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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
5()! Legislatura - '1:- Sessão Legislativa 

SÉRIE 
SEPARATAS DE DISCURSOS, PARECERES E PROJETOS 

N~ 113196 

PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO GILNEY VIANA 
EM9-12-96 

Senhor Presidente, S~ e Srs. Deputados, a defesa da Amazônia é um tema 
simbólico do nosso mandado, dedicado à defesa do meio ambiente e de um novo pa 
drão de desenvolvimento nacional, que seja socialmente justo e ecologicamente sus 
tentável. Em verdade, a defesa da Amazônia é ponto central da temática ambiental, 
tanto nacional quanto internacional. 

Acreditamos que só responderemos positivamente à expectativa nacional e 
internacional de estabelecer o paradigma do desenvolvimento sustentável se 
conseguirmos estabelecê-lo para a Amazônia antes que o atual padrão de inte 
gração e de desenvolvimento predatório desorganize e destrua todo o grande biorna 
amazônico. 

Se é verdade que tarefa dessa magnitude é necessária - de se mudarem padrões de 
investimentos, métodos produtivos, atitudes de comunidades e pessoas, enfim, cons 
ciência e comportamento da sociedade - também é verdade fundamental e impres 
cindível que se mude a atitude do Estado, especialmente do Estado nacional, no sen 
tido de se estabelecerem padrões ilegais e ações institucionais capazes de implemen 
tar as novas normas legitimamente elaboradas da relação do homem com a natureza 
no ecossistema amazônico. 

De forma acelerada vimos disseminar na sociedade nacional ganhos de cons 
ciência ambiental crescentes, entre outras manifestações, na defesa da Amazônia. da 
qual a floresta natural primária é parte constitutiva central. Expressão desse avanço 
de ganho de consciência ecológica, embora não único, é a proliferação de organiza 
ções não governamentais, ONG, em defesa de ecossistemas específicos como Mata 
Atlântica, Pantanal, cerrado, caatinga, bacias, rios, nascentes, chapadas, enfim, dos 
mais variados sítios ecológicos ou de parte de suas riquezas naturais bióticas ou cê 
nicas. Dentre todos esses ecossistemas, a Amazônia tem sido objeto de defesa dos 
mais variados tipos de ONG nacionais e internacionais. 

Diante das demandas ambientalistas, o Estado brasileiro responde tardiamen 
te, seja no estabelecimento de novas leis e normas jurídicas, seja no aparelhamento 
adequado das instituições do Estado encarregadas da proteção do meio ambiente e 
principalmente da Amazônia. Em verdade, o Estado brasileiro, da União aos Esta- 
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dos, e Municípios e todas as suas instituições, agem a reboque dos fatos. fatos esses 
que marcham no sentido ecologicamente negativo. 

Por essa razão, temos lutado, tanto na sociedade quanto no Parlamento, no 
sentido de concretizar, na geração atual, atitudes positivas de defesa da Amazônia, 
para que as gerações futuras possam usufruir de suas riquezas florestais, fluviais, 
genéticas, cênicas e do todo imaginário popular que a povoa. 

Em função disso, defendo cinco iniciativas em defesa da Amazônia: 
1 +Pelo Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. 
2 - Pelo Controle da Exploração do Mogno na Amazônia. 
3 - Pela Proteção da Castanheira. 
4 - Pelo Controle das Madeireiras Asiáticas na Amazônia. 
5 - Zoneamento Ecológico da Amazônia. 
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PEW DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA 

Está se tornando consenso que os recursos da Amazônia devem ser utiliza 
dos de forma a não se destruir a base de recursos naturais, principalmente a sua 
biodiversidade. Esta biodiversidade, fundamental para a manutenção da popula 
ção amazônica, apresenta um potencial de recursos atual e futuro extraordinário. A 
Amazônia tem um importante papel a desempenhar na futura economia mundial, 
que cada vez mais valoriza a sua importância ecológica, bem como pelos seus recur 
sos madeireiros, não-madeireiros e genéticos. Cada vez mais se vislumbra a possibili 
dade de compensações financeiras pelos serviços ambientais executados pela floresta 
tropical amazônica, como a estocagem do dióxido de carbono na biomassa florestal, a 
regularização climática e a sua importância no ciclo hidrológico. Ao mesmo tempo, o 
avanço dos conhecimentos biotecnológicos e o esgotamento das florestas do Sudeste 
Asiático ressaltam a importância dos recursos florestais amazônicos. 

Contudo, a Amazônia só terá valor, tanto para a sua população quanto para 
a população brasileira e mundial, se não for desmatada. O desmatamento, além 
de destruir riquezas florestais, elimina recursos atuais e potenciais da biodiversi 
dade. Além disso, a alteração da cobertura vegetal tem outros importantes im 
pactos ambientais, tais como: erosão do solo, perda de nutrientes, mudanças de 
clima local e regional e aumento de risco de incêndios florestais. A floresta ama 
zônica é um recurso único no mundo, fornecedora de madeira, fibras, caça, pei 
xes, frutos, gomas, óleos e genes. Quando eliminada, o seu retomo às condições 
anteriores ao desmatamento é praticamente impossível. Podemos afirmar que, na 
maioria, das situações, a floresta primária amazônica é um recurso natural não 
renovável. Portanto, devem ser evitadas decisões que, levando à degradação 
parcial ou total da floresta, sejam capazes de invalidar um reexame de priorida 
des tanto hoje quanto no futuro. 

