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Cada vez mais o problema do reflorestamento e da proteção ás matas naturais vem 
preocupando o governo. E com muita razão, pois são conhecidas as inúmeras e funestas 
conseqüências que a destruição indiscriminada das florestas acarreta para a vida do Pais. 

No Brasil, onde a opinião publica ainda não compreendeu e acatou de maneira irrestrita 
princípios conservacionistas que garantam a continuidade de suas riquezas, assistimos 
freqüentemente a cenas dolorosas de destruição. 

É necessário reagir contra a ignorância e a indiferença. É preciso que o governo, as entidades 
privadas e cada um dos habitantes desta terra compreendam o alcance de todas as medidas 
sãs adotadas visando reflorestar certas áreas e proteger as matas ainda existentes. 

Sobre o problema do reflorestamento no Pais, o Sr. Cunha Bayma, presidente do Conselho 
Florestal Federal, falando à nossa reportagem afirmou que o numero de arvores plantadas é 
inexpressivo "em face da impressionante derrubada de matas a que se procede no Brasil, para 
a crescente produção anual de madeira, lenha e carvão". E acrescentou: "Só em relação ao 
pinho, o agrônomo Koscink, do Serviço Florestal do Estado de São Paulo, demonstra que 
deveríamos já ter plantado seiscentas vezes mais do que o fizemos". 
 

Destacou ainda que a situação decorre de causas diversas, entre as quais citou as seguintes: 
inexistência de mentalidade florestal; falta de recursos materiais e humanos para os órgãos 
competentes fazerem cumprir o Código Florestal vigente, ou formarem grande florestas 
nacionais; capacidade financeira dos particulares para efetuarem reflorestamento; falta de 
crédito adaptado ás condições de empreendimento a longo prazo e ausência de medidas 
estimulantes, prêmios, isenção de impostos sobre a terra florestada e sobre as matas. 

Depois de citar o exemplo de países como a Inglaterra. França e Estados Unidos, disse que no 
Brasil o fundo florestal previsto no Código Florestal vigente, "nunca teve sequer um principio 
de realidade, apesar das tentativas do Conselho Florestal Federal, de vez que a DASP achou 
que o mesmo implicava em dualidade orçamentaria proibida pela Constituição". Observou 
ainda que o Serviço Florestal, do Ministério da Agricultura, apenas nos últimos anos tem tido 
uma dotação irrisória de cinco milhões de cruzeiros, para trabalhos de reflorestamento em 
todo o País. "Só muito recentemente - frisou pôde realizar acordos com os Estados, cujo valor 
global não atinge a Cr$ 14.000.000,00. E desse total, destinado a vários encargos, a parte para 
reflorestamento é relativamente reduzida". 


