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das falas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Declaro abertos

os trabalhos da presente reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, para discussão do Projeto de Lei nº 1008/95, do Deputado
Gilney Viana, que dispõe sobre o corte e exploração do mogno, objetivando colher
subsídios para a elaboração do parecer do Relator.
Como é uma reunião técnica, o ambiente propriamente poderia ser
uma mesa; então, não vamos considerar que isso seja um debate, um seminário.
Mas, sim, uma reunião técnica, com o objetivo muito claro de coleta de subsídios
para a elaboração desse parecer. Como metodologia básica, vamos ouvir
exposições de nove técnicos. Se alguém mais quiser dar a sua opinião e expor a
sua posição nesse período de exposição, a lista de inscrição está disponível na
mesa para qualquer instituição que queira apresentar o seu posicionamento.
Basicamente, os primeiros expositores terão até dez minutos para a sua
manifestação. Posteriormente, se possível ainda pela manhã ou, se necessário, em
algum período da tarde, faremos uma pequena discussão para tentar elucidar
eventuais dúvidas. Como essa reunião técnica visa colher subsídios para o nosso
parecer, vou

me permitir a qualquer momento da exposição, ou a qualquer

momento da reunião, interrupções para fazer questionamentos de qualquer ordem
que me parecerem necessários. Também gostaria que esta reunião tivesse uma
certa ordem, mas que houvesse uma informalidade, para que possamos progredir
com resultados objetivos e concretos. Seria também importante que nós tivéssemos
informações que pudessem ser comprovadas técnica e realisticamente. O
"achisrno'' é muito perigoso nesse tipo de discussão.
Como primeiro expositor, gostaria de convidar o Dr. Eduardo Martins,
Secretário de Desenvolvimento Integrado do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, para expor a posição do Ministério.
O SR. EDUARDO MARTINS - Muito obrigado, Deputado Luciano

Pizzatto. Acredito que minha exposição vai se restringir a uma orientação geral que
o Ministério tem dado. No final, gostaria de fazer breves comentários a respeito da
nossa experiência com moratórias.
O mogno transformou-se numa bandeira, e não se pode esconder
que as dificuldades, os problemas do setor madeireiro são problemas que vão além
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dessa espécie. O mogno, de uma certa forma, representa todas as coisas positivas
e negativas que a atividade madeireira tem naquela região.
O mogno repete, como outras espécies, aquelas

que passam a ser

exploradas e, uma vez reduzidas, o que já aconteceu com outros biornas brasileiros
e com outras espécies, extinguem-se

para a comercialização.

Nesse sentido, acho

que o mogno é uma bandeira extremamente útil não só para chamar a atenção

para o problema como

também para as ações de Governo, porque acredito que a

partir do mogno podemos iniciar um processo de renovação e reorientação, algo
que me parece ser extremamente significativo para o futuro da Amazônia.
O desmatamento da Amazônia tem reduzido de uma maneira
consistente. As queimadas têm-se mantido nos mesmos níveis, apesar da matéria
publicada pela revista "Veja", recentemente. Hoje os garimpas da Amazônia têm-se
reduzido, porque o ouro garimpável tem acabado nas áreas de produção
tradicional. Resta apenas o ouro que fica em áreas distantes, inacessíveis, áreas de
fronteiras e áreas indígenas.
Entendemos que o grande problema ambiental da Amazônia, com
potencial de crescimento - é só analisar como tem evoluído a produção de madeira
naquela região -, é a exploração ilegal de madeira. Essa consciência se reforça a
partir do momento em que compreendemos a

importância econômica que a

atividade madeireira tem assumido em diversas regiões.
A exploração ilegal de madeira dá-se de várias formas. Muitas vezes,
é facilitada pelas dificuldades de acompanhamento, monitoramento e avaliação que
essa atividade possui. Os mecanismos normativos nem sempre são os mais
apropriados para um controle mais efetivo. As estruturas de monitoramento e
controle, no âmbito federal e estadual, não buscam os mesmos objetivos. Muitas
vezes certas ações restringem-se a ações do lBAMA, que consegue tão-somente
atuar de uma maneira pontual e dispersa.
Se formos analisar com mais detalhe o mogno, concluiremos que é
muito mais uma dádiva da criação do que um problema, merece um tratamento
diferenciado. Não queremos, e não é esta a orientação do Ministério, que esta
questão se resolva na base da norma coercitiva. Entendemos que não haverá
futuro para o processo de produção sustentável da madeira da Amazônia se não
induzirmos a que haja uma economicidade apropriada para essa base produtiva.
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É necessário, nesse processo de exploração da madeira, analisar o
caráter de distribuição de renda, uma vez que a Amazônia sofre hoje um processo
de urbanização crescente. Se o desemprego passa a ser um problema sério no
centro-sul, imaginem naquela região, sobretudo com o processo de migração rural e
urbana e a explosão das cidades. A Amazônia tem, segundo o último censo, os
maiores índices de crescimento urbano do País; conseqüentemente, a questão do
emprego transforma-se numa questão fundamental. Mas a madeira não tem
demonstrado uma possibilidade de gerar empregos estáveis de modo sustentável
na região. Não estou falando apenas do mogno, mas de maneira genérica. Temos
um conjunto de estudos, já levados a cabo, que analisam o fenômeno do processo
da passagem da indústria madeireira por várias regiões. O processo da área
madeireira tem gerado, nessas circunstâncias, muito mais desestruturação da área
rural do que propriamente estruturação. É claro que os empregos na área urbana
são mais estáveis, mas essa estabilidade também é relativa.
Gostaria de falar um pouco mais a respeito do mogno, tenho mais
cinco minutos. Entendemos que o mogno tem características especiais do ponto de
vista de espécie que o potencializam para várias coisas. É fundamental
entendermos que o mogno, conforme os estudos disponíveis, vem de um processo
quase que de catástrofe, de caos, que ocorre na floresta. Aparentemente, conforme
estudos realizados na região de ocorrência, essa espécie surge, tem oportunidade
de estabelecer-se a

partir do momento em que existam grandes modificações,

grandes caídas, roças de vento; no caso do México, ligadas a furacões e
queimadas. Isto significa que é uma espécie com uma alta capacidade de
colonização de espaços abertos na floresta. Possui uma taxa de crescimento
altíssima, e oferece algumas dificuldades do ponto de vista de pragas, mas já
existem relatos, sobretudo produzidos em Rondônia, de como resolver esse tipo de
problema, ou seja, é uma espécie com um alto potencial silvicultura!.
Observa-se, no processo de exploração que existe hoje - não gostaria
de me antecipar de uma maneira conclusiva -, que a pressão social, um maior
esforço de controle e um processo de exigência do importador e de consciência dos
exploradores têm avançado. Acredito que não podemos negar que hoje existe um
esforço crescente, e que vamos ter condições de documentar em números um
esforço de manejo por parte das maiores empresas exportadoras. Esse esforço,
Pág.4

que mais tarde vai ser objeto de relato nesta Comissão, será feito a partir de um
processo de vistoria sistemática que se aproxima quase que de um processo de
auditoria que esses planos de manejo estão sofrendo. Todos os números serão
checados. Cada uma das empresas vai ter a oportunidade de conhecer qual a sua
realidade em função da madeira que está sendo trabalhada, exportada, o que foi
produzido, e a capacidade, o poder de produção desses planos.
Existe uma prática, que já foi detectada, que é relevante relatar. É a

prática que convencionamos chamar de esquentamento de madeira. Esta prática
normalmente

se utiliza de autorizações de desmatamentos, que legalizam a

madeira que é explorada de uma maneira bastante difusa, que hoje já chega ao Rio
lrlri, na frente do Pará, alcança vários rios do Acre, atingindo um conjunto de áreas
protegidas e áreas indígenas. Esse processo talvez seja o mais perverso dessa
história. Primeiro, porque o esforço de exploração é predatório, a renda que fica no
local é muito pequena. Tivemos oportunidade de verificar a situação que temos
hoje, de uma série de explorações que ocorreram na Bacia do Purus, e
presenciamos uma situação muito dramática. Essa situação tem-nos levado a
organizar um esforço de controle para não permitir que com a cheia dos rios essa
madeira seja escoada. Situação semelhante tem acontecido em várias áreas
indígenas. Prova disso é a madeira ilegalmente produzida que está sendo leiloada
pela Justiça.
É difícil aqui fazermos afirmações sobre o destino da madeira que está

sendo explorada ilegalmente e, uma vez legalizada, o destino que ela irá tomar.
Acho que não podemos ser cínicos ao cuidarmos da questão madeireira que
envolve o mogno somente do ponto de vista do mercado externo. Hoje temos uma
contribuição do mercado interno que é significativa. Basta irmos a qualquer loja de
móveis de classe média do País que encontramos uma grande quantidade de
mogno, quase tudo que se oferece é mogno. Não podemos ser cínicos. Da mesma
forma que não podemos ter o cinismo de dizer que a madeira que é exportada está
separada do processo de exploração da madeira que atende ao mercado interno. A
orientação do Governo é primeiro moralizar esta situação. Não podemos sustentar
uma situação de crítica sistemática que o País vem sofrendo. Isso não é bom para
o País, não é bom para a atividade produtiva que o setor madeireiro se propõe a
implementar.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Gostaria apenas

de registrar a presença do Deputado Gilney Viana, autor do projeto, que passa a
compor a mesa.
Gostaria de destacar a presença da Senadora Marina Silva, do PT do
Acre.
Senadora, se V.Exa. quiser depois nos dar a honra de compor a
mesa fique à vontade. Faça como achar melhor.
Obrigado.
O SR. EDUARDO MARTINS - Como dizia, a ação de Governo é não
mais tolerar uma situação de insustentabilidade dessa atividade, mas também não

é tomar uma atitude ingênua e proibitiva que inviabilize economicamente essa
atividade.
Temos consciência de que esta questão deve ser tratada com
serenidade, com os interessados à mesa. Nesse sentido, algumas iniciativas já
foram tomadas. As de caráter mais operacional vão ser aqui relatadas pelo
representante do IBAMA. Estamos analisando uma série de outras medidas e essa
oportunidade, permitam-me, Srs. Deputados, é muito importante e interessante para
que o Ministério possa ter maior consciência das coisas.
Finalizando, a questão da CITES, que já foi aí apresentada, tendo o
País já se comprometido, pelo menos em duas reuniões, a realizar inventários, etc.,
será encaminhada de uma maneira, espero, consistente. E espero também que até
setembro ou novembro do próximo ano o Governo brasileiro tenha uma posição
bastante clara a respeito do Apêndice li.
A posição que estamos adotando a respeito dessa questão é a
seguinte: temos de responder se o processo de exploração de mogno está gerando
ou não a erosão genética. Se tivermos evidência de tal ocorrência, não teremos
nenhum problema em adotar o Apêndice 11, até porque ele pressupõe uma
sustentabilidade que a norma brasileira já prevê.
Esse processo será feito numa discussão técnica, é claro,

depois

avaliada politicamente. Essa avaliação técnica é possível hoje porque existe uma
rede de estudos e de implementação que está viabilizando a variabilidade genética
das populações de mogno e um conjunto de estudos que analisa o status da
população dessas espécies em áreas já exploradas.
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Posso adiantar para V.Exas. que, pela avaliação, pela característica
biológica da espécie, a possibilidade de erosão, numa avaliação preliminar, é muito

grande.
Queria encerrar, portanto, minhas palavras dizendo que não temos
muita convicção da efetividade de moratória. As práticas de moratórias anteriores
funcionaram de uma maneira relativa, apesar de entendermos que podem ser,
simbolicamente, muito interessante até para a imagem do Governo. Mas não
estamos preocupados em praticar atos que façam bem somente para a nossa
imagem. Estamos preocupados, efetivamente, com a sustentabilidade e com a
sobrevivência do setor madeireiro naquela região.
Talvez pudéssemos, nos debates, falar um pouco a respeito das
outras experiências de moratória. E acho que a questão da moratória, se for o caso,
deve ser utilizada com muito cuidado, porque normalmente ela funciona de uma
maneira contrária às intenções de proteger as espécies.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Muito obrigado,
Dr. Eduardo Martins.
Estou fazendo uma sistematização de informações, só para checar.
Conforme pude detectar, existe exploração ilegal de madeira, segundo opinião do
Ministério, é óbvio; o controle é falho; norma coercitiva não é a solução; a madeira é
uma base econômica importante; não gera empregos estáveis; em relação à
moratória de per se, não é favorável a uma moratória como única solução,
entendendo que o assunto é aberto para discussão e que existe alguma tecnologia
disponível para manejo; que existe até um certo esforço de manejo por parte de
algumas empresas e que um dos grandes problemas é a prática de esquentamento
da madeira com origem diversa, ou seja, a origem é um grande problema para ...
Enfim, acho que essas seriam as grandes questões ...
O SR. EDUARDO MARTINS - Emitiria só um esclarecimento quanto à
questão da moratória. A moratória pode ser um instrumento efetivo, desde que
tratada com cuidado, sobretudo para criar uma situação para que o setor venha à
mesa. Quando falo setor, falo dos segmentos interessados. Podemos tratar do
assunto de uma maneira consistente.
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Entendo que o custo/benefício disso tem que ser analisado com muito
cuidado. As experiências com outras espécies, como, por exemplo, aroeira, levaram
a uma valorização

da espécie no mercado, a um processo predatório ilegal que

também cresceu; levou a um processo de estocagem

de madeira. As pessoas

passaram a tentar demonstrar que essa madeira tinha sido colhida antes da norma.
Então, entendo que a questão de moratória não pode vir isolada de um conjunto de
outras iniciativas, com o risco de nos desmoralizarmos.

E essa é uma questão que

já desgastou demais todos. Precisamos, agora, encontrar uma solução; quer dizer,
um caminho de solução. E, nesse sentido, acho que a moratória não se esgota e
não é suficiente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Obrigado, Dr.
Eduardo.
Gostaria de convidar para expor a sua posição o Dr. Paulo Fontes, do
IBAMA, representando o Dr. Aécio Gomes de Matos, Diretor da Diretoria de
Recursos Hídricos Renováveis do IBAMA.
Para esclarecer, como é uma exposição do IBAMA, caso a Ora. Suely
também queira complementar, está à disposição para fazer a qualquer momento
esclarecimentos que entenda necessários.
Dr. Paulo com a palavra.
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE FONTES - Bom-dia a todos. Muito
obrigado. Gostaria de esclarecer que o Dr. Aécio solicitou-me que fosse adiantando
aqui na reunião técnica algumas contribuições do IBAMA com relação a esse
assunto, porque estaria impedido de, no início da manhã, estar presente. Mas ele
está fazendo um esforço para participar da discussão. Como nosso Diretor da área,
solicitou-me que apresentasse e encaminhasse algumas contribuições com relação
a esse tema, que, como já foi dito pelo Dr. Eduardo, é um tema bastante complexo,
a questão do uso dos recursos florestais, considerando-se a complexidade do
ecossistema do qual estamos falando - a região amazônica - e o grande interesse,
no caso específico do mogno, que representa, por ser uma espécie hoje de alto
valor econômico.
Apesar de haver consenso entre pesquisadores e técnicos, e mesmo
ambientalistas, de que o manejo sustentado de florestas tropicais é tecnicamente
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viável, na verdade, tem sido aplicado de uma maneira muito diminuta em relação a
todas as florestas produtivas do mundo.
Talvez um dado interessante seja o de que no início da década de 90
menos

de

1 % de todas

as florestas

produtivas

no mundo

tinha

produção

sustentada. Acredito ser este um grande desafio para o nosso País. A questão do
manejo sustentado é um desafio para todos nós, acho que não só para o Governo,
como

para o próprio empresariado

caminhando

e pesquisadores.

