pre con ce i tu o sa (par ti cu lar men te a RBS,

Zero Hora etc.). Eu es ta va em Por to Ale gre quan -

do ocor reu o fato. A mes ma ma té ria da RBS foi ao

ar pelo Jor nal Na ci o nal. A mes ma man che te do

Zero Hora foi man che te no Bra sil in te i ro. A mí dia

bra si le i ra é a voz das eli tes. As eli tes nun ca ace i ta -

ram a idéia de per der o po der. A so ci e da de to mou 

ciên cia pela mí dia, mas de va gar ela vai ven do de

ou tra for ma o que acon te ceu. Se gu ra men te, o epi -

só dio vai en trar para os fa tos po lí ti cos mais sig ni fi -

ca ti vos des te ano de 2006, como a gre ve de fome

de Dom Cap pio foi no ano pas sa do.

IHU On-Line – Como o go ver no fe de ral tem

con du zi do a ques tão da re for ma agrá ria e

da pre o cu pa ção am bi en tal?

Ari o val do de Oli ve i ra – La men ta vel men te, Mi -

guel Ros se to e sua equi pe não fi ze ram nem mes -

mo a re for ma agrá ria pro me ti da no II Pla no Na ci o -

nal de Re for ma Agrá ria (PNRA). Eles (Mi nis té rio

do De sen vol vi men to Agrá rio e Incra) men tem para 

a so ci e da de que es tão cum prin do as me tas, o que

não é ver da de. No ano de 2005, dis se ram que as -

sen ta ram 127 mil fa mí li as. Men ti ra! Assen ta ram

ape nas 45 mil. O res tan te fo ram fa mí li as que ti ve -

ram suas pos ses ou si tu a ções re gu la ri za das em as -

sen ta men tos já exis ten tes. O mes mo já ti nha ocor -

ri do em 2004 e 2003. Na ges tão de Ros se to, o

Incra não as sen tou nem 100 mil fa mí li as em as -

sen ta men tos no vos, quan do já de ve ri am ter as -

sen ta do 260 mil se gun do o II PNRA. No Rio Gran -

de do Sul, a si tu a ção é ve xa tó ria, pois, em 2005, o 

Incra anun ci ou ter as sen ta do 648 fa mí li as. Entre -
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tan to, ape nas 220 fa mí li as fo ram as sen ta das.

Qu an to à ques tão am bi en tal, o qua dro tam bém é

pre o cu pan te, pois pri me i ro vi e ram os trans gê ni -

cos, e ago ra o go ver no apro va uma lei para ex plo -

rar ma de i ra em ter ra pú bli ca.

IHU On-Line – Qu a is são as pos si bi li da des

de trans for mar mos o Bra sil em um de ser to

em fun ção da mo no cul tu ra de ár vo res? O

se nhor tem co nhe ci men to so bre a ques tão

do de ser to ver de no Rio Gran de do Sul? O

que pen sa so bre isso?

Ari o val do de Oli ve i ra – A ques tão do plan tio de 

eu ca lip to no pam pa ga ú cho é pre o cu pan te, pois

os es tu di o sos da UFRGS so bre o tema aler tam que

o ba lan ço hí dri co para esta cul tu ra está no li mi te.

Isso quer di zer que cho ve mais ou me nos o que a

plan ta pre ci sa, caso esta quan tia de chu va não

caia, ela vai bus car água do sub so lo, e aí es ta rá di -

mi nu in do a quan ti da de de água no sub so lo, logo

con tri bu in do para a are ni za ção do solo. Os em -

pre sá ri os bra si le i ros, os “no vos ri cos”, em ge ral,

são semi-anal fa be tos do pon to de vis ta in te lec tu al. 

Eles acre di tam que a na tu re za não vai res pon der

ne ga ti va men te no fu tu ro. Jul gam que po dem der -

ru bar a ve ge ta ção e plan tar o que qui se rem. A na -

tu re za pode de mo rar, mas ela re a ge. Estes em pre -

sá ri os pre ci sam per ce ber que a hu ma ni da de é

nada fren te à his tó ria da na tu re za. Por isso, a des -

tru i ção da na tu re za co lo ca em ris co o fu tu ro da

hu ma ni da de, e de po is de tudo des tru í do não dá

para di zer: “Eu não sa bia”, por que aí será tar de

de ma is.

Gos ta ria de apro ve i tar esta opor tu ni da de para

tam bém lem brar aos ga ú chos que es tão no Cer ra -

do, do Cen tro-Oes te ou mes mo do Nor des te. Lá o 

pro ble ma é igual. Ou seja, logo vão co me çar a co -

lher as des tru i ções que es tão fa zen do. Os mo vi -

men tos so ci a is es tão tra zen do para o seio da so ci e -

da de bra si le i ra o bra do de aler ta. O bra do que

avi sa que o fu tu ro pode ser pior, se nada for fe i to

já. Por isso, tra ta-se de evi tar já o pior, no fu tu ro.
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Eu ca lip to no Rio Gran de do Sul:

as ONGs, o go ver no e a fis ca li za ção

Entre vis ta com Vi cen te Me da glia

Vi cen te Me da glia é gra du a do em Fi lo so fia,

pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul

(UFRGS), com es pe ci a li za ção em Zo o lo gia, pela

mes ma uni ver si da de. Atra vés do Insti tu to Ga ú cho

de Estu dos Ambi en ta is (Ingá), é con se lhe i ro do

Con se ma.

Na en tre vis ta por te le fo ne para a IHU

On-Line, pu bli ca da nas No tí ci as do Dia do site

do IHU (www.uni si nos.br/ihu), no dia 21 de no -

vem bro de 2007, Vi cen te con ver sou so bre a re la -

ção da Fe pam (Fun da ção Esta du al de Pro te ção

Ambi en tal), do Con se ma (Con se lho Esta du al do

Meio Ambi en te) e do Go ver no em re la ção às

ONGs que tra ba lham em prol do meio am bi en te

do Esta do. Se gun do ele, “o pre si den te da Fe pam,

em di ver sas de cla ra ções, de i xou bem cla ro que o

in te res se dela e do Go ver no era pro mo ver o cres -

ci men to do es ta do do Rio Gran de do Sul”.

Por isso, afir ma Vi cen te, o avan ço das em pre -

sas de ce lu lo se con ti nua no Rio Gran de do Sul, as -

sim como avan ça o de ser to ver de, ca u san do a de -

gra da ção am bi en tal e so ci al. Hoje, os efe i tos são

per ce bi dos for te men te pe las pes so as que vi vem

nas re giões onde Ara cruz, Sto ra Enso, Vo to ran tin

se lo ca li zam. “Em pou cos anos, se o avan ço da

mo no cul tu ra de eu ca lip to con ti nu ar, todo o Esta -

do so fre rá com os pro ble mas am bi en ta is, como a

es cas sez de água”, pre vê o es pe ci a lis ta.

IHU On-Line – O Ingá foi uma das ONGs que 

en tra ram com ação na jus ti ça para que a Fe -

pam per des se o po der que tem de fis ca li zar

o meio am bi en te ga ú cho. Como está essa

si tu a ção hoje?

Vi cen te Me da glia – O Ingá e as ou tras ONGs ti -

nham vá ri as so li ci ta ções, e não ape nas esta, para

que a Fe pam per des se seu po der de li cen ci a men -

to. Isso foi uma de ci são da ju í za, por cons ta tar

que a Fe pam não es ta va fa zen do a con ten to es -

ses li cen ci a men tos. Em re la ção aos ou tros pe di -

dos, a ju í za pos ter gou a de ci são so bre eles, in clu in -

do a sus pen são dos li cen ci a men tos, en quan to

não fos se apro va do o zo ne a men to am bi en tal da

sil vi cul tu ra, pois o li cen ci a men to es ta va sen do

mal fe i to. A ju í za in ter pre tou de ou tra ma ne i ra o

nos so pe di do.

Nós va mos es pe rar ago ra qual será o re cur so

que a Con se ma (Con se lho Esta du al do Meio Am-

bi en te) e a Fe pam irão apre sen tar. A ques tão ago -

ra não é com a Fe pam, mas com o Con se ma, que

está de ci din do so bre essa ma té ria, a apro va ção do 

zo ne a men to am bi en tal da sil vi cul tu ra. Então, nós

fa ze mos par te do Con se ma e, in fe liz men te, nele o

po der do se tor pro du ti vo é mu i to ma i or do que o

da so ci e da de. Seus in te res ses, in clu si ve, es tão li -

ga dos com os do go ver no. Então, a so ci e da de ci vil 

sem pre per de as vo ta ções que acon te cem nes se

ór gão. Um exem plo foi o de uma re u nião que

acon te ceu re cen te men te da Câ me ra Téc ni ca de

Agro pe cuá ria e Agro in dús tria, em que foi en ca -

mi nha da uma al te ra ção no zo ne a men to. A al te -

ra ção im pli ca que a uni da de bá si ca de pla ne ja -

men to seja a Ba cia Hi dro grá fi ca e não a uni da de

de pla ne ja men to na tu ral, como foi pro pos to no

do cu men to da Fe pam.

Isso sem pre no sen ti do de des ca rac te ri zar o

tra ba lho fe i to pe los téc ni cos. Uma ques tão tris te é

que, en quan to o ter mo de con du ta do Mi nis té rio
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Pú bli co Esta du al es ta va vi go ran do, o zo ne a men to 

am bi en tal foi uma exi gên cia do Mi nis té rio Pú bli co 

Esta du al para re grar a ques tão do zo ne a men to da

sil vi cul tu ra, ain da no go ver no Ri got to. Foi en tre -

gue em 31 de de zem bro o re la tó rio de zo ne a men -

to am bi en tal da sil vi cul tu ra pela Fe pam. Ele de sa -

gra dou ao se tor pro du ti vo. No en tan to, o ter mo

de ajus ta men to de con du ta que o Mi nis té rio Pú bli -

co Esta du al as si nou com a Fe pam e o Go ver no do 

Esta do pre via que esse li cen ci a men to de ve ria le -

var em con ta o zo ne a men to am bi en tal da sil vi cul -

tu ra. Ele, além dis so, de ve ria ser apro va do, em úl -

ti ma ins tân cia, pelo Con se ma. Pela pres são

eco nô mi ca e po lí ti ca, fi ze ram vá ri os adi ta men tos

a esse ter mo, além de vá ri as mo di fi ca ções. Entre

elas, es ta va de que o li cen ci a men to não pre ci sa va

mais es pe rar a ver são fi nal do Con se ma, ou seja,

que ele po de ria des con si de rar o zo ne a men to, o

que só foi ago ra al te ra do pela de ci são da ju í za.

Então, com mu i ta tris te za, nós cons ta ta mos que as 

câ ma ras téc ni cas do Con se ma vi nham de mo ran -

do para de ci dir so bre o zo ne a men to, por que isso

não era mais im por tan te para o po der eco nô mi co. 

Ago ra, o que foi de ci di do é que de ve ria se se guir o 

zo ne a men to. Nós es ta mos em no vem bro, ou seja, 

fo ram 11 me ses sem ne nhu ma de ci são. No mo -

men to, uma se ma na de po is da li mi nar, ele foi vo -

ta do em re gi me de au diên cia. Então, fi cam bem

ca rac te ri za dos os in te res ses que es tão por trás des -

sa ques tão, mes mo no Con se ma, em que te mos

re pre sen ta ção, mas é sem pre mi no ri tá ria. Esta -

mos numa si tu a ção mu i to di fí cil, por que o Fó rum,

que foi de ter mi na do para ser a pa la vra fi nal em re -

la ção ao zo ne a men to am bi en tal da sil vi cul tu ra e

que a prin cí pio de ve ria re pre sen tar uma plu ra li da -

de de vi sões e de for ças, nos per mi tin do até ter vi -

sões, não re ve la uma for ça de per su a são ou mes -

mo de ar gu men ta ção. As de ci sões são, mu i tas

vezes, tomadas, como se diz, goela abaixo.

IHU On-Line – Como o go ver no Yeda, na

opi nião dos am bi en ta lis tas, está tra tan do o

meio am bi en te?

Vi cen te Me da glia – Da for ma mais ime di a tis ta

pos sí vel. Se é pos sí vel dar um ga nho ao go ver no e 

em cur to pra zo, li ga dos a in te res ses ele i to ra is, os

pro je tos são apro va dos. É só lem brar mos que 70

can di da tos e a go ver na do ra Yeda re ce be ram do a -

ções em di nhe i ro de em pre sas de ce lu lo se. O que

este go ver no está fa zen do é um pa ga men to ele i to -

ral. Então, o go ver no Yeda, no nos so en ten der,

vem sen do um de sas tre em ter mos am bi en ta is.

Ela está sim ples men te co lo can do a per der gran -

des vi tó ri as com a de ses tru tu ra ção dos ór gãos am -

bi en ta is, com a fi na li da de cla ra de fle xi bi li zar a le -

gis la ção e o con tro le am bi en tal, pri vi le gi an do o

se tor pro du ti vo. Com ple ta o pe río do de uma se -

ma na des de que aten de mos a Assem bléia Per ma -

nen te em De fe sa do Meio Ambi en te do Esta do. O

esta do é um co le gi a do das ONGs, do qual o Ingá

faz par te da co or de na ção. Com isso, fi ze mos o

27º Encon tro Esta du al de Enti da des Eco ló gi cas,

no qual foi vis ta uma car ta que de nun cia es sas ar -

bi tra ri e da des e a for ma como o sis te ma am bi en tal

do Esta do vem sen do tra ta do.

A pre si den te da Fe pam, Ana Pel li ni, em di -

ver sas de cla ra ções, de i xou bem cla ro que o in te -

res se da fun da ção e do go ver no era pro mo ver o

cres ci men to do es ta do do Rio Gran de do Sul.

Então, fica bem cla ro que a go ver na do ra vem fa -

lan do de in ter ven ção fe de ral, no caso des sa de ci -

são da ju í za. No nos so en ten di men to, o que vem

ocor ren do é, sim, uma in ter ven ção do po der eco -

nô mi co so bre o esta do, no sen ti do de uma fle xi bi -

li za ção da le gis la ção e da fis ca li za ção am bi en tal.

Então, vi mos tudo isso com gran de tris te za, por -

que es ta mos numa épo ca crí ti ca, em que os de sas -

tres am bi en ta is es tão cada vez mais cres cen do em

di men são. Pa re ce que os go ver nan tes são ce gos

para es ses pro ble mas e es tão ob ce ca dos pa to lo gi -

ca men te com essa ide o lo gia do cres ci men to in fi ni -

to, o que se cons ti tui num ab sur do. É co nhe ci do o

dado de que o sis te ma eco nô mi co da hu ma ni da -

de hoje já ul tra pas sou o li mi te eco ló gi co de su por -

te do Pla ne ta. É uma si tu a ção, por tan to, de ses pe -

ra do ra. O mo vi men to am bi en ta lis ta vem sen do

ata ca do sis te ma ti ca men te pe los re pre sen tan tes

des sa ide o lo gia ab sur da. Não pos su í mos re cur sos

fi nan ce i ros e nem pes so al para dar con ta de to das

es sas ques tões, além de vi ver mos num im pas se.

Isso por que quem tem di nhe i ro para dar são as

em pre sas de gra da do ras. Não po de mos, ob vi a -

men te, re ce ber di nhe i ro, pois pre ci sa mos man ter

nos sa po si ção e nos sas crí ti cas. Então, a mí dia
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vem ten do um pa pel ter rí vel, nes se sen ti do, pois

está es con den do es sas ques tões. Além dis so, fal si -

fi ca in for ma ções. Por tan to, exis te aí uma si tu a ção

ab sur da, pois a hu ma ni da de vem des tru in do seu

Pla ne ta e com ba ten do as for ças que bus cam a

sus ten ta bi li da de am bi en tal. Tudo é per me a do por 

um dis cur so hi pó cri ta de sus ten ta bi li da de, quan -

do essa sus ten ta bi li da de nem pas sa pe los al tos ga -

bi ne tes. Tudo é re a li za do para se ob ter o cres ci -

men to eco nô mi co, que, na ver da de, é um ou tro

ab sur do que não re fle te o bem-es tar da po pu la -

ção, pois é ape nas o cres ci men to de ape nas al gu -

mas pou cas con tas ban cá ri as, en quan to o gros so

da po pu la ção vem ten do di mi nu í da sua qua li da de 

de vida.

IHU On-Line – Qual é a si tu a ção atu al do

Con se lho Esta du al do Meio Ambi en te? Ter

re pre sen tan tes de ONGs no ór gão con tri bui

para a ca u sa?

Vi cen te Me da glia – Eu sou con se lhe i ro do Con -

se ma e, às ve zes, até nos ques ti o na mos se o pa pel

que te mos nele não vai mais no sen ti do de legi ti -

mar a po lí ti ca de gra da do ra, por que re al men te te -

mos lá 27 con se lhe i ros, e cin co va gas são des ti -

na das às ONGs am bi en ta lis tas. Des sas cin co

va gas, uma se en con tra usur pa da pelo po der

eco nô mico, por que é ocu pa da por uma as so ci a -

ção cha ma da Ami gos da Flo res ta, que nada mais

é do que uma as so ci a ção de clas se. Afi nal, essa

flo res ta a que se re fe rem são os eu ca lip tos, tra -

tan do-se, por tan to, de uma as so ci a ção sil vi cul tu -

ral. Exis te, in clu si ve, uma ação ci vil pú bli ca aju i -

za da pelo Mi nis té rio Pú bli co Esta du al para re ti rar 

essa ONG des se lu gar. Po rém, até ago ra, não te -

mos uma so lu ção para esse im pas se. As ou tras

qua tro ONGs – Ingá, Ami gos da Ter ra, Aga pan e

a Mi ra ser ra – lu tam, mas é di fí cil in clu si ve acom -

pa nhar a pa u ta. O con se lho tem di ver sas câ ma -

ras téc ni cas, para onde são en ca mi nha das as

ques tões. Des se modo, não con se gui mos fa zer

par te de to das as câ me ras téc ni cas. Evi den te -

men te, nós te mos di fi cul da de até de or ga ni za ção. 