i•·B11c,.·~ca.· ~~iJ:rnaior•••sistelria'.•.bi~~<li••~taif.•·•~:~1~.iotàl.&'.~ 
milhões.~ quilõmetr~ Í!uadrados. dos quais ~Írlmadaínente cjoo>• milhões estão robenos pela .&ttsta 
iropiciiJ..·cêicies~.s0%dâbaciaestácootidaêrnteniióriobrasi1citÕ;}\f:;· .. , ·· - .. x .};«:;;,;,;;;;,: 
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A atual legislação brasileira incentiva o desmatamento da floresta amazô 
nica, principalmente através de dois mecanismos: 

t) Para efeitos fiscais e creditícios, considera a área com florestas "terra im 
produtiva", e como benfeitoria o desmatamento. No cálculo do Imposto Territorial 
Rural terras improdutivas são taxadas com alíquota superior àquela aplicada às ter 
ras usadas para fins considerados produtivos. A grosso modo, usos do solo que re 
sultem em desmatamento são sujeitos à alíquotas menores do que os que mantém a 
cobertura florestal. Deste modo, quem desmata paga menos imposto, além de ter 
vantagens na obtenção de créoitos. A pressão para o desmatamento em virtude deste 
fato só não é maior devido à grande proporção de sonegação, principalmente de pro 
prietários de grandes áreas. Em 1995, o Governo recebeu aproximadamente apenas 
16% do total de impostos rurais que deveria ter sido arrecadado. 

• O Código Florestal brasileiro, Lei n24.771, de 1966, autoriza o corte raso 
de até 50% da floresta de urna propriedade situada na Amazônia Além de permitir o 
desmatamento legal de aproximadamente metade da Amazônia, fragmenta a flores 
ta remanescente, criando ilhas de florestas profundamente alteradas em sua compo 
sição e estrutura e suscetíveis a grandes incêndios. 

No dia 25 de julho de 1996, o Governo brasileiro editou a Medida Provisória 
n2 1.511 dando nova redação ao artigo 44 do Código Florestal. Em síntese, a Medi 
da estipula que será permitido o corte raso em até 20% das fitofisionomias florestais 
contidas em propriedades na região Norte e parte Norte da região Centro-Oeste. É 
um grande avanço em relação à regra anterior e indica uma maior preocupação am 
biental do Governo no que se refere à floresta amazônica. Contudo, ao manter a per 
missão de desmatamento legal da floresta primária, o governo somente está aumen 
tando o seu problema de fiscalização, agravado pela dificuldade de definir a área de 
fitofisionomia florestal de cada propriedade rural. Pode também resultar em uma ex 
pansão da fronteira agrícola. em busca de áreas passíveis de desmatamento. Por não 
considerar o tamanho da propriedade, a Medida Provisória pode estimular o abandono 
das pe.quenas propriedades rurais, favorecendo uma maior concentração fundiária 

Desde o início de seu mandato, o Deputado Gilney Viana vem discutindo, 
com organizações governamentais e não-governamentais, a minuta de um projeto de 
lei no sentido de eliminar os estímulos legais ao desmatamento, bem como de incen 
tivar atividades sustentáveis na Amazônia. Apresentado em agosto de 1996, o Proje 
to de Lei n2 2.285 estabelece, entre outras providências, a proibição de corte raso da 
floresta primária da Amazônia. Somente a pequena propriedade familiar continuaria 
submetida à atual legislação. Estabelece também incentivos para a utilização da área 
já desmatada, bem como para os proprietários comprometidos com a conservação 

ãf~ji•111t•t 
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da floresta. As áreas com floresta primária, devidamente registradas, deixam de ser 
consideradas improdutivas para efeito legal, fiscal e administrativo, e isentas de im 
posto sobre a propriedade territorial rural. Pelo projeto, a exploração comercial dos 
recursos da floresta natural primária somente será permitida sob manejo florestal 
sustentável. 

Dados recentemente publicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espa 
ciais - INPE, indicam um aumento na taxa de deflorestamento, em relação a 1991, 
de 34%. De agosto de 1992 à agosto de 1994, a média anual de desmatamento foi de 
14.896 krn2. Portanto, após a realização, no Rio de Janeiro, da Conferência das Na 
ções Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92); o desmatamento 
da Amazônia prosseguiu ao ritmo de mais de quatro mil hectares por dia, ou vinte e 
oito mil metros quadrados por minuto. Cerca de 12% da floresta original já foi des 
matada Maranhão e Tocantins apresentam percentagens superiores a 40% e Mato 
Grosso e Rondônia já atingiram mais de 20% de desmatamento de suas florestas. 
Cerca de 48.000.000 hectares de florestas foram derrubadas para serem ocupadas, 
na sua maioria, por atividades agropecuárias. 

O modelo de pecuária extensiva predominante na Amazônia é caracterizada 
por pastagens mal manejadas e baixa densidade animal, menos de meia cabeça por 
hectare. O surgimento de ervas daninhas e pragas em virtude do mau manejo e da 
utilização de gramíneas pouco adaptadas ocasionou a rápida degradação desses pas 
tos. Um levantamento da cobertura vegetal do município de Paragominas, no Pará, 
mostrou que 43% da área desmatada foi abandonada, em sua maior parte como re 
sultado de práticas não sustentáveis da atividade pecuária Por outro lado, alguns pe 
cuaristas estão usando a venda de madeira em áreas ainda florestadas para financiar 
a recuperação de áreas degradadas, usando adubação fosfatada e plantando gramí 
neas melhor adaptadas. Além de causar maior desmatamento, a venda de madeira de 
áreas desrnatadas ou exploradas seletivamente inviabiliza economicamente a adoção 
de práticas de manejo florestal sustentável pelos madeireiros, pois pagam pela madeira 
menos que a metade do valor necessáío para realizar uma exploração sustentável 