E identificamos que estamos

passo a passo nesse sentido. Algumas coisas

estamos conseguindo

fazer, outras ainda precisam ser bem melhoradas e bem dispostas na questão do
manejo.
Com relação ao objetivo desta reunião, o projeto do nobre Deputado
Gilney Viana, queria informar que este projeto está, no momento, em análise dentro
do IBAMA.

Estamos

contribuição

a esse processo.

relação ao projeto.

discutindo

a proposta

Então, ainda

Está realmente

assunto bastante complexo e

do Deputado,

tentando

dar uma

não temos uma posição definida com

em estudo

que isoladamente

porque entendemos

que é um

talvez não constituísse

solução

para o problema; mas não só esse projeto, como qualquer outro instrumento legal,
acreditamos

que deva vir acompanhado

de todo um programa

voltado para a

solução da questão, tanto de ordem técnica, quanto de ordem política. É neste

contexto que estamos discutindo o projeto no IBAMA.
Quanto ao controle, monitoramento da atividade de exploração do
mogno ou de madeira contingenciada, gostaria de dizer que neste ano o IBAMA
começou um programa sistemático de vistorias em planos de manejo com espécies
contingenciadas, no caso o mogno e virola, visando justamente verificar in loco
uma série de questões que estavam sendo levantadas, e hoje ainda o são, pela
própria sociedade. Uma delas é essa questão bastante forte, que tem sido
colocada, da exploração ilegal da madeira, e havia muitas denúncias no IBAMA de
que os planos de manejo estavam simplesmente sendo utilizados para acobertar
essa exploração ilegal.
Então, devido aos recursos, à estrutura que o IBAMA tem hoje, como
já foi dito aqui, que não são suficientes para atender a toda demanda, resolvemos
priorizar uma ação este ano para termos um dado consistente ao final desse
trabalho. Elegemos, então, as dez maiores exportadoras de mogno do País,
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cadastradas este ano no sistema de contingenciamento

que regula essa política de

exportação, e fizemos uma vistoria em 23 planos de manejo dessas dez empresas.
Esse trabalho está sendo concluído. Esta semana, inclusive, estaremos finalizando
o relatório.

Então checamos, em cada um desses planos de manejo vistoriados,

procedência

do mogno

explorado

ou não dessas

áreas.

E,

como

a

primeira

informação, podemos dizer que em todos esses planos de manejo foi constatada a
exploração de mogno, ou seja, o mogno realmente tem sido retirado dessas áreas.
Agora, estamos fechando e tabulando os dados para sabermos se o volume que
está sendo explorado nesses planos coincide com o volume solicitado e permitido
pela cota de exportação.
concluindo.
tecnologia,

Esse é o grande fechamento do trabalho que estamos

Esse trabalho,

além dessa

checagem,

presta-se

a testar

uma

até então não definida pelo IBAMA, de avaliação dos planos de manejo,

um procedimento

padrão.

As nossas

vistorias,

até então,

ficavam

muito

na

dependência do que o nosso técnico achava interessante colocar, ver e quantificar.
A idéia é padronizar tudo isso agora. O primeiro passo foi dado neste ano, quando
o Presidente assinou a Portaria nº 048, que traz uma série de definições dessa
padronização.

E esse trabalho feito recentemente com essas dez empresas tem o

objetivo de testar essa metodologia.
Levantamos

uma série de dados. Temos condições,

inclusive,

de

montar algumas equações de volume, agora, com relação ao mogno, e a intenção é
de que se monte uma equação para cada plano de manejo, para podermos conferir
a volumetria que tem saído desses projetos.
Nossa intenção é de que esse modelo aplicado seja um modelo
realmente

sistemático,

aplicado anualmente em todas as nossas vistorias, para

que possamos ter um acompanhamento

preciso dessa exploração, e estender a

toda a área de ocorrência do mogno. Começamos pelo sul do Pará, onde existe a
maior localização dessas empresas e desses planos, mas a intenção é de que

possamos cobrir toda área de ocorrência do mogno. Há em torno de 150 a 170
planos de manejo, com ocorrência de mogno nos Estados do Pará, Mato Grosso,
Rondônia, Acre e alguma coisa no Amazonas também.
Então, o programa que o IBAMA está tentando desenvolver e montar
agora

para

ser

iniciado

no

próximo

ano

é

realmente

sistemática

de

acompanhamento desses planos de manejo, de maneira contingenciada, o mogno
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e a virola, nesses quatro Estados, para que possamos ter uma série de dados e
informações consistentes

que, até então, o IBAMA não estava

conseguindo.

Para

isso, precisamos de uma estrutura ... (Falha na gravação) ... contribuições técnicas
que tería para colocar no momento.

O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA - Dr. Paulo, permita-me, gostaria
de saudar todos e desculpar-me pelo atraso, mas fui para a Câmara - acho que
aprendi o caminho só da Câmara, do Ministério não. Mas ainda há três anos até o
final do mandato, é assim mesmo.
Queria que o Dr. Paulo me explicasse um pouco mais sobre essa
experiência do IBAMA em relação às dez maiores exportadoras. Quanto elas
representam, em porcentagem, do total da exportação? V.Sa. tem esses dados? E
esses planos de manejo que foram averiguados, submetidos a uma fiscalização,
suposta ou realmente, qual seria a contribuição que eles teriam dado em relação
àqueles 23 planos de manejo dessas dez maiores exportadoras? Se possível,
gostaria de saber se V.Sa. tem a localização - V.Sa. falou no sul do Pará - para ver
qual é a importância dessa averiguação no contexto global da exploração do
mogno. Também parece-me que V.Sa. não fez referência ao período ...
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE FONTES - Toda empresa que quer
exportar

mogno

tem

que

se

cadastrar

no

SISMATE

-

Sistema

de

Contingenciamento do IBAMA, informar qual o plano de manejo, de onde virá a
madeira e quais as autorizações de desmatamento que irá utilizar para formar o seu
estoque para exportar.
E neste ano foram cadastradas cerca de setenta empresas nesse
sistema. Essas setenta empresas tinham uma área de plano de manejo total de
cerca de 350 mil hectares, com uma área de exploração anual em torno de 70 mil
hectares. Era a área desse ano de exploração autorizada para exploração do
mogno. Dessa área existe um volume que foi autorizado para exploração da ordem
de 300 mil metros cúbicos de madeira em tora de mogno.
Dentro desse universo, esses 23 planos de manejo representavam,
aproximadamente,

uma

área

de

40

mil

hectares

de

exploração

anual,

correspondendo a um volume de mogno autorizado para a exploração da ordem de
240 mil metros cúbicos, ou seja, cerca de 78% do que foi autorizado. Então a nossa
amostragem foi, aproximadamente, em cima disto: 78% da madeira estavam sendo
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destinados à exportação. Neste caso, o volume apresenta-se grande por se tratar

de madeira em tora. Aqui temos que jogar o índice de 1,8 - conversão da madeira
em tora para madeira serrada - e depois, ainda, 1, 76, que é a classificação da
madeira para exportação. Então, isso cai abaixo dos 100 mil metros cúbicos de
exportação, dentro da cota do contingenciamento.
Os planos, praticamente, são na região sul do Pará, região de
Redenção, Altamira, Xinguara e alguma coisa próxima a Santarém. É esta, mais ou
menos, a localização desses planos de manejo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Bom, o
contingenciamento se limita à exportação. Basicamente, o que foi feito com o pinho
no sul do Brasil. E qual é a visão da instituição para um contingenciamento para
produção florestal, incluindo o mercado interno?
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTEFONTES- Estamos começando a
discutir esse assunto, Deputado Luciano, com relação à ampliação do sistema de
contingenciamento, inclusive não só da madeira serrada do mogno. Acreditamos
que, talvez, produtos como lâmina do mogno e de virola, por exemplo, que também
é um complicador.
Agora,

com

relação

ao

mercado

interno,

não

sei

se

o

contingenciamento seria o melhor sistema a ser adotado. É uma questão muito
mais complexa. Acho que o controle seria muito maior, e não temos, ainda hoje,
esse controle interno de mercado. Precisaríamos, realmente, de um programa
específico a ser desenvolvido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto)

- V.Sa. me

permite, Dr. Paulo? Quando falamos de contingenciamento de uma espécie para
manutenção de estoques, reserva genética, etc., não interessa o produto que será
feito. Parece que o IBAMA continua a pecar por querer se intrometer no processo
depois que a tora entra em uma unidade industrial. Se ela vai virar tábua, lâmina,
cavaco, cadeira, o que for, essa é uma outra discussão. E toda vez que o 1 BAMA
entra nessa discussão só gera um sistema que não funciona e de difícil controle. A
pergunta é se o IBAMA pensa - sendo mais objetivo - em contingenciar um volume
possível de ser explorável/ano de tora? Para o que essa tora será utilizada é outra
discussão.
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O SR. PAULO

JOSÉ PRUDENTE

FONTES

- V.Exa. diz mercado

interno?
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Luciano

O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE
melhorar

o sistema

ultimamente,

de

contingenciamento.

Pizzatto)

- Tudo.

FONTES - O IBAMA pensa em
Esse

não tão eficiente quanto gostaríamos.

sistema

tem

se mostrado,

Então, essa é uma discussão

que está prevista para começar no início do ano, junto ao setor produtivo e com
uma série de ponderações. Não tenho, agora, condições de dizer a V.Exa. qual é a
posição do IBAMA com relação a esse sistema. Estamos começando a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Está certo. E
qual a posição do IBAMA em relação à responsabilidade técnica dos profissionais,
engenheiros florestais, que assinam os planos de manejo e responsabilizam-se pela
sua execução? Qual é a atitude e qual é a visão a ser adotada pelo IBAMA?
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE FONTES - Essa é uma boa
pergunta.
A nossa posição é a seguinte: com a conclusão desse relatório,
estamos prevendo, por exemplo, para os dias 14 e 15 de dezembro próximos, uma
reunião em Belém, com todos os responsáveis por esses planos de manejo que
foram vistoriados nessas dez empresas. E, para cada empresa, vai haver um
relatório específico, no qual vamos chamar a responsabilidade desse técnico por
algumas ações e por algumas medidas que constatamos em campo que não foram
implementadas dentro do plano de manejo daquela empresa.
Acreditamos, Deputado Luciano, que o IBAMA, na verdade, omitiu-se
um pouco na orientação técnica com relação aos planos de manejo, porque não
tem chegado, ainda, ao executor do plano, apesar de termos acreditado sempre
que era responsabilidade do próprio técnico. Mas falta, também, um pouco dessa
orientação. Então, a nossa primeira posição é mostrar o que entendemos que não
está sendo bem conduzido e estipular, inclusive, um prazo para que esse técnico,
junto a sua empresa, faça essas modificações ou mude a condução do plano, sob
pena de essa empresa não receber mais cota para explorar no próximo ano se não
forem cumpridas essas exigências. É mais ou menos esta a postura que estamos
adotando.
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Estamos também montando um banco de dados de todos os planos
de manejo, com bastante informação com relação aos seus executores técnicos,
com a intenção de chamar à responsabilidade aquele técnico cujo plano não for

bem conduzido. Neste caso, esse técnico será responsabilizado, inclusive com
encaminhamento ao CREA.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Reitero essa
posição, aproveitando este momento, porque é um dos pontos fundamentais para
resgatar a dignidade dos técnicos deste País e, também, podermos ter sistemas
funcionando.
Nunca vi uma escola ou uma instituição ter que explicar para o
engenheiro civil o que ele deve fazer para o prédio não cair, e nem o médico,
quando vai operar, precisa ser informado pelo seu Conselho de Medicina ou por
outra instituição qualquer ou pelo Ministério da Saúde sobre o que deve fazer. Ele
tem que saber. Se não sabe, não pode fazer.
Então, a responsabilidade técnica de execução não é do proprietário
de madeireira, é, sim, do técnico. E cabe a este denunciar o mau madeireiro; caso
contrário, ele é o executor do erro. Parece-me que essa tem sido a grande e
fundamental falha do controle e fiscalização das atividades florestais neste País. É
até um espírito de corpo da nossa categoria, na tentativa de se proteger. Mas não é
assim que vamos manter emprego, bem pelo contrário, estamos falhando. E digo
mais: acredito que não cabe ao IBAMA fiscalizar todos os projetos, verificar se um
técnico assinou e responsabilizou-se. Acho que V.Sas. devem e têm de acreditar
no que está escrito ali. Caso seja apanhado mentindo, pode-se cassar-lhe o
diploma e, com isso, moralizar o sistema. Quero deixar isso como um parêntese,
porque pode ser um avanço, depois, para discutirmos na legislação.
O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA - Deputado Luciano Pizzatto,
fizemos uma audiência pública, a primeira após a posse do Dr. Raul Jungmann na
Presidência do IBAMA, e tínhamos, inclusive, convidado um companheiro nosso companheiro no sentido ambientalista, não trabalha nos projetos -, aliás, um crítico
de uma ONG de Rondônia, a ECOPORÉ, que trouxe uma série de levantamentos a
respeito de concessões de plano de manejo, autorização de corte, etc., por parte do
IBAMA de Rondônia; trouxemos, também, da nossa parte - o Sr. Carlos, inclusive,
trabalha com isso em Mato Grosso - uma série de informações e o Presidente do
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IBAMA ficou de informar-nos a respeito disso. Naturalmente,
não tinha, ainda, domínio
ainda,

dessa informação

oferecíamos,

sobre todas as informações;
-

naquela ocasião,

de planos de manejo,
responsabilização

ele estava entrando e

mas estamos

carentes,

estou cobrando agora - porque um dos dados que
era o de que determinado técnico assinou dezenas

e não temos nenhuma notícia de que tenha tido a mínima

em razão da execução daqueles planos.

Bem, isso corrobora o que o Deputado Luciano Pizzatto disse, mas
também

lança a discussão

autorizados

sobre se todos

estão no universo pesquisado

os planos

de manejo

pela sua fiscalização.

que foram

Mas não tenho

dados para contestar, só estou especulando para ver onde procuramos o caminho
para ver melhor a verdade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Bom, já está
adiantado o tempo, vamos continuar conversando. Dr. Paulo, V.Sa. concorda que
existe exploração ilegal? Que há um controle falho? Que a norma coercitiva não
seria uma solução?
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE FONTES - Isolada, não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Que a madeira é
uma base econômica? De empregos, V.Sa. não falou, mas qual é a sua opinião?
Gera empregos estáveis, não gera? Só para sistematizar.
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE FONTES - Creio que gera
emprego, sim, e é uma base econômica, sem dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - É favorável à
moratória ou não?
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE FONTES - Estamos estudando, fica
difícil um posicionamento agora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Mas há uma
tendência em que sentido?
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE FONTES - Achamos que a
tendência é de que a moratória, isoladamente, não resolveria a questão.
O SR.

PRESIDENTE

(Deputado

Luciano Pizzatto) - V.Sas.

conhecem maneiras de manejo disponível para o mogno, tecnologias?
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE FONTES - Algumas experiências
estão sendo

realizadas. Temos procurado acompanhar, e a intenção é de
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intensificarmos

esse acompanhamento

a partir deste

ano - inclusive

é uma

determinação específica do nosso Diretor e do nosso Presidente -, e levantar essas
experiências que já estão sendo feitas no País. Mas elas são ainda, a nosso ver,
muito incipientes. Não seria possível adotar-se já um modelo como o certo. Existem
alguns pontos de algumas atividades, procedimentos que conseguimos identificar
que indicam que talvez o caminho seja esse. Mas um caminho mais consistente não
temos ainda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Então, na sua
opinião, não existe tecnologia de manejo disponível?
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE FONTES - Pronta, creio que não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - E existe esforço
de manejo por parte empresarial?
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE FONTES - Creio que sim. Temos
conseguido identificar isso em campo, inclusive. Existem algumas empresas que
estão tentando estruturar e conduzir seus planos de manejo. E é nesse sentido que
queremos trabalhar. A intenção do IBAMA é trabalhar mais próximo a essas
empresas que querem fazer e implementar o manejo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Na sua opinião,
existe prática de esquentamento com origem diversa?
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE FONTES - Existe no sentido de
que é quase impossível, dado o atual sistema de instrumento legal na questão de
autorização de desmatamento. Não temos condição de acompanhar toda
autorização de desmatamento. Seria um esforço sobre-humano. Essa é uma
questão que temos que discutir bastante. É por aí o principal alvo, que nos
possibilitará resolver a questão da exploração ilegal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Muito obrigado,
Dr. Paulo Fontes.
Convido a fazer uso da palavra o Dr. Marcus Vinícius, engenheiro
florestal

do Centro

de Pesquisas Agroflorestal da Amazônia Oriental,

EMBRAPA/Acre.
Dr. Marcus, temos de dar um jeito de gravar sua exposição,
porque tem de haver a degravação em notas taquigráficas. O senhor não poderia
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falar e alguém ir mudando as transparências,

para facilitar? Isso tem de fazer parte

de um relatório da Comissão.