As ONGs, em ge ral, têm 99% dos seus mi li tan tes

como vo lun tá ri os, ou seja, eles pre ci sam dis por

de seu tem po li vre para par ti ci par da luta. Então,

nos so po der de mo bi li za ção den tro do con se lho

ain da é mu i to pe queno. Nós con se gui mos ape nas 

apre sen tar um pon to de vis ta con tra di tó rio e al gu -

mas ques tões pon tu a is têm al gu ma atra ção mais

efe ti va, mas, em ge ral, nós so mos “pa tro la dos”

pe los in te res ses eco nô mi cos. Uma ques tão bem

cla ra é a mu ni ci pa li za ção do li cen ci a men to am bi -

en tal com cri té ri os bem dis cu tí ve is de re pas sar

para os mu ni cí pi os esse po der. Em al guns mu ni cí -

pi os, a mes ma em pre sa que faz o li cen ci a men to é

quem ela bo ra pro je tos, ou seja, a pes soa li cen cia a 

si mes ma, e o con tro le nos mu ni cí pi os é mu i to di fí -

cil de ser re a li za do. Além dis so, a Fe pam, de ses -

tru tu ra da, tor na o pro ble ma ain da pior. Então, é

uma ques tão bem crí ti ca.

IHU On-Line – Por que não re a li zar a au -

diên cia que dis cu te o zo ne a men to am bi en -

tal para sil vi cul tu ra em Por to Ale gre?

Vi cen te Me da glia – É uma boa per gun ta. Inclu -

si ve, já a fi ze mos à dou to ra Ana Pel li ni. Cer ta men -

te, exis te um medo de apre sen tar, por que como

fo ram es sas qua tro au diên ci as que acon te ce ram

no in te ri or? To tal men te ma ni pu la das, no sen ti do

em que elas fo ram ocu pa das pri o ri ta ri a men te pela 

Força Sin di cal, com pes so as que nem se quer sa -

bi am de que tema es ta va se tra tan do. Elas fo ram

pa gas para par ti ci par em algo que se trans for mou

num cir co, com va i as às po si ções con trá ri as e

apla u sos às po si ções fa vo rá ve is. Isso vem sen do

até iro ni ca men te usa do pelo go ver no para di zer

que a so ci e da de re je i tou o zo ne a men to am bi en tal

da sil vi cul tu ra, quan do, na ver da de, tudo não pas -

sou de uma gran de ma ni pu la ção. O que po de ria

acon te cer, numa au diên cia pú bli ca em Por to Ale -

gre, se ria a apre sen ta ção de mu i tos pon tos de vis -

tas con trá ri os à mo no cul tu ra de eu ca lip tos. Isso,

evi den te men te, a Fe pam tem medo que ocor ra e a 

Con se ma tem re ce io de que apa re ça algo con tra -

di tó rio na ques tão.

Então, au to ri ta ri a men te e con tra ri an do a le -

gis la ção am bi en tal, nós che ga mos a um pon to

sur re al, no qual a pró pria Fe pam des res pe i ta o

Có di go Esta du al do Meio Ambi en te, que afir ma

que as ati vi da des que têm abran gên cia es ta du al

são pas sí ve is de re que ri men to de au diên cia pú bli -

ca por en ti da des am bi en ta lis tas ou por aba i xo-as -

si na do de 50 ci da dãos. Nós apre sen ta mos um
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aba i xo-as si na do com mais de cem as si na tu ras, e a 

Fe pam se quer res pon deu ao re que ri men to. Nós

pro to co la mos o do cu men to em maio, e ele foi

sim ples men te en ga ve ta do. Então, a Fe pam, além

de des res pe i tar a le gis la ção, des res pe i ta tam bém a 

Cons ti tu i ção Fe de ral. Esta afir ma, no ar ti go 5º,

que o Esta do, sen do pres si o na do, tem a obri ga -

ção de res pon der em pra zo le gal. Isso ca u sa

surpresa, na medida em que o titular da Consema

é promotor do Ministério Público Estadual. Nós

denunciamos isso e não teve nenhum efeito.

Incrí vel essa ân sia de sen vol vi men tis ta, que

traz ques tões que nem es tão sen do dis cu ti das,

como a so be ra nia de ter ri tó rio, por que há em pre -

sas com pran do boa par te do pam pa, e a ocu pa -

ção que se quer dar para o ter ri tó rio, quan do a

Ara cruz de i xou bem cla ro, na apre sen ta ção que

fez no Con se ma, que 250 mil hec ta res pla ne ja dos

para os pró xi mos anos re sul ta rão em 14 mil em -

pre gos, ou seja, são de ser tos. Tra ta-se de um tipo

de ocu pa ção eco nô mi ca que de i xa bem cla ro

qua is são os in te res ses: de i xar a po pu la ção cada

vez mais es can te a da e in char a po bre za dos gran -

des cen tros ur ba nos. Eu di ria que a si tu a ção que

vi ve mos hoje é de ses pe ra do ra. Não es ta mos mais

nem no li mi te do caos am bi en tal: já ul tra pas sa mos 

esse li mi te. Esta mos de nun ci an do isso nas re u -

niões do Con se ma, e parece que a apatia é

grande, pois as autoridades não se mobilizam. As

forças por trás, afinal, são muito grandes.

IHU On-Line – Qual é a pre vi são que o se -

nhor faz caso o esta do con ti nue plan tan do

eu ca lip to e não faça a re for ma agrá ria?

Vi cen te Me da glia – A pre vi são é de que ha ve rá

um co lap so, pois a re for ma agrá ria se ria a úni ca

al ter na ti va para o es ta do do cam po hoje, pro mo -

ven do-se, atra vés da pe que na pro du ção ru ral,

uma real sus ten ta bi li da de des se meio, com a prá -

ti ca da agro e co lo gia. Qu an do o mo de lo de pro -

pri e da de não é bus ca do nem pri vi le gi a do, sen do

ata ca do, à me di da que a Ema ter vem sen do de -

ses tru tu ra da e se pri vi le gia a gran de mo no cul tu ra,

a pre vi são é que isso ve nha a ori gi nar um co lap so

so ci al e am bi en tal na nos sa so ci e da de, com cada

vez mais des con ten ta men to por par te da po pu la -

ção. Não du vi do até que isso ve nha de sem bo car

numa nova di ta du ra.

IHU On-Line – O se nhor afir mou que a po si -

ção dos am bi en ta lis tas é com pli ca da ao de -

fen der o meio am bi en te e ir con tra o mo de lo 

eco nô mi co glo bal. Por quê?

Vi cen te Me da glia – É com pli ca do por que, para

re a li zar qual quer tipo de tra ba lho, hoje em dia, na

nos sa so ci e da de, pre ci sa mos de re cur sos fi nan ce i -

ros. No en tan to, de onde vêm tais re cur sos? Vêm

do sis te ma ca pi ta lis ta glo bal e as em pre sas que

têm ex ce den te para fi nan ci ar ati vi da des so ci a is

são as gran des. Cer ta men te, se fos se mos ao es cri -

tó rio da Ara cruz pe dir di nhe i ro, pro va vel men te o

re ce be ría mos. No en tan to, ao mes mo tem po, fi ca -

ría mos amar ra dos às pro pos tas da em pre sa e,

com isso, per de ría mos nos so po der de crí ti ca. É

nes se sen ti do que, di fe ren te de ou tras ini ci a ti vas,

em ge ral cul tu ra is, que ace i tam di nhe i ro des sas

gran des em pre sas, não nos sen ti mos, eti ca men te,

le gi ti ma dos a fa zer esse tipo de cap ta ção de re cur -

sos. Então, o mo vi men to am bi en ta lis ta vive numa 

pe nú ria, ao mes mo tem po em que os fun dos de

meio am bi en te não são im ple men ta dos como de -

ve ri am. Esse pa no ra ma mos tra o im pas se em que

nos encontramos.
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Pro je tos da Ara cruz Ce lu lo se mo di fi ca rão o pam pa ga ú cho?

Entre vis ta com Ma u rem Alves

Ma u rem Alves é gra du a da em Enge nha ria

Flo res tal e mes tre em Enge nha ria Agrí co la, pela

Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul

(UFRGS). Des de 2001, é res pon sá vel pela co or de -

na ção do Sis te ma de Ges tão Ambi en tal e da Qu a -

li da de na Área Flo res tal da Ara cruz S/A, uni da de

Gu a í ba. É mem bro do Con se lho Mu ni ci pal de

Meio Ambi en te de Gu a í ba e atua como con sul to ra 

em pro ces sos de cer ti fi ca ção flo res tal.

Alvo de crí ti cas por in sis tir em plan ti os de eu -

ca lip to na re gião do pam pa ga ú cho, a Ara cruz Ce -

lu lo se, por in ter mé dio da en ge nhe i ra flo res tal Ma u -

rem Alves, dis se na en tre vis ta que con ce deu à IHU 

On-Line, pu bli ca da na edi ção 247, de 10 de de -

zem bro de 2007, sob o tí tu lo “Pro je tos da Ara cruz

Ce lu lo se mo di fi ca rão o pam pa ga ú cho?” que a

“taxa de ocu pa ção des te bi o ma” pela em pre sa

“não atin gi rá se quer 1% do seu ter ri tó rio”. Qu es -

ti o na da so bre a pres são das em pre sas do ramo

pa pe le i ro so bre o go ver no ga ú cho para li be rar o

plan tio, Ma u rem ale gou que “um in ves ti men to

des se por te, para man ter vi a bi li da de eco nô mi ca,

está con di ci o na do ao cum pri men to de pra zos”.

Se gun do ela, a “in con for mi da de das em pre sas

não diz res pe i to a ter que cum prir re gras ou re a li -

zar es tu dos”, mas, sim, “à in cer te za e à ins ta bi li da -

de dos re gra men tos”.

IHU On-Line – Se a Ara cruz Ce lu lo se se

apre sen ta como uma em pre sa pre o cu pa da

com o meio am bi en te, como ela en ca ra o

fato de trans for mar o pam pa ga ú cho, um

dos sím bo los eco ló gi cos do Rio Gran de do

Sul, em uma flo res ta de eu ca lip to, que, por

si nal, nem é ár vo re na ti va da re gião?

Ma u rem Alves – Os pro je tos de sil vi cul tu ra pre -

vis tos para o es ta do e, em es pe ci al, o pro je to da

Ara cruz Ce lu lo se, não vão trans for mar o ce ná rio

do pam pa ga ú cho, cons ti tu in do-se em mais uma

al ter na ti va eco nô mi ca para a re gião.

Con si de ran do-se a con clu são da ex pan são

de plan ti os pre vis ta, a taxa de ocu pa ção des te bi o -

ma pela Ara cruz não atin gi rá se quer 1% do seu

ter ri tó rio. O eu ca lip to é pro ve ni en te da Aus trá lia,

mas não po de mos es que cer que mu i tas ou tras

cul tu ras agrí co las pra ti ca das no es ta do há mu i tos

anos es tão ba se a das em es pé ci es tam bém exó ti -

cas: o gado, por exem plo, é de ori gem eu ro péia; a

soja foi tra zi da da China; o arroz, da Índia; e o

trigo, da Ásia Central.

IHU On-Line – O que jus ti fi ca a op ção da

Ara cruz Ce lu lo se em in ves tir na plan ta ção

de eu ca lip to no pam pa ga ú cho?

Ma u rem Alves – A re gião de in te res se para a

Ara cruz foi am pla men te ava li a da em ter mos de

dis po ni bi li da de de ter ras – to das elas com um lon -

go his tó ri co de an tro pi za ção,24 ca rac te rís ti cas de

solo, dis tân cia do lo cal de con su mo e lo gís ti ca dis -

po ní vel para trans por te. A ex pe riên cia com plan -

ti os no es ta do há mais de 30 anos, com um his tó ri -

co de apren di za do e me lho ri as no pla ne ja men to

am bi en tal, nos dá a tran qüi li da de de po der im -

plan tar o pro je to com os cu i da dos e sal va guar das

am bi en ta is ne ces sá ri as.
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IHU On-Line – Entre os com pro mis sos da

Ara cruz Ce lu lo se, diz-se que um dos ob je ti -

vos é for ne cer pro du tos am bi en tal men te

ade qua dos. Como isso é pos sí vel numa re -

gião como o pam pa ga ú cho?

Mau rem Alves – Isto é pos sí vel atra vés de um

cu i da do so pla ne ja men to das áre as a se rem ma ne -

ja das, me di an te a de li mi ta ção de áre as pro te gi -

das, im ple men ta ção de ações para re cu pe ra ção

dos inú me ros pas si vos am bi en ta is en con tra dos e

em pre go das me lho res téc ni cas de cul ti vo, que vi -

sam à con ser va ção do solo, à ra ci o na li da de no

uso da água e ao res pe i to aos tra ba lha do res e co -

mu ni da des en vol vi das.

O Estu do de Impac to Ambi en tal re a li za do,

com o en vol vi men to de mais de 80 pro fis si o na is

de di fe ren tes áre as, apon tou qua is os cu i da dos e

res tri ções a se rem in cor po ra das ao pla ne ja men to

dos plan ti os, para que se te nha uma si tu a ção de

con tro le e minimização dos impactos potenciais.

IHU On-Line – E qua is são os cu i da dos e

res tri ções apon ta dos pelo Estu do de Impac -

to Ambi en tal?

Ma u rem Alves – Pos so ci tar al guns exem plos,

como a res tri ção de ocu pa ção de de ter mi na dos ti -

pos de solo (que sem pre são ma pe a dos nas pro -

pri e da des), o não plan tio em áre as de re car ga de

águas sub ter râ ne as (tam bém ma pe a das), a ne ces -

si da de de iden ti fi ca ção em cam po dos lo ca is de

ocor rên cia de es pé ci es en dê mi cas. O pla ne ja men -

to para que haja plan ti os em di fe ren tes ida des na

ba cia hi dro grá fi ca é ou tra ori en ta ção im por tan te

do es tu do, as sim como a ne ces si da de de re cu pe -

ra ção das áre as de pre ser va ção per ma nen te que

se en con tram degradadas.

IHU On-Line – De po is de 20 anos de sil vi -

cul tu ra, o solo não mais pro duz eu ca lip to

com va lor co mer ci al. Como será fe i ta a re -

com po si ção des se solo? Ele, um dia, será

re cu pe ra do pe las em pre sas que pre gam o

uso re no vá vel dos re cur sos na tu ra is? De

que ma ne i ra?

Ma u rem Alves – Os plan ti os da Ara cruz no Rio

Gran de do Sul de mons tram uma re a li da de mu i to

di ver sa. Há pro pri e da des cul ti va das há mais de 30 

anos, onde já fo ram re a li za das cin co co lhe i tas na

mes ma área, e o po ten ci al pro du ti vo não ape nas

se man te ve como au men tou. Um plan tio de eu ca -

lip to pode ser co lhi do por até três ve zes, se for fe i ta 

a con du ção de seus bro tos. Qu an do já não há vi a -

bi li da de eco nô mi ca na con du ção da bro ta ção,

são plan ta das no vas mu das na en tre li nha do plan -

tio an te ri or, e a pro du ção se gue o ci clo nor mal. A

ga ran tia de ma nu ten ção do po ten ci al pro du ti vo

do solo é ob ti da pela se le ção de es pé ci es com me -

lhor de sem pe nho no apro ve i ta men to dos nu tri en -

tes e da água, do em pre go de fer ti li za ção ade qua -

da e com téc ni cas apro pri a das de pre pa ro de solo. 

Não há de gra da ção do solo em fun ção do cul ti vo

de eu ca lip to quan do são res pe i ta das as boas prá ti -

cas de ma ne jo, que fo ram de sen vol vi das atra vés

de pes qui sas e ex pe ri men ta ção em campo.

IHU On-Line – A Ara cruz ar gu men tou que

in ves ti ria em ou tros es ta dos, caso a Fe pam

não li be ras se áre as para sil vi cul tu ra no pam -

pa ga ú cho. Para ser con di zen te com a pre o -

cu pa ção que afir ma ter com o meio am bi en -

te, por que a em pre sa não aguar dou que

no vos es tu dos fos sem re a li za dos na re gião,

para ava li ar a pos si bi li da de do plan tio?

Ma u rem Alves – Um in ves ti men to des se por te,

para man ter vi a bi li da de eco nô mi ca, está con di ci o -

na do ao cum pri men to de pra zos. A in con for mi da -

de da em pre sa não diz res pe i to a ter que cum prir

re gras ou re a li zar es tu dos, que vêm sen do fe i tos

há mu i to tem po, in clu si ve nos plan ti os já es ta be le -

ci dos no es ta do. O que ame a ça o pla ne ja men to

de um ne gó cio des se vul to é a in cer te za e ins ta bi li -

da de dos re gra men tos.

IHU On-Line – A em pre sa ale ga que plan ta -

rá flo res tas e que não trans for ma rá áre as do 

pam pa ga ú cho num de ser to ver de. Como

isso, será pos sí vel ten do em vis ta que a bi o -

di ver si da de da re gião é mar ca da pela ve ge -

ta ção cam pes tre e por uma fa u na que ha bi -

ta am bi en tes aber tos?

Ma u rem Alves – Os es tu dos já re a li za dos em

plan ti os es ta be le ci dos há mais de 30 anos apon -
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tam a pre sen ça de uma di ver si da de bi o ló gi ca nas

áre as de ve ge ta ção na ti va da em pre sa, e mes mo

nos su bos ques dos plan ti os, que con tra ri am, de

modo ve e men te, a de no mi na ção “de ser to ver de”. 

Nas áre as onde pre do mi na a ve ge ta ção cam pes -

tre, to dos os frag men tos de cam po na ti vo em bom 

es ta do de con ser va ção são ma pe a dos e pas sam a

cons ti tu ir a re ser va le gal da pro pri e da de, as se gu -

ran do a ma nu ten ção de ha bi tats com boa ca pa ci -

da de de su por te para a bi o di ver si da de lo cal. Além 

dis so, a dis po si ção dos plan ti os em mo sa i cos na

área de atu a ção e a pro por ção de plan tio pre ten -

di da em re la ção às áre as das ba ci as hi dro grá fi cas,

ou uni da des de pa i sa gem onde está pre sen te a

Ara cruz, não re pre sen tam ame a ça à ma nu ten ção

da pa i sa gem e mu i to me nos à ri que za de es pé ci es

tí pi ca do bi o ma.
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Indús tria da ce lu lo se no Rio Gran de do Sul:

de sen vol vi men to in sus ten tá vel

Entre vis ta com Luiz Ram paz zo

Luiz Ram paz zo é mem bro fun da dor do Cen -

tro de Estu dos Ambi en ta is (CEA), de Pe lo tas.

