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EXMOSR0 

DEPUTADO FEDERAL GILNEY VlANA 
ªAASÍblt\- DF 

REF.: COMENTÁRIOS DA AIMEX AO RELATÓRIO SOBRE GRYPOS 
MADÉlltEIROS ASIÁTICOS NO B,BASJL 

Exce1ãntíssimo Senhor Deputado Fed&ral, 

Ao cumprimentar Vossa Excelência, vimos, pela presente, manifestar nossos 
comentârios quanto ao Relatório acima epigrafado. elaborado pela Comissão 
Externa da Câmara dos Deputados da qual Vossa Excelância é relator e 
coordenador. 

Parabenizamos Vossa Excelência pe!o realização de tão ârduo trabalho> mesmo 
porque foi eiaboréldo enfocando, principalmente. a região amazônicaT e procurou 
levantar O$ problemas existentes no setor de base florestal que atua nesta vasta 
região, de complexas peculiaridades, e que representa mais de 50% do território 
brasileiro, entretanto, não poderíamos deixar de apresentar nossas criticas, que 
entendemos serem oonstn.Aivas, e que sã.o as seguintes: 

a) O Relatório contam textos ambíguos e acusações levianas, pois nio fornece às 
provaa . consistentee das irregularidades cometidas por empresas madeireiras, 
assím como em algumas trechos essaie acusaÇÕê$ são atê contraditórias. Nestei 
aspecto eitamos comentários contidos na pagina 83, onde a empresa NORDJSK 
TIMBER L TOA. não esta relacsonada (la lista de empresas denunciadas como 
exploradoras ·de madeiras em reservas indígenas, contrariando c0mentários 
contidos na pagina 56, que menciona que a referida empresa esta envolvida com 
questões Indígenas. Ainda na págína SS é citado que o Plane de Manejo Fforestaf 
da mencionada empresa ema em atividade, contrariando o quadro contido na 
mesma página, que rnenciona que o Plano de Manejo FlorestaJ esta ln~tlvo I? 
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Ê oportuno ressal'U.\r que essas acusa9ôes fo~m colhidas. vllf'balmente nas 
diversas aUdtências públicas realiz:aciW$ peta Comissão. Por outro fado é clara e 
transparente a falta de imparcialidade do Retatõrio, pois quando consegue 
mencionar algum Auto de Infração tavrí;ldo n&o proeura complementar a 
informação informando que o mesmo encontra •. se com defesa em tramitação, 
portantor sem ter sido ainda julgado. A Iavratura do Auto de Infração não significa 
•m si culpe do autuado, podendo, em muitos casos, caracterizar abuso de poder, 
tanto que a maioria desses casos jé obteve julgamento admini$trativo ou judicial 
favoráveli ou esta em via de obtê-lo. 

b) Embora no item J - INTRODUÇÃO, pagina 3, esteja mencionado que "O Relatório 
procura contextuatizar histórica, poUtic.a e ambientalmente o desenvolvimento 
regional da Amazônia, do qual a atividade madeireira é parte, ..... ", o mesmo, 
sempre de forma negativa, efetua comentários e conclusões atribuindo 
constantemente ao setor madeireiro todas às mazelas ambientais ocorridas na 
Amt11:z:ônia, não comemandc, em nenhum momento1 os elevados esforços que 
vem sendo desenvolvidos pelo setor madeireiro para adequar-se a uma 
legislação ambiental. florestaf e fundiária inadequada para a Amaz.ônia, e a falta 
de linhas de créditos e financiamentos diferenciadas para alavanc:,ar o 
reflore$tan,ento nas extensas áreas alteradas e Improdutivas que foram deixadas 
pela colonização desordenada, improdutiva e de elevado custo ambiental, que 
ocorreu e vem ocorrendo pel.l:il omissáo do próprio Governo Federal. 

e) Os problemas apontados no Relatório tem causas complexas das quSiis o setor 
da indústria madeireira não pode ser considerado como o culpado. 

d) Observa-se no Relatório um preconceito inju$"tificávet contra 'i'mpresa9 de capital 
estrangeiro. a ponto de $Uspeit.e1r oonflito eem a Constitulyão Federal. que por 
sua vez tratou de minimizar tat discriminação. A tecnologia e o capital 1$!Sb"angeiro 
são bem vindos à Amazônia, região historioamente discriminada e 
subdesenvolvida do pais, de$de que se submetam aos ditames da tegistação 
comum a todas às empresas. 