O SR. MARCUS VINÍCIUS - Vou fazer coro ao que já foi dito,
referindo-me à exploração do mogno, mas, na verdade, o assunto não pode ser
dissociado da atividade florestal como um todo. Todo o contexto em que acontece a
exploração do mogno hoje está vinculado ao tipo de exploração e a toda atividade
do setor florestal. Então, a princípio, aí nesse mapa aparecem as áreas de
ocorrência de mogno. Podemos ver que

é uma espécie que tem uma área de

ocorrência bastante grande, tanto na Amazônia brasileira quanto na Amazónia
como um todo.
Há

alguns

números

bastante

interessantes

a

se

trazer

ao

conhecimento de todos. A fonte desses números, em grande parte, é resultado do
trabalho do Natalino e do pessoal da FCAP, Pará. A área de ocorrência do mogno
está estimada hoje em 4 milhões de hectares, um estoque de aproximadamente 21
milhões de metros cúbicos; desse total 13 milhões e 700 mil não estão em áreas
indígenas, a demanda dessa madeira hoje está em torno de 500 mil metros
cúbicos/ano,s já é uma previsão de madeira em tora, com aquelas fases de
conversão de 1.8 e 1.6 que o Paulo citou; o volume médio, por árvore, está em
torno de 3.6 metros cúbicos, e o número total de árvores em torno de 137 mil/ano.
Dentro desse quadro, teríamos um estoque de mogno para os próximos trinta e
dois anos.
(Não identificado) - Só um esclarecimento: é estoque comercial e não
estoque de esgotamento como espécie? Estamos falando aqui em previsão para
extinção comercial ou para extinção como espécie?
O SR. MARCUS VINÍCIUS - Não, a extinção comercial. A extinção
como espécie é complicada, até porque existe um volume muito
reflorestamentos hoje.

grande de

Brasília, por exemplo, tem projetos paisagísticos com

mogno. Então, a extinção mesma é difícil de ocorrer. O que poderemos ter - e
provavelmente teremos, como já falou o Eduardo - é um erosão genética. Isso é tão
problemático quanto a extinção.
Para localizar o contexto, separei três sistemas de exploração básicos
que existem para a espécie e para todo o setor florestal. Seriam as
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áreas de

conversão, onde a floresta seria substituída por projetos de agricultura e pecuária,
os planos de manejo florestal e, infelizmente,
Algumas

incoerências,

dentro

exploração ilegal.
desses

aspectos

de

sistema

de

produção, têm gerado a inviabilidade econômica da execução de plano de manejo
florestal.

Dessa forma, áreas de conversão

são projetos, do ponto de vista da

legalização, exigidos pelo IBAMA, muito simples, sem exigência de RIMA até 1.000
hectares,

servem

realmente

para acobertar

a exploração

pura e simples

de

madeira. Muitas vezes essas áreas não chegam a ser convertidas, a produção de
madeira, dentro desse sistema, é de baixíssimo custo e, na verdade, com elevado
impacto ambiental.

Desse sistema de produção decorre um mercado encharcado

de madeira de baixo custo e, naturalmente, os preços ficam relativamente baixos.
Dos planos de manejo florestal hoje

executados

na Amazônia são

exigidos uma elevada complexidade na elaboração, por meio de inventários, RIMA,
responsabilidade

técnica, tratamentos

produção necessários

etc. e, na verdade, esses altos custos de

para a execução desses planos inviabilizam

a execução,

porque têm que competir no mercado com um sistema muito mais simples, que é o
da exploração pura e simples. Dessa forma, todos esses cuidados que deveriam
acontecer, como compromisso com a estrutura da floresta, eliminação de impactos
ambientais etc., não ocorrem. O que vai acontecer é que esses planos são usados

também para acobertar a exploração pura e simples de madeira.
Um fato bastante interessante é que existem dois sistemas de
produção, um de alto e outro de baixo custo, competindo pelo mesmo mercado.
Nesse contexto fica fácil entender qual é a opção do empresariado.
Assim, mesmo que alguém vá fazer planos de manejo, na verdade, não vai
executá-los. Servem apenas como um instrumento de legalização da exploração da
madeira.
Finalmente, temos

a madeira explorada ilegalmente. Aí cito o

exemplo do Acre. O Instituto de Meio Ambiente do Acre fez um estudo a respeito
da percentagem de madeira que é explorada ilegalmente no Estado e chegou à
conclusão de que 80% da produção da madeira da espécie mogno são oriundos
de exploração ilegal. Quer dizer, seriam áreas de projetos que são extrapoladas até
dez vezes e que colocam essas madeiras no mercado.
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Como já ficou patente, o IBAMA não tem estrutura para executar a
fiscalização

desses planos e muitas

vezes a

ATPF é fornecida para planos de

conversão, em áreas de projetos agrícolas e pecuários e nem sempre a exploração
de madeira acontece. Então, essas ATPFs ficam disponíveis para serem utilizadas
por madeiras de outras áreas.
Há algumas soluções, que separei para, pelo menos, tentar
reverter um pouco a situação. A primeira delas seria a taxação da madeira oriunda
de planos de exploração pura e simples. Isso sozinho já viabilizaria os planos de
manejo florestal. Ou seja, colocar no mesmo nível de custos

dois sistemas

diferentes. Na verdade, essa taxação iria gerar uma arrecadação para o Estado
que poderia reverter-se para o próprio setor. Seria muito bom se isso acontecesse.
Outra seria a exigência de uma certificação de origem, mas não de certificação de
origem da produção, de onde veio a produção, mas, sim, do sistema de produção,
qual o sistema em que foi produzida essa madeira.
Quanto à estruturação dos órgãos, acho importante a revisão da
legislação florestal

vigente, principalmente que haja um programa para a

implantação dessas leis.
Aqui temos alguns dados interessantes a respeito

do mercado

internacional de madeira. Hoje temos um consumo mundial em torno de 501
milhões de metros cúbicos de madeira e esse consumo deve subir para 743
milhões no ano de 201 O. É um incremento relativamente pequeno de 48%, mas
quando vemos a estimativa de madeira de origem de florestas temperadas e de
floresta tropical, nas temperadas vamos ter uma

alteração de apenas 23%,

enquanto nas tropicais em torno de 160%.
Paralelamente a isso, países tradicionalmente

exportadores

madeira, como a Malásia, em torno de 50% , e a Indonésia, 35%,

de

têm suas

reservas esgotadas. As políticas públicas desses países tendem a restringir
bastante a exploração de madeira,

visto que 60% dessas reservas já foram

esgotadas. Enquanto isso, o Brasil, que tem um grande potencial, tem apenas 2.7%
desse mercado. Fica bem fácil ver que toda essa exportação vai pesar para o lado
brasileiro nos próximos anos.
Temos aqui alguns exemplos de espécies africanas e asiáticas no
mercado internacional de madeira tropical. Então, separei a cypum, (?),a rapeli (?)
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e a iroco, na

África, com preço variando entre 550 a 700 dólares. Na Ásia tem o

merante (?),que tem um valor bastante elevado, 750, e o kiruik (?), 400. Podemos
ver que o Brasil tem várias espécies com capacidade de competir nesse mercado.
Em princípio, utilizaríamos espécies de madeira leve, como o mogno, o cedro, o
tauari, e essa

curupixá (?), que está aparecendo agora no mercado internacional.

Mas existe um mercado potencial muito forte também para madeiras pesadas,
como a maçaranduba,

utilizadas em construção

civil e que não necessitam

de

nenhum tipo de trabalho de proteção, são madeiras muito resistentes. Esse tipo de
madeira já tem mercado,

hoje em torno de 400 dólares o metro cúbico.

exemplo, o cedro vermelho, nos Estados Unidos, chega a

Por

1.000 dólares o metro

cúbico, apenas porque é uma madeira que não precisa de ser defendida quando

utilizada em construção.
Do nosso ponto de vista, a simples proibição da exploração do mogno
não é a solução. A lei teria a duração de cinco anos e durante esses cinco anos
acredito que, primeiro, teria de haver uma restrição das áreas de exploração,
principalmente dentro de áreas indígenas, circunvizinhanças e áreas já exploradas
e outras reservas. Teria de ser feito um zoneamento para definir o que é área de
proteção e o que é área de produção. Outra coisa seria o uso de algumas técnicas
de manejo adequado para a espécie. Então, elaboração e, principalmente,
execução de planos de manejo.
Hoje existe uma diferença muito grande entre o que é planejado e o
que é executado em termos de plano de manejo florestal. De modo geral, os
planos de manejo florestal elaborados são bons, mas não executados.
Antes de apresentar ... (falha na gravação) ... 20, 25 ou 30 anos
tivermos árvores adultas em ponto de corte, vamos diminuir a pressão em cima da
floresta nativa, que hoje ainda é grande porque não temos outra alternativa que não
ela.
Por mais que se fale em manejo, como o próprio Deputado Luciano
Pízzatto falou aqui, não me lembro se no plenário ou um pouco antes de
começarmos a reunião, quando alguém fala que no modo de corte tem que fazer
assim. "Ah! mas por que o modo de corte é esse?" Quer dizer, já se recebeu como
dogma um sistema que o IBAMA deveria interpretar como correto, mas que é
passivo de discussão entre os técnicos que aceitam outros. Se temos discussões
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técnicas até sobre como fazer a implantação dos manejas, temos de aceitar que
tudo pode ser discutido até o ponto em que se aceite que pode haver mais de uma
alternativa

e não apenas uma. Achamos

reflorestamento,

importantíssimo

que haja estímulos

que o IBAMA o aceite também para efeito de matéria-prima,

ao
para

que nos sintamos estimulados a continuar fazendo. Se não houver linhas de crédito,
paciência, vamos dar um jeito com nossos recursos, mas o sistema deve ser aceito
para que possamos ter um estímulo para reflorestar e não apenas reflorestar, sendo
criticado até por estar fazendo o que acreditamos ter que ser feito.
A questão rural ...

(falha na gravação)

Existem hoje árvores variando

entre três e dez metros, com altura média, no ano de 1995, de 3,3 metros, uma
mortalidade

que parece elevada, mas foi concentrada

no primeiro ano e não foi

objeto de nenhum ataque de praga ou qualquer coisa convencional.

A EMBRAPA

tinha um experimento com búfalos e eles entraram na área e pisotearam as mudas.
Vemos que a mortalidade está concentrada no primeiro ano. No quarto ano morreu
uma muda também, não tem problema. Isso recomenda extremamente

a espécie.

Um dos pontos críticos da exploração do mogno é exatamente a regeneração.
processos

tradicionais

fica muito caro conduzir

abertura de trilhas, etc., tratamentos

esses enriquecimentos

Nos

com a

culturais, campinas, essas coisas todas. Na

verdade, isso tudo não é necessário, porque o mogno é uma espécie secundária,
de características

secundárias,

Se tem essa possibilidade

com grande potencial para colonizar essas áreas.

inicial de colonização,

ele se desenvolve

muito bem,

como apareceu aí.
Comparei
tratamento,

os dados

do

meu

trabalho,

que

foi feito

sem

esse

com outros que já foram executados na área e pude verificar que não

existe uma diferença muito grande entre um e outro. Na verdade, a maior diferença
aconteceu

exatamente

coluna da segunda

na questão do

ataque de pragas. Vemos aqui na última

tabela, em todos aqueles trabalhos

em que se verificou

a

ocorrência de praga, ela estava em torno de 54, 56%. No meu trabalho, no primeiro
ano, a praga atingiu 16.32, na última linha. Foi descendo, descendo, descendo. Em
1994, a ocorrência de praga estava em torno de 2.7%, e este ano está
Quero

fazer

aqui

um parêntese

para dizer

que o ataque

em zero.

de Hypsipyla

é

concentrado na época da chuva. Colhi esses dados na semana passada.
Normalmente colho em fevereiro, que é o mês do auge desse problema.
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Provavelmente vai haver algum ataque ainda neste ano. Mas, de qualquer forma,
vemos claramente uma tendência de a praga diminuir com o passar do tempo. Essa
praga tem um outro aspecto interessante: a zona de ataque vai até sete metros de
altura. A partir dos cinco anos, essa árvore tende a superar essa fase. Então, fica
muito fácil. A própria capoeira age como um defensor do mogno.
Esse experimento é meu. Essa próxima transparência ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Alguém quer
fazer algum pedido de esclarecimento? Sei que os técnicos sempre se empolgam
com as informações técnicas, como os políticos se empolgam com a política. A
senhora gostaria de obter algum esclarecimento? Por gentileza, diga seu nome e o
órgão a que pertence. Vamos permitir essa discussão. Se ela for muito longa, corto.
(Não identificada) - Gostaria de saber qual é a unidade de medida do
diâmetro médio. Estou estranhando esse dado.
O SR. MARCUS VINÍCIUS - Centímetro.
O grande problema desse experimento foi a variedade genética. Não
temos sementes selecionadas. De um lado, temos árvores que chegam a dez
metros de altura e, do outro, árvores que ficam com meio metro de altura durante
quatro ou cinco anos. Um programa simples de seleção de sementes já restringe
bastante essa variação. Por exemplo, se todas as árvores que plantei tivessem o
desenvolvimento da árvore que cresceu mais, hoje teria um plantio com cinco
centímetros de diâmetro e em torno de dez metros de altura.
O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA - Isso é notado no desvio padrão.
Um desvio padrão muito grande, muito elevado.
O SR. MARCUS VINÍCIUS - E pode-se verificar que o desvio padrão
tende a aumentar com o tempo.
O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA - Justamente, porque a variedade
vai se pronunciando quando cresce, não é?
O SR. MARCUS VINÍCIUS - Na verdade, o grande problema é que o
sucesso dessas mudas está determinado no primeiro ano de plantio. No primeiro
ano, ela está praticamente livre de competição. A partir do segundo ano, a capoeira,
a

vegetação

emergente, tende à

superação. Veremos

transparência.
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isso na próxima

O

SR.

DEPUTADO

GILNEY

VIANA

-

Vocês

têm

estudos

comparativos dessas experiências com outras experiências?
O SR. MARCUS VINÍCIUS - A tabela 2 refere-se a isso.
O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA - Mas perguntei e você falou que
todas eram experiências próprias.
O

SR.

MARCUS

VINÍ CIUS

-

Não.