Tam bém é gra du a do em Ciên ci as, pela Fun da ção

Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de (FURG), e

aca dê mi co de Ge o gra fia, pela Uni ver si da de Fe de -

ral de Pe lo tas (UFPel).

Cada vez mais pre o cu pan te é o qua dro da ex -

pan são da in dús tria da ce lu lo se no Rio Gran de do

Sul. A dis cus são en tre as in dús tri as quí mi cas e os

mo vi men tos so ci a is é gran de e diá ria. Isso por que

os im pac tos do tra ba lho des sas em pre sas no am -

bi en te são imen sos. O povo ga ú cho, pou co in for -

ma do, é o ma i or pre ju di ca do com o de sen vol vi -

men to da in dús tria da ce lu lo se no Esta do. So bre

este as sun to, a IHU On-Line en tre vis tou o eco lo -

gis ta Luiz Ram paz zo, que ana li sa a his tó ria das in -

dús tri as quí mi cas no sul do Esta do, as mo bi li za ções

por par te dos mo vi men tos so ci a is e da so ci e da de e,

ain da, a atu a ção dos go ver nos fe de ral e es ta du al

em re la ção a este pro ble ma. Essa en tre vis ta foi pu -

bli ca da nas No tí ci as do Dia do site do IHU

(www.uni si nos.br/ihu),no dia 5 de ju lho de 2007.

IHU On-Line – Como o se nhor ana li sa o de -

sen vol vi men to das in dús tri as de ce lu lo se

no Rio Gran de do Sul?

Luiz Ram paz zo – Com mu i ta pre o cu pa ção. Nós

te mos acom pa nha do, des de os anos 1980, todo

esse pro ces so de de sen vol vi men to das in dús tri as

de ce lu lo se no es ta do. Como um mo vi men to eco -

ló gi co, nós con se gui mos acom pa nhar a his tó ria

da Ri o cel25 e, no fi nal dos anos 1980, o Go ver na -

dor Pe dro Si mon26 apro vou o pólo de ce lu lo se no

mu ni cí pio de Rio Gran de. A par tir de 1987, nós

co me ça mos uma mo bi li za ção po pu lar, ela bo ra -

mos um re la tó rio so bre o im pac to no meio am bi -

en te e con se gui mos con ven cer o pre fe i to de Rio

Gran de de que esse tipo de mo de lo vi nha con tra a 

vi são de um de sen vol vi men to sus ten tá vel e con tra 

as vo ca ções da região.

Exis te um es tu do da So ci e da de Bra si le i ra

para o Pro gres so da Ciên cia,27 que mos tra que os

ní ve is de chum bo, al ca trão, amô nia, en xo fre, en -

tre ou tros, es tão en tre cin co e nove ve zes ma i or do 

que os per mi ti dos pela Orga ni za ção Mun di al de

Sa ú de (OMS) na re gião de Rio Gran de e Pe lo tas.

Então, essa re gião não pode ter um com ple xo in -

dus tri al quí mi co. Nos sa mo bi li za ção deu re sul ta do 

e, em 1989, quan do Pe dro Si mon deu seu start

para ofi ci a li zar esse pólo quí mi co em Rio Gran de,

o pre fe i to fez um dis cur so na li nha que eu aca bei

de co lo car e apre sen tou um pro je to pa ra le lo, jun -

to com 40 mil as si na tu ras em nome da ci da de de

Rio Gran de, que dis se “não” ao pro je to do pólo

quí mi co.

O que acon te ce, em nos sa opi nião, é que es -

sas em pre sas per de ram ali uma ba ta lha, mas não

a guer ra. A dé ca da de 1990 foi a épo ca em que,
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prin ci pal men te na Zona Sul do Esta do, a pro du -

ção de ce lu lo se ex pan diu de oito para mais de 40

mu ni cí pi os. Nós es ta mos, des de aque la épo ca,

sem zo ne a men to eco ló gi co eco nô mi co e ago ra,

in fe liz men te, es sas em pre sas con tam com gran de

apor te fi nan ce i ro do BNDS, que pos sui todo o

con tro le do go ver no fe de ral e está fi nan ci an do

pro je tos in sus ten tá ve is (am bi en tal men te, so ci al -

men te e eco no mi ca men te). Além dis so, es sas em -

pre sas con tam ain da com o apo io da Ca i xa RS.

Essas em pre sas, ago ra, aca bam de anun ci ar três

gran des pó los de ce lu lo se para a Me ta de Sul do

esta do. No nos so en ten di men to, isso vai con tra as

vo ca ções da re gião. Nos sas vo ca ções são agro in -

dus tri al, pes que i ra, por tuá ria, tu rís ti ca, co mer ci al,

e elas não po dem ser re du zi das à in dus tri al quí mi -

ca, pois é uma re gião pró xi ma a ba nha dos, a nas -

cen tes, a ar ro i os, à La goa dos Pa tos e ao oce a no.

Isso nos pre o cu pa mu i to por que o go ver no fe de ral 

afir ma que não tem ver ba para de sen vol ver es sas

vo ca ções re gi o na is. No en tan to, por ou tro lado, fi -

nan cia a ju ros ri dí cu los de 2% ao ano es ses pro je -

tos trans na ci o na is, que au men tam a con cen tra ção 

de ter ra e ren da nas mãos dos mes mos de sem pre.

IHU On-Line – Di ver sos mo vi men tos so ci a is 

es tão na luta con tra o cul ti vo da ce lu lo se.

Qual é o pa pel da so ci e da de nes sa luta?

Luiz Ram paz zo – A so ci e da de, in fe liz men te, não 

está es cla re ci da. Nós, jun ta men te com os mo vi -

men tos so ci a is, es ta mos ten tan do fa zer o pos sí vel,

pro du zin do em tor no de cin co mil pan fle tos por

mês, par ti ci pan do de pa les tras e de ba tes, con ver -

san do com di ver sos seg men tos da so ci e da de, mas 

o que acon te ce é que nós não so mos bem re ce bi -

dos pe las mí di as. Na dé ca da de 1980, nós tí nha -

mos uma boa aber tu ra da mí dia tra di ci o nal, mas o 

mes mo não ocor re ago ra. Tam bém no fi nal da -

que la dé ca da, nós tí nha mos uma aber tu ra ma i or

por par te das uni ver si da des, en tre elas as públicas.

Esta mos ven do dois fa to res ago ra que com -

pro me tem o es cla re ci men to da po pu la ção e a so -

ci a li za ção das in for ma ções. A mí dia tra di ci o nal

atu al bar ra qual quer tipo de po si ci o na men to di fe -

ren ci a do da qui lo que de fen de. Qu an do as mí di as

nos con vi dam para al gum tipo de en tre vis ta, per -

ce be mos que o re sul ta do fi nal mos tra pelo me nos

umas três pes so as con tra a nos sa po si ção, mos -

tran do uma ten dên cia evi den te das re por ta gens.

Então, o que se con se gue fa zer, em ter mos de so -

ci e da de, é por meio das rá di os co mu ni tá ri as, de

se mi ná ri os, pa les tras e ma ni fes ta ções. Exis te hoje, 

den tro das uni ver si da des, um gran de ra cha, jus ta -

men te por que esse as sun to não foi dis cu ti do den tro 

delas. As uni ver si da des, prin ci pal men te as fe de ra is, 

jo ga ram toda a sua his tó ria no lixo.

Exis te um nú me ro ofi ci al do go ver no do es ta -

do de que 95% dos la ti fún di os do Rio Gran de do

Sul es tão na Me ta de Sul. Então, pa re ce que isso

está den tro de uma pro pos ta in ter na ci o nal, vin da

das gran des cor po ra ções, de re ti rar do cam po o

mi cro, o pe que no e o mé dio tra ba lha dor e di re ci o -

nar a ques tão do agro ne gó cio ape nas para gran -

des em pre sas. Ou seja, par tin do des sa li nha de

pen sa men to, o cul ti vo da ter ra não ca be ria mais

aos pe que nos agri cul to res. Isso é o que en ten de -

mos no que tan ge à par ti ci pa ção da so ci e da de. As

pes so as que aca bam ven do o ou tro lado (que é o

que esta mos mos tran do) aca bam ques ti o nan do.

Nes se mo men to, po de mos de tec tar que te mos de 

dois a três ter ços da so ci e da de em dis pu ta. Eu te

di ria que um ter ço da so ci e da de atu al está do

lado des sa pro pos ta de ins ta la ção da mo no cul tu -

ra em lar ga es ca la, de ár vo res exó ti cas e, por con -

se qüên cia, da pro du ção de ce lu lo se, e ou tro ter -

ço tem ape nas um pou co de in for ma ção. E ain da

te mos um ou tro ter ço que não tem a mí ni ma

idéia do que está acon te cen do, o que é fa tí di co e

pre o cu pan te.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is con -

se qüên ci as do novo mo de lo de “de sen vol vi -

men to” para o Rio Gran de do Sul a par tir

das em pre sas de ce lu lo se?

Luiz Ram paz zo – Isso está den tro de uma pro -

pos ta ar ti cu la da por gran des cor po ra ções que visa 

a cada vez mais re ti rar as pes so as do cam po e con -

cen trá-las no meio ur ba no. Assim, as gran des em -

pre sas do ramo do agro ne gó cio, as so ci a das a gru -

pos eco nô mi cos, com o apo io tres lou ca do do

go ver no do es ta do e tam bém do go ver no fe de ral,

mon ta ram a ban ca da do de ser to ver de. Pra ti ca -

men te qua se ne nhum par ti do fi cou fora das do a -

ções que as es sas trans na ci o na is fi ze ram. Aliás, a
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li nha po lí ti ca des ses par ti dos de mons tra mu i to

bem que o que vier será abra ça do sem o mí ni mo

cu i da do de re pa rar no que de fato será ou não de -

sen vol vi do em nos sa região.

Essa li nha do go ver no do es ta do é ex tre ma -

men te pe ri go sa, vis to que es ta mos ven do a de to -

na ção da Fe pam,28 que não faz con cur so há qua se 

seis anos e está su ca te a da. O go ver no do es ta do

anun cia que tam bém de se ja ter mi nar com a Com -

pa nhia Ambi en tal da Bri ga da Mi li tar. Então, seja

qual for a pro pos ta de zo ne a men to apro va da, o

nos so te mor é quem de fato irá fis ca li zar. Alguém,

por exem plo, será pu ni do no caso de des tru i ção

do meio am bi en te? Este pa no ra ma que se de se -

nha nos de i xa ex tre ma men te pre o cu pa dos, pois o 

que é pú bli co co me ça a se de te ri o rar. Infe liz men -

te, a área am bi en tal é co lo ca da hoje como a cul -

pa da pelo não de sen vol vi men to a qual quer cus to

da re gião. Re cen te men te, uma ONG, co nhe ci da

no mun do todo, fez uma pes qui sa aqui no Bra sil,

e a po pu la ção de i xou bem cla ro que a cul pa da

pela fal ta de pro gres so do país é a cor rup ção, não

es ta be le cen do ne nhu ma re la ção com a ques tão

ambiental.

IHU On-Line – Den tro des te con tex to, por

que é ne ces sá ria a re for ma agrá ria e o que

ela mu da ria?

Luiz Ram paz zo – Se olhar mos al gu mas re giões

aqui do es ta do, per ce be re mos que o mo de lo agrá -

rio das duas me ta des do es ta do são mu i to di fe ren -

tes. O nor des te do es ta do, por exem plo, e boa

par te da me ta de nor te se com põem de mi cro, pe -

que nas e mé di as pro pri e da des e es tão mu i to fir -

ma dos na agri cul tu ra fa mi li ar e na pro du ção di -

ver si fi ca da. O que nós ve mos na Me ta de Sul,

como eu dis se an te ri or men te, são la ti fún di os e

nela sem pre se tra ba lha com a vi são da mo no cul -

tu ra ou a cri a ção de gado. Há pou ca di ver si da de

de pro du tos. Nós ve mos que re giões que ti ve ram

bom pro ces so de re for ma agrá ria se de sen vol ve -

ram. Ou seja, a Me ta de Sul ne ces si ta da di vi são da 

ter ra para que tam bém so ci a li ze os lu cros. Mas

não é pos sí vel sim ples men te jo gar um lote de ter ra 

às pes so as. É pre ci so, sim, ofe re cer, no iní cio, toda 

a in fra-es tru tu ra ne ces sá ria, para que o de sen vol -

vi men to efe ti va men te ocor ra. Se nos so mo de lo

me di e val não for mo di fi ca do, e não hou ver o de -

se jo do Esta do de trans for má-lo, me lho rá-lo, o de -

sen vol vi men to não acontecerá.

IHU On-Line – É pos sí vel esta re for ma agrá ria?

Luiz Ram paz zo – Eu vejo a re for ma agrá ria dis -

cu ti da atu al men te com mu i ta pre o cu pa ção. Isso

por que se, por um lado, o go ver no fe de ral, de for -

ma mu i to aca nha da, vem ten tan do to car esse pro -

ces so, por ou tro, o hec ta re em nos sa re gião, que

es ta va em tor no de R$ 1.500 a qua tro cin co anos,

hoje está em tor no de R$ 4.000. Empre sas como a 

Sto ra Enso, a Ara cruz e a Vo to ran tim, com o apo io

do BNDES e do go ver no do es ta do, aca ba ram in -

fla ci o nan do o va lor das pro pri e da des na Me ta de

Sul do es ta do. Tudo isso com pli ca ain da mais

quan do o go ver no fe de ral, ao in vés de par tir para

um ou tro pro ces so, pre fe re fa zer a com pra de ter -

ras e, ao mes mo tem po, não o faz por que essa

com pra não ocor re na ve lo ci da de como gos ta ría -

mos. Então, o qua dro não é mu i to in te res san te,

ou seja, a pro pos ta de re for ma agrá ria do go ver no 

fe de ral anda a pas sos mu i to len tos. Enquan to isso, 

o go ver no do es ta do não teve ini ci a ti va ne nhu ma

para que o pro ces so des sa re for ma se de sen vol va,

de i xan do bem cla ro para nós, eco lo gis tas, que

não é com a re for ma agrá ria que re sol ve re mos as

ques tões em ter mos de de sen vol vi men to sus ten tá -

vel. Não, pelo me nos, com essa re for ma agrá ria

pro pos ta.
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do es ta do do Rio Gran de do Sul. É vin cu la da à Se cre ta ria Esta du al do Meio Ambi en te. O nome da fun da ção é uma ho me na -
gem a Hen ri que Luís Ro ess ler, o am bi en ta lis ta pi o ne i ro no es ta do. (Nota da IHU On-Line)



O pam pa ga ú cho é alvo de bi o pi ra ta ria, de nun cia am bi en ta lis ta

Entre vis ta com Pa u lo Brack

Pa u lo Brack é dou tor em Eco lo gia e Re cur sos 

Na tu ra is, pela Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de

São Car los. Atu al men te, é do cen te da Uni ver si da -

de Fe de ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS).

O avan ço da agri cul tu ra e da sil vi cul tu ra, a

cada ano, des trói cer ca de 140 mil hec ta res do

pam pa ga ú cho. Se não bas tas se ter 40% de sua

área de 15 mi lhões de hec ta res de gra da da, a re -

gião tam bém é alvo de bi o pi ra ta ria. Essa ati vi da de 

ile gal gera bi lhões de dó la res para ou tros pa í ses,

que en con tram no ter ri tó rio ga ú cho, es pé ci es na ti -

vas bas tan te ren tá ve is. Das 2,5 mil es pé ci es de flo -

ra pre sen te no pam pa, “10% es tão ame a ça das e

ou tros 10% são re co lhi das e le va das para o mun -

do in te i ro”, de nun cia o pro fes sor Pa u lo Brack, em

en tre vis ta que con ce deu à IHU On-Line e pu bli -

ca da na edi ção 247, de 10 de de zem bro de 2007,

sob o tí tu lo “O pam pa ga ú cho é alvo de bi o pi ra ta -

ria, de nun cia am bi en ta lis ta”. Se gun do o pes qui sa -

dor, as em pre sas es tran ge i ras vêm ao pam pa em

bus ca de pe tú ni as, cac tá ce as ra ras e a co nhe ci da

ja ra ra ca. “Um dos ca sos que mais cha ma a aten -

ção é que a em pre sa nor te-ame ri ca na Bris tol

Myers-Squibb re gis trou prin cí pio ati vo con tra

pres são alta com base no ve ne no da ja ra ra ca, uma 

es pé cie que tam bém ocor re no pam pa, ge ran do

um mer ca do de US$ 2,5 bi lhões, o que equi va le ao

in ves ti men to de al gu mas des tas em pre sas pa pe le i -

ras que está se ins ta lan do no es ta do”, com pa ra.

IHU On-Line – Como o se nhor de fi ne a si -

tu a ção atu al do pam pa ga ú cho? Qu a is são

os prin ci pa is ato res en vol vi dos na ques tão

dos im pac tos am bi en ta is que o bi o ma vem

so fren do? Quem mais sai pre ju di ca do com

as al te ra ções no bi o ma?

Pa u lo Brack – Uma das ques tões que ain da não 

foi le van ta da em re la ção à imen sa sil vi cul tu ra

que está sen do im plan ta da no Rio Gran de do Sul 

se re fe re à ca pa ci da de de su por te do bi o ma pam -

pa. Quem pode com pro var a ca pa ci da de do bi o -

ma para su por tar 1 mi lhão de hec ta res de sil vi cul -

tu ra, con si de ran do que a área, de acor do com

da dos que nós te mos na uni ver si da de, já per deu

40% de es pa ço pre ser va do? O bi o ma, ori gi nal -

men te, abran gia cer ca de 15 mi lhões de hec ta res. 

Hoje, ele está re du zi do a oito ou nove mi lhões,

con si de ran do que par te des se va lor, já es ta ria,

em al gu ma par te, des ca rac te ri za do. A cada ano, 

no mí ni mo, 140 mil hec ta res es tão se per den do

de vi do o avan ço da fron te i ra agrí co la e tam bém

da sil vi cul tu ra. Se gun do a pro fes so ra Ilsi Bol -

drin, do De par ta men to de Bo tâ ni ca da UFRGS,

esta taxa che gou a cer ca de 400 hec ta res/ano,

como ates tam es tu dos re cen tes do re a li za dos

pela uni ver si da de.

