
 
 
 
2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

A partir do século XV houve um considerável aumento da população 

humana paralelo à evolução da civilização, levando a Humanidade a prover 

processos de transformação em longos períodos. 

Com a evolução das civilizações, passando pelos vários momentos da 

história até chegar à Revolução Industrial, cujos efeitos podem ser 

verificados até hoje, as atividades manufatureiras tiveram impressionante 

impulso (REBOLLO, 2000), com significativos reflexos na economia, nos 

hábitos dos indivíduos e oferecendo riscos ao meio ambiente. 

O contexto que abrange o desenvolvimento sustentável, instituído por 

meio do relatório resultante do trabalho de uma equipe de especialistas em 

diversas áreas de conhecimento criada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), intitulado “Nosso Futuro Comum” (CMMAD, 1991), levantou a 

preocupação em conciliar as atividades humanas e sua responsabilidade 

com a sustentabilidade (SOUZA, 2002). 

Nesse sentido, as questões relacionadas ao meio ambiente devem 

ser examinadas sob vários ângulos. É um assunto a ser encarado como 

multidisciplinar, em que todas as ciências devem considerá-lo objeto de 

discussões, estudos e pesquisas, haja vista sua importância para a 

Humanidade, no presente e, principalmente, para seu futuro (REBOLO, 

2000) das próximas gerações, uma vez que a “incorporação deste conceito 

pelo meio empresarial pode, se não reverter, ao menos amenizar a 

degradação do meio ambiente”. (RIBEIRO, 1992). 
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O risco ambiental constitui um processo complexo tanto para a 

empresa, que se vê ante a situação, como para a sociedade que é atingida 

direta ou indiretamente, e principalmente, para o meio ambiente. Sua 

avaliação e mensuração não é uma tarefa fácil. (BERGAMINI JÚNIOR, 

2000). 

A Contabilidade ainda não dispõe de metodologia científica para a 

tarefa, necessitando, dessa maneira, do empenho da comunidade científica 

e acadêmica para que os estudos se intensifiquem e sejam criados fóruns de 

discussões com vista a oferecer à sociedade e às empresas novos conceitos 

e concepções de como tratar o patrimônio das entidades que, de alguma 

forma, têm suas atividades envolvidas com os recursos e ambientes 

naturais. 

Atualmente, o que se tem por parte da Contabilidade é uma 

participação ainda muito tímida sobre essa questão. Entretanto, a idéia tem 

sido amadurecida e alguns pesquisadores têm discutido o assunto com mais 

freqüência, dando mais prioridade aos impactos ambientais causados pelas 

organizações, questionando a forma com que estão gerindo o assunto. 

Essa afirmação se confirma quando se pode perceber o crescimento 

da chamada “Contabilidade Social”, sobre a qual, nos últimos anos, estudos 

vêm sendo intensificados utilizando a estrutura da contabilidade gerencial 

para abordar a questão sobre o impacto das empresas na sociedade, 

incluindo os empregados, o meio ambiente e reforçando as possibilidades e 

pertinência de a Contabilidade evidenciar os efeitos desses impactos, 

utilizando como veículo as demonstrações contábeis, sem desconsiderar 

suas limitações, em vista de uma nova realidade ainda não contemplada em 

alguns dos instrumentos legais que regem a disciplina. Mas, entretanto, não 

deixando de informar por meio de outros recursos, como, por exemplo, as 

notas explicativas, ou até mesmo, no próprio corpo das demonstrações de 

forma segregada das demais informações. 
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As discussões sobre a sustentabilidade têm se destacado em relação 

ao processo de devastação gradativa a que as florestas tropicais estão 

sujeitas, sendo, portanto, recomendado como tema prioritário entre os vários 

segmentos do conhecimento científico. 

 

 

2.1. Desafios da Humanidade para o futuro 

Diante de um quadro de desafios a serem vencidos, decorrentes de 

problemas criados pela própria ação do Homem, o papel da ciência é posto 

em evidência em todos os balanços e análises prospectivas. Mesmo não 

sendo exatamente o fim de uma era civilizatória ou de um grande ciclo 

econômico ou tecnológico, a ocasião instiga reflexões sobre as grandes 

realizações e pendências. 

A cada virada de século, a Humanidade, por intermédio de seus 

pensadores, vislumbra um futuro promissor, ainda que levando em conta o 

pessimismo em relação ao que ainda estar por vir, mas mesmo assim, 

mantendo estreita relação com o crescente grau de consciência da busca do 

progresso, que se anunciava como vetor da construção de uma utopia de 

bem-estar e felicidade (BURSZTYN, 2001). 