Essa

tabela

2

aí

contém

experiências variadas.
O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA- Pois é, mas de quais países?
O SR. MARCUS VINÍCIUS - De vários países. Todos os trabalhos do
Larede são do Pará. Esse Mendes não me lembro bem de onde é, mas tudo no
mundo tropical.
A nossa perspectiva é mais ou menos essa. Na figura A começamos

com a floresta original; na figura B, a floresta depois da exploração, mais ou menos
como fica e, neste momento, entramos com o plantio das mudas de mogno. Após o
primeiro ano, vê-se que as mudas de mogno já estão dominadas pela capoeira.
Essa vegetação tem uma capacidade de crescimento muito rápida. As pioneiras
realmente tendem a dominar o sistema. Isso é normal. Por isso o mogno é uma
espécie de característica secundária. Ele vai ocupar essas áreas de catástrofe,
como falou o Eduardo, e no primeiro momento

vai ser dominado. O que vai

acontecer a seguir é que ele vai crescendo aos poucos. E essa vegetação pioneira
normalmente é espécie de vida curta, que tende a ser substituída no decorrer do
processo. O que temos hoje é uma situação do tipo da última figura. O mogno
começa a aparecer acima da capoeira, recebendo luz de todos os lados, o que vai
aumentar grandemente o seu crescimento. Uma técnica que pode ser aplicada
paralelamente a isso é o desbaste dessa capoeira a partir do quarto ou quinto ano.
Vou apenas finalizar as considerações que fiz. Primeiro, a simples
proibição da exploração não vai resolver o problema do mogno ou do setor florestal
na Amazônia. À falta de alternativas, à medida que as restringirmos, os produtores
vão migrar para sistemas tradicionais de uso da terra que envolvem a substituição
da floresta. Do ponto de vista da sustentabilidade, o manejo florestal, sem dúvida
nenhuma, apresenta-se hoje como a melhor opção do uso da terra. Essas
restrições políticas e o esgotamento das reservas de madeira tropical na África e no
Oeste Asiático colocam o Brasil numa posição privilegiada, que deve ser observada
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com cautela, mas também como oportunidade de desenvolvimento
manejo

florestal.

Somadas

a

isso,

as

restrições

internacionais

comercialização de madeira oriunda de projetos não sustentados
oportunidade.

do plano de
para

a

também são uma

Na nossa opinião, a exploração do mogno deve ser restringida, de

maneira que ela seja compatível com a capacidade de controle e fiscalização dos
órgãos responsáveis.

Deve ser criado junto a órgãos de pesquisa,

controle e

fiscalização um programa para estabelecer critérios técnicos para a exploração da
espécie e a adequação

da legislação vigente a esses critérios. Esse programa

deverá ser implantado e executado na vigência da lei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Concedo a
palavra ao Deputado Gilney Viana.
O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA - Achei muito interessante as
experiências narradas. Elas nos remetem a alguns questionamentos, sem nenhuma
postura ou posição apriorística.
Primeiro, a impressão que me causa é de que o plantio do mogno
pode ser eficaz. Depois, você pode dar sua opinião. Estou perguntando. Ele pode
ser eficaz, pode ser comercialmente competitivo, inclusive com a exploração da
floresta natural? Pode competir também com capoeira, com a sucessão
secundária? Se isso é verdadeiro, por que não se planta mogno? Ou, se se planta,
qual a produtividade comercial? Finalmente, a EMBRAPA, ou eventualmente outros
centros de estudos no Brasil ou no exterior, tem um acúmulo de estudos ecológicos
de replantio, de plantio, de todas as nuances, inclusive de espécie, seleção de
sementes, de variedades que poderiam resistir também às pragas mais comuns? E
a ecologia

de cultura da espécie? Além da EMBRAPA, onde poderíamos ter

referências de origem técnica experimental que poderiam eventualmente nos indicar
algum caminho para adequarmos a exploração nas reservas naturais àqueles que
seriam produtos de plantio.
O SR. MARCUS VINÍCIUS - Primeiro, quanto à viabilidade do plantio
do mogno, há poucos metros desse experimento que fizemos realizamos outros
experimentos de plantio em plano aberto do mogno, em plantios homogêneos. Lá
verificamos um ataque de praga em torno de 80 a 90%. Esse ataque é
extremamente restritivo não só ao crescimento, mas à própria sobrevivência da
espécie. Essa praga, a Hypsipyla granella, tem limitado de forma determinante o
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plantio do mogno em todo o mundo tropical. O plantio puro e simples da espécie
não é viável.

O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA - Isso em plantio homogêneo.
O SR. MARCUS VINÍCIUS - Em plano aberto. Esse tipo de plantio que

é feito em reflorestamento.
A minha experiência foi exatamente essa. Tinha como proposta um
sistema de plantio do mogno que fosse econômico e viável.
Logo, o plantio puro e simples, sem fazer o tratamento cultural, para
depois deixar a espécie competir com a vegetação emergente, tem vantagens e
desvantagens, é claro. A vantagem é que a taxa de ataque da praga tende a
reduzir-se com os anos e ele é econômico. A desvantagem é que o crescimento é
um pouco menor. E não é feito atualmente porque até hoje ninguém pensou em
fazer isso. Em vários planos de manejo existem tratamentos culturais que podemos
aplicar: enriquecimentos e plantios. Só que na prática não são executados.
O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA - Na verdade, eles constam dos
projetos, mas não são executados?
O SR.

MARCUS VINÍCIUS - Eles constam dos projetos, mas na

prática não verificamos isso.
O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA. - Essas comparações de
experiências internacionais ...
O SR. MARCUS VINÍCIUS - Eu ouvi falar, mas talvez o Natalino tenha
outras informações, de outras experiências com variedades de mogno resistentes
ao ataque de Hypsipyla na Costa Rica, se não me engano. Só ouvi falar, não tenho
informações a respeito. O que tenho de certo é que para o mundo tropical não
existe técnica ou variedade resistente à Hypsipyla. Essa técnica de plantio em
capoeira, deixando a muda regenerar junto com a capoeira, mostrou-se muito
eficiente, desse ponto de vista.
Vi outras experiências em sistemas agroflorestais em Rondônia, mas
foram um completo desastre do ponto de vista do ataque de pragas, porque elas
atacam de forma muito violenta.
O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA - Uma última pergunta. Você não
fez nesse estudo uma análise comparativa com uma área de referência natural,
onde haveria uma certa concentração de mogno mais ou menos semelhante à
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produção experimental para ver se a incidência da praga epsifila (?) é semelhante,
compatível...
O SR. MARCUS VINÍCIUS - Em populações naturais é difícil vermos
ataques de pragas porque existem pouquíssimos elementos por hectare.
Fiz um trabalho, há dois anos,

e pude

verificar na regeneração natural

do cedro o ataque de epsifila, mas, como já falei, essa praga fica limitada a sete
metros de altura, depois ela não acontece mais. Nas populações naturais de mogno
só

encontramos

crescimento

grandes

e ataque

diâmetros,

de pragas,

razão

porque

pela

qual

fica

as populações

difícil

naturais

comparar
de mogno

constituem-se apenas de grandes árvores.
O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA - Obrigado pela informação.
O SR. PRESIDENTE

(Deputado

Luciano Pizzatto)

- Gostaria

de

completar com mais algumas informações. O senhor concorda que a madeira é a
base econômica para a região?
O SR. MARCUS VINÍCIUS - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Luciano Pizzatto)

- Quanto àquela

questão levantada pelo Ministério do Meio Ambiente de não se gerar empregos
estáveis ...
O SR. MARCUS VINÍCIUS - Na minha opinião, gera emprego, sim.
O SR. PRESIDENTE

(Deputado

Luciano

Pizzatto)

- Empregos

estáveis?
O SR. MARCUS VINÍCIUS - O grande problema é que ela possui um
caráter migratório. Na verdade, o que se faz hoje principalmente com o mogno é a
garimpagem de madeira. O mogno é explorado dessa forma e quando as reservas
se esgotam ele tende a migrar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Luciano Pizzatto) - O senhor, então,

acha que gera emprego.
O SR. MARCUS VINÍCIUS - Gera empregos que terão

durabilldade

igual à que tiver a exploração de mogno naquela região.
O SR. DEPUTADO

GILNEY VIANA - O senhor não é favorável

à

moratória?
O SR. MARCUS VINÍCIUS - A moratória pura e simples, não. Acho
que deve haver um programa de implantação dessa moratória e também não pode
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haver

simplesmente

a proibição

da exploração

do mogno.

Ela tem

de ser

restringida.
O SR. PRESIDENTE
interrompê-lo,

(Deputado

Luciano Pizzatto)

- Desculpe-me

mas o Dr. Paulo José Prudente Fontes, do IBAMA, quer fazer-lhe

uma pergunta.
O SR. PAULO JOSÉ PRUDENTE FONTES - Marcus Vinícius, não sei
se este é o momento certo para se estabelecer a discussão, mas você fez algumas

afirmações e eu gostaria de fazer algumas considerações, porque em encontros
como este ouvimos alguns dados que nos preocupam, porque esses dados são
lançados e o I BAMA depois tem de correr atrás para justificá-los ou não.
Quando você diz que 80% da exploração do mogno é ilegal, e o faz de
uma maneira muito genérica, eu não sei de que área está falando, em que situação
isso ocorre, como chegou a esse dado e qual a metodologia utilizada. Então,
simplesmente lançar um dado como este, acho meio complicado.
A Portaria nº 048, que saiu em julho, traz uma série de conseqüências
com relação à ATPF, vindo inclusive já preenchida, recebendo todo um controle, o
que não coincide com a sua informação.
Com relação a outra afirmação sua de que o plano de manejo existe
simplesmente no papel, mas não está implementado, acabei de dizer que visitamos

23 planos de manejo de dez empresas e todos eles estão implantados, o que
representa quase 80% do mogno exportado no País. Então, não é bem assim. Para
se fazer a afirmação de que não há nada em campo precisa-se de um dado mais
consistente. Que os planos de manejo precisam ser melhorados e realmente
implementados em toda a sua plenitude, não há dúvida.
Só gostaria de fazer essa observação e dizer que também discordo da
sua afirmação de que o mogno pode ser plantado, porque a pesquisa revela outra
coisa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Vamos ser bem
objetivos, por favor, para evitar polêmica. Um dia vamos fazer um seminário sobre o
mogno.
O SR. MARCUS VINÍCIUS - Serei bem objetivo. Com relação aos
80%, quando mencionei esse dado, acho que o senhor não percebeu, referi-me ao
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Estado do Acre e a um levantamento

do Instituto do Meio Ambiente

do Acre,

realizado pelo Expedito, na corrente onde passa o mogno.
Quanto à ATPF, estou relatando um fato que acontece historicamente.

Se a Portaria nº 048, que foi assinada há duas semanas, vai mudar isso, ótimo.
Com relação à execução de planos de manejo, possa afirmar, sem
dúvida alguma, inclusive gostaria que você consultasse o seu colega Jaime, pois
ele foi uma das pessoas que me relataram isso e pude verificar na prática, que eles
são elaborados, mas não são executados. A exigência de responsável técnico é
recente, pois antes as pessoas que elaboravam esses planos não tinham vínculo
algum com a sua execução, era como se um engenheiro fosse construir uma casa
ou uma ponte e depois, se ela caísse, ele não fosse responsabilizado. Talvez a
Portaria nº 048 tenha mudado isso também.
Quanto ao plantio de mogno, plantio homogêneo e tradicional de
reflorestamento, não tenho notícia alguma de sucesso. Se você tem, ótimo; apenas
mostrei uma técnica que pode ser usada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Em relação à
responsabilidade técnica, gostaria de esclarecer que não é necessária portaria
alguma para cobrá-la, o que falta é cobrar-se a responsabilidade técnica, pois já
existe legislação em vigor.
Convido a fazer

uso da

palavra o

Dr. Gabriel Gasparetto,

representante da AIMEX - Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do
Pará.
O SR. GABRIEL GASPARETTO - Obrigado, Deputado. Em nome do
Presidente, Danilo Remar, a AIMEX agradece o convite para fazer a sua exposição
e congratula-se com V. Exa. pela oportuna reunião técnica para debatermos esse
assunto tão polêmico e complexo.
Inicialmente, eu me permitiria ler o posicionamento da AIMEX e, em
seguida, fazer alguns comentários.
O art. 2° do Projeto de Lei do Deputado Gilney Viana suspende todas
as autorizações de corte do mogno já concedidas através de planos de manejo
florestal sustentados, aprovados pelo IBAMA. Esta medida, de imediato, criará um
grave problema social para os Estados amazônicos que exploram, industrializam e
comercializam essa espécie florestal, pois significará a demissão de centenas de
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trabalhadores,

tanto no âmbito daqueles que têm suas atividades

nas indústrias,

como daqueles que têm suas atividades no campo, absorvidos pela execução dos
projetos de manejo.
Já o art. 3° propõe estabelecer, após findar

o período de proibição do

corte de comercialização do mogno, critérios e normas necessários para a definição
do plano de manejo sustentado.
Ora, essa medida caracteriza um desconhecimento total da ciência
florestal e um desrespeito aos técnicos, pesquisadores e entidades de pesquisa
florestal, que estão trabalhando para cada vez mais consolidar o manejo florestal
como forma racional de exploração dos recursos florestais da Amazônia.
Considere-se também que uma medida dessa natureza não trará
benefício algum para a preservação do mogno. Basta tomarmos como exemplo a
castanheira, que está proibida de corte há mais de dez anos, mas o que se observa
é o lamentável episódio da quase completa e estéril devastação e inviabilização
econômica e social dos castanhais produtivos do Pará e de outros Estados da
Amazônia pela ação contínua da ampliação das derrubadas em corte raso para a
implantação de atividades agropecuárias. Mesmo não sendo derrubada, a
castanheira morre pela ação do fogo, quando da queima da biomassa, por ocasião
do preparo e limpeza da área para a implantação dessas atividades agropecuárias.
Não tem fundamento justificar que a implantação das fazendas para
criação de gado ocorreu em decorrência da abertura de estradas feitas pelos
madeireiros. No sul do Pará e também em Rondônia e em Mato Grosso, a
implantação de fazendas começou muito antes do início da industrialização do
mogno. A primeira serraria surgiu no sul do Pará, área de ocorrência natural do
mogno, abrangendo os Municípios de Santana do Araguaia, Conceição do
Araguaia, Redenção, Rio Maria, São Félix do Xingu, Tucumã e Altamira, por volta
de 1971.
Nessa época, os Municípios de Rio Maria, Xinguara e Tucumã nem
existiam. Entretanto, as fazendas para criação de gado naquela região começaram

a ser abertas por volta de 1957, e a partir de 1966, com muito mais intensidade, em
decorrência da criação dos incentivos fiscais do Governo Federal através da
SUDAM.
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Grandes projetos foram implantados principalmente nos Municípios da
região do sul do Pará, o mesmo acontecendo

em outros Estados, como Mato

Grosso e Rondônia.
Por volta dos anos 57 até 1971, como não existiam serrarias na região
sul do Pará, a implantação dos grandes projetos agropecuários acarretou a queima
pura e simples de milhões de metros cúbicos de madeira, principalmente o mogno.
Esse

desperdício

não-governamentais

mereceu

um estudo

profundo

por

parte

de organizações

e entidades de pesquisa, com o objetivo de mostrar ao mundo

a realidade dramática desses fatos. Se não fossem os madeireiros instalarem-se
nessa região a partir de 1971, inclusive aproveitando as árvores provenientes das
derrubadas

para a implantação

dos projetos pecuários, o que teria acontecido?