Hoje, ocor re o ema gre ci men to do bi o ma pam -

pa, e o go ver no do es ta do do Rio Gran de do Sul

não está aten to a essa ques tão. Atu al men te, nós

te mos ape nas 0,36% de áre as pro te gi das por uni -

da des de con ser va ção. Esse va lor é mu i to pe que -

no, pois cada bi o ma de ve ria ter pelo me nos 10%

dele pre ser va do, se gun do re co men da a IUCN (União

Inter na ci o nal para a Con ser va ção da Na tu re za e

dos Re cur sos na tu ra is). O Bra sil, hoje, tem en tre 7

a 8% de áre as pro te gi das. Assim, o bi o ma pam pa,

ten do em vis ta ou tros bi o mas do país, é o me nos

re pre sen ta do por áre as pre ser va das.
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Espé ci es ame a ça das

No pam pa ga ú cho, há, no mí ni mo, 2,5 mil

es pé ci es da flo ra e de tre zen tas a qua tro cen tas es -

pé ci es de aves. Des sas 2,5 mil es pé ci es da flo ra,

10% es tão em si tu a ção de ame a ça. O de cre to

42.099, de de zem bro de 2002, es ta be le ce a lis ta

da flo ra ame a ça da do Rio Gran de do Sul, e há

607 es pé ci es em ex tin ção, sen do que 250 de las

es tão na re gião do pam pa. O es ta do, após a pu -

bli ca ção des te de cre to, não fez nada. Nes se pe -

río do de cin co anos, já ti ve mos seis se cre tá ri os do 

meio am bi en te, e o úni co dis cur so de les es ta va

vin cu la do à idéia de fa ci li tar no vos em pre en di -

men tos. No en tan to, an tes de li be rar qual quer li -

cen ci a men to, o go ver no de ve ria ana li sar o que

deve ser pre ser va do, an tes da im plan ta ção des -

ses em pre en di men tos.

Pa pe le i ras pa tro ci nam cam pa nhas
ele i to ra is

As em pre sas de ce lu lo se do a ram cer ca de

R$ 500 mil à cam pa nha da go ver na do ra Yeda

Cru si us. Ou tros 75 can di da tos re ce be ram di nhe i -

ro, tam bém. Eu vejo essa ques tão como algo mu i to 

gra ve, pois es ta mos per den do a nos sa bi o di ver si -

da de den tro de uma vi são ime di a tis ta e de in te res -

ses pou co con fes sá ve is.

Pro te ção à fa u na e à flo ra

Ou tro as pec to que pou co se fala é que a per -

da de es pé ci es do pam pa está em cur so. E, mais

uma vez, se des con si de ra que o pro ces so evo lu ti -

vo que fez com que es tas es pé ci es es ti ves sem nes -

te bi o ma no pam pa le vou mu i tos mi lhões de anos. 

Esse pro ces so pode ser in ter rom pi do por al gum

in te res se ime di a tis ta? Qual é o di re i to que nós te -

mos de co lo car es sas es pé ci es em ex tin ção? A

Cons ti tu i ção diz que a fa u na e a flo ra são pa tri mô -

ni os nos sos, e as sim, bi o mas de vem ser man ti dos

e pre ser va dos. Eu cre io que es ses plan ti os de vem

ser fe i tos em áre as nas qua is já exis te uma de gra -

da ção. O es tu do do Zo ne a men to da Sil vi cul tu ra

es ta be le ceu es sas áre as, só que, in fe liz men te, foi

des con si de ra do. Esse es tu do ti nha cri té ri os fan tás -

ti cos, por que ele con si de ra va as es pé ci es ame a ça -

das. Ne nhum ou tro cri té rio con tem pla ria com a

am pli tu de e pro fun di da de que o zoneamento

estava estabelecendo. Hoje, a justiça ainda não se

deu conta do que representa essa depreciação da

nossa biodiversidade.

IHU On-Line – Qual é a sua ava li a ção da

aca de mia e das pes qui sas na área da eco lo -

gia re la ci o na das ao bi o ma pam pa?

Pa u lo Brack – Eu cre io que o bi o ma tem tra ba -

lhos fan tás ti cos de flo ra, eco lo gia e na área de pas -

ta gem. Nes te caso, es tu dos re a li za dos por pes qui -

sa do res de mons tram que po de ría mos au men tar

em pelo me nos qua tro ve zes mais a pro du ção de

car ne se ti ves se um ma ne jo mí ni mo, com ori en ta -

ção dos pro pri e tá ri os para que a pres são de pas ta -

gem seja ade qua da. Exis tem da dos do pon to de

vis ta da sus ten ta bi li da de da pe cuá ria. Ela é, se cu -

lar men te, a ati vi da de me nos im pac tan te, mas até

ago ra ela con vi veu mu i to me lhor com a bi o di ver -

si da de do pam pa, do que es sas imen sas cor ti nas

de mo no cul tu ras de eucalipto.

IHU On-Line – Qu a is são as ba ses do tra ba -

lho da ONG Ingá? Pode fa lar so bre a ação en -

ca be ça da pela ONG en vol ven do o pam pa?

Pa u lo Brack – Atra vés da Inga,29 nós te mos al gu -

mas cam pa nhas que se es ten dem não só a ques -

tões li ga das ao Pam pa, mas tam bém às hi dre lé tri -

cas. Esse ou tro tema nos pre o cu pa mu i to, por que

a ba cia do Rio Uru guai, se gun do pre vi sões, será

ocu pa da por de ze nas de hi dre lé tri cas.

Exis te uma hi dre lé tri ca do PAC, a de Pai

Qu e rê. Se cons tru í da, ela po de rá des tru ir qua tro
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29 Inga (Insti tu to Ga ú cho de Estu dos Ambi en ta is): é um gru po que de sen vol ve pro je tos e pes qui sas re la ci o na dos à con ser va ção
am bi en tal. A ins ti tu i ção re a li za ações em três ei xos: pro po si ti vo, com o ob je ti vo de in di car al ter na ti vas ao mo de lo atu al; com -
ba ti vas que de nun ci am os inú me ros pro ble mas da so ci e da de in sus ten tá vel; e ins ti tu ci o na is que bus cam so lu ções den tro dos es -
pa ços ins ti tu ci o na is de par ti ci pa ção ci vil. (Nota da IHU On-Line)



mil hec ta res de flo res ta com ara u cá ria. Esse es pa -

ço equi va le a qua tro mil cam pos de fu te bol. Das

úl ti mas ma tas que so bra ram, essa é uma área con -

si de ra da pri o ri tá ria para con ser va ção. Po rém, nós 

per ce be mos que as cam pa nhas, hoje, es tão ba -

ten do de fren te com esse mo de lo de cres ci men to

ime di a tis ta. A ce gue i ra ime di a tis ta é o nos so gran -

de ini mi go. Pre ci sa mos pen sar na sus ten ta bi li da -

de de uma for ma mais pro fun da, e o Inga, hoje,

vai fo car me nos em ques tões iso la das, e ten tar

ques ti o nar esse mo de lo de de sen vol vi men to, que

está tra zen do uma in sus ten ta bi li da de nun ca vis ta

para o pla ne ta. Os da dos do IPCC30 re ve lam que,

em 2030, nós te re mos a Flo res ta Ama zô ni ca re du -

zi da a me nos de 50%. Atra vés do Inga, nós es ta -

mos per ce ben do as con se qüên ci as des sas po lí ti -

cas de de sen vol vi men to, que são res ga ta das nos

mol des da dé ca da de 1970. Esse mo de lo de de -

sen vol vi men to é an ti go e não tem ne nhum cri té rio 

de sus ten ta bi li da de.

No caso das sil vi cul tu ras, as áre as de enor -

mes mo no cul tu ras ser vem ape nas ao mer ca do

glo bal, que de pen de dos com mo di ti es. E, no mo -

men to em que es ses em pre en di men tos não de rem 

mais lu cros para as em pre sas, como as pes so as

vão fi car? Nós não va mos di ver si fi car nos sa agri -

cul tu ra? Por que nós es ta mos na con tra mão da

sus ten ta bi li da de? Por que os go ver nan tes es tão re -

féns de uma ló gi ca in sa na de mer ca do, de cres ci -

men to de con su mo. Nós po de ría mos e de ve ría mos 

di mi nu ir tam bém o con su mo de pa pel. Mas isso

não in te res sa ao mo de lo atu al, e isso sig ni fi ca que

nós va mos que rer con ti nu ar cres cen do ili mi ta da -

men te. O mer ca do pre ci sa fa zer esse ques ti o na -

men to: até que pon to essa hi per tro fia dos capitais

in ter na ci o na is não irá co lo car a sus ten ta bi li da de

do pla ne ta em xe que?

IHU On-Line – O se nhor, como am bi en ta lis ta,

como ana li sa a pre o cu pa ção da so ci e da de

ci vil em re la ção à pre ser va ção do pam pa?

Qu a is são os ma i o res de sa fi os para in ter na -

li zar nas pes so as a pre o cu pa ção am bi en tal

re la ci o na da ao bi o ma pam pa?

Pa u lo Brack – A po pu la ção, aos pou cos, está

per ce ben do que esse mo de lo de mo no cul tu ra

con si de ra a bi o di ver si da de como um em pe ci lho, e 

con si de ra a di ver si da de como um em pe ci lho tam -

bém. Qu al quer ati vi da de eco nô mi ca, hoje, que

vier a cri ar bar re i ras para a mo no cul tu ra, será

com ba ti da. A po pu la ção está co me çan do a per ce -

ber que não se rão ge ra dos tan tos em pre gos as sim, 

e, mais cedo ou mais tar de, as pes so as vão per ce -

ber que o Bra sil está se tor nan do um país ex por ta -

dor de pro du tos com ba i xo va lor agre ga do, que é

o caso da pas ta de ce lu lo se. O Pri me i ro Mun do,

uti li zan do-se des se pro du to, vai cri ar o pa pel. E

quem irá ga nhar mais di nhe i ro com isso é ele. Nós 

va mos fi car aqui com de ser tos ver des, com a po lu i -

ção e me nos tra ba lhos. Atu al men te, tal vez, al gu -

mas pes so as de vem achar que nós, am bi en ta lis -

tas, so mos ma lu cos. Mas há 30 anos, já se fa la va

das mu dan ças cli má ti cas. E hoje ela está acon te -

cen do. A gran de mí dia nos ro tu la, ten tan do nos

des qua li fi car nas nos sas in ter ven ções, mas nós

te mos co nhe ci men tos. Eu atuo há 30 anos na

uni ver si da de, vi a jo mu i to pelo in te ri or e vejo que

a si tu a ção do meio am bi en te no es ta do está pior

do que há 20 anos. Nós es ta mos re tro ce den do. É

ab sur do ver que, em 2007, ao in vés de avan çar -

mos nas po lí ti cas de meio am bi en te, es ta mos

re tro ce den do.

Po lí ti cos são do mi na dos pe las
pa pe le i ras?

Tan to a di re i ta como a es quer da atu al es tão

re ce ben do di nhe i ro das em pre sas fa vo rá ve is à

mo no cul tu ra. No go ver no fe de ral, a si tu a ção é
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30 Pa i nel Inter go ver na men tal so bre Mu dan ça Cli má ti ca (IPCC): ór gão das Na ções Uni das res pon sá vel por pro du zir in for ma ções
ci en tí fi cas em três re la tó ri os que são di vul ga dos pe ri o di ca men te des de 1988. Os re la tó ri os são ba se a dos na re vi são de pes qui -
sas de 2500 ci en tis tas de todo o mun do. O do cu men to di vul ga do pelo IPCC em fe ve re i ro de 2007 afir mou que os ho mens são
os res pon sá ve is pelo aque ci men to glo bal. So bre o tema, a IHU On-Line 215 pro du ziu uma edi ção es pe ci al, in ti tu la da Esta mos 
no mes mo bar co. E com en jôo. Ano ta ções so bre o re la tó rio do IPCC. O sí tio do IHU tem dado am pla co ber tu ra ao tema. No en -
de re ço ele trô ni co (www.uni si nos.br/ihu), po dem ser aces sa dos en tre vis tas so bre o as sun to. (Nota da IHU On-Line)



gra ve, pois até o PT re ce beu bi lhões de re a is das

em pre i te i ras, as qua is tam bém que rem cons tru ir

hidre lé tri cas. Os se to res da es quer da, que de ve ri am

se ali ar à po pu la ção que está ques ti o nan do isso,

se es que ce ram de to das as lu tas. Sa ber que gran -

de par te das pes so as crí ti cas da es quer da, que es -

ta vam ali nha das aos mo vi men tos so ci a is, es tão de 

ca be ça ba i xa di an te des se mo de lo in sa no de cres -

ci men to, me de i xa ator do a do. Está acon te cen do 

uma gran de tra i ção das li de ran ças so ci a is que

fo ram para o go ver no. Eles es que ce ram das

ban de i ras le van ta das na épo ca do Fó rum So ci al 

Mun di al, que tam bém foi es que ci do. Res ta mos

ape nas nós, náu fra gos nes se mo de lo in sa no de

in sus ten ta bi li da de.

IHU On-Line – Qual é a res pon sa bi li da de

da mí dia e dos ór gãos go ver na men ta is em

re la ção às ações das gran des in dús tri as de

ce lu lo se?

Pa u lo Brack – A mí dia está cada vez pior. Char -

gis tas do Jor nal do Co mér cio, nes sa se ma na, fo -

ram des pe di dos, por ques tões ide o ló gi cas. Eles fa -

zi am de se nhos irô ni cos das pa pe le i ras e do pa pel

sub mis so des te go ver no. A pres são eco nô mi ca se

dá na mí dia e tam bém no go ver no. A se cre tá ria e

o di re tor da Fe pam fo ram der ru ba dos pe los in te -

res ses das em pre sas. Nós es ta mos vi ven do qua se

que um es ta do de guer ra. A le gis la ção está sen do

der ru ba da, e es ta mos en tran do num tipo de “es ta -

do de ex ce ção”. A mí dia não nos dá es pa ço e os

po lí ti cos es tão ali nha dos ao ca pi tal que os fi nan -

cia. A de mo cra cia no Bra sil, hoje, com o fi nan ci a -

men to pri va do de cam pa nha, está re fém des se

mo de lo. Assim, es ta mos vi ven do o pior lado da

glo ba li za ção.

IHU On-Line – O se nhor pode fa lar so bre os

prin ci pa is ca sos de bi o pi ra ta ria no pam pa,

ob ti dos no es tu do que o se nhor tem fe i to

com seus alu nos?

Pa u lo Brack – O pam pa ga ú cho é alvo de bi o pi -

ra ta ria há dé ca das, e está ge ran do bi lhões de dó -

la res e ga nhos para ou tros pa í ses. Das 2,5 mil es -

pé ci es pre sen tes no pam pa ga ú cho, 10% es tão

ame a ça das e ou tros 10% são re co lhi das e le va das

para o mun do in te i ro. Nós te mos 47 es pé ci es de

cac tos que ocor rem no Rio Gran de do Sul, cri ti ca -

men te ame a ça dos.

Qual va lor da mos a nos sas es pé ci es na ti vas

do pam pa? Aqui não, mas lá fora sim. Empre sas

es tran ge i ras vêm para o pam pa em bus ca de mu i -

tas es pé ci es, con sa gran do uma re gião de ma i or

bi o pi ra ta ria no mun do, há dé ca das. Os ja po ne ses

e nor te-ame ri ca nos bus cam pe tú ni as. Estes úl ti -

mos já pa ten te a ram prin cí pi os ati vos de nos sa es -

pi nhe i ra-san ta, por meio da em pre sa Nip pon

Mek tron Ja pan. Os ale mães le vam cac tá ce as ra ras 

e or na men ta is. Os ne o ze lan de ses bus cam se men -

tes da fe i joa,31 ou go i a ba ser ra na. Por si nal, a

Nova Ze lân dia é a ma i or pro du to ra mun di al do

fru to des ta es pé cie que é na ti va do sul do Bra sil.

Um dos ca sos que mais cha ma a aten ção é que a

em pre sa nor te-ame ri ca na Bris tol Myers-Squibb

re gis trou prin cí pio ati vo con tra pres são alta com

base no ve ne no da ja ra ra ca, uma es pé cie que

tam bém ocor re no pam pa, ge ran do um mer ca do

de US$ 2,5 bi lhões, o que equi va le ao in ves ti men -

to de al gu mas des tas em pre sas pa pe le i ras que es -

tão se ins ta lan do aqui, nes te mo men to. O go ver -

no, do es ta do quan do fala em in ves ti men tos, sabe 

dis so?

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is con -

se qüên ci as da mo no cul tu ra de eu ca lip to

para a bi o di ver si da de do pam pa? O fa tu ra -

men to das gran des mul ti na ci o na is da ce lu -

lo se equi va le ao va lor da bi o di ver si da de

bra si le i ra?

Pa u lo Brack – Esta é a gran de ques tão. Se gun do 

o IBGE, se fos se es ti ma do o va lor eco nô mi co da

bi o di ver si da de bra si le i ra, esta va le ria o equi va len -

te a, no mí ni mo, qua tro tri lhões de dó la res. Ou tro

dado que cha ma a aten ção é que, se gun do o Iba -

ma, per de mos por ano mais de 5,5 bi lhões de dó -

la res pelo pa ten te a men to es tran ge i ro dos pro du -

tos de nos sa bi o di ver si da de. Onde es tão os es tu dos

que a Fe pam (Fun da ção Esta du al de Meio Ambi en -
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31 Fe i joa Sel lo wi a na Berg: tam bém co nhe ci da como go i a ba ser ra na, é um ar bus to de dois a seis me tros de al tu ra. (Nota da IHU

On-Line)



te) e a FEE (Fun da ção de Eco no mia e Esta tís ti ca)

de ve ri am re a li zar so bre es tes as pec tos? O va lor

dos bens e fun ções, tra di ci o nal men te cha ma dos

de ser vi ços, do pa tri mô nio na tu ral do pam pa,

deve ser uma obri ga ção pri me i ra do go ver no e

tam bém da uni ver si da de. Se o go ver no não pro vi -

denciar esta va lo ra ção, nós ire mos fazê-la. Qu e -

re mos de mons trar que os in ves ti men tos des tas

em pre sas, que co lo cam em ris co nossa bi o di ver -

si da de, re pre sen tam uma fra ção me nor do que

10% do que vale a bi o di ver si da de do pam pa. Ou -

tra co i sa pou co fa la da é se não ha ve rá mais fal ta

de le i te e fal ta de car ne no pra to do ga ú cho com

es tes em pre en di men tos. Até que pon to os pe cu a -

ris tas não tro ca rão seus bois por eu ca lip to? Qual é

o va lor eco nô mi co da ma nu ten ção da pe cuá ria,

com ma ne jo sus ten tá vel, for ne ci men to de car ne,

que hoje fal ta ao ga ú cho, e con vi vên cia se cu lar

com o pam pa?
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O pam pa ga ú cho en tre gue às mul ti na ci o na is

Entre vis ta com Ma ria da Con ce i ção Car ri on e Flá vio Lew goy

Apro va do, um novo zo ne a men to am bi en tal

foi apre sen ta do à so ci e da de ga ú cha. Nele, há me -

nos res tri ções para o plan tio de gran des ex ten sões

de mo no cul tu ra de ár vo res exó ti cas. Por trás dis -

so, uma pres são trans pa ren te por par te das mul ti -

na ci o na is fa bri can tes de pas tas de ce lu lo se de eu -

ca lip to e um go ver no que cede fa cil men te a isso. A 

IHU On-Line con ver sou com dois re pre sen tan tes 

de en ti da des am bi en ta is que acom pa nha ram esse

pro ble ma e lu tam con tra esse cul ti vo de sen fre a do

de eu ca lip tos no Rio Gran de do Sul: Ma ria da

Con ce i ção Car ri on, do Nú cleo Ami gos da Ter ra, e 

Flá vio Lew goy, da Asso ci a ção Ga ú cha de Pro te -

ção Ambi en tal (Aga pan).