De maneira pontual, o autor destaca que: 

A consciência das possibilidades reais de que a humanidade possa 
se autodestruir, pelo uso de seus próprios engenhos (bombas, 
mudanças climáticas, degradação das condições ambientais); 

A consciência da finitude dos recursos naturais (a escassez de água 
é apenas a ponta de um grande iceberg); 

A consciência de que é preciso agir com cautela e considerar os 
aspectos éticos da produção de conhecimentos científicos e, 
sobretudo, do desenvolvimento de tecnologias (a síndrome do 
aprendiz de feiticeiro); 
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A consciência de que mesmo não tendo resolvido a necessária 
solidariedade entre grupos sociais e povos, é preciso que se 
considere também o princípio da solidariedade em relação às futuras 
gerações (a ética da sustentabilidade); 

A consciência de que, na medida em que nossas sociedades vão 
ficando mais complexas, é preciso mais ação reguladora, o que 
normalmente se dá pelo poder público; hoje, com a crise do Estado, 
a regulação deve se valer de novas regulamentações e de uma 
crescente contratualização entre atores sociais (código de conduta, 
sistema de certificação). 

 

Se por um lado há fortes elementos que inspiram pessimismo, é 

relevante, por outro lado, assinalar aspectos que podem ser vistos como 

sinais de que há espaço para otimismo. 

A bomba demográfica foi desarmada; o fim da Guerra Fria reduziu a 

corrida armamentista; as crises energéticas e de esgotamento de certos 

recursos naturais estimulou o desenvolvimento de processos produtivos 

menos intensivos e perdulários no uso de matéria-prima e energia; e os 

debates se intensificaram acerca de um consenso mundial da necessidade 

de preservar a natureza (BURSZTYN, 2001). 

O momento é oportuno para se estabelecerem limites éticos ao 

desenvolvimento científico. 

Entrando em uma abordagem econômica, o setor de base florestal 

representa um dos segmentos que congrega grandes empreendimentos que 

contribuem com o desenvolvimento da economia. Entretanto, os riscos que 

os mesmos oferecem ao meio ambiente têm características preocupantes 

por conta do tipo de atividades, mas se essas forem desenvolvidas com 

base em um plano de manejo, poderão, numa visão holística, garantir a 

sustentabilidade da natureza, sem que seja necessária a interferência para o 

seu redimensionamento. 
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2.2. Desmatamento na Amazônia brasileira 

O desmatamento na Amazônia tem sido tema relevante por parte de 

ambientalistas em todo o mundo. Diferente da maioria dos problemas 

ambientais da região, apresenta conseqüências amplas que, em nível global, 

são vistas como a mudança climática pela perda do revestimento florestal e 

pelo efeito de queimadas que emitem gases que contribuem com o efeito 

estufa e a conseqüente perda de informações contidas na biodiversidade 

(KITAMURA, 1994). 

As repercussões de ordem mais regional estão relacionadas às 

madeiras perdidas nas queimadas, além da perda de diferentes e raros 

habitats, de espécies que resultam no empobrecimento da diversidade de 

produtos que a floresta oferece. 

As recentes discussões sobre desmatamento na Amazônia carregam 

importante viés, privilegiando uma visão tipicamente externa à região, pois 

os problemas de cunho regional ou nacional, em raras exceções, são 

focados com a devida importância. Note-se, por exemplo, que os interesses 

mais diretos das comunidades regionais, em especial as necessidades 

substanciais, vêm secundando os “grandes” interesses na biodiversidade e 

no efeito estufa. (SOUZA, 2002). 

O desmatamento da Amazônia está associado à exploração das 

áreas já abertas e ao aparecimento de novas frentes de ocupação na região. 

A formação e o surgimento dessas novas áreas de desmatamento nas 

últimas décadas (KITAMURA, 1994) têm tido uma relação com as políticas 

governamentais. Cabe exemplificar que os desmatamentos do Sul do Pará e 

do Norte do Mato Grosso têm sua relação direta com a construção e 

pavimentação de estradas, que criaram condições objetivas à ocupação de 

regiões da Amazônia. 

Sobre essa constatação, podem ser pontuadas atividades que 

implicam em desmatamento como a pecuária bovina, a atividade madeireira 
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irregular, a agricultura em pequena escala, os projetos hidrelétricos, os 

projetos minero-metalúrgicos, a construção de estradas e o crescimento 

urbano, não sendo pretensão do presente trabalho estimar a contribuição 

isolada de cada uma dessas causas. 