Mesmo asstm, consideramos positiVE!I$ é converg$ntes algumas das sugestões 
formuladas motivo pelo qual transctévemos, a seguir, o item XII 
CONSIDERAÇÕES t=INAIS do citado Relatório e apresentamos nossas análise e 
ponderação sobre o mesmo: 
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J, POÚTICAS PÚBLICAS DE PROrEÇÃO Ã FLORESTA AMAZÔNICA: 

1. Moratória de Desmatamliinto por 1 O anos: 
A Amazônia é a ultima fronteira de desbravamento do Bré1$U, e por sua vez 
recebe, a Cficia ano, um erescente fluxo migratório de eontingentee de 
populações provenientes das demais M9iões. Não há meios ou meoanismos 
de evita-le ou conte-lo. 

Proibir pura e simpfesmente o desmatamento é ignorar a realidade sócio 
econômica da Amazônia, e deixér sem alternativa de sobrevivência milhares 
de pessoas. que certamente em estado de desespero. promoverão uma 
convutsão social de proporções incontroláveís. 

Por outro tado não $e lustifica mais desmatamentos a corta raso para 
incrementar a produção de alimentos. A tecnologia atualmente disponível 
permite aumentar a produtividade de grãos nas áreas já desmatadas assim 
como o ganho de peso ns pecuária, através do regime intensivo 
(confinaménto) ou semt int~sivo, aem haver necessidade de 
criação/ampliação de novos pastos. Entretanto, pare que i~o ocorra, é 
impresoindivel ym programa de fomento agropeçuáno para divulgar 
tecnoJogias de produ9â01 assim como ampliar as linhas de crédito atualmente 
disponíveis principalmente para os micro, pequeno e médiQ produtcr rural. 

O cerne do problema esta na escassez ae recursos financeiros que são 
destinados aos orgãos responsávei$ pelo controle e monttoramento ambiental, 
que ficam, assim, ímpõésibilitados de exercerem uma eficiente e rigorosa 
fiscalizagão no que diz respeito ao cumprimento e aplicação dos dispositivos 
Jegais já existentes, eomo o artJgo 44 ~ Lei 4.771/65 (Códígo Florestal), que 
limita em 50% o desmatamento de oada propriedade rural e o seu. parágrafo 4° 
que limita em 20%, no caso de florestas primitivas {ambos alteradoa p@la 
Medida Provisória nca 1.511/94). 

2. Proibição de queimadas a partir de 1998: 
Somos a favor desta medid~ porém a mesma é impossível de ser posta em 
prática. 

3. Meta de 10% de Unidadés de Conservação até o ano 2.000: 
Somos favoráveis não só a eriação como também a ampliação da novas áreas 
de ocnservação, mas permitindo outros usos SU$tentados da cobertura 
florestal ou arbórea, que não comprometam a integridade dos ecossistemas 
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que as formam. Já encaminhamos diversos expedientes para o f BAMA e p&ril 
o MMA Augflrinnn a ampUa;ão e/cu criação de novae Florestas1 que podem ser 
tanto Nacionais como Estaduats. 

Por outro lado, é fmportante ressaltar que para diferenciar as áreas com 
aptidões para atividades agropecuárias, é imprescindível a elaboração do 
zoneamento econ6mico e ecolõgioo. 

4. Todas terras públicas federais transfonnadas em 1.1nidades de c:.onservação: 
Somos de acordo desde que seja permitido outros usos sustentados da 
cobertura fforestat ou arbórea, que nao comprometem a integridade dos 
ecossistemas que as formam. Esta proposta também prescinde da elaboração 
do zoneamento econômico e ecofógico. 

5. Le; de crímes ambientais: 
Somos a favor de uma Lei de Crime Ambientat entretanto, ressaltando $ 
necesaidade de aperleíçoar a proposta que esta tramitando no Congresso 
Nacional, que prima pelo excessivo rtgor é que pode inviabilizar mwtos setores 
de produção de vital importância para a sócio eecoornie da Amazõnia. 

6. Declarar áreaSJ de exclusão de atividades madeireiras: 
Enténdemo$ como .SElndo de exclusão de atividade madeireira as áreas 
compostas por Fl~tas Nacionais, Parques Nacionais, Reservas Blológlcas, 
Estações Ecológicas, Unidades de Conservação, Terras Militares e Reservas 
Indígenas, qr..,e por lei já são protegidas, independentemente da realização de 
zoneamento econômico e ecológico. 

No caso especifico das reservas indígenas somos favoráveis a sua liberaçâc 
µfJPeãfiJi;-8~ ã~~'l!lo~~- ~~~~R~8':16diante Plano de manejo 

lf. POÚTICA DE INCENTIVO À CONSERVAÇÃO DA FLORESTA= 

a) Area florestada de cada propriedade ser(. considerada produtiva para efei~oe 
fiscais e bancários. 