A re u nião que apro vou este Zo ne a men to

Ambi en tal (ZA) acon te ceu no dia 9 de abril de

2008. A Aga pan con se guiu uma li mi nar que sus -

pen dia a vo ta ção, mas ela foi cas sa da logo de po is.

De um to tal de 29 con se lhe i ros, 19 fo ram a fa vor

des te novo do cu men to me nos res tri ti vo. A ma i or

ver go nha? Téc ni cos da Fe pam e da Fun da ção Zo o -

bo tâ ni ca não par ti ci pa ram da re u nião, e mu i tos

de les di zem ter sido pres si o na dos a mos tra rem-se

a fa vor ao Zo ne a men to Ambi en tal (ZA).

“Esse zo ne a men to foi um des pres tí gio para

os téc ni cos am bi en ta is do Esta do”, re ve la Ma ria

da Con ce i ção. Para Lew goy, “o Con se lho, que até 

an tes des se go ver no vi nha ten do uma ra zoá vel

atu a ção, está sob in ter ven ção do atu al go ver no, o

que re pre sen ta, no caso, a po lí ti ca da go ver na do ra 

de apo io aos gran des em pre en di men tos flo res -

ta is”. Ambas as en tre vis tas con ce di das por te le fo -

ne à IHU On-Line e po dem ser en con tra das nas

No tít ci as do Dia do site do IHU (www.uni si -

nos.br/ihu), em 12 de abril de 2008.

IHU On-Line – A quem re al men te in te res sa

esse Zo ne a men to Flo res tal?

Flá vio Lew goy – Isso é bas tan te trans pa ren te e

não fi ze ram mu i to es for ço para guar dar isso em

se gre do. Inte res sa às gran des em pre sas pas te i ras,

que fa bri cam pas tas de ce lu lo se de eu ca lip to. Elas

que rem um for ne ci men to em gran de es ca la de

ma té ria-pri ma de ma de i ra para trans for mar em

ce lu lo se. Então, não há ne nhu ma re la ção com o

meio am bi en te ou com os in te res ses do Rio Gran -

de do Sul, e sim com os in te res ses das pas te i ras:

Vo to ran tim, Ara cruz e outras.

Ma ria da Con ce i ção Car ri on – Para mim, o

que foi apro va do cla ra men te in te res sa ape nas às

em pre sas e ao go ver no, e não à po pu la ção de um

modo ge ral. Esse zo ne a men to foi um des pres tí gio

para os téc ni cos am bi en ta is do Esta do. Infe liz -

men te, não foi bom tam bém para a po pu la ção,

que pen sa que isso vai se trans for mar em em pre -

go. Algum eco no mis ta pre ci sa co lo car na pon ta

do lá pis os in cen ti vos dá ao go ver no e a con tra -

par ti da em ter mos de em pre go, que é o mí ni mo.

Essas em pre sas usam tec no lo gi as de pon ta e os

em pre gos que ofe re cem são sa zo na is, por que as

em pre sas são al ta men te me ca ni za das. Então, eu

acre di to que es te ja fal tan do uma aná li se eco nô mi -

ca nes se zo ne a men to.

IHU On-Line – Que ti pos de ame a ças ao

nos so meio am bi en te esse Zo ne a men to Flo -

res tal pode tra zer?

Flá vio Lew goy – As flo res tas plan ta das fa ri am

par te de gran des mo no cul tu ras de ár vo res exó ti -

cas: eu ca lip tos e pí nus. Se vi go rar este “zo ne a -

men to” sem res tri ções ao ta ma nho dos ma ci ços
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flo res ta is num bi o ma frá gil, como é o pam pa, que

tem fa u na, flo ra e mu i tas es pé ci es pra ti ca men te

úni cas, com vá ri as ame a ça das de ex tin ção, as

con se qüên ci as po dem ser gra ves. Isso não tem

sen ti do, a não ser do pon to de vis ta co mer ci al, do

gran de em pre sá rio.

Ma ria da Con ce i ção Car ri on – Os bió lo gos e

téc ni cos têm mos tra do que há toda uma mu dan ça 

que de ve ria co me çar pela re con fi gu ra ção da pa i -

sa gem, so bre tu do do pam pa, mas que não se li mi -

ta a essa re gião. De po is, há todo o pro ble ma da

ame a ça à bi o di ver si da de, do mi cro-cli ma, que

mexe com a ques tão da pro pri e da de am pli an do

os la ti fún di os e con cen tra ção de ter ra. Nes sa me -

di da, ha ve rá um êxo do ru ral. As con se qüên ci as

são so ci o e co nô mi cas e am bi en ta is. Exis te ain da a

ques tão dos ma nan ci a is hí dri cos com o uso dos

agro tó xi cos que se usam nes sas la vou ras. Evi den -

te men te que eles usam. E vai para onde? Vai para

o solo, len çóis freá ti cos, rios. Esse é ou tro ris co.

IHU On-Line – O go ver no es ta du al e os ór -

gãos de pro te ção am bi en tal es tão sen do le -

vi a nos com as pres sões das em pre sas de ce -

lu lo se que pre ten dem atu ar no Rio Gran de

do Sul?

Flá vio Lew goy – É fá cil com pro var isso. Bas ta

ver as de cla ra ções que eles têm fe i to. Eles en ca -

ram sua po si ção – não afir mo, en tre tan to, que são

cor rup tos – como na tu ral, como uma ques tão po -

lí ti ca e eco nô mi ca. Estão iden ti fi can do er ro ne a -

men te, como par te dos in te res ses do go ver no do

es ta do, esse con ce i to de zo ne a men to.

Ma ria da Con ce i ção Car ri on – Eu não usa ria a 

pa la vra le vi an da de. Di ria que eles ce dem mu i to

fa cil men te a essa pres são das em pre sas. São gran -

des cor po ra ções mul ti na ci o na is que es tão com -

pran do ter ras nas fron te i ras. Não é por nada que

exis tem um mo vi men to de uma par te dos par la -

men ta res ga ú chos e um pro je to de lei que visa à

re du ção da fa i xa de fron te i ra, exa ta men te para fa -

vo re cer a com pra de ter ras por par te das em pre sas 

es tran ge i ras e a lo gís ti ca. E esse fato de o go ver no

ce der fa cil men te às pres sões das em pre sas me dá

mu i ta tris te za cons ta tar.

IHU On-Line – E o povo ga ú cho tem ciên cia

des ses pro ble mas que esse zo ne a men to flo -

res tal pode tra zer?

Flá vio Lew goy – Eu acre di to que mu i ta gen te es -

te ja co me çan do a to mar cons ciên cia dis so. Esse

ser vi ço, sem dú vi da, o epi só dio está pres tan do à

opi nião pú bli ca. A mí dia se in te res sou, mes mo

gran des jor na is, pelo as sun to e está di vul gan do.

Pes so as que lêem jor nal, e não es ta vam a par,

ago ra es tão ten do uma in tro du ção ao pro ble ma, o 

que é bom. So bre tu do, essa di vul ga ção está mos -

tran do quem são os res pon sá ve is e quem pode ser 

res pon sa bi li za do, caso não se con si ga re ver ter

essa si tu a ção, o que é uma hi pó te se que eu não

ace i to. Enfim, acre di to que re al men te tem esse

lado po si ti vo.

Ma ria da Con ce i ção Car ri on – Eu pen so que

não. Mas o de ba te se am pli ou. Ulti ma men te tem

se am pli a do bas tan te, mas tam bém, por exem plo,

esse mo men to atu al, por oca sião da vo ta ção do

zo ne a men to, tema que a mí dia abra çou.

IHU On-Line – Exis tem di re tri zes de se gu -

ran ça nes se zo ne a men to apre sen ta do? Qual 

é a sua ava li a ção so bre eles?

Flá vio Lew goy – Exis ti am. O pri me i ro zo ne a -

men to foi fe i to pe los mais ca te go ri za dos es pe ci a -

lis tas do Rio Gran de do Sul, que fa zi am e fa zem

par te ain da da Fun da ção Esta du al de Pro te ção

Ambi en tal e da Fun da ção Zo o bo tâ ni ca da pró pria 

Se cre tá ria Esta du al do Meio Ambi en te e le va ram

anos fa zen do es sas di re tri zes, dis cu ti ram, de ba te -

ram, e fi cou um zo ne a men to bem ra zoá vel. Mas,

como hou ve mu i ta con tra di ção, se fez um novo

zo ne a men to com mu i tas con ces sões, que foi pu -

bli ca do em ja ne i ro de 2007. Mes mo as sim, eles

não qui se ram. Eles não can sa ram, uti li za ram o

seu po der de pres são, como no Con se lho Esta -

du al de Pro te ção ao Meio Ambi en te (Con se ma),

que tem ma i o ria to tal que vota com o go ver no.

Como dis se o seu pró prio pre si den te, Bren ner de

Mo ra es, eles po de ri am ter apro va do o zo ne a men -

to quan do qui ses sem, mas não, pre ten de ram ser

“bon zi nhos”. “De mo cra ti ca men te”, eles le va ram

a ques tão às câ ma ras téc ni cas, o que não cor res -
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pon de à ver da de, por que até po dem ter le va do,

mas pas sa ram um rolo com pres sor, pa tro lan do a

ques tão.

A pró pria pre si den te da Fe pam, Ana Ma ria

Pel li ni, quan do per ce beu que as co i sas es ta vam

che gan do a um con sen so na câ ma ra de bi o di ver -

si da de, foi lá e man dou sair a re pre sen tan te do ór -

gão. Ela, que não era nem su plen te, num ges to

au to ri tá rio, man dou aca bar com tudo e con ver sou 

com os re pre sen tan tes de al gu mas en ti da des que

são ma i o ria na Câ ma ra. Aca bou com o con sen so

e pra ti ca men te ras gou o que já ti nha sido apro va -

do. O que pos so ava li ar é que o Con se lho, que até 

an tes des se go ver no vi nha ten do uma ra zoá vel

atu a ção, está sob in ter ven ção do atu al go ver no, o

que re pre sen ta, no caso, a po lí ti ca da go ver na do -

ra de apo io aos gran des em pre en di men tos flo res -

ta is. Ou seja, as gran des em pre sas pas te i ras con -

se gui ram o que que ri am. O go ver no fez com que

es ses in te res ses fos sem ga ran ti dos e to das as res -

tri ções aos pro je tos de plan ta ção de ár vo res exó ti -

cas no esta do fo ram re ti ra das do zo ne a men to. É

evi den te que isso não serve aos interesses do Rio

Grande do Sul e à proteção ambiental. Por essa

razão, nós estamos querendo dar um basta nesta

“festa”.

Ma ria da Con ce i ção Car ri on – É mu i to fá cil te

res pon der isso, por que a se gu ran ça es ta va con ti da 

na pro pos ta ori gi nal exa ta men te atra vés das res tri -

ções que fo ram es ta be le ci das em cima da ma triz

de vul ne ra bi li da de, que res pe i tou as ca rac te rís ti -

cas am bi en ta is e pos so lhe di zer que até so ci o am -

bi en ta is. A Fe pam está ten tan do ti rar a sua pró pria 

ca pa ci da de de fis ca li zar. Ainda não con se guiu,

mas pode con se guir.

IHU On-Line – O bi o ma rio-gran den se está

em ris co?

Flá vio Lew goy – Sim. Eles só não con se gui ram,

e nem ten ta ram, ir con tra a le gis la ção fe de ral que

pro te ge en cos tas, re giões pró xi mas de cur sos

d’á gua, ma nan ci a is, áre as de in te res se tu rís ti co,

pa i sa gís ti co e his tó ri co. Mas o res to fi cou à dis po si -

ção des sas gran des em pre sas pas te i ras. Se você

for olhar o tex to que eles pen sam ter apro va do,

isso fica cla ro. Esses em pre en de do res es tão po -

den do im por o que que rem, o que não po de mos

ad mi tir. Exis te tam bém a ques tão da água, ou tro

pro ble ma no Esta do. Veja a seca que está por aqui 

e pra ti ca men te li qui dou com a es ti ma ti va da pro -

du ção de grãos. Tudo isso é um mo ti vo de apre -

en são e fez com agís se mos agis se in clu si ve para

pro te ger pes so as que es ta vam sen do ame a ça das.

Téc ni cos do mais alto ga ba ri to fo ram ame a ça dos,

re pri mi dos, ape sar de a se nho ra pre si den te di zer

que não hou ve re pre sá lia.

Ma ria da Con ce i ção Car ri on – Na me di da em

que a Fe pam está re du zin do o seu qua dro e o sis -

te ma am bi en tal está sen do to tal men te mo di fi ca do 

e des mon ta do, fica di fí cil se acre di tar que pos sa

ha ver essa fis ca li za ção que é ne ces sá ria. Não acre -

di to, tam bém, hoje nos per cen tu a is do que foi

plan ta do já de eu ca lip to nes te Esta do. A pro pos ta

ori gi nal do zo ne a men to foi al te ra da exa ta men te

na ques tão da quan ti fi ca ção e a Fe pam, no zo ne a -

men to apre sen ta do ago ra, li be rou o plan tio, não

co lo can do ne nhu ma res tri ção al gu ma ao plan tio.

Os téc ni cos e am bi en ta lis tas en ten dem que não

exis te, ago ra, zo ne a men to. Sem fa lar que esse zo -

ne a men to co lo cou ques tões que es tão na lei, ou

seja, não são no vas, são co i sas que já es ta vam em

vigor.

IHU On-Line – As mo no cul tu ras po dem de -

cre tar o fim do pam pa ga ú cho?

Flá vio Lew goy – Se não de cre ta rem o fim, pode

ha ver gran de im pac to, que pre ju di ca ria todo o

bi o ma. Cer ta men te, as mo no cul tu ras tra ri am mu i -

tos pro ble mas à fa u na e flo ra do bi o ma.

Ma ria da Con ce i ção Car ri on – Isso é o que es -

tão dizendo às pes so as que tra ba lham há tan tos

anos nes sa ques tão dos pró pri os cam pos su li -

nos. Já po de mos per ce ber mu dan ça na pa i sa -

gem de al gu mas áre as. Bas ta você vi a jar para o

in te ri or; é bas tan te per cep tí vel. Então, já mu dou 

e vai mu dar mu i to mais ain da a pa i sa gem do

pam pa. Por exem plo, na Ba hia, onde já plan ta -

ram eu ca lip tos, in ten si fi ca ram a mo no cul tu ra.

Essa área não tem mais nada da Mata Atlân ti ca,

parece que se  está num país es tran ge i ro olhan do 

para essa re gião.

IHU On-Line – Em que re giões as plan ta -

ções de eu ca lip tos po de ri am ser re a li za das
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sem ca u sar gran des im pac tos so ci o e co nô -

mi cos e am bi en ta is?

Flá vio Lew goy – Não so mos con tra o plan tio de

eu ca lip to. Sa be mos que pa pel se faz com tron co

de eu ca lip to e nós con su mi mos pa pel como todo

mun do. Não so mos tão re tró gra dos. A mí dia ele -

trô ni ca não subs ti tu iu e não subs ti tu i rá o pa pel. O

pri me i ro zo ne a men to era am bi en tal men te me lhor,

mas o se gun do zo ne a men to, que foi o zo ne a men -

to do acor do, con ti nu a va per mi tin do até 5.000

hec ta res, de pen den do da zona, o que é bem ra -

zoá vel. Então, re al men te, pelo zo ne a men to an te -

ri or, po dia-se plan tar em gran des ex ten sões, só

que ne nhu ma tão gran de como eles que rem.

Ma ria da Con ce i ção Car ri on – Há três ca te go -

ri as de res tri ções: alta, mé dia e ba i xa. A área de

alta res tri ção é pe que na, in clu si ve, e mes mo as sim 

pode ser plan ta do nes sa área. Na área de mé dia

res tri ção, pega gran de par te do pam pa e a área de 

ba i xa res tri ção pega a ma i or par te do esta do e ali

as em pre sas po dem plan tar até 50% den tro de

cada uni da de de pa i sa gem. O pro ble ma é plan tar

no sul, na re gião da La goa dos Pa tos, onde a pa i -

sa gem já está bas tan te mo di fi ca da, já há mu i to pí -

nus plan ta do, mas é uma re gião de alto ris co. Essa 

área é ex tre ma men te frá gil.
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Mu lhe res da Via Cam pe si na

Entre vis ta com Eli sa be te Wit zel e Ma ria Apa re ci da Sil ve i ra

A Jor na da Na ci o nal da Luta das Mu lhe res

Via Cam pe si na, re a li za da du ran te a se ma na da

mu lher, em mar ço de 2007, co me çou com qua tro

ocu pa ções de ter ras no Rio Gran de do Sul. As

áre as da Ara cruz (San ta na do Li vra men to), da Vo -

to ran tim (Can di o ta), da Sto ra Enzo (São Fran cis -

co de Assis) e da Bo i se (Eldo ra do do Sul) re ce be -

ram as mu lhe res que lu tam con tra o de ser to ver de

que se alas tra pelo Esta do, im pe din do a re for ma

agrá ria e o de sen vol vi men to dos pe que nos pro -

pri e tá ri os. A IHU On-Line con ver sou com duas

par ti ci pan tes do mo vi men to: Eli sa be te Wit zel, res -

pon sá vel pelo aten di men to à im pren sa nos as sun -

tos re la ci o na dos à Via Cam pe si na, e Ma ria Apa re -

ci da Sil ve i ra, que es ta va par ti ci pan do de uma

Assem bléia em San ta na do Li vra men to.