Em particular, a produção agrícola na Amazônia exige a remoção da 

floresta ou da vegetação secundária, levando ao desmatamento e à 

queimada. Queimar é o sistema mais barato para limpar uma área, por isso 

é a solução mais adotada. Na impossibilidade de se evitar o fogo, a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2003) recomenda que 

sejam seguidas as orientações técnicas de forma a evitar a perda de 

controle sobre o fogo, vide anexo B (www.embrapa.gov.br, 2003). 

De acordo com dados levantados pela Secretaria Executiva de 

Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do Pará (SECTAM) no Pará, foram 

registrados grandes focos de queimadas durante os anos de 2001 e 2002, 

conforme Tabela 3, que representam danos irreparáveis ao meio ambiente. 
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Tabela 3 - Focos de queimadas no Estado do Pará 
Mesoregiões Microregiões 2001 2002 Total 

Baixo Amazonas Almerim 702 539 1.241 
 Óbidos 462 587 1.049 
  Santarém 1.674 1.358 3.032 
Marajó Portel 145 268 413 
Metropolitana de Belém 1 2 3 
Belém Castanhal 13 27 40 
Nordeste Bragantina 612 640 1.252 
 Cametá 151 236 387 
 Guamá 1.078 1.229 2.307 
 Salgado 53 135 188 
  Tomé-Açu 1.131 1.328 2.459 
Sudeste Conceição do Araguaia 2.735 5.580 8.315 
 Marabá 3.312 2.996 6.308 
 Paragominas 4.375 4.954 9.329 
 Parauapebas 2.310 1.957 4.267 
 Redenção 2.101 2.220 4.321 
 São Feliz do Xingu 4.385 6.891 11.276 
  Tucuruí 2.805 4.802 7.607 
Sudoeste Altamira 4.151 5.593 9.744 
  Itaituba 1.624 3.252 4.876 
Total   33.820 44.594 78.414 
Fonte: SECTAM/PA, (2003). 

A queimada controlada é uma técnica utilizada em âmbito mundial 

para a prevenção de incêndios, necessitando ser realizada com a 

autorização do órgão competente. Além de eliminar a matéria seca dos 

desmatamentos, ou o excesso de forragem seca, a queimada orientada tem 

a função de servir como barreira para os incêndios naturais ou provocados 

pelo Homem. 

Finalmente, a EMBRAPA recomenda, ainda, que a queima controlada 

só deve ser realizada em áreas definidas e com isolamento prévio, para que 

a agressão ao meio ambiente seja diminuída e os custos ambientais, 

também, reduzidos. 
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2.2.1. Indicadores e monitores ambientais 

Dados de agosto de 2002 indicam, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE, 2002), que o Brasil tem dificuldade em 

equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. Embora 

esta seja uma tendência mundial, no Brasil a evolução aponta para o 

aumento da taxa de desmatamento na Amazônia de 0,37%, da área 

remanescente entre 1991/1992, para 0,48% em 1998-1999. 

De acordo com estudos desenvolvidos na década de 90, a taxa 

chegou a 0,81% em 1994/1995. Um dos fatores que podem justificar esse 

aumento é que no período, logo após o lançamento do Plano Real, o País 

apresentou os maiores índices de investimentos da década, cerca de 

20,75% do Produto Interno Bruto (PIB) em 1994 (IBGE, 2003). 

De 2000 para 2001, ocorreram aumentos nos focos de calor 

detectados por satélites no País que podem indicar tanto a existência de 

queimadas autorizadas pelo poder público como incêndios com graves 

conseqüências para o meio ambiente. No período, o número de focos 

detectados cresceu de 104 mil para 145 mil, aproximadamente, 40% de 

aumento (IBGE, 2003). 

O Brasil não tem perspectivas, em curto prazo, para reverter a 

insustentabilidade ambiental, pois os recursos para o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), que haviam dobrado em termos nominais nos últimos três 

anos, em 2002, tiveram queda de 62%, em função do ajuste fiscal 

(REMADE, 2002). 

O orçamento do MMA para o ano de 2002 previa gastos de R$ 1,15 

bilhão e, por causa da política de ajuste fiscal, os recursos autorizados foram 

de R$ 432 milhões, representando 37,5% do previsto. Os governos 

estaduais foram os maiores responsáveis em investimentos públicos para a 

preservação do meio ambiente. (REMADE, 2002). 
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Em 1998, no orçamento fixado para as despesas públicas nos 

estados, 0,96% era destinado a programas de proteção ao meio ambiente. 