É fundamental consolidar a ocupação já existente, através de incentivos de práti 
cas agrosilvopastoris, bem como de intensificação da pecuária em áreas já desmata 
das. Deve ser intensificado o aproveitamento das áreas com florestas secundárias, 
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assim como o múltiplo uso sustentável da floresta. Para isso, o Brasil não pode con 
tinuar a autorizar o desmatamento de suas florestas amazônicas. O desmatamento 
não pode continuar a dar lucros para poucos. Impedir o atual padrão de desmata 
mento deve ser prioridade em qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável 
para a região. 
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PELO CONIROLEDAEXPI..ORAÇÃO 
DO MOGNO NAAMA7.ÔNIA 

O mogno (Swietenia macrophylla), família das meliãceas, é uma das mais va 
liosas espécies madeireiras tropicais do mundo. É encontrado no Brasil em uma fai 
xa ao sul da Amazônia que se estende do rio Araguaia, na parte oriental, até a 
parte oeste do Estado do Amazonas, descrevendo um arco que cobre no todo ou em 
parte os Estados do Pará, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas, 

A madeira do mogno é hoje a mais valorizada no mercado nacional e interna 
cional, alcançando valores próximos à mil dólares o metro cúbico. Aproximadamen 
te metade do mogno cortado no Brasil é exportado. Segundo os dados oficiais do 
governo brasileiro, foram exportados cerca de 174.000 metros cúbicos de madeira 
serrada de mogno em 1993, sendo cerca de 80% para a Inglaterra e os Estados Uni 
dos. As autoridades públicas reconhecem que os órgãos governamentais não têm 
condições de fiscalizar a exportação de madeiras tropicais oriundas da Amazônia, 
sendo grande o contrabando de madeira. 

A pressão sobre o mogno se intensificou com a exaustão da Mata Atlânti 
ca. A produção madeireira da Amazônia, que representava 14% da produção na 
cional em 1976, aumentou para cerca de 70% em 1989. As pressões sobre o 
mogno tendem a aumentar ainda mais, com o esgotamento das florestas do Su 
deste asiático. Nos últimos anos, é crescente a presença de madeireiras asiáticas na 
região amazônica. 
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A maior parte da madeira foi retirada de áreas que sofreram corte raso ou ex 
ploração seletiva. Grande parte da exploração ilegal (principalmente roubo) ocorre 
em unidades de conservação e reservas indígenas. De 1982 a 1992 foram extraídos 
de áreas indígenas mais de dois milhões de metros cúbicos, dos quais aproximada 
mente 20% das áreas Kaiapó. Em 1987, metade do mogno exportado-180 mil me 
tros cúbicos - saiu da reserva dos índios Xicrim, no Pará. Calcula-se que em 1991, 
metade da madeira retirada da floresta amazônica estava em áreas indígenas. 

Além dos pesados danos causados às comunidades indígenas e tradicionais ama 
zônicas, a exploração predatória representa uma séria ameaça de erosão genética e de 
extinção local cm populações da espécie. Segundo dados da Empresa Brasileira de Pes 
quisa Agropecuária, o mogno pode estar extinto na região em apenas 30 anos. Além do 
risco à sobrevivência da espécie, a denubada de urna árvore de mogno no meio da flo 
resta resulta na derrubada de, em média, 27 outras árvores. Além disso, o preço do mog 
no justifica a abertura de milhares de quilômetros de estradas para a extração da madei 
ra. Somente no Sul do Pará, estas já se estendem por mais de 3.000km. Após a retirada 
da madeira, as estradas facilitam a transfonnação da floresta em pasto. 

O sistema de autorização para o corte raso e para a exploração de madeira na 
Amazônia favorece a exploração predatória do mogno. Apenas 30% do mogno cor 
tado em 1991 foi proveniente de áreas com planos de manejo aprovados. Além dis 
so, a grande maioria destes planos não são executados, servindo apenas para legali 
zar o mogno roubado de áreas indígenas ou explorado ilegalmente de outras áreas. 
Estudos recentes indicam que 80% da produção de mogno no Acre é oriunda de ex 
ploração ilegal. Um outro agravante é o fato de que os planos atuais prevêem que a 
madeira, de forma genérica, pode ser sustentada, mas não garantem a regeneração 
do mogno. Fundamentam-se na regeneração natural da espécie, mas não prevêem 
tratamentos silviculturais para favorecer esta regeneração que, na maioria das vezes, 
não está presente. Desta forma, todas as formas atuais de exploração do mogno são 
não-sustentáveis e extremamente prejudiciais à espécie e ao ambiente amazônico. 

Se a exploração de mogno na Amazônia continuar de forma predatória, o seu 
destino será o mesmo de tantas espécies brasileiras, que no passado foram muito 
valorizadas, como o pau-brasil, o pau-rosa e o jacarandá que estão praticamente ex 
tintos na natureza. Esses fatos levaram o Deputado Federal Gilney Viana a pedir ur 
gência na suspensão da exploração do mogno na Amazônía, até que se adotem pla- 
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nos de manejo que garantam a regeneração da espécie e os órgãos públicos possam 
adotar as políticas e medidas necessárias para o seu controle efetivo. Nesse sentido, 
apresentou, em setembro de 1995, o Projeto de Lei n2 1.008/95 estabelecendo a 
proibição do corte e exploração do mogno pelo período de 5 anos. Para isso, suspen 
de todas as autorizações e concessões de corte do mogno já concedidas pelo Gover 
no brasileiro. Estabelece também que, findo o período de proibição, os órgãos públi 
cos estabelecerão os critérios e as normas necessárias para a definição de Plano de 
Manejo Sustentado específico para o mogno, com base em estudos técnicos e cientí 
ficos e em ampla consulta junto as partes envolvidas com a exploração da espécie. Reu 
niões técnicas foram realizadas para a discussão do projeto, com a participação de 
parlamentares, membros do Executivo, técnicos de institutos de pesquisa, repre 
sentantes de Associações de Madeireiros e dos trabalhadores na indústria da madei 
ra, bem como representantes de organizações não-governamentais, no sentido de 
aprimorar o projeto de lei e subsidiar o relator da matéria. 