Simplesmente mais madeiras teriam sido transformadas em cinzas e os Estados e
Municípios deixariam de arrecadar impostos e absorver a mão-de-obra

rural, e o

País perderia milhões de dólares em divisas porque os projetos para criação de
gado continuariam, como estão continuando a se ampliar até hoje.
Na década de 70, a delegacia do Pará do então IBDF, ao realizar um
inventário florestal em uma área existente no recém-criado Município de Xinguara,
diagnosticou

uma elevada

concentração

de mogno

por hectare

e propôs

à

administração superior do IBDF, em Brasília, a criação da Floresta Nacional do
Mogno. O desinteresse manifestado inviabilizou essa proposta. Essa área foi
transformada em pastagens e Xinguara, hoje, é um dos Municípios do sul do Pará
que apresenta o maior índice de desflorestamento, o que contrasta com a atividade
madeireira com fins industriais, que cada vez mais, quando realiza cortes, apenas o
faz quanto às espécies comercializáveis adultas, isto é, de forma seletiva,
ensejando o crescimento de espécies menores e a sua regeneração natural, de
regra atuando no processo de condução da regeneração atual através de métodos
silviculturais que vêm sendo pesquisados.
É improcedente afirmar que o mogno está em extinção, haja vista que
tal espécie ocorre em uma longa faixa territorial da Amazônia de cerca de 1,5
milhão de quilômetros quadrados, um terço da Amazônia, e já é objeto de diversos
projetos de reposição florestal. Essa assertiva é comprovada em profundo estudo
realizado por renomados pesquisadores e cientistas, denominado "Reservas
Naturais e Artificiais de Swietenia Macrophylla King na Amazônia Brasileira numa
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Perspectiva
participantes,

de Conservação",

estudo esse que já foi citado aqui e um dos seus

Dr. Natalino, encontra-se presente.
A afirmativa, contida na justificativa

do Projeto de Lei nº 1008/95, de

que o contrabando de madeira de mogno abrange 1 milhão de metros cúbicos e
provoca uma evasão anual de divisas da ordem de 1,2 bilhão de dólares é
infundada, caluniosa e leviana. Possivelmente esse dado equivocado foi levado ao
Deputado e serve apenas para denegrir a imagem do próprio País e subsidiar
ONGs no exterior que vivem a promover campanhas agressivas e mentirosas que
têm como único objetivo o exagero e a distorção dos fatos para ..

(Falha na

gravação) ... publicitária contra o filme exibido pela ONG, "Friends Of The Earth"
(Amigos da Terra), em sua campanha contra a importação do mogno brasileiro,
filme este que denegria a imagem do Brasil e tinha como objetivo somente angariar
mais recursos junto aos contribuintes daquela ONG. Cópia do documento recebido
do Ministério das Relações Exteriores foi entregue aos Deputados, e os
interessados podem tomar conhecimento deles.
O valor de 1,2 bilhão de dólares representa mais que o total das
exportações brasileiras de produtos serrados e manufaturados de madeira no ano
de 1994, que foi de 1,06 bilhão. Fonte: Secretaria do Comércio Exterior.
O volume de 1 milhão de metros cúbicos de madeira tidos como
contrabandeados representa cerca de cem navios com capacidade de 8 mil
toneladas, a capacidade média dos navios que transportam madeira. Isto também é
equivalente, para uma outra forma de comparação, a

66 mil e 500 caminhões.

Diante desses significativos números, seria possível que o equivalente a dois navios
por semana fosse carregado sem que jamais alguém, fossem cidadãos ou
autoridades envolvidas em todo o procedimento de exportação, entre elas a Receita
Federal, o IBAMA, a Secretaria de Fazenda Estadual, o Ministério da Agricultura,
as companhias de docas e, principalmente, todos os sindicatos de trabalhadores
em operações portuárias, que têm seus salários decorrentes diretamente do volume
de carga embarcado, jamais tivesse visto e denunciado um navio sequer?
Por outro lado, o Governo brasileiro, desde o ano de 1990, passou a
controlar as exportações

de mogno através de um rigoroso sistema de

contingenciamento, que vem decrescendo ano a ano. Por exemplo, em 1990, era
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de 150 mil metros cúbicos e neste ano de 1995 não deve chegar a 90 mil metros
cúbicos.
A falta de infra-estrutura

de alguns

órgãos

federais

e estaduais

existentes na Amazônia, que não conseguem exercer um rígido e rigoroso controle
na exploração

e comercialização

dos

produtos

serrados e manufaturados

de

madeira, não justifica a generalização de uma medida arbitrária e ideológica, que
somente trará prejuízos à socioeconomia dos Estados amazônicos que exploram,

industrializam e comercializam o mogno e desmotivará os esforços que vêm sendo
empreendidos para superar o tradicional sistema extrativista que caracteriza não só
a exploração do mogno, mas, também, das demais espécies florestais.
A esse respeito, levamos ao conhecimento dos presentes que
inúmeros projetos, não só de manejo florestal, mas também de reflorestamento,
utilizando o mogno consorciado com outras espécies nativas da Amazônia, estão
sendo implantados em larga escala, com resultados positivos.
Diante da crescente demanda dos reflorestamentos e conseqüente
procura por sementes florestais de espécies nativas da Amazônia, a AIMEX, numa
atitude pioneira, está construindo um laboratório de sementes florestais, com o
objetivo de fomentar o reflorestamento das áreas alteradas e improdutivas. Esta
obra, que vem sendo realizadas com recursos próprios AIMEX, em terreno rural
adquirido para essa finalidade, está com seu cronograma em dia, com previsão de
conclusão da primeira etapa de um complexo maior para o primeiro trimestre do
ano que vem.
Dentre as sementes que estarão disponíveis para o reflorestamento
encontra-se, naturalmente, o mogno, cujas árvores e matrizes já estão sendo
catalogadas nos diversos projetos de manejo florestal de propriedade dos
associados da AIMEX.
Levamos também ao conhecimento de todos que a AIMEX está
participando, em conjunto com a Confederação das Indústrias do Estado do Pará, a
Universidade Federal do Pará, o Museu Goeldi, a SUDAM, a EMBRAPA, a CPATU,
o IMAZON, o IBAMA e a SECTAM, de um projeto denominado Silvicultura, Manejo
e Conservação do Mogno no Estado do Pará. Cópia desse projeto está aqui, para
os interessados. É a primeira participação concreta e objetiva, interinstitucional, no
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Estado

do

Pará,

não-governamentais

envolvendo

iniciativa

privada,

Governo,

organizações

e as áreas acadêmica e de pesquisa.

Pelas considerações

acima expostas, concluímos

que a proibição

ao

corte e à exploração do mogno não trará nenhum benefício ambiental, mas

somente comprovará a incapacidade do Governo para administrar um problema
sem lançar mão do uso de medidas radicais que somente provocarão

o

agravamento do desemprego em nosso País. Melhor seria rever os postulados
existentes, totalmente caducos para a realidade de ocupação da Amazônia, com
desenvolvimento equilibrado do seu ecossistema, abordando a verdadeira causa e
não os efeitos ligados ao mau uso dos recursos florestais. Torna-se importante
frisar que a atividade industrial madeireira deve ser

considerada como uma

atividade-fim, ou seja, integrando indústria e floresta ao mesmo tempo. E para que
isso ocorra é necessária a união de esforços para mudar a política fundiária,
adequar a política florestal e, sobretudo, o próprio manejo à realidade da Amazônia
e incentivar o reflorestamento de áreas degradadas. Senão correremos o risco de
continuar perpetuando a atividade itinerante baseada no extrativismo puro e
simples, no qual a atividade madeireira seria um meio para se chegar a outros.
Farei agora alguns comentários sobre alguns aspectos mencionados e
outros não mencionados, mas que entendemos que merecem referência para o
conhecimento de V. Exa.
Começaremos por uma fato citado há pouco: responsabilização de
técnicos. Achamos fundamental que os técnicos sejam responsabilizados, porque
às vezes não segue ele próprio as orientações técnicas. Por um mal existente em
nosso País, dificilmente alguém é responsabilizado por alguma coisa. Por isso,
entendo que os técnicos deveriam ser responsabilizados, porque, sabendo que
poderiam ser punidos, certamente levariam mais a sério o seu trabalho, até o ponto
de, eventualmente, denunciar uma empresa que não estivesse acatando aquilo
que, comprovada e tecnicamente aceito, deveria ser implantado. Só que não
entendemos que essa responsabilidade deve limitar-se a técnicos, a essa área. A
questão da responsabilidade é um problema brasileiro. Ela tem que ser revista para
imposição a qualquer área. Os exemplos existem aos milhares, em todo o País.
Basta citar - e não vai aqui nenhuma ofensa a ninguém, porque não fui eu quem
disse - o exemplo do ex-Presidente do Partido dos Trabalhadores, que disse que
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no Congresso há trezentos picaretas. Não aconteceu nada com ele, que denunciou,
nem com nenhum dos eventuais prováveis trezentos picaretas.
Temos que levar mais a sério e responsabilizar todos aqueles que não
estejam fazendo

o que precisa ser feito neste País, inclusive os empresários. Mas

passando por todos: empresários, técnicos, se for o caso, membros do Governo,
padres, sindicalistas, estudantes, qualquer um precisa ser responsabilizado

naquilo

que diz. Ê muito fácil fazer acusações levianas tentando transformar os outros em
únicos responsáveis por algum problema que ocorra no nosso País.
A questão das CITES é outra que nos preocupa. Ela foi mencionada

aqui en passant, mas, para as pessoas que eventualmente não saibam,

no

aspecto madeira, elas têm três anexos: o Anexo 1, proibição de comércio;o Anexo
2,

rígido controle do comércio, envolvendo todos os mais de 130 países

signatários; e o Anexo 3, restrição de comércio, para a espécie incluída, para o país
que solicitou.
Na reunião do ano passado em Fort Lauderdale houve a tentativa,
pela segunda vez, de se incluir o mogno no Anexo 2. Mais uma vez foi derrotada
essa proposição da Holanda. Acontece que imediatamente após a Costa Rica
resolveu propor a sua inclusão no Anexo 3. Não porque a Costa Rica estivesse
preocupada com a preservação do seu mogno, que lá só existe em poucos parques
florestais, e há alguns anos a Costa Rica não exporta mogno, mas porque, por
esses submundos pouco explicados da vida, se

um determinado país

não

consegue fazer de uma maneira, vem um terceiro país e tenta criar um complicador.
Como é que funcionaria o Anexo 3? Ele simplesmente diz que o país que pediu,
no caso a Costa Rica, só exporta se houver autorização através de uma licença de
exportação especial. E a CITES consultou o representante da Costa Rica sobre se
queria incluir só o que está na Costa Rica, o que está na Costa Rica mais o que
está nos Estados produtores, entres eles, principalmente, Brasil e Bolívia, ou se
estes dois

mais os plantios, que envolveriam Indonésia, Malásia e países que

façam plantios, onde não haja a espécie de maneira natural. A Costa Rica
respondeu que queria dentro da Costa Rica e dos países produtores, o que afetaria
o Brasil e a Bolívia principalmente.
O que diz o certificado de origem? Diz, simplesmente, emitido pelo
Brasil, que a madeira saiu do Brasil. Mais nada além disso. O problema está na
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Costa rica. O que

aconteceu

no dia 16 de novembro, quando isso começou? A

\/1/WF divulgou no País inteiro comunicados, que saíram em dezenas de jornais,
segundo os quais essa medida do certificado de origem, do Anexo 3, significava um
atestado de que o mogno do Brasil é insustentável e que o único país que garantia
a extração legal da madeira era a Costa Rica, distorcendo completamente um fato
que existe numa convenção, aproveitando isso para gerar informação que vai fazer
com que aquelas pessoas que acreditam naquela organização sintam que ela está
defendendo

o mundo, o que melhora as suas contribuições, de uma maneira

leviana, caluniosa e irresponsável. A maneira leviana com que certas organizações
ambientalistas distorcem os fatos nos preocupa, inclusive quando alegam que uma
convenção tem sistemas sérios, que isto não complica nada, pretendendo incluir o
mogno no Anexo 2, que é apenas uma forma mais rigorosa de controle.
Volta e meia acusam empresários de saírem do setor em que
trabalham para ocupar função de Governo, o que é tido como incompatível. Há
casos recentes de pessoas

que saíram do Governo. Mas quando ocorre o

contrário, alguém sair de uma ONG e trabalhar no Governo, ninguém vê nenhuma
incompatibilidade nisso. Acho que esse tipo de coisa devia ser levado em conta
para todas as áreas.
Os aspectos principais que nos preocupam neste projeto de lei são os
de que provavelmente ele será contraproducente naquilo com que se preocupa:
primeiro, proteger nosso meio ambiente e, segundo, tentar, talvez, dar estabilidade
aos empregos, tema de uma das perguntas que vêm sendo repetidas aqui. Será
que alguém tem a ilusão de acreditar que se houver uma proibição de exploração e
comercialização de mogno durante cinco anos os empresários continuarão pagando
seus trabalhadores por cinco anos para no final desse período retomarem a
produção? Ou eles demitirão todo o mundo? Que condições há para trabalhar se
não se pode comercializar uma madeira? Este é um aspecto ligado ao trabalhador.
E o aspecto ligado à própria conservação da floresta?
O que mais garante que qualquer

madeira possa ser bem

conservada é o alto valor que essa madeira possa ter. No momento em que uma
madeira não puder ser comercializada, ela deixa de ter valor. Se uma madeira
deixar de ter valor porque não pode mais ser explorada, nem comercializada,
ninguém mais se preocupará com ela, e cessarão todos
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os esforços que vêm

sendo

feitos pelo setor, e que vêm crescendo

nestes últimos tempos.

Projetos

como este aqui serão deixados de lado. Serão perdidos, provavelmente,

todos

aqueles que já começaram, porque ninguém mais fará investimento numa coisa que
não possa ser usada, e a madeira, provavelmente, será derrubada para fazer lenha
para padarias, olarias ou outras coisas no nosso País . Então, é preciso

analisar

com muita cautela se o que se pretende como resultado num projeto como este
pode ser obtido, porque talvez não se esteja analisando com o devido cuidado que
o resultado pode ser inverso ao que se pretende.
Para uma consideração final, queria fazer uma análise do trabalho dos
pesquisadores do Estado do Pará, que já foi mencionado aqui. Com todo o respeito
a um pesquisador que admiro muito, que é o Dr. Natalino, alguns resultados talvez
não levem em conta o que foi analisado pelo próprio trabalho. O trabalho diz que a
área de ocorrência do mogno é de 1 milhão e 500 mil quilômetros quadrados. O

trabalho diz que existem terras indígenas que ocupam 22% dessa área. O trabalho
diz que a média de volume encontrado é de 0,4 metros cúbicos por hectare. Mas o
trabalho diz, também, que apenas um terço dessa área, que tem cerca de 500 mil
quilômetros quadrados, corresponde às áreas de reservas naturais disponíveis. O
que significaria isso? Que os outros dois terços são áreas protegidas - reservas
indígenas e parques - ou já foram todos utilizados. Por isso, só teria sobrado um
terço. E como conseqüência dessa área de apenas um terço, imagina-se que só
existiriam 32 anos de utilização de mogno pela frente.
Acontece que mais para trás o trabalho fala que se

toma como

pressuposto que nas últimas duas décadas foram explorados cerca de 5 milhões
de metros cúbicos, ou seja, aceita-se que só foram explorados 5 milhões de metros
cúbicos de toras. Um milhão e meio de quilômetros quadrados vezes 0,4 são 60
milhões de metros cúbicos. Se eu deduzir os cinco que já foram explorados, ainda
fico com 55 milhões de metros cúbicos. Cinco milhões de metros cúbicos são 8%
da área toda. Se eu somar esses 8% aos 22% de área indígena e, talvez, mais 3%
de parques, tenho um terço dessa área que, talvez, não possa ser levado em conta
para fins comerciais, mas onde existe mogno. Só não posso levar em conta para
fins comerciais. Mas sobram dois terços, e não um terço. Conseqüentemente, no
mínimo, eu dobraria os 32 anos que estão aqui, passando para 64 anos. O outro
aspecto é que ele levou em conta uma utilização por ano de 500 mil metros
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cúbicos. O

próprio IBAMA nos disse, aqui, que o limite atual está em 300 mil

metros cúbicos de exploração.
utilizando dois terços, que é o que existe

Com isso, aumentaríamos,

de fato de área disponível para exploração na Amazônia, e o volume de 300 mil
metros cúbicos, para 120 anos o tempo de utilização do mogno. E não apenas 32,
como está no trabalho. São 120 anos, se não fizermos, Deputado, absolutamente
nada. Apesar de ter feito algumas críticas a ONGs aqui, não resta dúvida de que a
pressão de forma global, e não individual, às vezes exagerada por algumas, tem
tido efeitos no setor produtivo. Temos nos esforçado para fazer alguma coisa.
Pode ser pouco, perto do que se precisa, mas é muito, comparado com o que
existia há trinta anos: nada. Todo esse esforço terá sido em vão, se não pudermos
mais trabalhar com determinada madeira.
Quero dizer que com essa avaliação de 120 anos, na minha conta, e
de 32, na outra, seja o número que for, no momento em que continuarmos com os
trabalhos de manejo florestal, plantios específicos e incentivos às pesquisas, que é
o que precisamos ... Não há no mundo solução transportável para nossa Amazônia.
Ninguém tem uma floresta como a Amazônia. Não existe receita pronta de como
plantar aqui e resolver problemas como os de insetos que atacam e de técnicas
que talvez ainda não estejam no ponto adequado. Mas não posso acreditar que
nossos pesquisadores brasileiros não tenham capacidade técnica de encontrar
essas soluções, e no momento em que

encontrarmos mais soluções, porque

algumas já temos e outras coisas já estão sendo feitas, tenho absoluta certeza de
que a exploração racional, de uma forma ou de outra, através desta ou daquela
forma técnica, perpetuará a existência do mogno.
Este é o ponto principal.
(Não identificado) - Gostaria, em primeiro lugar, de considerar
positivos a presença e o depoimento do

representante da AIMEX, Sr. Gabriel

Gasparetto, mesmo porque o objetivo é justamente envolver todos os segmentos
que têm interesse de ordem comercial, ideológica, ambiental ou institucional. A
audiência programada pelo Deputado Luciano Pizzatto cumpriu seu objetivo, na
medida, também, que abrange os vários aspectos enfocados.
Não vou discutir origens de dados, mesmo porque V.Sa. anda
contestando dados não só justificados por nós em nosso projeto, mas de outros
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expositores, o que revela que temos uma certa dificuldade de lidar com os dados
existentes.
AIMEX,

Isso, se vale para um, deve valer para os outros, inclusive para a

lembrando

que, em princípio,

ainda não invalida

nenhuma

afirmativa.