No mesmo período, o Governo Federal destinou 0,56% de seu orçamento 

para despesas com o mesmo fim. Esses percentuais representam um gasto 

de R$ 1,1 bilhão nos estados e de R$ 734 milhões pelo Governo Federal. Os 

municípios gastaram 0,44% de suas despesas orçamentárias, o que 

equivalia, em 1998, a R$ 144 milhões (IBGE, 2003). 

No que se refere à vigilância, o Sistema de Vigilância da Amazônia 

(SIVAM), que entrou em operação em 25.07.2002, visa a auxiliar o controle 

de desmatamento da Amazônia (SIVAN, 2002). 

O radar das aeronaves utilizado pelo SIVAM tem abertura sintética de 

duas bandas e gera imagens de diversos ângulos da mesma cena, podendo 

ser utilizado a qualquer hora do dia ou da noite. Um dos equipamentos 

inseridos nos aviões é um sensor óptico infravermelho, de altíssima 

definição, indicado para aplicação imediata, em caso de denúncia, por 

exemplo. 

O Centro Regional de Vigilância (CRV), de Manaus, inaugurado pelo 

SIVAM, é o complexo responsável pela integração dos 25 radares do projeto 

instalados na região. Os equipamentos desse sistema são de última geração 

(IBGE, 2003). 

O SIVAM conta com três CRV’s, situados em Porto Velho, Manaus e 

Belém e coordenados em Brasília. Eles comandam unidades de vigilância, 

de telecomunicações e estações de radar, fixas e móveis. Utiliza, ainda, 

aviões da Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), que não 

pertencem ao Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). SIVAM e SIPAM 

atuam em sincronia: enquanto o primeiro gera conhecimento sobre a 

Amazônia, o segundo executa as ações de proteção com base nas 

informações recebidas. O SIVAM conta, também, com cinco aviões radar. O 

sistema eletrônico detecta a presença de aviões intrusos em tempo real 

(IBGE, 2003). 
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O sistema viabiliza o acompanhamento de desflorestamento, que nas 

últimas quatro décadas, acentuou-se, principalmente, nas bordas Sul e Leste 

da Amazônia Legal. Vale destacar que outra região brasileira muito atingida 

pelo desflorestamento é a Mata Atlântica, quase totalmente substituída por 

áreas agrícolas, pastoris e urbanas. Da área original, de mais de um milhão 

de km2, restam cerca de menos de 8% recobertos com florestas nativas, 

sendo considerada uma das áreas mais ameaçadas (IBGE, 2003). 

Um aspecto positivo em favor do meio ambiente vem do consumo de 

gases que danificam a camada de ozônio no País, os chamados 

colofluorocarbonetos (CFCs), que teve sua quantidade reduzida em mais de 

duas mil toneladas entre os anos de 1997 e 2000, uma diminuição de 21%. 

Entre 1987 e 2000, a redução do consumo de CFCs baixou em média 85% 

no planeta (IBGE, 2003). 

O ozônio, na camada mais baixa da atmosfera, é um gás poluente. 

Acima de 12 km (IBGE, 2003) de altitude forma uma camada em torno do 

planeta que, entre outras, tem a propriedade de filtrar a radiação ultravioleta 

do Sol. Os CFC’s reagem com esse ozônio na alta atmosfera, destruindo a 

camada protetora. 

O Brasil é assinante do Protocolo de Montreal, acordo mundial 

produzido em 1987 (IBGE, 2003) para banir os CFC’s da Terra. O protocolo 

foi facilmente aceito porque a eliminação dos CFC’s não afetaria a 

competitividade industrial das nações. 

 

 

2.3. Manejo e sustentabilidade 

A emergência do movimento ambientalista no Brasil trouxe à tona 

discussões e conceitos relacionados ao meio ambiente, que, até então, 
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vinham sendo tratados pelas sociedades industriais de países 

desenvolvidos, onde se intensificavam os problemas ambientais. 

A conceituação de manejo florestal está associada, em princípio, a 

determinantes do desenvolvimento em bases sustentáveis, que são: 

promover o capital natural, o capital humano e institucional e ser objeto de 

análise econômica. 

Em nível internacional, em 1992 a Conferência Rio 92 iria atender às 

questões levantadas pelo G-71 em vista da necessidade de uma ampla 

discussão sobre as florestas tropicais que possibilitasse a definição de 

princípios para o manejo sustentável (SOUZA, 2002). 

Em conjunto com as discussões sobre os problemas ambientais no 

Brasil, uma série de ações veio consolidar alguns avanços no trato da 

problemática ambiental. 