No dia 25 de julho de 1996, o Governo brasileiro editou o decreto 1.963 sus 
pendendo novas autorizações para a exploração do mogno e da virola. Ao mesmo 
tempo, anunciou o aumento do desmatamento na Amazônia, principalmente nos Es 
tados de Mato Grosso, Pará e Acre, onde a exploração de mogno é mais intensa. É 
um avanço, ainda mais considerando que o Governo brasileiro, no ano passado, lu 
tou contra a inclusão do mogno no Anexo Il da Convenção Internacional para o Co 
mércio de Espécies Ameaçadas de Extinção (CITES). É também um reconheci 
mento que o Deputado Gilney estava certo ao propor a lei, 11 meses antes, em 
bora não tenha recebido o apoio do Governo. Contudo, neste intervalo de tempo, 
muita madeira foi roubada de áreas indígenas, muitas estradas foram abertas, 
muito mogno foi explorado de forma predatória e ilegal. Segundo Roberto Smeraldi, 
coordenador do Programa Amazônia da ONG "Amigos da Terra Internacional" "foi 
justamente em 1995 que a exploração ilegal tornou-se mais intensa, afetando princi 
palmente o sul do Pará, norte de Mato Grosso, Rondônia e o centro-leste do Acre. 
Sem dúvida, os dados de 1995 apresentariam uma situação muito mais grave". 

Contudo, o decreto do Governo é menos eficiente que o projeto do Deputado 
Gilney Viana e de mais difícil fiscalização. Algumas das principais diferenças entre 
o PL n!! 1.008 e o Decreto n2 1.963 são: 

PL Gilney Viana: Proíbe o corte e a exploração do mogno por 5 anos e suspende 
todas as autorizações já concedidas. Prevê planos de manejo específico para o mogno. 
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Decreto do Governo: Suspende somente as novas autorizações e concessões 
pelo período de dois anos. As autorizações já concedidas serão vistoriadas no prazo 
de 60 dias e canceladas as que apresentarem irregularidades. Portanto, o corte e a 
exploração continuarão. Isso pode resultar apenas em uma reserva de mercado para 
os atuais detentores de concessões. As concessões tem vigência de até 25-30 anos. 
Mantém também a necessidade de intensa fiscalização da origem da madeira e a 
possibilidade de fraude, com planos de manejo em vigor servindo apenas como ins 
trumento de legalização da madeira extraída irregularmente. Não prevê também mu 
dança na aprovação de planos de manejo, no sentido de tomar a exploração da espé 
cie sustentável. 

Na reunião ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente 
e Minorias de 20 de novembro de 1996, o substitutivo apresentado pelo Deputado 
Luciano Pizzatto foi aprovado por unanimidade. Segundo o seu relatório, os estudos 
e dados disponíveis demonstram, sem sombra de dúvida, que o mogno, em grande 
medida, vem sendo explorado de forma predatória, como afirmou o Deputado Gil 
ney Viana. A constatação deste fato obriga a adoção de medidas urgentes e eficazes 
para o controle da atividade. Neste sentido, o substitutivo mantém a suspensão da 
exploração do mogno e a necessidade de um Plano de Manejo específico para a es 
pécie. A principal diferença em relação ao projeto original é a diminuição do prazo 
de moratória de cinco para dois anos. Introduz também a figura da auditoria obriga 
tória, a cada dois anos, das áreas sob manejo florestal autorizadas. O relatório con 
clui que "estamos certos de que, desse modo, estaremos contribuindo de forma subs 
tantiva para que o Estado e a sociedade possam alcançar um controle adequado so 
bre a exploração do mogno, sem o risco de maiores danos sociais, econômicos e 
ambientais". A exploração madeireira deve ser feita de modo sustentável e duradou 
ro, evitando impactos irreversíveis na rica diversidade cultural e biológica da Ama 
zônia. 
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PELA PROTEÇÃO DA CASTANHEIRA 

A castanheira tBertholletia excelsa) é uma das mais importantes espécies 
amazônicas, principalmente pela importância econômica de seus frutos, a castanha 
do Pará Rica em aminoácidos e proteínas, a castanha é um alimento básico para as 
comunidades tradicionais da floresta, se constituindo também em importante fonte 
de renda para esta população. Nos anos 70 e 80, o Governo brasileiro incentivava, 
com pesados subsídios fiscais e creditícios, a conversão da floresta em pastagens. 
Para contrapor os protestos por tal atitude, o Governo resolveu "proteger" dois re 
cursos fundamentais para a população da Amazônia. O corte e a comercialização de 
madeira da castanheira e da seringueira foram proibidos pela Portaria n!! 2.570nl. 
Em 1994, o Presidente da República emitiu o Decreto n2 1.282194 ratificando a proi 
bição do corte e comercialização da castanheira. Obviamente, esta não é a melhor 
forma de proteger a castanheira, que ocorre normalmente em grandes concentrações 
formando os chamados castanhais e sempre em associação com outras espécies de 
grande porte. Contudo, em muitas áreas amazônicas, as castanheiras foram as únicas 
árvores que permaneceram em pé. 