Vamos deixar tudo na mesa para, depois, lançarmos mão de mecanismos
podem

não ser os de hoje, mas depois, pelas pesquisas e contestações,

conduzir o Relator a um procedimento que seja

que

podem

mais adequado e, nós outros, ao

convencimento de que erramos a mais ou a menos.
Não

vou

travar

uma

polêmica

nesse

sentido,

porque

estou

relativizando, embora ela seja muito importante.
Gostaria de fazer-lhe as seguintes perguntas: V.Sa. tem conhecimento
da exploração

ilegal do mogno? Os associados

exclusivamente
associados

no padrão

do AIMEX

legal?

explorem,

Existe
comprem

da AIMEX fazem a exploração

alguma

circunstância

ou, de alguma

forma,

em que

os

aproveitem

comercialmente o mogno que vem de área indígena, principal reserva de mogno no
Brasil?
Também

gostaria de saber sobre a experiência

de plantio que a

AlMEX tenha feito, ou esteja fazendo, que possa eventualmente apontar uma saída
para a AIMEX,

para os produtores

e

para os exportadores

que não seja a

exploração da tora, ou uma exploração com um manejo que tem sido questionado.
Não vamos chegar a uma conclusão

porque a discussão promete prosseguir.

Quero também emitir uma opinião: ao colocarmos em discussão o
projeto, nosso objetivo não é impedir que haja indústria madeireira, mas sim que

ela incorpore nos seus procedimentos o

conceito e a

prática da sua

sustentabilidade, inclusive, na exploração vegetal e, especialmente, do mogno. Este
é o nosso grande objetivo e, em torno dele, podemos fazer acordos. Fora disso,
podemos ser derrotados, mas não faremos acordos.
Então, algumas dessas questões, que considero de ordem política,
aparecem na carta que V.Sa. nos enviou e também na exposição, como também
outras

que

nós

apresentamos

publicamente,

ou

as

ONGs

apresentam

publicamente, fazem parte do debate. Não vamos excluí-las, porque a política é
justamente a expressão de grupos de interesses ou de opiniões a respeito dos
acontecimento sociais, mesmo que, às vezes, sejam travestidos com dados ou
conceitos aparente ou puramente técnicos.
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Vou dar minha opinião, para que V. Sa. saiba qual a base conceituai
que temos. Na verdade, a base conceituai que estamos querendo trabalhar para a
Amazônia, no sentido da sua ocupação e exploração de suas riquezas naturais, não
é a desse projeto, é outra, na qual estamos avançando e que queremos

Governo incorpore.É

que o

que toda ocupação tem de ter submissão ao conceito de

sustentabilidade, sob os diversos aspectos, e necessariamente teremos que mudar
o Código Florestal, a Lei do Imposto Territorial Rural e todas as outras codificações
infra-legais que, às vezes, têm sido abusivas. Teríamos menos problemas, se
tivéssemos essa legislação, essa conceituação.
Finalmente, qual seria o prejuízo para a AIMEX, que V. Sa.
representa, se fizéssemos uma moratória de cinco anos? Teria um prejuízo
quantificado? O estoque de madeira existente, se existe estoque, quanto tempo
alimentaria as atividades normais dos associados da AIMEX?
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Com a palavra
o Dr. Gabriel Gasparetto.
O SR. GABRIEL GASPARETTO - Sr. Deputado, fico feliz porque V.
Exa. fez quatro perguntas que considero da maior importância e que me dão
oportunidade, inclusive, de mostrar nosso

ponto de vista. Primeiro: exploração

ilegal, principalmente aquelas vinculadas às áreas indígenas. O que a AIMEX acha
disso? Em 1993, a AIMEX tentou organizar uma espécie de comissão quatripartíte
para fazer fiscalização da exploração nas áreas indígenas. Envolvendo quem? A
AIMEX, a Tinder(?) - Trade Federation, que é uma federação de importadores da
Inglaterra, e, claro, não poderia deixar de ser, dois organismos governamentais
envolvidos nessa questão, que seriam a FUNAI e o IBAMA , porque, sozinhos, não
poderíamos entrar nessas áreas. O que pretendíamos com isso? Se nessas
fiscalizações

fosse

comprovado

que algum membro da AIMEX

estivesse

trabalhando de forma irregular - observados os trâmites legais de defesa a que
qualquer pessoa tem direito neste País -- e essa empresa fosse condenada, ela
seria excluída da AIMEX.É o máximo que poderíamos fazer, porque não temos
poder de polícia. Encaminharíamos a denúncia à Justiça, para que ela fizesse as
devidas avaliações dos acontecimentos. O que aconteceu, então? O representante
da Inglaterra chegou aqui dia 13 de julho de 1993. Para o dia 14 estava marcada
Pág.39

uma

reunião em Belém entre nossas duas entidades, a FUNAI

e o IBAMA. No

momento em que ele estava chegando em Belém, eu estava recebendo um fax da
FUNAI que declinava de sua participação numa comissão de fiscalização desse
tipo. No momento em que a FUNAI declinou de participar, imediatamente, o IBAMA
disse que não poderia fazer parte sem a FUNAI. O que aconteceu? Fizemos um
acordo somente entre as duas entidades: nós, membros da

AIMEX, nos

comprometíamos a não explorar ou adquirir madeira oriunda de reserva indígena,
embora entendamos ser este um assunto passível de discussão, porque o art. 231
da Constituição diz que o índio tem direito ao usufruto do que está em sua terra.
Mas não queremos polemizar esse aspecto, vamos aceitar a interpretação
majoritária de que não pode e não vamos comercializar. Só que ficou um acordo
entre duas entidades de

classe, não houve o respaldo que gostaríamos que

houvesse por parte do Governo, e não pudemos levar adiante um aspecto maior.
Ou seja, nós, evidentemente, não concordamos com nenhuma espécie de
exploração ilegal. Se ela existe ou não, fizemos um esforço talvez até maior do que
o esperado de uma entidade de classe, que não foi bem sucedido em virtude de o
Governo não querer participar. Nossa capacidade, portando, termina aí. Somos
uma entidade que tem sessenta empresas associadas, embora represente uma
parcela significativa das exportações do Estado do Pará, Estado que possui 3 mil
serrarias. Não podemos responder nem pelos nossos associados, porque não
temos poder de polícia sobre eles. Agora, endossamos qualquer atitude, coerente,
por parte do Governo, para fiscalizar, coibir e punir aqueles fazem exploração
ilegal.
No aspecto de experiências que nossos associados possam ter tido, já
plantamos, nos últimos dez anos, cerca de 7 milhões de mudas de mogno. Falando
apenas no mogno, que é a madeira mais visada e mais polêmica.
O estudo do Prof. Natalino diz que cerca de 60% dessas mudas têm
chance de se tornarem árvores adultas, porque muitos diziam que ia morrer tudo,
porque elas seriam atacadas pelos insetos. Pode ser que sejam atacadas e pode
ser, também, que ainda não tenhamos a solução total para o controle desse inseto.
Mas o que esperamos? Esperamos que um trabalho interinstitucional como este,
ou outro qualquer de alguém que leve a sério a questão e queira estudá-la,
encontre soluções técnicas, porque que não posso acreditar, como já disse, que
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não tenhamos

capacidade

de encontrar solução para os problemas.

Senão, não

estaríamos sentados aqui, estaríamos ainda na idade das cavernas, fazendo fogo e
esperando a vida passar. Se evoluímos, foi porque milhões de coisas, ao longo da
evolução, foram estudadas

e soluções foram encontradas.

Outra parte que julgamos muito importante é que o Governo e muitas

entidades ambientalistas e pessoas interessadas no assunto até agora estão dando
importância, que no nosso entendimento é exagerada, somente ao manejo florestal
sustentado. É importante, mas a nossa visão de sustentabilidade - com a qual
concordo plenamente, de forma genérica, não só para a indústria madeireira - é
mais ampla. Entendemos que o manejo florestal sustentado é uma alternativa para
a sustentabilidade maior. Uma segunda alternativa são os reflorestarnentos. O que
aconteceria, se já viéssemos fazendo reflorestamento em grande escala há vinte
ou trinta anos? Reflorestamentos que já deviam ter sido feitos com todas as taxas
que temos recolhido há quarenta anos, desde o Instituto Nacional do Pinho,
passando pelo IBDF, e

que visavam ao reflorestamento, e

que nunca foram

usadas nisso.
Hoje o País sofre uma imagem negativa que cai principalmente em
cima do empresário, quando urna parcela preponderante disso é do Governo. Se
tivéssemos feito esses reflorestamentos com o dinheiro que pagamos ao longo
desses quarenta anos, não estaríamos sofrendo toda essa pressão hoje em dia.
Mas ainda que tarde, podemos fazer. Está em tempo, ainda, de estimular e fazer
cada vez mais aquele pouco que estamos fazendo, 7 milhões de mudas até agora.
Acontece que o

IBAMA não aceita o reflorestamento, primeiro porque não tem

estímuto, tudo é feito com recurso próprio. Não existe nenhuma linha de
financiamento compatível com o sistema de reflorestamento. Não adianta dizer que
vou dar uma linha de financiamento para fazer reflorestamento, para começar a
pagar daqui a dez anos, se só vou ter essa madeira dando resultado comercial
daqui a trinta anos. Não adianta. Tem que ser compatível com o sistema de
reflorestamento.Então, o pouco que está sendo

feito é exclusivamente com

recursos próprios. E o lBAMA também não aceita o reflorestamento para efeito de
matéria-prima.
O mesmo assunto e totalmente contraditório. O INCRA, para dar um
título a um posseiro, numa primeira etapa, eventual propriedade numa segunda,
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quer que se prove um beneficiamento numa certa área. O que é um beneficiamento

para aquelas pequenas populações que lá moram, de comunidades e não de urna
empresa maior? É você plantar alguma coisa. Então, o que o caboclo faz? Põe
abaixo um pedaço da floresta e vai plantar mandioca. Com isso, pode provar que
fez um beneficiamento. Destruiu um pedaço da floresta, não teve benefício algum,
só para tentar conseguir o seu título de terra. Por conta disso, o INCRA não
entende que a floresta é um patrimônio altamente importante, no conceito atual de
sustentabilidade, que precisa ser conservado e utilizado de forma racional, e taxa o
empresário que tenha floresta com o mais alto percentual de TR que existe,
desestimulando a manutenção da floresta e estimulando, ao contrário, que, de uma
forma ou de outra, legalmente ou não, essa floresta seja colocada abaixo, para que
ele tente ao menos se beneficiar de impostos menores, já que ele está pagando
caro para a manutenção de um patrimônio que, por outro lado - o lado ambiental -,

é tido como quase intocado, quando se chega ao exagero. Quer dizer, isso é
completamente contraditório. Temos de reformular esse tipo de cobrança de
imposto e estimular que o imposto de quem tem uma floresta e visa a sua
conservação para fins ainda que comerciais, mas levado por todos os tipos de
legislações ou técnicas que se julguem adequados para a sua manutenção, não
seja um desestímulo a essa manutenção.
Por fim, qual o prejuízo que essa moratória de cinco anos poderia
causar ao setor? O prejuízo maior não é a conta exata, no bico do lápis, da
quantidade de mogno que vai deixar de ser exportada durante esses cinco anos.
Isso é muito fácil de fazer, qualquer um faz. O prejuízo é de conceito e de
credibilidade. O nosso Governo diz que vai fazer uma coisa - isto aconteceu muito
no passado, tem acontecido menos no atual Governo, mas ainda acontece - e
amanhã vem uma pessoa do Governo e faz aquilo que disse não iria fazer.
Perdemos a confiança no Governo e no sistema, por mais que depois venham
outros, eleitos, e digam: "Não, agora mudou tudo, porque sou honesto. Não vale o
que está para trás; daqui para a frente, será uma maravilha". Vamos nos sentindo
desestimulados. Então, o prejuízo maior não é o do valor das exportações que
serão feitas, é o desestimulo ao conceito de reflorestamento, de manejo, de
investimentos, visando ao longo prazo, porque são gerações. Uma geração de
árvore adulta é quase uma nossa geração de vida. Talvez possamos ver uma
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geração de crescimento de árvore adulta e nada mais do que isso. Se isso não for
estimulado de uma forma séria, consistente e permanente,

uma vez cortada essa

confiança no sistema, daqui a cinco anos o empresário não vai acreditar. Esse é o

principal aspecto que nos preocupa, não tolher a nossa vontade. E até as pressões
ambientalistas que vêm acontecendo nos últimos tempos nos motivaram - aqueles
empresários sérios, porque também existem os que não o são, como em qualquer
outra atividade -- a conservar, e o maior conservador da floresta é o industrial
madeireiro. A Amazônia tem, em um hectare, trezentas a quatrocentas árvores.
Comercialmente, não cortamos mais do que dez num hectare, porque as outras não
são comerciais. Ficaram lá trezentas a quatrocentas árvores.
(Não identificado) - Mas derruba.
O SR. GABRIEL GASPARETTO - Mas tem que derrubar! Tem que
transformar, porque, numa atividade produtiva, o principal é que se reponha, para
perpetuidade da floresta. Este é o aspecto principal. Vem, depois, a atividade
agropecuária, e não ilegal, porque a lei permite - 50% pode, e devasta-se 50%, a
corte raso.
(Não Identificado) - Concordo com o senhor. O estoque que há é
suficiente para quantos anos?
O SR. GABRIEL GASPARETTO - Na minha avaliação, gostaria que o
Prof. Natalino fizesse uma reavaliação, para verificar se pode haver sentido nisso
que eu disse, o estoque daria para 120 anos.
(Não Identificado) - Não, estou-me referindo ao estoque de madeira
cortada.
O SR. GABRIEL GASPARETTO -

Isso não sei dizer. Não sei,

porque, eventualmente poderíamos saber das empresas associadas a nós, mas
esse tipo de controle a entidade não faz. Isso cabe a cada empresa e à fiscalização
do IBAMA, que, melhor do que ninguém, poderia dar essa resposta.
(Não Identificado) - Para terminar, Sr.
contestando

Gabriel, V.Sa. estava

nossa afirmação de que os madeireiros abrem estradas não

autorizadas e o fazem em função de exploração ílegal de madeira, especialmente
de mogno. Não conheço bem o Pará. Vou, então, restringir-me somente ao Mato
Grosso, que conheço, inclusive suas estradas, sei onde está o correntão, onde está
o jagunço. O correntão é para não deixar ninguém passar na estrada, que é privada
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e que pensam ser pública. Exatamente para explorar a madeira e retirar mogno.
Temos, particularmente,

algumas fundiárias

V.Sa.,

remeter

podendo

depois

privadas já citadas. Vou citar para

o nome dos madeireiros.