Estamos de acordo 
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b) Área de floresta primária ou secundária em elevado prcx:esso de regeneração, 
mantidas íntactas, estarao Jsentadas dê ímpostos feder.ais1 inclueive ITR, 
lmpcsto de Renda. 

estamos de acordo desde que sejam permitidos outros usos sustentados da 
cobertura florestal e arbórea que não comprometam a integridade dos 
ecossisternas envolvidos. 

e) Indivisibilidade da floresta de cada propriédade, independente de posse da 
propriedade ou de cadeia dominial, devidamente &.varbada em Cartório. 

Es1amos de ecoreo 

d} Oferecer facilidades para ctiação da RPPN - Reservas Parttcutar&s de 
Patrimônio Natural. 

Estamos de acordo mas observando os mesmos comentários contidos no Item 
b) acima. 

Ili. POLiT,cA DE INCENTIVOS A EXPLORAÇÃO FLORESTAL SOB MANEJO: 

1. Estabelecer isenção de ITR para tQda a área de projeto de manejo florestal, 
durante todO o ciclo dê sua exploração. 

2. O 1BAMA fará auditori~ anua~ e emitirá um parecer público sobre a execução 
do plano de manejo, ou se indústria, sobre a origem da matéria prima, que terá 
valor de classificação para efeito do estabelecimento peta AtMTIITTO, sob 
pagamento de ta:,c:a 

3. Estabelecer benefícios fiecaie, incentivos, aqueles qye praticarem o manejo 
floresta! devidamente elaei$ificado pela auditoria do IBAMA. 

Estamos ir'ltegralmente de acordo. 

IV. POLiTICA INTERNACIONAL DO BRASIL SOBRE FLORESTA: 

Rseomenda ao Governo Brasilêiro: 
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1. Da necessidade de se posicionar e defender nos fóNns lntemacionaisi a 
eonstituiÇão de uma Conven9ão Mandatária Internacional $0br~ i:1orestas, que 
inclua florestas troplcail\ temperadas e boreais, no âmbito da ONU - 
OrganlZações das Nações Unidas. 

Não concordamos com a con•ituição da Convenção Mandatária Internacional 
sobre Florestas, pois a mesma ê nociva aos {egíttm0$ interesses da soberania 
nacional. 

2. Aceitar a inclusão do mogno (SWíetenia macrophylla) no Anaxo U da ClTES - 
Convenção Internacional Sobre o Comércio de Espécles Ameaçadas de 
Extinção. 

Não aceitamos esta proposta sem antes efetuar um criterioso estudo técnlco e 
científico a nfvel de campo que, atravée <:te levantamento oom estatlsticas de 
povoamento de suas popufaçôe$ na érea de ocorrência e abrangência natural, 
indique, comprovademente, que o mogno éSteja ameaçado de extinção no 
território brasileiro. 

3. Renovar a moratória do mogno, astat>sfecído peto Decreto 1.SG3196, por mais 
5 anos; estabeteoendo-se adicronatmente: a suspensâo de todos os planos de 
manejo com autorização de corte de mogno por igual período, atê que se faça 
um lnventãrio sobre a espécie e as novas condições de sustentabilidade para 
sua exploração. 

Não aceitamos a prorrogação do Decreto Nº 1.963 (suspendeu novas 
concessões para exploração do mogno por dois anos), de julho de 19&6, por 
mais cinco anos e multo menO$ a suspensão dos Plar'los de Manejo aprovados 
e com o seu cronograma de execução em curso. Esta proposta representa a 
simplesmente a proibiÇão do corte do mogno c:ujost reflexos negativos recaírlo 
imediatamente na sócio economia regional, e viola o Estado de Direito ao 
suspender Planos já aprovados. 

4. Fortatecaf' a posição de negociação do Brasil frente aos paises rnals 
industrializados e mais p0luidores. na Conv-,ção sobre Clima, e no acordo 
sobre florestas, e outros foros internacionais, com a atitude voluntária de 
moratória do desmatamento por 1 O anos, e proibição de queimadas a partir de 
1998. 
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Nosso posicionamento sobre o a~sunto já foi mencionado no item 1 e 2 do 
Capítulo 1 (POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FLORESTA 
AMAZÔNICA). 

