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➢ Empreendimento

➢ Estado



Qualificação do Empreendimento

“O Amor por princípio e a Ordem

por base. O Progresso por fim”

(Auguste Comte);



Qualificação: Amor

➢ Não é possível falar em qualificação de

processo produtivo sem envolver as pessoas

que trabalham;

➢ Os proprietários, colaboradores, diretores,

gerentes, pesquisadores, consultores, ...

➢ Saber por que é preciso plantar árvores e as

consequências disto.







➢ Valores de Produção;

➢ Madeira, resina, casca, etc - $, mas o sistema

produtivo não pode degradar o meio. Tem valor de

conservação.

➢ Valores de Conservação;

➢ Tem serviços ambientais que mantém as

condições ecossistêmicas que permitem a

produção. Tem valor de produção.

Qualificação: Ordem



Todas as áreas tem valor para a

produção e, do mesmo modo, todas

as áreas tem valor para conservação.







Qualificação: Progresso



➢Para o programa de orgânicos da União Europeia:

➢Existe o conceito de Produção Biológica;

➢Existe o conceito de Fazenda Orgânica.

Qualificação: Progresso



Selos Utilizados  



Qualificação: Progresso

➢ Equilíbrio, Paz, Segurança Social e

Ambiental, .........

➢Todos os países capitalistas que prosperaram o

fizeram por meio da pesquisa científica

(Harari, 2015);

➢ O empresário que não valoriza a pesquisa

caminha na contramão do capitalismo.



Qualificação do Estado do RS

“O Amor por princípio e a Ordem

por base. O Progresso por fim”

(Auguste Comte);



Qualificação: Amor



Qualificação: Amor

➢ Qualificar o processo produtivo também inclui

a Educação Florestal.

➢A conscientização da sociedade sobre o que é

quais são as funções de uma monocultura de

árvores e, do mesmo modo, o que é e quais são as

funções de uma área de preservação ambiental.



➢ Temos os dados da Ageflor, IBÁ, IFN, UFSM,

SEMA, FEPAM, FZB, e outros. O que falta

definir é:

➢ O que o Estado do Rio Grande do Sul quer para o

monocultivo de árvores?

Qualificação: Ordem



➢ Existem 1.528.000 ha (5,41%) (Ageflor, 2017)

➢ 426.000 Eucaliptus (1,51%)

➢ 264.600 Pinus (0,93%)

➢ 89.600 Acacia (0,31%)

➢ 748.000 vegetação nativa protegida (2,65%)

➢ Áreas Protegidas no RS (Sema, 2018)

➢ 1.389.000 ha de APP

➢ 2.409.000 ha de RL

➢ 3.455.000 ha de RVN

➢Total 7.253.000 (25,9% do RS)

➢ Total de UC´s no RS 750.662 ha (2,67%)

Qualificação: Amor











Qualificação: Ordem

➢ O mundo tem fim. Qual é o limite? (ZEE-

ZAS). É imperativo ter um limite;

➢Instrumentos de Comando e Controle: JÁ

ERA. Será?? Como “evoluir”?



➢ Incentivar e premiar as pessoas e empresas

que vão além do Mínimo Legal;

➢ Cobrar que o Estado cumpra sua função!
➢ Macroplanejamento;

➢ Fomento da atividade;

➢Assistência técnica e extensão;

➢ Monitoramento e controle;

➢....

➢ Qual é o órgão de estado que faz isso?

Qualificação: Ordem



Qualificação: Ordem









Qualificação: Progresso

➢ Equilíbrio: Para termos um Ambiente

Equilibrado necessitamos de uma Sociedade

Equilibrada, e vice-versa;