Qu an do as Mu lhe res da Via Cam pe si na ocu -

pa ram as áre as da Ara cruz, em San ta na do Li vra -

men to, fo ram des pe ja das pe los po li ci a is mi li ta res.

As mu lhe res e as cri an ças não pu de ram al mo çar e

sa í ram do lo cal com chu va.

Em São Fran cis co de Assis, as mu lhe res de i -

xa ram as ter ras da Sto ra Enso e se des lo ca ram

para San ta Ma ria.

IHU On-Line – Fale so bre essa ma ni fes ta ção 

que as mu lhe res da Via Cam pe si na or ga ni -

za ram e que co me çou hoje com a ocu pa ção

des sas qua tro áre as?

Eli sa be te Wit zel – A mo bi li za ção das mu lhe res

do Rio Gran de do Sul faz par te de uma mo bi li za -

ção na ci o nal de luta das mu lhe res da Via Cam pe -

si na que, nes se ano, tem como ob je ti vo cen tral

mo bi li zar a so ci e da de na luta pela so be ra nia ali -

men tar, con tra o agro ne gó cio. Nes se sen ti do, as

mu lhe res da Via Cam pe si na ocu pa ram a área de

em pre sas que es tão es pa lhan do o de ser to ver de no 

Esta do para de nun ci ar que o agro ne gó cio está im -

pe din do a re for ma agrá ria, in vi a bi li zan do a agri cul -

tu ra cam po ne sa e pro vo can do gran des pre ju í zos

tan to para a bi o di ver si da de do solo e cli ma quan -

to para a so ci e da de ga ú cha.

IHU On-Line – Por que es sas qua tro em pre -

sas, em par ti cu lar, fo ram de nun ci a das?

Eli sa be te Wit zel – Por que elas são as qua tro

em pre sas trans na ci o na is que têm como cer to o lu -

cro a par tir da ma té ria-pri ma da ce lu lo se, plan tan -

do gran des ex ten sões de mo no cul ti vo de eu ca lip -

to e pí nus. Isso tem aca ba do com a bi o di ver si da de 

do pam pa ga ú cho, prin ci pal men te. Este fato tem

pre ju di ca do prin ci pal men te as mu lhe res que vi -

vem no cam po, com os pro je tos do agro ne gó cio.

IHU On-Line – Que con se qüên ci as o alas -

tra men to do “de ser to ver de” pode ter para a 

so ci e da de em ge ral?

Eli sa be te Wit zel – Para a so ci e da de, o de ser to

ver de di mi nui, por fa zer o mo no cul ti vo de uma

plan ta ho mo gê nea, a água e au men ta o aque ci -

men to global. Tan to quem vive no cam po como

quem vive na ci da de já sen te os efe i tos des sas

con se qüên ci as. Não sei se você sabe, mas um pé

de eu ca lip to con su me 30 li tros de água por dia,

de po is do seu ter ce i ro ano de plan ta ção. Isso sig -

ni fi ca que num hec ta re são plan ta dos 2.500 pés

de eu ca lip to, ou seja, 75 mil li tros de água con su -

mi dos di a ri a men te. E a chu va que vem para o

nos so esta do já não é su fi ci en te para su prir essa

ne ces si da de das plan tas e dos hu ma nos. Ou tra

ques tão é a de ser ti fi ca ção do solo, pois a água

aca ba indo em bo ra e a seca di mi nui mu i to a pro -
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du ção dos ali men tos e a vida dos ani ma is. É im -

por tan te lem brar tam bém que ne nhu ma ou tra

plan ta so bre vi ve pró xi mo ao pé de eu ca lip to. O

es cri tor uru gua io Edu ar do Ga le a no cha ma isso de 

“bos ques de silêncio”.

IHU On-Line – Por que a Via Cam pe si na en -

ten de que as mu lhe res são as ma i o res pre ju -

di ca das com es sas gran des em pre sas res -

trin gem tan ta ter ra para as mo no cul tu ras?

Eli sa be te Wit zel – Por que é a mu lher que tra -

ba lha nas pe que nas pro pri e da des. Ela é a fi gu ra

mais im por tan te na pro du ção de ali men tos em

pe que nas pro pri e da des. Qu an do a sil vi cul tu ra

expul sa os agri cul to res da ter ra e des trói as fa mí li as, 

é a mu lher quem mais sai per den do. Além dis so,

os pou cos em pre gos ge ra dos com o plan tio de

eu ca lip tos e pí nus é dado ape nas aos ho mens,

pre ju di can do ain da mais as con di ções de vida da 

mu lher.

IHU On-Line – Qual é a prin ci pal mo ti va ção

para es tas ocu pa ções?

Ma ria Apa re ci da Sil ve i ra – Nós es ta mos aqui, 

em San ta na do Li vra men to, na Fa zen da Ta ru mã, 

onde a Sto ra Enso tem uma gran de plan ta ção de

celu lo se. É uma fa zen da de mais de dois mil hec ta -

res e nos so ob je ti vo cen tral é dis cu tir com a so ci e -

da de a so be ra nia ali men tar con tra o agro ne gó cio,

prin ci pal men te nes sa am pli a ção, na Me ta de Sul,

do “de ser to ver de”. Nós que re mos ter ra para

pro du zir ali men tos e não para ge rar lu cros para

em pre sas trans na ci o na is e ou tras ter ce i ras, como

la ran jas.

IHU On-Line – Qu a is são mo ti va ções que le -

va ram vo cês a es co lhe rem o lema des sas

ma ni fes ta ções?

Ma ria Apa re ci da Sil ve i ra – É por que nós de -

fen de mos a vida, as se men tes, o ali men to e essa

mo no cul tu ra que está sen do im plan ta da está in vi a -

bi li zando a re for ma agrá ria e ex clu in do as mu lhe -

res, prin ci pal men te as cam po ne sas, pois nes sas

ati vi da des não há tra ba lho para a mu lher.

IHU On-Line – O que vo cês re i vin di cam

para que es sas mu lhe res não se jam mais

pre ju di ca das?

Ma ria Apa re ci da Sil ve i ra – Pri me i ra men te,

que o dia 8 de mar ço seja lem bra do não como um 

dia de elo gi os, mas sim como um dia de luta pe los

di re i tos das mu lhe res. E nós sa be mos que, no

agro ne gó cio, as mu lhe res são as mais ex clu í das

den tro da agri cul tu ra. Só que re mos pro du zir para

o con su mo de nos sas fa mí li as e, no má xi mo, para

os mer ca dos lo ca is. Não pro du zi mos para ex por -

ta ção. Sa be mos que 95% do cul ti vo de ce lu lo se é

para ex por ta ção e não gera nem tri bu tos. Nós

que re mos ter ra para pro du zir ali men tos, por que

nos pre o cu pa mos com o fu tu ro da hu ma ni da de.
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Mar cha do MST pelo Rio Gran de do Sul

Entre vis ta com Ma u ro Ci buls ki, Frei Za nat ta e Nil ton Lima

Des de o dia 12 de se tem bro de 2007, cer ca

de 1.500 fa mí li as sem-ter ra di vi di ram-se em três

gran des mar chas e se guem pelo Rio Gran de do

Sul pro mo ven do de ba tes acer ca da Re for ma

Agrá ria. O Mo vi men to dos Sem Ter ra (MST) pre -

ten de que até a se gun da quin ze na de ou tu bro as

três mar chas se en con trem na ci da de de Co que i -

ros do Sul. O mo vi men to luta pela de sa pro pri a ção 

da Fa zen da Gu er ra, que abran ge qua se 30% do

mu ni cí pio de Co que i ros do Sul, mas gera ape nas

6% de im pos tos à ci da de. Numa área de nove mil

hec ta res, a fa mí lia Gu er ra em pre ga ape nas duas

pes so as de for ma fixa e, em épo ca de sa fra, gera

cer ca de 20 em pre gos tem po rá ri os. As mar chas

pre ten dem as sen tar no lo cal cer ca de 500 fa mí li as, 

o que ge ra ria 1.500 em pre gos di re tos.

Em maio de 2006, 23 pre fe i tos en ca mi nha -

ram ao pre si den te Lula uma car ta pe din do a de sa -

pro pri a ção da Fa zen da Gu er ra. O do cu men to

tam bém foi as si na do por Nel son José Gras sel li,

pre si den te do Con se lho Re gi o nal de De sen vol vi -

men to da Re gião da Pro du ção. No en tan to, até

ago ra, nada foi fe i to para a de sa pro pri a ção da

área. Os ma ni fes tan tes pre ten dem ain da de nun ci ar 

o des ca so com que a go ver na do ra Yeda Cru si us

tem tra ta do o caso, ao fa zer um ver da de i ro des -

mon te das po lí ti cas so ci a is, fa vo re cen do o agro -

ne gó cio e, prin ci pal men te, à pro du ção de sen -

freada de eu ca lip tos que tem des tru í do nos so meio

am bi en te.

A IHU On-Line con ver sou, por te le fo ne,

com três lí de res das mar chas: Ma u ro Ci buls ki, da

mar cha que saiu da Re gião Me tro po li ta na de Por -

to Ale gre; Frei Za nat ta, que acom pa nha a mar cha

pro vin da de Pe lo tas; e Nil ton Lima, que está com

os sem-ter ra vin dos de Bos so ro ca.

Con fi ra a en tre vis ta tam bém nas No tí ci as

do Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), no

dia 26 de se tem bro de 2007.

IHU On-Line – O que está acon te cen do nas

três mar chas?

Ma u ro Ci buls ki – São três mar chas que es tão

numa jor na da de luta pela re for ma agrá ria. Uma

saiu de Eldo ra do do Sul e faz ações de pro tes to ao

plan tio e a mo no cul tu ra do eu ca lip to, por que é o

que está in vi a bi li zan do a re for ma agrá ria hoje. A

ou tra saiu da re gião sul, de Pe lo tas e de um mu ni -

cí pio pró xi mo, onde tam bém há uma luta con tra o 

plan tio do eu ca lip to. A go ver na do ra Yeda li be rou

o zo ne a men to sem ou vir os téc ni cos das uni ver si -

da des e da Fe pam, o que ge rou uma dis pu ta di re -

ta, pois, nas ter ras onde po de ria ser fe i ta a re for ma 

agrá ria, li be rou-se o plan tio de eu ca lip tos. É con -

tra isso que esse se gun do gru po luta con tra. A ter -

ce i ra mar cha saiu da re gião das Mis sões, pas sou

por São Luiz Gon za ga e hoje está em Ijuí, de ba -

ten do o gran de agro ne gó cio na re gião que tam -

bém in vi a bi li za a re for ma agrária.

Então, as três mar chas sa í ram com 500 fa mí -

li as de cada co lu na. Hoje, a mar cha da Re gião de

Por to Ale gre está em Sa pi ran ga. A mar cha que

saiu da re gião sul foi ata ca da por fa zen de i ros em

Bagé. Eles ata ca ram o gi ná sio mu ni ci pal, onde o

pes so al da mar cha es ta va acam pa do des can san -

do. Os fa zen de i ros de pre da ram o gi ná sio mu ni ci -

pal para ten tar in vi a bi li zar a mar cha, mas não

con se gui ram. Hoje, ela está a ca mi nho de Ca ça -

pa va. O pessoal que saiu da região das Missões

está chegando em Ijuí.

O ob je ti vo ge ral da mar cha é dis cu tir com o

go ver no, com a so ci e da de e com as pre fe i tu ras al -
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guns as sen ta men tos onde hoje são os gran des la ti -

fún di os e, ob vi a men te, fa zer o de ba te so bre a re -

for ma agrá ria. Qu al quer as sen ta men to que nós

pre ten de mos pode ser com pa ra do com qual quer

la ti fún dio que pro duz ali men to ou plan ta eu ca lip -

to ou soja. Essas três mar chas es tão se guin do

rumo à Fa zen da Gu er ra, que é um la ti fún dio de

mais de nove mil hec ta res, onde 500 fa mí li as po -

dem ser as sen ta das. Essa fa zen da gera, hoje, ape -

nas dois em pre gos di re tos e 20 in di re tos em épo ca 

da sa fra. Nós que re mos dis cu tir esse mo de lo que

pode ser com pa ra do com uma fa zen da que fica

logo ao lado. É por isso que es ta mos mar chan do.

Há uma gran de in ter ven ção dos fa zen de i ros do -

nos dos gran des la ti fún di os fa li dos, que es tão en -

tre gan do suas ter ras para Sto ra Enzo, Ara cruz e

ou tras em pre sas plan ta rem eu ca lip to, e que re mos

di zer que é pos sí vel as sen tar fa mí li as nes sas áre as.

Nes sas mar chas, es ta mos di a lo gan do com a so ci e -

da de e que re mos che gar lá e ver se o go ver no

Lula terá co ra gem de fa zer essa de sa pro pri a ção,

pois está nas mãos dele a his tó ria da Fa zen da

Gu er ra, da Fa zen da Sout hall e tan tas áre as gran -

des que es tão sen do com pra das por es sas em pre -

sas que vão plan tar eu ca lip to. É por isso que es ta -

mos mar chan do.

Eu es tou na mar cha que saiu de Pe lo tas e Ca -

pão do Leão, pas sa mos por Bagé e ago ra che ga -

mos ago ra em Ca ça pa va do Sul (24 de se tem bro

de 2007). A mi nha pre sen ça na mar cha sig ni fi ca a

pre sen ça da igre ja no Mo vi men to dos Sem Ter ra.

Nós, em Pe lo tas, vi si ta mos igre jas, ba ir ros, es co -

las, rá di os. Ce de mos en tre vis tas a mu i tas rá di os,

ex pli can do os ob je ti vos da mar cha. Nos so ob je ti -

vo é che gar a Co que i ros do Sul, onde exis te uma

área de nove mil hec ta res de ter ra. O mo vi men to

quer a de sa pro pri a ção des sa área, por ser uma

ter ra que está nas mãos de ape nas uma fa mí lia. É

uma área onde cer ca de 500 fa mí li as po de ri am ser 

as sen ta das, pro por ci o nan do mais ou me nos

1.500 em pre gos. Além des sa fa zen da em Co que i -

ros do Sul, es ta mos re i vin di can do a de sa pro pri a -

ção da área da Fa zen da Sout hall, em São Ga bri el, 

que abran ge uma área de 13 mil hec ta res e cujo

dono deve 50 mi lhões para o Ban co do Bra sil,

Ban ri sul e INSS. Nos so ob je ti vo é jus ta men te fa zer

com que a re for ma agrá ria pos sa avan çar no es ta -

do. Em cin co anos de go ver no Lula, so men te 700

fa mí li as fo ram as sen ta das aqui no Rio Gran de do

Sul. Então, a re for ma agrá ria no es ta do anda a

pas sos de tartaruga.

IHU On-Line – De que for ma o go ver no do

Rio Gran de do Sul tem di a lo ga do com essa

mar cha?

Ma u ro Ci buls ki – O go ver no do es ta do mos trou 

que não quer apo i ar a re for ma agrá ria, à me di da

que ele aca bou com o De par ta men to da Re for ma

Agrá ria, um ins ti tu to que se ria o res pon sá vel por

ela. No mo men to em que o go ver no fe chou o ins -

ti tu to, mos trou que não tem po lí ti cas em prol da

re for ma agrá ria e sem pre foi mu i to con tun den te

no sen ti do de di zer que o go ver no está do ou tro

lado des te pro je to.

Nós, na re gião de Re gião de Por to Ale gre e

Mis sões, en quan to es ta mos den tro da ci da de, não 

es ta mos so fren do mu i ta re pres são da po lí cia, ape -

nas a vi gia 24 ho ras por dia. Ago ra, em Bagé, os

fa zen de i ros des tru í ram todo um pa tri mô nio que é

pú bli co, que é um gi ná sio onde os com pa nhe i ros

dor mi ram qua tro dias. Os fa zen de i ros que bra ram

vi dros, des tru í ram te lha dos, com bom bas, fo gue -

tes, ti ros. A Bri ga da Mi li tar ape nas fi cou olhan do.

Isso de mons tra que o esta do não tem uma po lí ti ca 

a nos so fa vor, mas, sim, con cor da com o agro ne -

gó cio. Até por que hou ve uma li be ra ção do zo ne a -

men to para que se plan te um mi lhão de hec ta res

de eu ca lip to até os pró xi mos dez anos. Nes se 1

mi lhão de hec ta res da ria para as sen tar 43 mil fa -

mí li as. Os eu ca lip tos plan ta dos vão des tru ir a na -

tu re za e a bi o di ver si da de. Além dis so, vão aca bar

com a água, já que a re gião sul tem seca todo ano, 

por na tu re za, pela ques tão do cli ma. E a go ver na -

do ra Yeda to mou essa ati tu de in de pen den te da

po si ção dos téc ni cos da Fepam.

Para o MST, há uma po lí ti ca que in di ca que a

go ver na do ra Yeda vai apo i ar es sas em pre sas. Da

pro du ção des sas em pre sas, 98% são des ti na dos à

ex por ta ção. Essa ex por ta ção é ape nas do pro du to 

que já está bran que a do, ou seja, já uti li zou mu i to

clo ro no pro ces so. Além dos eu ca lip tos con su mi -

rem 30 li tros de água por dia, o bran que a men to

des se ma te ri al, que de po is vai se trans for mar em

pa pel, de i xa to dos os re sí du os quí mi cos no Rio
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Gran de do Sul, na nos sa na tu re za. Aos pa í ses im -

por ta do res, fica ape nas o tra ba lho de in dus tri a li -

za ção do ma te ri al. A cada 185 hec ta res de eu ca -

lip tos plan ta dos só se gera um em pre go. Já na

re for ma agrá ria, te ría mos cin co em pre gos ge ra dos 

a cada 185 hec ta res. Cada fa mí lia as sen ta da gera

três em pre gos di re tos. Esse é o de ba te que nós es -

ta mos fa zen do e es pe ra mos que o go ver no Lula

vol te às ra í zes, olhe para este pro ble ma, saia da -

que le pa ta mar que está jun to com a ban ca da ru ra -

lis ta que his to ri ca men te “ma mou nas te tas” do go -

ver no pú bli co. Sa be mos que a go ver na do ra Yeda

foi sub si di a da pela Sto ra Enzo em sua cam pa nha

ele i to ral e, as sim, está des tru in do o meio am bi en te 

do Rio Gran de do Sul, pois dá pri o ri da de à pro du -

ção des sas em pre sas. Nos sas mar chas tam bém es -

tão de nun ci an do isso, e es pe ra mos che gar com

gran de apo io da so ci e da de para afir mar que é

pos sí vel pro du zir ali men tos no lu gar do eu ca lip to

que, no Rio Gran de do Sul, vai pre ju di car o con -

jun to da so ci e da de e não ape nas as fa mí li as que

poderiam ser assentadas.