V. SOBRE AS ' EMPRESAS MADelREIRAS ASIÁTICAS E DEMAIS 
TRANSNACIONAIS: 

1. Submeter todas .as empreass tran&nacionaia â auditoria ambtental, 

2. Proibir a aquisição de terras em área& de exclusão ou sujeitas a Mura 
exclusão de ·atividade madeireira, 

3. Exigir o ctJmprimento da legislação federal sobre o Hn,\te de propriedade para 
cidadãos eetr.angeiros sobre terras brasUêiras, 

4. Exigir, para todas as empresas e){portadoras, que se cumpra a Meta 
AIMT/ITTO - .2.000 de se • àtingir exportações de ·madeires tropicais e de 
produtos de madeira tropical de fontes manejadas dê forma sustentável, até o 
ano 2.000 •• (artigo '1 do AIMT - ·Acordo Internacional de Madeiras Tropicais .• 
assinado pelo Brasil). 

5. Exigir certificação de origem, dado por entidades independentes ou 
coalizações de entidades. a partir do ano 2.00.2, para todas as grandes 
emr:,reisas da indústria madeireita. 

Nossa posição é a seguinte: 

a) Quanto ao item 1, registramos que é crime estabelecido na Constituição e 
demais leis brasileiras qualquer atitude que caracterize discriminação por raça, 
cor e religiio. Da mesma forma· ·deve $Sr enquadrada qualquer atitude que 
caracterize xenofobia. 

A atual Constituição eliminou a diferença de tratamento ·entre empresa com 
capital estrangeiro e empre.&a com. capital brasileiro. Todas, desde que. com 
sede no Brasil, são empresas nacionais e portanto o seu desempenho deve s~ 
subordinar à diSdpline !egat brasileíra. 
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b) Quanto ao item 2 nosso posicionam1rnto já foi mencionado no item e do. 
Capítulo 1 (POLffiCAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO A FLORESTA 
AMAZÔNlCA). 

e) Quanto ao item 3, basta que seja cumprida a Lei ~ 5. 709/71, que limita a 
aquisição de~ terras rurais por estrangeiros. 

'111) Qua •••.••••• í, ••••.••• li '-i;JtamOD ll!ie t!tõo,-rln, r-r.u,•e-.;a(t,;inrln. rvmám. ,,, rQ nn n• IP API 
refere ao item 5, qualquer ~tério que venha a sar estabelecido pera emissão 
de certificação, deve ser levado em consideração as péCUUartdetdes sociais. 
eoonômlcas, culturais e demográficas da Amazêrlia, assim como ser exigido, 
indistintamente, para toda$ ãs empresas independente do porte. 

VI. SOBRE ÀS FLORESTAS NACIONAIS E REGIME DE CONCESSÃO: 

1. A Comissão manifesta sua aprovação à poHtica de se ampliar as áreas 
públicas declaradas florestas nacionais, dentro da su~eetio mais ampla de 
que todas as áreas públtoas da Amazônia sejam declaradas unidades de 
conservação, inclusive onde couber, Florestas Nacionais. 

2. A Comissão recomenda estudos no sentido de se estabelecer uma legislação 
específica 1obre regime de concessão de USQ para exploração florestal e 
madeireira que abranja tanto as florestas em terras públicas como as florestas •m terra.9 provadas - estabéfacendo-se as condições de manejo, taxas de 
exploração em benefício do erário púb\ico. 

3. Recomenda, outrossim, se estabeteoer condições díferencísdàs de concessãO. 
partit;Ul$rmente para contemplar a possibilidade d~ exploração controlada por 
comunidades tradicionais, atrsvés de ooncsssões e de planolili de manejo 
florestal comunitário. re$peítando-se a capacidade de suporte de todo o 
eçossistema em que esta Incluída a flOresta, e a eapacidadé de J'$9Sneraçâo 
desta. 

Concordamos com a ampliação e/ou criaçãQ de novas Florestas Públicas, que 
podem ser Nacionais ou Estaduais. entretanto, pare ganmtir a sobrevavênóla das 
populaçc3~s amazõnicast ít indispensável quê sejam permitidos outros usos 
sustentados das florestas desde que não comprometam a integridade dos 
ecossistemas que as fonnam. 
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A ampliação e/ou ori:Q9âo de novas Florestas Públicas prescinde da realização do 
zane:Mnento econômico e êCOlógico. 

VII. SOBRE OS PLANOS DE MANE.10 FLORESTAL DE RENDIMEiNTO 
SUS11ENTÃVEL (PMFRS): 

1. Recomenda consolidar as normas, portarias, instru900s., decretos1 em lei 
espectfioa que defina e estabeleça as condiç,6es dos ptanoe de manejo 
florestais, çom suficiénte dareza para difetenciar a duração de ciclos de 
exploração, a partir de um tempo mínimo; 

2. Reconceituar os planos de manejo segundo as espécies que serão objeto de 
exploração, e de toda a dinãmica popuJacional do ecos$istema em que ela 
esté Inserida. 