Hoje, os madeireiros estão pressionando o Governo brasileiro para revogar o 
decreto. No Estado de Mato Grosso, alegam que, somente no município de Alta Flo 
resta, há mais de 670 mil árvores de castanha nas pastagens, o único recurso ma 
deireiro remanescente na região, fundamental para a sobrevivência da economia 
madeireira. Estes dados mostram a dimensão da destruição ambiental e a in 
sustentabilidade do modelo implantado no município. Somente a área desmatada 
de Alta Floresta poderia produzir cerca de 17 toneladas de castanha anualmente, 
de uma forma sustentada e constante. 

O desrespeito a esta proibição vem aumentando nos últimos anos. Árvores com 
aproximadamente 200 a 300 anos, com potencial para produzir mais de 25kg de cas 
tanha limpa por ano, são derrubadas e vendidas por cerca de 20-30 reais. Através de 
diversas denúncias de casos de desacato ao decreto e de estudos sobre a questão, 

A castanha do Pará ou castanha do Brasil é uma árvore semidecídua, característica de mala alta de temi 
fume. Ocorre em toda a região amazônica, apresentando altura de 30-50 metros. Seu fruto pesa entre 500 
a 1.500 gramas e contém 15-24 castanhas. 
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o Deputado Gilney Viana vem conseguindo contrapor a pressão dos madeireiros 
para que a lei de proteção da castanheira seja revogada. Luta também para que não 
só a árvore de castanha seja protegida, mas sim os maciços desta espécie, para que, 
efetivamente, este recurso fundamental e único seja conservado para o benefício das 
gerações atuais e futuras. 
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PELO CONTROLE DAS MADEIREIRAS 
ASIÁTICAS NA AMAZÔNIA 

Madeireiras da Malásia compraram extensas áreas de florestas na Amazônia 
brasileira, preocupando autoridades do Governo e do Congresso brasileiro. Para in 
vestigar detalhadamente os fatos, o Deputado Gilney Viana propôs, em junho de 
1996, a constituição de uma Comissão Externa da Câmara dos Deputados. Em outu 
bro, o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Luís Eduardo, resolveu, atra 
vés de ato da Presidência, "constituir Comissão Ex.terna integrada pelos Deputados 
Gilney Viana (PT - MT), Antônio Brasil (PMDB - PA), Fernando Gabeira (PV - 
RJ), Gervásio Oliveira (PSB - AP), Luciano Pizzatto (PFL - PR), Luiz Fernando 
(PSDB -AM), Osmir Lima (PFL - AC), Pauderney Avelino (PPB -AM) e Socorro 
Gomes (PCdoB - PA), para, sob a coordenação do primeiro, averiguar, no período 
de 17-10-96 a 30-6-97, a aquisição de madeireiras, serrarias e extensas porções de 
terras brasileiras por grupos asiáticos". 

As informações divulgadas pela imprensa brasileira e por órgãos do Governo 
brasileiro ainda são muito escassas. Dados levantados pelo Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente - IBAMA, do Estado do Amazonas mostram que a madeireira ma 
laia WfK comprou 1,2 milhões de hectares à margens do rio Juruá, no município de 
Carauari e 210 mil hectares no rio Uatumã, ao preço de oito dólares o hectare. Há 
informações, ainda não confirmadas, de que a madeireira asiática Sam-Ling também 
comprou uma grande área florestal em Itacoatiara 

O lbarna calcula que a produção de madeira no Estado do Amazonas terá de 
aumentar cinco vezes para atender à demanda das empresas asiáticas e de cerca de 
cem madeireiras que se deslocaram do Estado do Pará, após o quase esgotamento do 
estoque madeireiro em suas áreas de origem. 

A história da degradação ambiental e cultural causada por estas companhias ma 
deireiras, do desrespeito às leis ambientais e trabalhistas, aliada à voracidade com que 
exploram as florestas tropicais são os principais motivos para a instalação de uma Co 
missão Externa A alta produtividade e intensidade de exploração praticada no Sudeste 
Asiático, se aplicada na Amazônia, poderá causar impactos ambientais sem precedentes. 
Após esgotarem as suas florestas, ricas em espécies comercialmente valiosas, principal 
mente da família Dipterocarpaceae, o Brasil é o mais novo alvo destas madeireiras. 
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O Brasil pode planejar a sua exploração florestal, tendo por base os aspectos 
positivos da experiência malaia e indonésia. Contudo, não deve repetir os mesmos 
erros, pois o resultado é a degradação de florestas altamente produtivas, com um po 
tencial de exploração permanente e duradouro. Sem controle, a triste história das 
florestas asiáticas poderá se repetir na Amazônia. 

A Comissão Externa iniciou o levantamento de informações e dados referen 
tes às atividades das empresas transnacionais do setor florestal nacionais e estran 
geiras, bem como a realização de reuniões de audiência pública. As duas primeiras 
audiências contaram com a participação do Ministro Gustavo Krause, do Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, e do Ministro Ro 
naldo Sardenberg, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Em 1997, serão realiza 
das novas audiências com autoridades governamentais e representantes de entidades 
não-governamentais, bem como a averiguação in loco das atividades madeireiras 
nos Estados da Amazônia Legal. 
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ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 
DA AMAZÔNIA 

Em 1989 foi criado pelo Governo Federal o Programa de Ordenamento Terri 
torial, tendo como instrumento técnico-científico o Zoneamento Ecológico-Econô 
mico da Amazônia Legal - ZEE. Todos os estados amazônicos têm uma Coordena 
ção Estadual do ZEE, coordenados nacionalmente pela Secretaria de Assuntos Es 
tratégicos - SAE, responsável por elaborar diagnósticos e indicar critérios para a 
execução de um plano de ordenação do território, a expressão espacial das políticas 
econômica, social, cultural e ecológica. 