Frei Za nat ta – O go ver no do es ta do fez a op ção

bem cla ra a fa vor dos fa zen de i ros, e a Bri ga da Mi -

li tar re ce beu a nos sa mar cha mu i to mal em to dos

os lu ga res.

Nil ton Lima – O go ver no não está a nos so fa vor.

Fi ze ram uma pro mes sa de que iri am nos as sen tar

no dia 5 de se tem bro e não fez nada até ago ra.

Por isso, ini ci a mos a mar cha. Esta mos fa zen do o

nos so pa pel que é o de pres si o nar caso eles não

de sa pro pri em a Fa zen da Gu er ra e Sout hall. Se

não fi ze ram a de sa pro pri a ção des sas, que fa çam

de ou tros la ti fún di os.

IHU On-Line – Como está a re la ção com os

ru ra lis tas du ran te a mar cha?

Frei Za nat ta – Em Bagé, a re la ção foi mu i to ten -

sa. Lá, os fa zen de i ros jo ga ram bom bas, pe dras, fi -

ze ram ron da, fu ra ram os pne us do meu car ro. Eles

fo ram bas tan te es tú pi dos, por que a so ci e da de se

vol tou con tra eles di an te des sas ati tu des. Os fa zen -

de i ros lar ga ram fo gue tes du ran te to das as no i tes,

sem de i xar nin guém dor mir du ran te qua tro no i tes.

IHU On-Line – E como a so ci e da de tem re -

ce bi do a mar cha?

Ma u ro Ci buls ki – O de ba te com a so ci e da de

está mu i to bom. As mar chas não con se guem cum -

prir toda a agen da e es ta mos fa zen do de ba tes nos

co lé gi os, nas igre jas, nas as so ci a ções dos ba ir ros,

en fim, o de ba te está mu i to bom! Na re gião sul,

está mais com pli ca do, pois os fa zen de i ros es tão

ame a çan do os com pa nhe i ros. Na sa í da da mar -

cha da ci da de de Bagé, a so ci e da de veio às ruas

para di zer que está apo i an do o pro je to da re for ma 

agrá ria. Então, há uma an ti pa tia em re la ção a esse 

pro je to, pois, além de não as sen tar es sas fa mí li as, 

a mo no cul tu ra do eu ca lip to está des tru in do o

meio am bi en te. E nós que re mos que o povo vá às 

ruas di zer que isso é ruim para a so ci e da de. Nós

do MST es ta mos de nun ci an do este pro je to e a au -

sên cia da re for ma agrá ria, além da con cen tra ção

de ter ras. Essa mar cha pro põe não ape nas a re for -

ma agrá ria, mas pre ten de sal var um pro je to que

não gera mor te como o eu ca lip to, e sim ali men tos

para a so ci e da de.

Frei Za nat ta – O de ba te em Bagé não foi mu i to

in ten so por ca u sa do tu mul to que os fa zen de i ros

ca u sa ram. Como não po día mos dor mir à no i te,

des can sá va mos du ran te o dia. Não vi si ta mos es -

co las, vi si ta mos pou cos ba ir ros, mas con se gui mos 

fa zer um de ba te bas tan te bom nas rá di os da ci da -

de. E per ce be mos que, de po is da nos sa sa í da de

Bagé, a so ci e da de deu con ti nu i da de ao de ba te da

re for ma agrá ria e da nos sa pre sen ça por lá, que foi 

um es cân da lo por ca u sa de tudo o que os fa zen de i -

ros nos fi ze ram, jo gan do bom bas e fo gue tes sob o

gi ná sio onde es tá va mos. A so ci e da de se co lo cou

con tra es ses fa zen de i ros.

Nil ton Lima – Tem ocor ri do uma boa ace i ta ção.

O pes so al está ace i tan do as nos sas co lo ca ções e

con cor da com nos sas re i vin di ca ções.

IHU On-Line – Além da mar cha, o MST tem

pla ne ja do al gum ou tro tipo de ma ni fes ta -

ção con tra a plan ta ção de eu ca lip tos no Rio 

Gran de do Sul?

Ma u ro Ci buls ki – A idéia é che gar com as três

mar chas em Co que i ro do Sul e que re mos que o

go ver no fe de ral te nha a sen si bi li da de de de sa pro -

pri ar a Fa zen da Gu er ra, onde 500 fa mí li as po dem

ser as sen ta das e ge rar 1.500 em pre gos. Nós es ta -

mos ca mi nhan do com mu i to sa cri fí cio, com mu i -
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tas cri an ças, mu lhe res e ho mens dis pos tos a de ba -

ter este pro je to, e é por isso que es ta mos mar chan -

do. Espe ra mos che gar lá com apo io da so ci e da de

para que pos sa mos fa zer gran des ações que im pe -

çam o pro je to da mor te que é o de ser to ver de no

Rio Gran de do Sul, apo i an do, as sim, a ques tão da 

re for ma agrá ria. As ações fe i tas du ran te a mar cha

de pen dem da con jun tu ra. His to ri ca men te, o MST

fez mu i tas ações, como ocu pa ções de ter ra, ocu -

pa ções de ór gãos pú bli cos que não fun ci o nam e

que são con tra a re for ma agrá ria, com o in tu i to de

pres si o nar. Ago ra, es pe ra mos que os go ver nos fe -

de ral e es ta du al ca mi nhem jun tos e ob ser vem es -

sas ques tões para que não te nha mos a ne ces si da -

de de fa zer gran des ações, mas avan çar num pro -

je to que con tri buiria para o de sen vol vi men to de

toda a so ci e da de do Rio Gran de do Sul.

Nil ton Lima – Nós es ta mos pas san do por 50 ci -

da des e pe di mos que as pes so as que nos apói am – 

pre fe i tos, ve re a do res, sin di ca lis tas etc. – si gam até

o Incra e pe çam a de sa pro pri a ção dos la ti fún di os

de sua re gião tam bém.

IHU On-Line – O que está pla ne ja do para

quan do as três mar chas se en con tra rem em

Co que i ros do Sul?

Ma u ro Ci buls ki – Isso ain da não está de fi ni do.

Nós es pe ra mos ser bem re ce bi dos pela so ci e da de

e pelo go ver no e que, pelo me nos, 500 fa mí li as se -

jam as sen ta das. Se isso não ocor rer, as fa mí li as

de ve rão dis cu tir o que fa zer du ran te a che ga da

das três mar chas.

Frei Za nat ta – Nós va mos sen tar e dis cu tir o que

po de mos fa zer. A con jun tu ra é quem vai de ter mi -

nar nos so en con tro em Co que i ros do Sul.

Nil ton Lima – Nós que re mos que o go ver no so -

lu ci o ne este caso. Caso con trá rio, va mos ten tar

en trar na que la fa zen da. A for ma como fa re mos

isso ain da é algo que não dis cu ti mos, mas va mos

pres si o nar, com cer te za.

IHU On-Line – Qu an do vo cês pre ten dem

che gar a Co que i ros do Sul?

Ma u ro Ci buls ki – De pen de mu i to da con jun tu -

ra. Em Bagé, por exem plo, a mar cha de ve ria ter

che ga do na sex ta-fe i ra, mas os fa zen de i ros es tão

ati ran do, im pe din do que a mar cha che gue. E isso

nos pre o cu pa mu i to, pois te mos mu i tas cri an ças, e 

a Bri ga da Mi li tar não fez nada para im pe dir que os 

fa zen de i ros fi zes sem isso. A pre vi são de che gar lá

é na pri me i ra se ma na de ou tu bro, mas é pro vá vel

que a gen te não che gue an tes do dia 15 por to dos

es ses im pre vis tos.

IHU On-Line – E qual é a si tu a ção atu al da

Fa zen da Gu er ra hoje?

Ma u ro Ci buls ki – A Fa zen da Gu er ra tem re gis -

tra do sete mil hec ta res, mas na prá ti ca ocu pa nove 

mil hec ta res. Faz qua tro anos que o MST de nun cia

isto, e os go ver nos es ta du al e fe de ral não to mam

po si ção. É uma área que ocu pa 28% do mu ni cí -

pio de Co que i ros do Sul, o que é um ab sur do, e

gera ape nas 6% de im pos tos do mu ni cí pio. O pro -

je to de de sa pro pri a ção da Fa zen da Co que i ros

tem o apo io de 25 pre fe i tos da re gião que que rem

a re for ma agrá ria. A Fa zen da Gu er ra é vi zi nha da

Fa zen da Anon ni, que mos tra a vi a bi li da de da re -

for ma agrá ria. E é por isso que nós es ta mos mar -

chan do para lá. Não é por que o MST acha bo ni ta

a Fa zen da Gu er ra. Nós que re mos que esse lu gar

seja de sa pro pri a do por que vai ge rar 1500 em pre -

gos di re tos.

IHU On-Line – E, ago ra, as mar chas se guem

para onde?

Frei Za nat ta – De Ca ça pa va do Sul, se gui re mos

para São Sepé, San ta Ma ria, Ju lio de Cas ti lhos,

Cruz Alta, Não-me-To que, Ca ra zi nho e, por fim,

Co que i ros do Sul, onde está a Fa zen da Gu er ra. As 

mar chas que sa í ram de Por to Ale gre e Bos so ro ca

de vem che gar jun to co nos co.

Nil ton Lima – Nos sa mar cha saiu de Bos so ro ca

e es ta mos em Ijuí. Ago ra, se gui mos para Pa nam bi,

Con dor, Pal me i ra das Mis sões, Sa ran di, até che -

gar mos a Co que i ros do Sul.
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A mar cha e a luta con ti nu am

Entre vis ta com Ce de nir de Oli ve i ra

As três mar chas que o Mo vi men to dos Tra ba -

lha do res Sem Ter ra (MST) ini ciou no dia 12 de se -

tem bro de 2007, no Rio Gran de do Sul, pros se -

guem, com o ob je ti vo de che gar ao seu des ti no, na 

Fa zen da Gu er ra, lo ca li za da no mu ni cí pio de Co -

que i ros do Sul, no nor te do Esta do. Fa zen da esta

que pos sui nove mil hec ta res, ou seja, cer ca de

30% do ter ri tó rio da ci da de, mas que em pre ga,

for mal men te dois tra ba lha do res e, in for mal men te, 

vin te pes so as. O MST re i vin di ca a de sa pro pri a ção

des sa ter ra, pois nela po de ri am ser as sen ta das cer -

ca de 500 fa mí li as, ge ran do em pre go para cer ca

de 1.500 pes so as. Atu al men te, um de cre to que

au to ri za a de sa pro pri a ção está na Casa Ci vil,

aguar dan do a as si na tu ra do pre si den te Lula. So -

bre este as sun to, a IHU On-Line con ver sou, por

te le fo ne, com Ce de nir de Oli ve i ra, da co or de na -

ção es ta du al do MST.

Cede nir fa lou tam bém de como o mo vi men -

to tem di a lo ga do com o Go ver no Esta du al, que

não tem dado apo io às suas re i vin di ca ções, so bre 

como tem li da do com a po lí cia e so bre os pla nos

para quan do che ga rem a Co que i ros do Sul. “A

mar cha quer di a lo gar com a so ci e da de, pres si o -

nar o Go ver no Fe de ral para que faça a Re for ma

Agrá ria e de sa pro prie a Fa zen da Gu er ra, e que -

re mos cha mar a aten ção da po pu la ção para a

ques tão da mo no cul tu ra do eu ca lip to aqui no

Esta do”, afir ma o lí der do MST. A en tre vis ta tam -

bém pode ser confe ri da nas No tí ci as do Dia do

site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), no dia 9 de se -

tem bro de 2007.

IHU On-Line – Qu a is são as pe cu li a ri da des

des sas três mar chas?

Ce de nir de Oli ve i ra – O im por tan te, den tre os

ob je ti vos que a mar cha pro põe, e que nós te mos

con se gui do com mu i to êxi to, é esse diá lo go com a 

so ci e da de. Hoje, se afir ma que a úni ca al ter na ti va

para a agri cul tu ra é o agro ne gó cio, que é um mo -

de lo de de sen vol vi men to – no qual não há pes -

so as – fe i to para os in te res ses do ca pi tal in ter na -

ci onal. Nós sou be mos que a agri cul tu ra fa mi li ar e

a re for ma agrá ria são as res pon sá ve is pela pro du -

ção de ali men tos no país. Esse diá lo go tem sido

muito im por tan te, e te mos tido uma boa re cep ti -

vi da de jun to às co mu ni da des de base, es co las e

de ma is en ti da des. Nes se de ba te, fa la mos da

impor tân cia que a re for ma agrá ria pos sui para o

de sen vol vi men to do Bra sil.

IHU On-Line – Como está o diá lo go do MST,

a par tir des sa mar cha, com os go ver nos fe -

de ral e es ta du al e com as li de ran ças po lí ti -

cas do Rio Gran de do Sul?

Ce de nir de Oli ve i ra – Na úl ti ma se ma na de se -

tem bro, nós fi ze mos uma gran de jor na da na ci o nal 

de mo bi li za ção, onde con clu í mos que a re for ma

agrá ria está len ta, de que ter ras não têm sido dis -

po ni bi li za das. Pa u ta mos ain da a ques tão para o

de sen vol vi men to dos as sen ta men tos, a ques tão

da agro in dús tria e ciên cia téc ni ca. So bre isso, te -

mos, nes ta se ma na, vá ri as au diên ci as para de ba -

ter o con jun to da pa u ta do MST O go ver no fe de ral

tem pri o ri za do mais o agro ne gó cio do que re al -

men te a re for ma agrá ria e, prin ci pal men te, não

tem en fren ta do o la ti fún dio aqui no es ta do. Com

o go ver no do Rio Gran de do Sul, esse diá lo go não 

exis te, por que a go ver na do ra Yeda, des de que foi

ele i ta, teve como me di da ad mi nis tra ti va ter mi nar

o GRA (Ga bi ne te de Re for ma Agrá ria). Com isso,
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ela não tem tido ne nhu ma po lí ti ca para os as sen -

ta men tos. Fi ze mos uma au diên cia rá pi da com a

go ver na do ra, apre sen ta mos a pa u ta, e ela fi cou

de dar uma res pos ta, o que até ago ra não acon te -

ceu. Então, a re la ção com o go ver no do es ta do

está mu i to com pli ca da por que, his to ri ca men te,

ou tros go ver nos ti ve ram uma par ti ci pa ção, ape sar 

de pe que na, no mo vi men to.

A nos sa con ver sa com as li de ran ças da clas se 

trabalha do ra jun to à Cen tral dos Mo vi men tos

So ci a is tem tido mu i to êxi to. Toda clas se tra ba -

lha do ra, du ran te as mar chas, tem nos aju da do

nas mo bi li za ções. Os ban cá ri os par ti ci pam de -

nun ci an do a ques tão da pri va ti za ção do Ban ri sul, 

so bre a ques tão dos me lho res sa lá ri os. Enfim, nos -

so diá lo go tem sido fe i to, prin ci pal men te, com as

li de ran ças dos tra ba lha do res.

IHU On-Line – Qual é a sua ava li a ção ge ral

das ati tu des da po lí cia em re la ção a esta

mar cha?

Ce de nir de Oli ve i ra – His to ri ca men te, sa be mos 

que a po lí cia tem um com por ta men to de re pre -

sen tar os in te res ses do esta do. No mo men to em

que o esta do está de ter mi na do a de fen der a pro -

pri e da de pri va da, as gran des em pre sas uti li zam a

po lí cia para de fen der isso. Então, eu acre di to que

nós, como tra ba lha do res, não te nha mos ne nhum

pro ble ma com os tra ba lha do res da Bri ga da Mi li tar 

e da área da se gu ran ça. No en tan to, há um pro -

ble ma sé rio com o co man do da se gu ran ça, tan to é 

que o Co ro nel Men des tem tido uma po si ção mu i -

to au to ri tá ria, no sen ti do de que dis se à Fo lha de

S. Pa u lo que se as mar chas não pa ras sem pela lei

pa ra ri am “na bala”. Isso não é um com por ta men -

to de uma au to ri da de res pon sá vel pela se gu ran ça. 

Des se modo, ele está to man do par te da clas se dos

la ti fun diá ri os. Tan to é que em Bagé quan do os fa -

zen de i ros co me ça ram a ape dre jar o gi ná sio onde

es tá va mos ins ta la dos a Bri ga da Mi li tar não to mou

nenhuma providência.

IHU On-Line – E o que o MST pre ten de fa zer

quan do as três mar chas se en con tra rem em

Co que i ros do Sul?

Ce de nir de Oli ve i ra – Nós te mos dito que es sas

mar chas vão a Co que i ros do Sul e tem a ta re fa de

pres si o nar o go ver no para que de sa pro prie a Fa -

zen da Gu er ra, que ocu pa qua se 30% do ter ri tó rio

do mu ni cí pio. Nos sa von ta de é de que quan do as

mar chas che ga rem a Co que i ros do Sul, o pre si -

den te Lula pos sa já ter as si na do o de cre to de de -

sa pro pri a ção, por que ele se en con tra no mo men -

to na Casa Ci vil es pe ran do a as si na tu ra dele. Essa

é a nos sa es pe ran ça: a de que o pre si den te as si ne

o de cre to até as mar chas che ga rem a Co que i ros

do Sul. Assim, a fa zen da já es ta rá de sa pro pri a da e 

os tra ba lha do res po de rão se ins ta lar e co me çar a

plantar.

IHU On-Line – E quan do as mar chas pre ten -

dem che gar a Co que i ros do Sul?