Verificarei

se são

associados da AIMEX - parece que não são. Eu gostaria de saber quais são os
associados dessa entidade, no Mato Grosso.

O SR. GABRIEL GASPARETTO -A AIMEX é uma entidade de classe
do Estado do Pará.
(Não Identificado) - Então, o senhor está livre dessa. Mas a
categoria de madeireiros não está. Com relação aos cintas-largas, aos araras, aos
maniquaras, no Vale do Guaporé, em Mato Grosso. Os cintas-largas de Juína até
Aripoanã, na direção de Rondônia; os araras, do Rio Branco, na direção do
Amazonas e Suruí ...
Madeireiro abre estrada ilegalmente, estabelece correntão sobre
estradas e explora ilegalmente mogno e outras madeiras.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Deputado,
temos mais escritos à sua disposição, mas isso não atinge à questão da AIMEX. É
óbvio que madeireiro abre estradas. Garimpeiro, pecuarista, todos fazem isso. E o
pior, em área indígena, fiscalizada pela União, e nada é feito. V.Exa. tem
insistentemente denunciado esse fato à FUNAI e acho que, muitas vezes, nem
resposta tem recebido. Isso é lamentável.
O SR. GABRIEL GASPARETTO - Para concluir, quero dizer que a
atividade madeireira é legal neste País. Quando houver denúncias específicas de
empresários que possam estar agindo ilegalmente,
denúncias fossem apuradas

gostaríamos que essas

individualmente, porque eu não gostaria

de

generalizar. Em qualquer classe posso generalizar, porque em qualquer uma vou
encontrar um elemento irresponsável. Esse é o aspecto, a generalização, que não
nos agrada em certas discussões.
Era o que tinha a dizer.
(Não Identificado) - Agradeço ao senhor. Assumo a Presidência,
enquanto o Deputado Pizzatto atende ao telefone.
Concedo a palavra ao Sr. Eduardo.
O SR. EDUARDO MARTINS - O que eu gostaria de fazer não é
propriamente uma pergunta, mas um comentário. Este Governo está iniciando um
Pág.44

processo e tem assumido

a atitude de discutir e aprofundar

a questão florestal.

Temos um documento produzido, temos feito uma discussão por todo este País. E
num processo político, o fundamental é não desqualificar o outro. O representante

da AIMEX disse uma coisa que, acredito, não contribui para o esforço que
queremos construir. Primeiro, porque ele joga para a desconfiança, em função de
processos e de trajetórias profissionais de pessoas. Em minha opinião, isso vai
gerar um problema, primeiro porque entendemos que ele é o interlocutor
fundamental e entendemos, também, que temos legitimidade para ser interlocutor,
porque estamos no Governo como membro do Poder Executivo. Com a sua
exposição, ele desqualifica o Secretário responsável pelas políticas nacionais,
inclusive a florestal que vai ser feita na Amazônia, o Presidente do IBAMA, que
também é egresso de uma ONG. Lembro que também o nosso Presidente vem de
uma ONG. Essas abordagens não contribuem, e para ser responsável, como ele
próprio disse no início, deveria, tendo alguma coisa objetiva e concreta a
apresentar, pô-la à mesa.
(Não identificado) - Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
A SRA. SENADORA

MARINA SILVA -

Bom dia, senhores.

Primeiramente, registro a importância desse debate para a juntada dos elementos
necessários ao parecer de um projeto de iniciativa do Deputado Gilney Viana. O
Relator está procedendo da forma que sempre esperamos acontecer

no

Parlamento.
Gostaria de me pronunciar depois do expositor, mas infelizmente
tenho uma agenda a cumprir, precisando ausentar-me em seguida, essa a razão de
minha antecipação.
Existe algo com relação a essa questão da Amazônia -- madeira, meio
ambiente, retirada da discussão da sustentabilidade -- que nos coloca um desafio.
Primeiro, queremos solução para os problemas. As pessoas que aqui estão, pelo
menos a grande maioria, vêm porque acreditam ser possível solucionar o problema
e começam a colocar na mesa algumas alternativas para resolvê-lo. Se
conseguíssemos fazer isso da forma que temos tentado, ano após ano, com
certeza não se estaria aqui discutindo a questão de uma moratória para o mogno.
Ano após ano, as pessoas de bom senso, com boa vontade, tentaram resolver o
problema da exploração da madeira.
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Ouvi a exposição do nosso representante do Acre, que tem pesquisas
naquele Estado, sobre a exploração

irregular de mogno, dizendo que 80% da

exploração é irregular. Quem acompanha minimamente a problemática do mogno

no Acre já saberia que se tratava daquele Estado, porque lá realmente a exploração
de madeira é irregular. Não é preciso pesquisar muito. Basta que o Padre Paulino
suba o Rio Laca(?), para descobrir que é irregular.
Tenho em mãos uma denúncia dos Vereadores da Câmara Municipal do
Município de Boca do Acre, que formaram uma comissão. Fiquei até emocionada
com o esforço deles, porque vejo Comissão de Deputados e Senadores tentando
enfrentar problemas gigantescos, como esse da madeira, e somos tão impotentes,
porque eles têm tanta força e tanto poder! Fico pensando nos Vereadores de Boca
do Acre. Parabenizo-os pela coragem. Eles dizem que o objetivo da Comissão
criada por eles é

investigar a questão da retirada irregular de madeira nos Rios

Antimari, lnauá, lnauini e Puruí, o uso incessante de venenos e pesticidas que
estão sendo utilizados na região e apurar a quantidade de madeira exportada nos
anos de 1993, 1994 e 1995. São vários objetivos muito ousados, eu diria até
mesmo corajosos.
Também informo que recentemente tivemos uma reunião com o
Presidente da República e levamos a S.Exª um problema que consideramos o
motivo desta reunião: encontrar alternativas para a retirada da madeira. E tivemos a
clareza de incorporar ao documento que apresentamos a preocupação manifestada
pelo Deputado Gilney Viana, o fato de que a nossa visão de sustentabilidade não
abrange apenas uma atividade, mas o conjunto das atividades na Amazônia, entre
elas a exploração da madeira.
Espero que diante da abertura desse leque de novas possibilidades
de crescimento, de melhoria da qualidade de vida, de geração de emprego e de
renda e respeito para os nossos Estados, a própria utilização da madeira não seja
tão fundamental como é, pelo menos para alguns, que possa haver uma
descentralização do foco madeira. Reconheço que a madeira é um patrimônio
importante da região amazônica, uma riqueza incalculável. O meu Estado poderia
ser economicamente viável, se utilizasse de forma correta e adequada a madeira.
Ouvi o Relator afirmar que ninguém dirá o que será feito depois que a
madeira for cortada. Mas acho importante. Gostaria de dizer, para os madeireiros
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do Acre, que ao invés de exportarem

os metros cúbicos, a madeira em forma de

prancha, fizessem móveis, cadeiras. etc. ou seja, que a madeira fosse beneficiada e
trabalhada no Acre, para gerar emprego e receita para o meu Estado, que depende
de 96% dos repasses da União. Enfim, gostaria que fosse utilizado corretamente
esse potencial de riqueza. Com certeza, não teríamos que exportar tanto, porque
gastaríamos mais tempo beneficiando a madeira e teríamos mais recursos.
O Acre,

infelizmente,

perde

uma grande

quantidade

mandando a madeira dessa forma. E muito mais: os seringueiros,
tradicionais,

de recursos
as populações

chegam a vender uma árvore de mogno por 20 a 30 reais, quando

sabemos que ela chega no Porto de Paranaguá por 8 reais e é transformada

em

não sei quantos mil dólares. É uma tristeza, porque sabemos que, acabando essa

riqueza, a floresta realmente não vale.
Gostaria também de fazer um comentário sobre a responsabilidade
do técnico. É interessante cobrarmos a responsabilidade de quem assina projetos.
Pergunto: quem paga o técnico? Será que ele tem realmente autonomia para
denunciar a empresa que contratou seus serviços, dizendo que aquela proposta
não serve, é inadequada? O técnico fará isso? É muito fácil cobrar essa
responsabilidade de apenas um dos pilares, porque os dois pilares são importantes.
Aliás, são vários pilares: o Governo, o empresário -- se todos os empresários
tiverem auréolas, tudo bem, o técnico terá toda a autonomia e poderá inclusive
orientar algumas manobras para tornar legal o que é ilegal. Mas ele denuncia e o
empresário aceita. Sinceramente, não estou generalizando, mas tenho minhas
dúvidas sobre se os empresários têm tanta autonomia assim. A não ser que
tenhamos um mercado de técnicos disfarçados, em que um pisa na bola, denuncia
o patrão, é demitido, o patrão contrata outro, e assim por diante. Não sei, pode ser
assim também.
Para concluir, quero dizer que a meu ver o projeto é uma tentativa de
ajuda. Acho que devemos pensar com responsabilidade. Ninguém quer inviabilizar
o setor, mas que seja feito de forma adequada. E também temos uma proposta de
suspensão, pelo menos no Acre. A pesquisa indica que a situação é realmente
desastrosa: 80% da atividade madeireira é irregular, é um desastre, nas condições
em que está posta. Espero que o projeto tenha uma tramitação rápida. Pelo
empenho do Relator, espero que assim seja. Muitas vezes o projeto não depende
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do Relator, mas de uma série de nuanças que duram de dois a três anos, e até lá
muitas coisas podem acontecer. Seria uma suspensão da retirada da madeira, para
que pudéssemos
O Governo,

realizar uma discussão sobre como utilizaremos esses recursos.

o setor empresarial e o setor madeireiro, as pessoas e as entidades

têm de discutir uma saída para o problema. Criaríamos uma situação de impacto e
as pessoas seriam chamadas à mesa para tentar achar uma alternativa. Concordo
com o Sr. Eduardo Martins quando diz que não é nossa pretensão fazer algo para
ser alardeado. Sinceramente, se for para o Governo brasileiro fazer de conta que
suspendeu a retirada do mogno, não participarei. Mas se realmente encararmos de
frente o problema, poderemos resolvê-lo, sem que haja inclusive interferência
externa, apesar de ser importante a pressão que recai sobre nós. Seria uma medida
que nos colocaria em posição de vanguarda. Muitas pessoas pensam da seguinte
forma: estou com 37 anos,

uma árvore de mogno dura trinta, não sei se vou viver

até os 67. Eu que não sou madeireira, me preocupo, imaginem os madeireiros!
Devemos ousar, no sentido de

possibilitar a utilização desses

recursos tão importantes. O empobrecimento da floresta

inviabiliza a própria

floresta. Por outro lado, deixar a madeira no santuário faz com que ela

fique

desvalorizada, a sua retirada e o seu conseqüente empobrecimento, sob todos os
aspectos -- não só do ponto de vista madeireiro --, irá torná-la uma presa fácil para
qualquer outra atividade.
Agradeço a todos e peço desculpas por não poder participar das
discussões até o final.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Agradeço à
Senadora. Quanto à questão da responsabilidade técnica, é lógico que é mais
prudente. É muito próprio o argumento que S.Exª

apresentou, de que ele é

contratado, tem a mesma relação do engenheiro civil ou do arquiteto com a
construtora, do médico com o hospital, do engenheiro químico com as indústrias
farmacêutica ou siderúrgica, e assim por diante. Enfim, todos são contratados. Mas
a responsabilidade técnica é individual, e somente a sua prostituição faz com que
um técnico seja trocado por outro. Se o assunto é grave e o seu diploma está em
risco, nenhum técnico assinará uma responsabilidade. Não é excludente. Só quero
deixar bem claro que hoje há uma indústria de

assinar qualquer coisa. Na

Engenharia Civil ou Elétrica, que conheço um pouco mais -- fiz Eletrônica -- ou na
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Arquitetura,

a responsabilidade

mas é extremamente
obra seja construida
construtora

técnica tem também seu aspecto de prostituição,

pequena e limitada. Nenhum engenheiro
fora

será acionada,

de sua especificação,

porque

permitirá que uma

se o prédio

mas ele irá para a cadeia também.

cair, a

Então, não é

excludente, é solidário, e isso deveria acontecer na área biológica. Não estou me
referindo apenas à questão da engenharia florestal, mas também da biológica e da
ambiental. Vemos ai barbaridades acontecendo em termos de RIMA. Parece que
agora no contrato com o RIMA já se contrata também a empresa de fotocopiadora.
Quem entrará com a máquina xerox

é um item do contrato. O que vem

acontecendo é lamentável. Ora, a responsabilidade técnica existe para valorizar o
profissional, mas, infelizmente, existem distorções -- V.Exª tem razão--, e temos de
resgatar a dignidade de nossos profissionais.
Desculpe-me fazer esse adendo, mas queria esclarecer a minha
posição.
A SRª SENADORA MARINA SILVA - Entendi sua posição. Apenas
quis abordar uma variável, que acredito existir. Estamos relatando um projeto no
Senado que diz respeito ao crime ambiental e abrange apenas a questão das
penalidades à pessoa física. Apresentamos uma emenda, inserindo as penalidades

à pessoa jurídica. Por quê? Porque também a empresa também deve ser
penalizada.
Nesse sentido, acredito que também devemos trabalhar com a
variável da responsabilidade empresarial. Queremos

bons empresários, assim

como bons médicos. Esse é o propósito de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Farei um
esclarecimento sobre a nossa metodologia e, depois, passarei a palavra à D~ Sueli,
que a solicitou. Antes, explico que os Srs. Eraldo Matricar, da Secretaria de
Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, Ozório Fonseca, do INPA, André Loubet
Guimarães, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON, e
Paulo Kageyama, do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior da
Agricultura Luiz de Queiroz, não compareceram.
O último palestrante será o Sr. Edson Luiz Bernarde, da Federação
Nacional dos Trabalhadores da Indústria e da Construção da Madeira.
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Acredito que, se prolongarmos um pouco a reunião, teremos condição
de terminar a discussão do assunto

pela manhã. Ainda que estendamos a reunião

um pouco mais, isso nos permitiria ter uma visão mais clara da situação.
Com a palavra a S~ Suely M. G. de São Martinho,

Diretora de

Controle e Fiscalização do IBAMA.