Apesar de sua importância para a definição de estratégias de desenvolvimento 
para a região, o Zoneamento ainda está, na maioria dos Estados, na fase inicial de 
execução. Além disso, há grande dificuldade para a participação efetiva da socieda 
de, que corre o risco de ser apenas uma testemunha passiva do processo. 

Como, na verdade, o Zoneamento é um instrwnento de definição de modelos de de 
senvolvimento e de que grupos sociais terão primazia do uso dos recursos naturais e dos 
recursos públicos, o Deputado Gilney Viana considera essencial que este debate seja o 
mais democrático possível, com a participação de todos os atores sociais envolvidos. 

O ZEE deve ser considerado como um processo técnico-político que, a partir 
de uma ampla participação da sociedade civil e de negociação entre os órgãos esta 
tais, estabeleça princípios para a elaboração e implantação de políticas públicas coe 
rentes e consistentes. 

Por iniciativa dos Deputados Gilney Viana e Ivan Valente, a Câmara dos De 
putados instalou um Projeto de Fiscalização e Controle do ZEE, ainda em curso. 
Autoridades federais e representantes de todos os Estados amazônicos e de organi- 

Segundo o Programa de Ordenamento Territorial, a ordenação do território é "a expressão espacial de po 
líticas econômicas, sociais. culturais e ecológicas, que tenham como objetivo reduzir diferenças regio 
nais, através de uma melh<JI" distribuição das arividades produtivas e de proteção ao meio ambiente, vi 
sando a proporcioeerâsociedade uma melhor qualidade de vída.respeítaado valores culturais e interes 
ses das comunidades~;. 
Amazônia Legal é wn conceito utilizado para a planificação regional e para fins políticos, compreenden 
do I O Estajos (Alnawnás, Acre, Amapá, Mato Grosso. Pará, Rondônia. Roraima e Tocantios)e pane do 
Estado.·do.Mararihã:>. 
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zações não-governamentais foram ouvidos em dez audiências públicas na Câmara 
dos Deputados. Foram também realizadas audiências nas Assembléias Legislativas 
dos Estados de Rondônia e Mato Grosso, onde o zoneamento está sendo executado 
como componente de programas financiados pelo Banco Mundial. 

De posse das informações coletadas nas diversas reuniões de audiência públi 
ca e nos documentos solicitados pela PFC, a Deputada Raquel Capiberibe (PSB - 
AP) está elaborando um relatório circunstanciado, que sem dúvida alguma, apresen 
tará importante contribuição para a efetiva execução e democratização do ZEE. 
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PROJETO DE LEI N~ 1.008, DE 1995 
(Do Sr. Gilney Viana) 

Dispõe sobre o corte e a exploração do mogno (Swietenia ma 
crophylla). 

(Às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi 
norias; e de Constituição e Justiça e de Redação- art. 24, II). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J!! É proibido, em todo o território nacional, o corte e a exploração do 

mogno (Swietenia macrophyl/a) pelo período de 5 (cinco) anos a partir da vigência 
desta lei. 

Parágrafo único. Esta proibição não se aplica à madeira proveniente de plan 
tações da espécie, com a devida comprovação do Instituto Brasileiro do Meio Am 
biente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

Art. 22 Ficam suspensas todas as autorizações de corte do mogno já concedi 
das através de Planos de Manejo Florestal Sustentado - PMFS, Autorizações de 
Desmatamento e Planos de Exploração aprovados pelo lhama, 

Art ~ Findo o período de proibição de que trata o art 12 desta lei, o Ibama 
estabelecerá os critérios e as normas necessárias para a definição de Plano de Mane 
jo Sustentado específico para o mogno, com base em estudos técnicos e científicos e 
em ampla consulta junto às partes envolvidas com a exploração da espécie. 

Parágrafo único. Os estudos e as consultas necessárias serão promovidos e 
dirigidos pelo Ibama. 

Art. ~ A infração ao disposto nesta lei, sem prejuízo das penalidades defini 
das na legislação florestal e ambiental vigente, sujeitará o infrator às seguintes pena 
lidades: 

I - multa. no valor equivalente ao dobro do valor da madeira cortada; 
II - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Po 

der Público; 
ill - perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em esta 

belecimentos oficiais de crédito; 
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IV - suspensão ou cancelamento dos PMFS, das Autorizações de Desmata 
mento ou dos Planos de Exploração; 

V - suspensão de sua atividade. 
Art 52 Constitui contravenção penal, punível com três meses a um ano de 

prisão simples ou multa equivalente ao dobro do valor da madeira explorada. ou 
ambas as penas cumulativamente, receber, transportar, armazenar ou beneficiar ma 
deira de mogno não oriunda de projetos aprovados pelo lhama de acordo com o es 
tabelecido nesta lei. 

Art (;- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 72 Revogam-se as disposições em contrário. 
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PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

Dispõe sobre o corte e a exploração do mogno (Swietenia ma 
crophylla ). 

Autor: Deputado Gilney Viana 
Relator: Deputado Luciano Pizzatto 

REFORMULAÇÃO DE VOTO 

Na reunião ordinária desta Comissão, realizada no dia 20 de novembro de 
1996, quando do debate em Plenário do nosso parecer ao projeto de lei em epígrafe, 
foram propostas, e por nós aceitas, as seguintes modificações: 

a) o nobre Deputado Pimentel Gomes propôs a reintrodução, no nosso Substi 
tutivo, dos artigos 42 e 52 do projeto original; 

b) o ilustre Deputado Aroldo Cedraz propôs a substituição, no caput do art. 22, 
do termo sustentabilidade da exploração por sustentabilidade da espécie, bem como 
a substituição, no inciso V do mesmo artigo, da palavra "indicar" por "determinar". 