Ce de nir de Oli ve i ra – As fa mí li as co me ça ram

essa mar cha com uma dis po si ção mu i to gran de

por que mu i tas de las es tão há mais de cin co anos

acam pan do e sem ter ras e, por isso, es tão dis pos -

tas a fi car um bom tem po na es tra da para po der

fa zer esse diá lo go e che gar até Co que i ros do Sul,

onde pre ten dem se ins ta lar. Então, há a pers pec ti -

va de que pos sa mos che gar lá até o fi nal do mês,

mas isso de pen de de como será o rit mo, pois há

dias que cho ve mu i to e há tam bém vá ri os ou tros

fa to res que po dem al te rar a data da che ga da da

mar cha.

IHU On-Line – Onde es tão as três mar chas

hoje?

Ce de nir de Oli ve i ra – Uma está em Ernes ti na, a 

se gun da está em Jú lio de Cas ti lhos e a ter ce i ra em

Con dor.

IHU On-Line – A gran de luta des sas mar -

chas é con tra a mo no cul tu ra do eu ca lip to.

O se nhor pode con tar mais so bre es sas e as

ou tras re i vin di ca ções da mar cha?

Ce de nir de Oli ve i ra – A mar cha quer di a lo gar

com a so ci e da de, pres si o nar o go ver no fe de ral

para que faça a re for ma agrá ria e de sa pro prie a

Fa zen da Gu er ra, e que re mos cha mar a aten ção

da po pu la ção acer ca da pro ble má ti ca da mo no -

cul tu ra do eu ca lip to aqui no Esta do. Há toda uma

ação do ca pi tal in ter na ci o nal para se apro pri ar de

mu i tas ter ras lo ca li za das no Rio Gran de do Sul, a

fim de se pro du zir ce lu lo se e en viá-la aos pa í ses
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es tran ge i ros. Nós, ao lon go dos anos do MST, acu -

mu la mos 300 mil hec ta res de ter ra, que fo ram

con quis ta dos com a re for ma agrá ria, e es sas em -

pre sas irão, em pou co tem po, acu mu lar mais de

um mi lhão de hec ta res de ter ra aqui no Rio Gran -

de do Sul. Essas em pre sas, além de de ne grir o

meio am bi en te, con cen trar ter ras, tam bém es tão

im pe din do que es sas se jam des ti na das à re for ma

agrá ria. Como, por exem plo, a Fa zen da Sout hall:

ou ela será des ti na da a as sen ta men tos, ou será en -

tre gue à Vo to ran tim para pro du zir eu ca lip to. Esse

en fren ta men to que es ta mos fa zen do a es sas em -

pre sas é em re la ção ao avan ço da re for ma agrá ria.

IHU On-Line – O que está sen do fe i to con -

tra a Co mar ca de Ca ra zi nho, que pro i biu a

en tra da da mar cha na ci da de?

Ce de nir de Oli ve i ra – Nós, até ago ra, do pon to

de vis ta ju rí di co, não fi ze mos ne nhum mo vi men to.

O que es ta mos fa zen do é de nun ci ar no no ti ciá rio.

Qu an do o ju di ciá rio precisa se pro nun ci ar em fa vor 

dos tra ba lha do res, é len to, como foi em re la ção à

de sa pro pri a ção da Fa zen da Anon ni, que fica na

mes ma re gião, quan do le vou dez anos para dar o

des pa cho. Qu an do era o mo men to de dar o des -

pa cho da Fa zen da Sout hall, foi con tra. Então, o

ju di ciá rio é len to quan do jul ga em prol dos tra ba -

lhadores. His to ri ca men te, o ju di ciá rio tem se com -

por ta do em de fe sa do la ti fún dio e da pro pri e da de

pri va da, e não em fa vor dos tra ba lha do res.
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Pam pa. Um es pa ço hu ma no de pro mes sas e re a li za ções

Entre vis ta com José Ma u ri cio de Car va lho

José Ma u rí cio de Car va lho gra du ou-se em

três cur sos uni ver si tá ri os: Fi lo so fia, Pe da go gia e

Psi co lo gia, pela Fa cul da de Dom Bos co de Fi lo so -

fia, Ciên ci as e Le tras (Fa cul da de da Con gre ga ção

Sa le si a na), que deu ori gem à Uni ver si da de Fe de -

ral de São João del Rei. É es pe ci a lis ta e mes tre em 

Fi lo so fia, pela Uni ver si da de Fe de ral de Juiz de

Fora (UFJF), es pe ci a lis ta em Fi lo so fia Clí ni ca, pelo 

Insti tu to Pack ter de Por to Ale gre, e dou tor em Fi -

lo so fia, pela Uni ver si da de Gama Fi lho (UGF-Rio).

Atu al men te, é pro fes sor do De par ta men to de Fi lo -

so fia da Uni ver si da de Fe de ral de São João del-Rei 

– UFSJ. Escre veu 14 li vros e ca pí tu los em ou tros

três, e tem cer ca de se ten ta ar ti gos pu bli ca dos em

re vis ta na ci o na is e in ter na ci o na is.

“Vi ver no pam pa é ex pe ri men tar uma pa i sa -

gem mo nó to na, uma es pé cie de va zio ge o grá fi co,

mas que guar da pela am pli dão a pers pec ti va de

mu i tas re a li za ções, pro mes sas mes mo de mu i ta

co i sa que, ape sar de anun ci a da, não se re a li za na

alma ar gen ti na”, é o que ex pli ca o pro fes sor José

Ma u ri cio de Car va lho. A po e sia do pam pa foi re -

tra ta da na obra de Orte ga y Gas set e, na en tre vis ta 

con ce di da à IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção

190, de 7 de agos to de 2006, o pro fes sor abor da

ques tões apon ta das pelo fi ló so fo es pa nhol so bre o 

pam pa ar gen ti no. “Aca bei fa zen do ci ta ções do

meu li vro so bre Orte ga por que há con ce i tos fun -

da men ta is do ra ci o vi ta lis mo sem os qua is as ques -

tões pro pos tas não se es cla re cem”, com ple ta.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is ob -

ser va ções e im pres sões so bre o pam pa ar -

gen ti no de Orte ga y Gas set?

José Ma u ri cio de Car va lho – O pam pa é uma

pa i sa gem ge o grá fi ca e faz par te da cir cuns tân cia, e 

a cir cuns tân cia é o es pa ço em que o ho mem se

move. Orte ga não pen sa o eu se pa ra do da cir -

cuns tân cia. O que é mes mo a cir cuns tân cia?

Expli co, ci tan do tre chos do li vro Intro du ção à fi lo -

so fia da ra zão vi tal (Lon dri na: CEFIL, 2002):

“Em uma das pas sa gens mais co nhe ci das do

li vro Me di ta ções do Qu i xo te, Orte ga afir ma: ‘Eu

sou eu e mi nha cir cuns tân cia e se não a sal vo, não 

me sal vo eu’.32 Essa ci ta ção tra duz as pec to nu cle ar

da fi lo so fia da ra zão vi tal, uma for ma de pen sar o

mun do e os pro ble mas hu ma nos como res pos ta

aos de sa fi os que a vida traz. No en tan to, como

fór mu la tam bém tra duz, bem ob ser va Mar ga ri da

Amo e do33 que, no en ten di men to or te gui a no, vi -

ver é re a li da de que se ex pe ri men ta na pri me i ra

pes soa. Ele de sen vol veu sua re fle xão, in ter ro gan -

do-se ‘so bre a re a li da de so ci al, his tó ri ca e cul tu ral

de sua pá tria e a exi gir, a si mes mo e a to dos os es -

pa nhóis, um exer cí cio dis ci pli na do de es cla re ci -

men to e de aper fe i ço a men to des sa re a li da de’,

me di ta ções de Orte ga que não se se pa ram da sua

pre sen ça na his tó ria de seu povo”.34
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A cir cuns tân cia do pam pa

Assim, che ga mos ao que in te res sa aqui re al -

çar: o pam pa cons ti tui o es pa ço ge o grá fi co que in -

te gra a cir cuns tân cia ex pe ri men ta da pelo ho mem

ar gen ti no e faz par te do seu vi ver. O pam pa pos sui 

um re le vo igual. Nor mal men te, o re le vo nos ofe re -

ce ob je tos pró xi mos di fe ren tes dos que es tão dis -

tan tes, ex pe riên ci as ime di a tas se pa ra das das mais

afas ta das. No pam pa, as im pres sões não pro du -

zem esta di fe ren ça. O que está pró xi mo é igual ao

que está dis tan te. Nes ta mo no to nia ge o grá fi ca,

até o céu é ab sor vi do na ter ra e con fun de-se com

ela, o ho ri zon te do pam pa en con tra-se com o céu

de for ma on du la da como uma ban de i ra em mo vi -

men to. Esta pa i sa gem ge o grá fi ca tor na-se um ele -

men to im por tan te na ex pe riên cia de vida do ho -

mem argentino.

IHU On-Line – O que sig ni fi ca vi ver nos

cam pos?

José Ma u ri cio de Car va lho – Vi ver no pam pa

é ex pe ri men tar uma pa i sa gem mo nó to na como

dis se mos aci ma, uma es pé cie de va zio ge o grá fi co, 

mas que guar da pela am pli dão a pers pec ti va de

mu i tas re a li za ções, pro mes sas mes mo de mu i ta

co i sa que, ape sar de anun ci a da, não se re a li za na

alma ar gen ti na. O ho mem ar gen ti no mais co -

mum, caso pu dés se mos des nu dar o que se pas sa

em seu ín ti mo, nos re ve la ria a se cre ta im pres são

de que sua vida se pas sou e que ele per deu inú -

me ras al ter na ti vas de fazê-la di ver sa, mu i to me -

lhor, mu i to mais in te res san te. Isso sig ni fi ca para

Orte ga y Gas set não ter pas sa do, ou me lhor, não

re co nhe cer o pas sa do como o re sul ta do das es co -

lhas fe i tas. Por isso, o ar gen ti no, mais do que qual -

quer ou tro ho mem, vive uma ex pe riên cia pro fun -

da e sin gu lar, a sen sa ção de que a vida lhe

eva po ra, some di an te dele sem de i xar ves tí gi os.

Da mos pou ca im por tân cia ao pre sen te, afir ma

Orte ga. Mer gu lha mos nele sem a de vi da pro fun di -

da de e as sim, quan do que re mos algo e ten ta mos

apre en dê-lo, per ce be mos que já é pas sa do, que já 

não está a nos so al can ce. A vida não mar cha igual 

para to dos os ho mens. Para al guns, a vida se pas -

sa mais len ta, en quan to para ou tros é sem pre uma 

cor re ria, em que o atu al o pro je ta com ve lo ci da de

para o fu tu ro ima gi ná rio.

IHU On-Line – Orte ga tra ba lha com a li ber da -

de, os cam pos se ri am me tá fo ras da li ber da de?

José Ma u ri cio de Car va lho – Orte ga tra ba lha

com a li ber da de, mas de que li ber da de ele fala?

Para ele, o ho mem ajus ta sua vo ca ção à cir cuns -

tân cia na qual se en con tra. Deve al te rar a se gun da 

quan do ela o im pe de de re a li zar a pri me i ra. Os

cam pos, por tan to, in te gram a cir cuns tân cia e é o

es pa ço onde o ho mem pode exer cer a li ber da de,

mas não são nem ga ran tia de li ber da de, nem es -

pa ço de pri vi le gi a do de li ber da de. Tra ta-se de um

en tor no ao eu que lhe dá al ter na ti vas.

IHU On-Line – Como é o ho mem do pam pa?

José Ma u ri cio de Car va lho – Orte ga re co nhe -

ce que não é fá cil des cre ver a vida de al guém, mu i -

to me nos es ta be le cer ge ne ra li za ções tão am plas

como ca rac te ri zar o ho mem do pam pa, isto é, o

ar gen ti no. A vida de cada um é a sua vida, a úni ca

re a li da de que ver da de i ra men te con ta. No tan to

que as ge ne ra li za ções o per mi tem, Orte ga fala do

ar gen ti no como um ho mem que se man tém na

de fen si va. O que isto sig ni fi ca? Que ele não tem

um tra to cor di al, ex ce to na di plo ma cia e nos ne -

gó ci os. Sig ni fi ca tam bém que na in ti mi da de ele li -

mi ta-se a fa lar das co i sas que o ro de i am do mun -

do e mu i to pou co de si mes mo, de sua vida. O

ar gen ti no não se en tre ga numa re la ção nor mal.

Pelo con trá rio, ele man tém-se sem pre na de fen si -

va e, quan do tem opor tu ni da de de re ve lar-se, ele

es con de-se atrás da qui lo que faz.

IHU On-Line – Orte ga fala que o pam pa é

pro mes sa. Que pro mes sa é essa?

José Ma u ri cio de Car va lho – Da pos si bi li da de

de vi ver o não-vi vi do, de agir como se ou tra exis -

tên cia fos se a sua, no tan to que é pos sí vel ima gi -

nar tal des vio. Pro mes sas de vida que se po de ria

ter tido, do que po de ria ter sido a vida se al gu mas

es co lhas não a ti ves sem con du zi do pe los ru mos

que to ma ram. A sua vi a gem pelo pam pa trou -

xe-lhe tais con si de ra ções por que em sua his tó ria

con vi veu com ou tros cam pos, vi veu e per cor reu
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as es te pes na Espa nha. Por isto, o con ta to com o

pam pa co lo cou em car ne viva este pas sa do de es -

co lhas, mos trou-lhe o quão di ver sa po de ria ter

sido sua vida se ou tras es co lhas a ti ves sem mar ca -

do. A vi a gem pelo pam pa rom peu anos de in sen -

si bi li da de, da in sen si bi li da de que de sen vol ve mos

para com o que fi cou como al ter na ti va não vi vi da. 

Este pas sa do não-his tó ri co, este es pa ço de pura

pos si bi li da de é bas tan te rico. A pre sen ça dos pás -

sa ros cha ma aten ção para ou tro as pec to re la ti vo

às pro mes sas. Nos sa vida é um con tí nuo ir até

mais adi an te, anun ci ar algo que vai ser no mo -

men to se guin te, como acon te ce com as aves mi -

gra tó ri as que pas sam pelo pam pa em di re ção a

uma nova eta pa de vida, que se anun cia no fu tu ro 

que está vindo.
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O pam pa. Onde se en xer ga lon ge

Entre vis ta com Le o nid Stre li a ev

Le o nid Stre li a ev é jor na lis ta por for ma ção.

Nos úl ti mos 37 anos, de di cou-se qua se sem pre a

foto gra far o Rio Gran de, seu tema pre fe ri do. Já vi a -

jou mais de 500 mil qui lô me tros den tro do Esta do. 

Ao lon go da sua car re i ra, foi pre mi a do como Fo tó -

gra fo Bra si le i ro do Ano pela Asso ci a ção Pa u lis ta

de Crí ti cos de Arte (APCA) e des ta cou-se com ex -

po si ções in ter na ci o na is, na Pho to grap hers Gal -

lery, em Lon dres e em duas Bi e na is de São Pa u lo

e na I Bi e nal de Fo to gra fia de Cu ri ti ba. Foi o fo tó -

gra fo ofi ci al de Eri co Ve ris si mo. Em 2003, lan çou

o li vro Rio Gran de do Sul, no qual faz um re gis -

tro úni co do Esta do, com tex tos do es cri tor Luiz

Anto nio de Assis Bra sil. Em 2004, lan çou as se guin -

tes obras: Bros sard – 80 anos de His tó ria Po lí -

ti ca do Bra sil, O Rio Gran de de Eri co Ve ris si -

mo e A Por to Ale gre de Ma rio Qu in ta na.

Uma ima gem vale mais que mil pa la vras? A

má xi ma vale para o pam pa gáu cho. Para mos trar

a be le za des te bi o ma, nada me lhor que be las fo -

tos. Para isso, a IHU On-Line en tre vis tou Stre li a -

ev para a edi ção 190, pu bli ca da em 7 de agos to de 

2006, na qual o fo tó gra fo fala so bre a ho ri zon ta li -

da de do pam pa.

Quem qui ser, pode con fe rir fo tos do pam pa

no site do IHU: www.uni si nos.br/ihu

IHU On-Line – Qual é a vi são que o se nhor

tem do pam pa?

Le o nid Stre li a ev – É o lu gar onde se en xer ga

lon ge. E essa é a ca rac te rís ti ca do ga ú cho, um

povo que en xer ga lon ge, atra vés da in fi ni ta ho ri -

zon ta li da de do pam pa. Então, pam pa é si nô ni mo

de olhar lon ge.

IHU On-Line – Na sua per cep ção, como são

as pes so as que vi vem no pam pa? Qual a di -

fe ren ça de las para as pes so as da ci da de?

Le o nid Stre li a ev – As pes so as do pam pa são

mais tran qüi las, elas fi cam es pe ran do o boi en gor -

dar. São mais au tên ti cas por que não têm essa lou -

cu ra ur ba na em vol ta. A pai sa gem é ab so lu ta men te 

a mes ma. São mais ru des por ca u sa do tra to e do

ma ne jo, mas isso não sig ni fi ca fal ta de edu ca ção.

Sig ni fi ca uma fir me za ma i or que es sas pes so as têm.

IHU On-Line – Qu an do o se nhor fo to gra fa

os cam pos su li nos, qual é a sua pri o ri da de

nas ima gens?

Le o nid Stre li a ev – É con se guir co lo car toda a

ho ri zon ta li da de em uma fo to gra fia. No pam pa,

não exis te per to; tudo é lon ge, é dis tan te. Essa si -

len ci o sa mo no to nia do pam pa é mu i to bo ni ta.

IHU On-Line – Qual é a ima gem per fe i ta do

pam pa?

Le o nid Stre li a ev – As ima gens per fe i tas do

pam pa são as co xi lhas, os ca pões, uma ca si nha lá

lon ge ou um ga ú cho an dan do a ca va lo.
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Nº 20 – Indús tria Cal ça dis ta: Quem fa bri cou esta cri se?
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Nº 22 – Eco no mia So li dá ria: Uma pro pos ta de or ga ni za ção eco nô mi ca al ter na ti va para o País

Nº 23 – A éti ca alimentar: Como cu i dar da sa ú de e do Pla ne ta

Nº 24 – Os de sa fi os de vi ver a fé em uma so ci e da de plu ra lis ta e pós-cris tã

Nº 25 – Abor to: Inter fa ces his tó ri cas, so ci o ló gi cas, ju rí di cas, éti cas e as con se qüên ci as fí si cas e psi co ló gi -

cas para a mu lher

Nº 26 – Na no tec no lo gi as: Pos si bi li da des e li mi tes