Com efeito, a entrada em funcionamento em 1986 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), como órgão de caráter 

representativo e multissetorial, a promulgação da Constituição de 1988, que 

confere aos estados e municípios o direito de legislar sobre o meio ambiente 

representa uma evolução no trato da questão ambiental, uma vez que se 

passa a incorporar uma visão multidisciplinar relativamente à gestão dos 

recursos naturais. 

Apesar da existência da legislação e da disponibilidade de 

informações técnico-científicas acerca do manejo florestal, o uso e o 

gerenciamento dos recursos florestais não têm sido realizados, 

adequadamente, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. 

Nesse aspecto, não se descarta a análise, pela Contabilidade, em 

relação aos custos e benefícios, apesar das limitações como ferramenta 

                                            
1 O G-7 foi criado em 1975, por iniciativa do Presidente Valéry Giscard d’Estaing, da França, 
reúne os representantes dos sete países mais industrializados formados pela França, 
Alemanha, Canadá, EUA, Itália, Japão e Reino Unido, para prestar ajudas aos países em 
desenvolvimento. 
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para a tomada de decisões, tendo em  vista a proteção ambiental. Assim, o 

manejo de florestas nativas deve englobar um conjunto de procedimentos e 

técnicas que assegurem, segundo (SOUZA, 2002): 

A permanente capacidade de a floresta oferecer produtos e 
serviços, diretos e indiretos; 

A capacidade de regeneração natural; 

A capacidade de manutenção da biodiversidade. 

 

Para que os empreendimentos florestais se enquadrem nesse 

contexto devem evoluir em rentabilidade, prever segurança e 

sustentabilidade. Caso contrário, não apresentarão viabilidade econômica, 

social e ecológica e, portanto, garantia de rendimento sustentável. 

É certo que, do ponto de vista individual, quando se consideram os 

interesses da empresa madeireira, os planos de manejo florestais não se 

inserem na categoria de planos de desenvolvimento social, tanto mais pelo 

fato de estarem, em geral, direcionados para uma única atividade econômica 

– a produção de madeira. (REMADE, 2003). 

Dentro de uma base conceitual, a definição do que seja manejo 

florestal depende muito da finalidade para a qual essa atividade é dirigida. 

Assim, há diferenças entre manejo florestal com fins de preservação ou 

conservação, com o objetivo de proteção ambiental e para a extração de 

algum produto específico da floresta. Essa técnica envolve o planejamento 

da produção e do uso dos recursos florestais, podendo ser aplicada a 

florestas plantadas ou nativas. 

SOUZA (2002) lembra que, no âmbito da ciência florestal, a ordem de 

manejo florestal tem sido associada à gestão dos recursos florestais com 

vistas à produção contínua e sustentada de madeiras para suprir as 

indústrias de transformação. 
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Para o manejo florestal, na fase de planejamento, os recursos 

florestais devem ser aplicados sob os aspectos do estudo individual das 

espécies ocorrentes e o estudo da comunidade florestal como um todo. 

Nessa etapa, deverá ser realizado um estudo para caracterização da 

cobertura florestal, regional e local, o inventário florestal e a análise 

estrutural da floresta, visando à planificação da exploração racional, 

embasada nas condições silviculturais e tendências de desenvolvimento 

futuro. 

Pressupõe-se que as atividades devam estar seguindo seu curso 

normal e possibilitando ao setor a continuidade de desempenhos melhores 

sem perder de vista a questão principal: o desenvolvimento econômico-

sustentável. 

Em conseqüência, a tentativa de administrar a complexidade da 
interação entre meio-ambiente, sociedade e economia por um 
sistema de decisões centralizadas está condenada a fracassar, seja 
porque as informações relevantes não são disponíveis, seja porque 
a relevância das informações não fica clara (FATHEUER, ARROYO 
& MACHADO, 1998). 

 

Instrumentos como impostos, subsídios, reforma agrária, doações e 

concessões, sistemas para a distribuição de renda, acesso à justiça etc. 

poderiam dar uma direção à economia sem interferir no dia-a-dia. 

Finalizam os autores, ressaltando que: 

Essas direções precisam ser claras e confiáveis no longo prazo, 
tanto para os cidadãos como para os empresários. Novos modelos 
econômicos, que propiciem o peso devido ao papel trabalho e ao 
valor da natureza às demandas, ofertas e necessidades das 
pessoas, são uma ferramenta. Indicadores são uma outra: eles 
ajudam a avaliar medidas políticas, uma vez que o rumo foi definido. 
Eles podem aumentar a transferência e o controle social, mas não 
podem substituir a elaboração detalhada de políticas (FATHEUER, 
ARROYO & MACHADO, 1998). 

 