Nosso voto, portanto, é pela aprovação do Projeto de Lei n2 1.008/95, com as 
modificações acima indicadas, mantidos todos os demais termos do nosso parecer 
original. 

Deputado LUCIANO PIZZA TIO 
Relator 
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
MEIO AMBIENTE E l\.1INORIAS 

PROJETO DE LEI N~ 1.008, DE 1995 
(Do Sr. Gilney Viana) 

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO 

Dispõe sobre o corte e a exploração do mogno (Swietenia ma 
crophylla). 

Autor: Deputado Gilney Viana 
Relator: Deputado Luciano Pizzatto 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Ficam proibidas, pelo prazo de dois anos a partir da vigência desta 

lei, as autorizações e concessões para o corte e a exploração do mogno (Swietenia 
macrophylla). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao corte e exploração 
do mogno oriundo de florestas plantadas. 

Art. 22 O corte e a exploração do mogno só poderão ser feitos de acordo 
com um Plano de Manejo específico para a espécie, que assegure a sustentabilidade 
da espécie, e cujos fundamentos técnicos serão estabelecidos mediante regulamenta 
ção do órgão federal competente, obedecidas as seguintes condições: 

I - indicação das coordenadas geográficas do local sob exploração, mediante 
o uso do GPS de navegação - Sistema de Posicionamento Global por Satélite, que 
deverão constar do Plano de Manejo e orientar o controle do corte e exploração do 
mogno; 

II - numeração das toras, indicando o ano da sua exploração, a área, o talhão, 
a trilha e o cepo. 

Parágrafo único. O Plano de Manejo de que trata este artigo deverá, dentre ou 
tras medidas: 

I - observar o dimensionamento dos Inventários Florestais; 
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II - indicar a taxa de corte adequada, em função da distribuição da espécie na 
área, a estrutura da floresta e o volume existente; 

III - assegurar a manutenção de árvores porta-sementes; 
IV - indicar os tratamentos silviculturais apropriados; 
V - determinar as medidas necessárias para possibilitar a regeneração artifi 

cial e natural. 
Art. 32 As autorizações e concessões para o corte e exploração de mogno ex 

pedidas antes da vigência desta lei ficam suspensas, até que as pessoas físicas ou ju 
rídicas beneficiárias possam cumprir as normas estabelecidas no art. 22. 

Art. 42 Nas regiões de ocorrência natural do mogno, é proibido autorizar o 
desmatamento, de forma isolada, sem que o mesmo esteja vinculado a um Plano de 
Manejo. 

Art . .52 No caso de descumprimento do Plano de Manejo específico para o 
mogno, conforme estabelecido no art. ~ desta lei, as autorizações e concessões 
para o corte e exploração da espécie serão canceladas. 

Art. ff!. As áreas, sob manejo florestal autorizadas, deverão ser auditadas 
pelo menos a cada dois anos, visando auferir a procedência, a área explorada, o vo 
lume explorado e as técnicas de manejo empregadas, conforme padrão e referência a 
serem regulamentados pelo órgão federal competente. 

§ 12 Os custos da auditoria serão pagos pelos proprietários das áreas. 
§ 22 As empresas de auditoria deverão ser cadastradas, credenciadas e auto 

rizadas pelo órgão competente. 
§ 3!:! As empresas e os engenheiros que assinarem os Planos de Manejo, bem 

como os que acompanharem a sua execução, serão responsáveis, perante o órgão fe 
deral competente, pela fiel execução do Plano de Manejo aprovado, arcando com as 
conseqüências legais junto ao órgão expedidor da autorização do Plano e ao de 
Classe ao qual estiverem vinculados. 

Art. 72 As empresas que cumprirem com todos os dispositivos previstos nes 
ta lei receberão um certificado de produção sustentável de mogno. 

Art. 8!!- A infração ao disposto nesta lei, sem prejuízo das penalidades defini 
das na legislação florestal e ambiental vigente, sujeitará o infrator às seguintes pena 
lidades: 

I - multa, no valor equivalente ao dobro do valor da madeira cortada; 
II - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo po 

der público; 
III - perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em esta 

belecimentos oficiais de crédito; 
IV - suspensão ou cancelamento dos PMF, das Autorizações de Desmatamen 

to ou dos Planos de Exploração; 
V - suspensão de sua atividade. 
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Art. ~ Constitui contravenção penal, punível com três meses a um ano de 
prisão simples ou multa equivalente ao dobro do valor da madeira explorada, ou 
ambas as penas cumulativamente, receber, transportar, armazenar ou beneficiar ma 
deira de mogno não oriunda de projetos aprovados pelo lhama de acordo com o es 
tabelecido nesta lei. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) 
dias, a partir da sua vigência 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, 20 de novembro de 1996 

Deputado Celso Russomanno 
Vice-Presidente no exercício da Presidência 
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PROJETO DE LEI N.!!. 2.285, DE 1996 
(Do Sr. Gilney Viana) 

Dispõe sobre a proteção da floresta natural primária na região 
Norte e na região norte da região Centro-Oeste. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l!! É proibida a supressão total, mediante o corte raso, da floresta natural primá 

ria em propriedade rural localizada na região norte e na parte norte da região Centro-Oeste. 
§ 1 !! Excluem-se do disposto neste artigo a supressão necessária à: 
I - execução de obras ou projetos de utilidade pública, uma vez demonstrada, 

em decisão motivada do órgão estadual competente e anuência prévia do órgão fe 
deral de gestão ambiental, a impossibilidade de destinar-se outra área já desmatada 
para a execução das referidas obras, atividades ou projetos; 

II - agricultura de subsistência familiar, bem assim as edificações e benfei 
torias necessárias, tomando-se por limite o módulo rural definido pelo art . .5!! da 
Lei n!! 4.504, de 30 de novembro de 1964, desde que permaneça com cobertura ar 
bórea pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da área de cada propriedade. 