Concordamos com se propostas contidas neste capítulo, entretanto, é importante 
re~tt.ar a urgente Mece$Sidade de discutir um novo paradigma de explotação 
raçionali com o objetivo de simplificar e desonerar o Manejo FlorQstal Sustentado 
adequando-o a realidade da Amazónia, pois o atual modelo exigido está 
distanciado deata reatidadê. 

VIII. 80'3RE A FISCALIZAÇÃO: 

1. Recomenda compatibilizar legislações municipais e estaduais com a legislaÇi"o 
federal que define competência e poder de fiscalização. 

2. No co~exto cio SISNAMA- Sistema Nacional de Meio Ambiente, estabelecer o 
sistema de físcaiização. e mais especifican'\ênte para a Amazônia, 
compatibilizando esforços de organizações do Estado nos $eua diversos 
níveí$, muntcipais, estaduais e fed&rais. 

3. Incluir o IBAMA no SfPAM-SIVAM, tanto no eeu planejamento e execução, 
dando-lhe condições materiais, inclusive eam locação de equipamentos (como 
conáíções de acesso imedíato ao sistema de informações amb!entais; 
heficópteros; avt6es, colocado& à sua dlspo.sição pata tarefas de 
monitoramento e fiscalização de campo). 
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e-mail: aimex@lihnet.com.br 

4. Contratar pessoal suficiente para as tarefas de monttoramanto e fiscalização 
dos vários ecossistemas. especialmente, da Amazônia:. 

5. Estudar a possibilidade de se dar poder de polícia a flscalizagio do lBAMA, 
nas atribuiçõ~s e atividades espeefficas. 

Concordamos com os itens 1;2;3 e 4 ressaltando, porém, que todo processo de 
fiscalização, oontrole e monitoramento deve ser feito o~ervando-se as 
singularidades am~bnieas e reapeitand0-$8 os princípios Constitt.(Çionaís e o 
Estado de Direito. 

Quanto ao item$ não estamos de acordo. As fiseatizações que o IBAMA efetua 
na Amazônia tem sido eempre de cunho policialesco, arbitrária. intimidadora por 
ser ostensiva no uso de armas, e realizada por pessoas totalmente 
despreparadas para a função. Não tiâ critério definido e uniforme na fiscalização 
asim come o valor da multa aplicada fica ao livre arbítrio do fiscal Isto teva os 
fi=seals, por motivos de retaliação, a emitirem multas eom valores absurdos. 

Atribuir ao IBAMA o poder da poítcía agravará ai"'da mais este quadro de 
arbitrariedade. 

IX. SOBRE A REFORMA AGRÃRIA NA AMAZÔNIA: 

1. Excluir de désapropriaçio para efeito dê Reforma Agrária tradicional todas as 
áreas de Floresta Primitiva Amazônica, podendo em cssos específicos, estar 
sujeitas a Projetos de Aasentamento Extrativiata_ 

2. Em Projetos de As$entaniento Extrativista não será permitido a segmentação 
da floresta. 

3. Em casos excepcionais de desapropriação d.e terras na Amazônia Legalt 
destinado a Reforma Agrária, todas as át"$as de Flomsta Primária existentes 
na propriedade desapropriada deverá ser cteclarada Unrdade de Conservação, 
da uso direto QU indireto oonform12 o caso, mas sempre una, indivisíver; 
podendo em caso de $9 estsbeteoer Unidade de Conservação de IJSO direto 
(tipç Flona) ser objeto de concessão de uso e exploraçãô oolettva pelos 
assentados nas áreas já desflorestadas. 
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Estamos de acordo, desde que seja garantido a e:xp\oraçâo racionat, equmbrada 
e de forma su$tentada dos recursos florestais e arbóreos. 

São estas as nossas considerações e ponderações com relaçãõ ao Relatório da 
Comissão prasidtda oor V. e,xa, no entanto, gosta.riamos de aprovei~r a 
oportunidade para indagar a V. Ex", qual serão os compromissos e atttuaes que 
os n'!embros da Comissão irão tomar e assumir, para que, em çUrto espaço de 
tempo, seja vlabili%ado os p0fltos positivos que o Relatório e esta ASSociação 
consideram de fundamental importância para a utmzaQio racíonal e equiHbrada 
dos recursos amazônicos em prol do desenvohlirnento e bem estar dê suas 
populações, dentrê os ~uais aque\e que. é base, ou seja, o zoneamento 
eeon6mico e ecológico ? 

Certos de contarmos com vossa atenção, aproveitamos o ensejo para renovar 
nossas respeitosss saudações. 
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