§ 22 Para efeito do disposto no caput deste artigo, entende-se por região 
Norte e parte norte da região Centro-Oeste os Estados do Acre, Pará, Amazonas, 
Roraima, Rondônia, Amapá, e Mato Grosso, bem como as regiões situadas ao norte 
do paralelo 13!! S, nos Estados de Tocantins e Goiás e a Oeste do meridiano 44!! W, 
no Estado do Maranhão. 

Art. 22 A delimitação das áreas com floresta natural primária de que trata o 
artigo 12 deverá ser averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no re 
gistro de imóveis competente, ficando estas áreas igualmente sob a proteção desta 
lei em caso de transmissão a qualquer titulo, de fusão ou de desmembramento da 
área ou da propriedade. 

§ 12 Fica estabelecido o prazo de um ano, a partir da promulgação desta lei, 
para que os proprietários procedam às averbações de que trata este artigo. 

§ 2!! Fica autorizado o órgão federal de gestão ambiental e, por sua delega 
ção, os órgãos estaduais competentes, a procederem discriminatórias nas proprieda- 
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des rurais para identificação e delimitação das áreas florestais sujeitas à proteção e 
averbação, através de métodos diretos e indiretos. 

§ 32 Havendo omissão ou erro, por parte dos proprietários, na identificação 
das áreas que devem ser averbadas, ficam estes obrigados a corrigir a averbação, 
após notificação do órgão federal de gestão ambiental ou do órgão estadual autorizado. 

§ 4-2 Os registros de escrituras de imóveis, transmissões, desmembramentos 
ou fusões de propriedade, findo o prazo estabelecido no parágrafo 12, só podem ser 
assentados pelos Cartórios de Registro de Imóveis com as averbações de que trata 
este artigo. 

§ 52 As áreas averbadas de que trata este artigo são consideradas como efeti 
vamente utilizadas para efeito legal, fiscal e administrativo, e isentas de imposto so 
bre a propriedade territorial rural. 

Art. 32 A exploração comercial dos recursos da floresta natural primaria so 
mente será permitida sob manejo florestal sustentável, conforme regulamentações 
estabelecidas pelo órgão federal competente. 

§ 12 As espécies florestais madeireiras mais comercializadas somente pode 
rão ser exploradas sob a forma de manejo florestal sustentável específico para a es 
pécie, conforme fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento. 

§ 22- A lista de espécies de que trata o parágrafo 12 deste artigo será elabora 
da anualmente pelo órgão estadual competente, com base nos volumes de madeira 
comercializados e nos estoques remanescentes destas espécies, de acordo com regu 
lamento estabelecido pelo órgão federal competente. 

Art. 4-2 Nas propriedades cuja cobertura arbórea for inferior a 50% (cinqüen 
ta por cento) de sua área, o proprietário é obrigado a promover, no prazo de 10 anos, 
a recomposição arbórea da área restante, até atingir a área mínima de 50% da pro 
priedade, mediante o plantio de espécies da flora local, conforme orientação do ór 
gão estadual competente, bem como providenciar a sua averbação, nos termos e pra 
zos estabelecidos nesta lei. 

Art. 52 Os empreendimentos pecuários e de plantações agrícolas e florestais 
só poderão se beneficiar de incentivos fiscais ou creditícios provenientes de institui 
ções oficiais se forem implantados em áreas desmatadas de forma comprovadamen 
te legal, em data anterior à promulgação desta lei, e desde que, nas propriedades 
onde estiverem localizados: 

a) as áreas de preservação permanente, previstas nos artigos 22 ou 32 da Lei 
n2 4.771, de 15 de setembro de 1965, estejam sendo protegidas ou recuperadas con 
forme o estabelecido na legislação vigente; 

b) as áreas com floresta primária tenham sido averbadas nos termos e prazos 
estabelecidos nesta lei. 

Art. ~ O não-cumprimento, por ação ou omissão, do prescrito no artigo 1.2 
desta lei sujeita o infrator às penalidades da legislação vigente e às seguintes: 

I - impedimento do uso da área desmatada para atividades agropecuárias ou 
quaisquer outros fins; 
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11 - embargo da atividade causadora da degradação; 
m - confisco, pelo órgão estadual competente, dos produtos oriundos da ação 

degradadora e dos equipamentos utilizados; 
IV - recomposição da vegetação da área desmaiada mediante o plantio de es 

pécies da flora local conforme orientação do órgão estadual competente; 
V - cancelamento da isenção tributária de que trata o parágrafo 52, artigo 22, 

desta lei, com a correspondente cobrança dos tributos que seriam normalmente devi 
dos desde a data do início da isenção, incluindo os acréscimos legais. 

Art. 72 No caso de reincidência da infração e ausência de recomposição da 
área desmatada ilegalmente, o proprietário fica impedido de realizar operações de 
crédito e de receber concessões de incentivos fiscais e financeiros de instituições 
oficiais, bem como a celebração de convênios com órgãos da administração direta 
da União. 

Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9l? Revogam-se o art. 44 da Lei n2 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

demais disposições em contrário. 
Sala das Sessões, de agosto de 1996. 

Deputado Federal GILNEY VIANA 
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