A SRª SUELY M. G. DE SÃO MARTINHO - Em primeiro lugar,
gostaria de dizer à Senadora Marina Silva, a quem tive oportunidade de conhecer
nos últimos meses, que respeito a preocupação, a sinceridade e a honestidade com
que faz suas colocações. S.Exª está coberta de razão em tudo o que disse.
Em relação à proposta do Deputado, só posso responder pela
fiscalização. Na verdade, trata-se de uma área de ponta, onde normalmente
chega-se um pouco atrasado. Gostaria de dar melhores notícias, em vez de
reclamar das dificuldades, o que é uma tradição, principalmente, governamental.
Infelizmente, é uma realidade.
Estamos, no momento, realizando um trabalho no Acre que, para ser
franca, não me traz nenhuma satisfação, principalmente porque estamos chegando,
como sempre digo, no final da festa. Acho que existe a hora certa de fazer a
fiscalização. Infelizmente, há uma demora na liberação de recursos -- e aí vem a
velha reclamação, apesar de ser uma realidade. A fiscalização tem hora certa para
atuar. Não adianta liberar a fiscalização em agosto, setembro, outubro ou
novembro, porque o desmatamento já foi feito.
Então, não há nenhuma satisfação quando chegamos para constatar
um fato. Na verdade, temos de fazer um trabalho preventivo, e não constatar o que
já foi feito. Se a nossa preocupação é com os recursos naturais, temos de ter um
controle e uma atuação antes da ocorrência do fato e não depois. O trabalho que
está sendo realizado no Acre tem a sua importância e a sua validade, mas não é o
ideal. Gostaria, sim, que esse trabalho tivesse sido feito antes. É necessário,
importante e está sendo feito, mas não da maneira como eu gostaria.
Outro fato: o Governo tem de adotar algumas medidas de ordem legal
para ajudar a própria atuação de controle e fiscalização e verificar as reais
necessidades da região, a fim de que possamos cumprir nosso papel. É impossível,
com um número reduzido de fiscais na Amazônia -- atuamos com 250 pessoas e 85
postos de fiscalização para toda a região --, com falta de recursos, que
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normalmente chegam no final do ano, apesar de o fato ter ocorrido no início do ano,
fazer um trabalho correto. Então, algumas mudanças precisam ser feitas, para que
possamos realizar o nosso trabalho. A fiscalização é feita, mas não da forma como

eu pessoalmente gostaria que fosse feita.
Outro ponto: diante das dificuldades a que me referi, ou seja, de
ordem financeira, de recursos humanos e legais, ficamos um pouco em
desvantagem, por uma razão simples: a maioria das pessoas que explora madeira
não tem compromisso. Capangas, pagos por madeireiras, invadem áreas de
propriedades particulares e começam ameaçando as crianças, a família. Essas
crianças são estupradas, furadas por cigarros e depois têm os órgãos genitais
cortados. Isso no sul do Pará.
Então, na verdade, não se está lidando com pessoas preocupadas
com a exploração da madeira, com o seu comércio, como uma atividade igual a
outra qualquer. Não é pecado ser madeireiro, explorar madeira, mas desde que isso
seja feito com respeito, dignidade e honestidade. Realmente não se pode controlar
a contratação de capangas para fazer uma coisa dessa. Obviamente o papel do
IBAMA não é pegar capangas e assassinos que fazem esse tipo de coisa.
É muito difícil lidar com pessoas que chegam a esse nível de
comportamento. Estamos sempre correndo atrás do prejuízo, porque a capacidade
deles de retirar diariamente madeira de forma ilegal é muito maior do que a nossa
de impedir que eles o façam. A nossa capacidade está muito distante. O número
das pessoas que exploram a madeira é muito grande; atuam em todas as áreas,
das formas mais ilegais possíveis, fazendo verdadeiras loucuras e atrocidades; não
respeitam absolutamente nada; são capazes de entrar em uma área militar, debaixo
de uma placa escrito "área militar", e de a explorarem.
(Não identificado) - Entraram no Cachimbo.
A SRA. SUELY M. G. DE SÃO MARTINHO - Exatamente,
trabalhamos com o Major na Serra do Cachimbo.
Isso realmente é complicado. O Governo teria que ter um exército
para tomar conta de cada metro quadrado da Amazônia. Eles não respeitam
ninguém, nem legislação, absolutamente nada.
Educação ambiental com esse tipo de atividade é algo complicado.
Como dar educação ambiental a pessoas que fazem esse tipo de coisa que relatei,
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como ameaçar, matar crianças? Perco meu tempo com outro tipo de cliente. Não
com essas pessoas.
Com relação à ATPF, apenas quero dizer aos senhores que é um

sistema de controle. Já está sendo implantado no Brasil. E estou dando preferência

à Amazônia. Esse sistema vai conseguir funcionar de forma bem calibrada, entrar a
todo o vapor, quando o sistema de informatização do IBAMA estiver totalmente
fechado e implantado. Espero que isso seja feito no final do mês de dezembro ou
em janeiro. Esse sistema fechará todo o circuito e a ATPFserá emitida através do
computador. Então, não haverá o funcionário que emitirá isso, será feito pelo
computador. A ATPF não será emitida se não estiver tudo em ordem e checado, o
que eliminará, em grande parte, os problemas existentes com esse documento, que
representa um tipo de controle feito pelo IBAMA.
Teria mais algumas coisas a falar, mas acredito que nossa hora já
esteja um pouco avançada. Não iria falar, mas não poderia deixar de fazer aqui
esse depoimento, que, na verdade, é mais um desabafo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Obrigado, Sra.
Suely.
Solicito a V.Sa., por gentileza, que envie a esta Comissão cópias das
denúncias envolvendo essas atrocidades, já que a Comissão é também de minorias
e com isso poderemos fazer uma investigação, o que seria extremamente
interessante.
Agora, queremos ouvir o Sr. Edson Luiz Bernarde, da Federação
Nacional dos Trabalhadores da Indústria e da Construção da Madeira. Temos
inscritos o Sr. Natalino Silva, da EMBRAPA, o Sr. José Pádua, do GREENPEACE,
o Sr. André Villas-Bôas, do Instituto Sacio-ambiental e, novamente inscrito para um
esclarecimento ao Sr. Eduardo, o Sr. Gasparetto.
Concedo a palavra ao Sr. Edson Luiz Bernarde. Apenas faço uma
pequena correção. Não se preocupe, V. Sa. tem honoris causa pelo trabalho, pela
humanidade, pelos trabalhadores. Aqui, consideramos V. Sa. com muito prestígio,
aquilo que se conquista, não se ganha na universidade.
O SR. EDSON LUIZ BERNARDE - Muito obrigado.
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Estou
Trabalhadores

aqui

falando

em

nome

da

Federação

Nacional

dos

da Indústria e da Construção da Madeira, uma entidade da Central

Única dos Trabalhadores.
Há algum tempo, estamos fazendo um trabalho e olhando com muita
preocupação

o que está acontecendo

na região amazônica,

principalmente

a

questão da exploração do mogno. Já realizamos inclusive dois seminários: um em
Manaus, em 1993, e o último
Carta de Rio Branco,

em Rio Branco, Acre. Não sei se o Deputado tem a

mas eu trouxe

seminário contou com a participação

uma cópia do documento

de diversos segmentos

aprovado.

da sociedade

O

e da

área empresarial. Foram três dias de debate.
Entendemos
selvagem

que seja importante

dar uma parada

do mogno, até para que todos os setores comecem

na exploração

a repensar suas

formas de atuação daqui para frente. Lógico que aprovamos em nosso seminário a
questão da moratória. Acreditamos

também que não basta apenas a moratória; é

preciso que todas as partes sentem, discutam o problema, para que se encontrem
soluções.
Até hoje não se buscaram soluções. Por exemplo, eu que sou da
região de São Paulo, pergunto-me o que aconteceu com a Mata Atlântica. Ninguém
procurou soluções, não foi decretada uma moratória, não foi feito nada. Também, à
mesma época, as serrarias iam para Santa Catarina, para o Paraná - como saiu
publicado na revista 'Veja" - atrás da araucária. Na Bahia, atrás do jacarandá.
Agora, no Amazonas, atrás do mogno. Trata-se de um processo no qual as
serrarias se instalam, exploram e depois vão embora. Quer dizer, não é uma
atividade que gera um emprego constante na região. Ela tem um período e depois
se muda, modificando todas as condições da região, inclusive a cultura, pois isso
não é respeitado. Depois, ela muda, vai para outra região, modifica também todo o
ambiente lá e assim sucessivamente, sempre atrás de uma ou outra madeira que
tenha um valor significativo, como é o caso do mogno. Como o Deputado Gilney
especificou muito bem no projeto, é uma das madeiras mais valorizadas em nível
internacional.
O grande problema também é que essas serrarias, quando se
instalam nos locais - diria que a maioria, pois é lógico que algumas podem até estar
cumprindo a lei, mas conheço muito poucas - não cumprem a legislação trabalhista,
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os acordos coletivos. Essas serrarias são responsáveis inclusive pelo grande índice
de acidentes.
Costuma-se dizer no Brasil que o setor de maior índice de acidentes é

o da construção civil, pelo tamanho da categoria. Contudo, se verificarmos, em
percentual, os acidentes que deixam o trabalhador com seqüelas, percebemos que

é o ramo da serraria o que possui o maior índice, inclusive em menores.
Quando isso acontece, o Estado também está sendo prejudicado,
porque o trabalhador, perdendo sua capacidade produtiva, passa a depender do
Estado, que deverá desembolsar para o sustento daquele trabalhador.
Se levarmos em consideração o que aconteceu nos Estados do Rio
Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, da Bahia, do Mato
Grosso, do Mato Grosso do Sul, veremos que as madeireiras não têm demonstrado
capacidade de manejo, porque, nessas áreas, as florestas foram, em grande parte,
destruídas.
Não estamos aqui defendendo que a região amazônica seja
transformada num santuário e que não se explore mais madeira e

os recursos

naturais. Acreditamos que esses recursos têm que ser explorados de uma forma
inteligente, comprovadamente sustentável.
Existem divergências até entre os técnicos - não sou técnico - sobre a
questão do sustento; se existe ou não condição da sustentabilidade do manejo da
madeira. Temos que prever, inclusive, que nas áreas em que o manejo fica mais
caro do que a extração, essa deve ser proibida, porque não haverá melhora para o
local.
Vemos que os trabalhadores sempre se colocaram à disposição para
discutir o problema, as formas de encontrar, em conjunto com os demais setores, as
soluções. Contudo, o setor empresarial não tem a mesma disposição. Há
disposição agora, quando se fala de uma moratória, de um projeto proibindo o uso
por cinco anos. Mas se essa questão não tivesse sendo abordada, provavelmente
não haveria empresário algum discutindo. Da forma como está a exploração hoje,
para eles é muito cômodo.
Eles reclamam que o Governo não investe em pesquisa. O Governo,
por sua vez, não tem gente suficiente - pelo menos é o que declaram o IBAMA e o
Ministério do Trabalho - para fazer as fiscalizações. Então é muito fácil a situação
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continuar do jeito que está Por isso, achamos que seria estratégico

colocar essa

moratória de cinco anos para que as partes pudessem sentar e, de uma forma
séria, procurar soluções inteligentes para o uso racional da madeira.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Agradeço-lhe a
exposição, mas gostaria de alguns esclarecimentos. Acho que sua posição foi muito
clara em relação à visão do relacionamento da indústria das serrarias. Transmite
uma realidade, infelizmente, inquestionável. Algumas questões, não as estou
entendendo na lógica do raciocínio, e gostaria de resgatar a relação da história em
relação ao sul do Brasil, antes de entrar nesses questionamentos. Como se sabe
sou empresário do setor madeireiro . E toda vez que escuto falar do desmatamento
do sul e leio alguns artigos, não entendo por que as pessoas não deixam claro
quem destruiu este País na questão florestal. Peguei nos arquivos do meu bisavô
um mapa do Paraná de 1948. Existiam as áreas cortadas e as áreas nas quais
ainda deveriam ser cortadas as árvores. Onde estão lotadas as áreas cortadas é
onde ainda existem reservas, e onde estão lotadas áreas não cortadas, elas não
existem. Pegando-se o volume de estoque cortado e o volume disponível, 80% do
estoque florestal do Paraná foi simplesmente destruído, transformado em cinzas. E
Segundo os dados da EMBRAPA, de 1990 a 1991 - aqui tem pesquisador da
EMBRAPA -, nas áreas de desenvolvimento de assentamento, na década de 80, na
Amazônia, 95% da madeira comercial não foi utilizada. Então, em nossa análise
está havendo um equívoco, porque a solução proposta é continuar queimando.
Bom, são detalhes, porque, no mais, concordamos integralmente. Eu queria fazer
uma análise em relação à visão dos trabalhadores, que o senhor está
representando aqui. Quantos trabalhadores da indústria de madeira da base
florestal trabalham na Amazônia Legal?
O SR. EDSON LUIZ BERNARDE - Eu não tenho esse dado nas
mãos, até porque recebi o comunicado muito em cima da hora sobre esse debate.
No Estado do Pará, como foi dito aqui, há duas mil empresas. Acredito que há perto
de 15 mil trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - E no caso da
moratória? Não estou falando da moratória florestal, portanto, o que vou dizer
poderia parecer até radical demais. Estou falando da moratória do mogno. Mas nas
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indústrias

especializadas,

durante

esse

período

de

cinco

anos,

o que

os

trabalhadores vão fazer?

O SR. EDSON LUIZ BERNARDE - O problema é que o mogno não é
beneficiário na região do Amazonas. O mogno é cortado para a serraria. Os
trabalhadores que derrubam essas árvores não têm o registro em carteira, não
estão cobertos pelas leis trabalhistas. Quem tem um pouco de cobertura legal é o
trabalhador que trabalha na serraria. Esse vai cortar a prancha, seja do mogno, seja
de qualquer outra madeira que for colocada. Nós também temos preocupação com
o trabalho. Acho que no Brasil todos têm que fazer um esforço muito grande para
aumentar o nível de emprego. Quando o mogno acabar, como está previsto que
acabe em 32 anos, esses trabalhadores também perderão seus empregos?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - O senhor me
desculpe, mas precisamos de uma posição clara. Existe um grupo de trabalhadores
que o senhor defende. E não estou falando contra nem a favor da moratória, quero
perguntar o que fazemos depois. No projeto, vamos prever um seguro desemprego
durante cinco anos? Ou vamos induzi-lo imediatamente a outro mercado de
trabalho? Qual é esse mercado de trabalho? Ouvimos EMBRAPA sobre alternativas
tecnológicas de manejo, recostamento, etc. Ouvimos empresários defendendo,
vamos ouvir as ONGs. No caso específico, o senhor está representando os
trabalhadores . E esses trabalhadores vão fazer o quê?
O SR. EDSON LUIZ BERNARDE - Nós temos uma visão de que,
pura e simplesmente, se se corta o mogno, a serraria não vai fechar, só por causa
do mogno, porque ela não depende

apenas do mogno. As empresas que

dependem só do mogno são as empresas exportadoras de mogno.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Então não
estamos aqui contra a atividade florestal, nem contra as serrarias?
O SR. EDSON LUIZ BERNARDE

- Não, não estamos contra,

estamos defendendo a moratória do mogno.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - E se se
interromper essa produção do mogno, de 500 mil metros de toras por ano,
nenhum desemprego haverá?
O SR. EDSON LUIZ BERNARDE

Isso até pode gerar algum

desemprego. O Brasil está passando por uma recessão. O próprio setor, sem haver
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nenhuma moratória, está com desemprego.
da modernização,
a solução

Mas isso está acontecendo

por causa

por uma série de fatores. Então, eu teria de discuti-los. Acho que

inteligente

seria interromper

a produção

de mogno. Deveriam

ser

chamados todos os agentes envolvidos para discutirem as soluções. Uma delas
poderia ser a moratória durar cinco anos. E

até antes

o problema poderia estar

resolvido.
O

SR.

PRESIDENTE

(Deputado

Luciano

Pizzatto)

-

Então,

completando o nosso quadro, fica confirmada que há exploração ilegal de madeira.
Na sua opinião,

o controle é falho? Norma coercitiva é solução?

A madeira é base econômica?
O SR. EDSON LUIZ BERNARDE - Para alguns Estados é.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - No caso da
Amazônia Legal?
O SR. EDSON LUIZ BERNARDE - É
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Gera empregos
ou não?
O SR. EDSON LUIZ BERNARDE - Gera.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - E é favorável à
moratória?
O SR. EDSON LUIZ BERNARDE - Favorável.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - O senhor não
tem opinião formada sobre a questão de manejo porque não é sua área,
obviamente. O senhor acredita que existe esforço de manejo na Amazônia, pelo
que o senhor conhece da indústria da região?
O SR. EDSON LUIZ BERNARDE - Existe muito pouco.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Luciano Pizzatto) - E sobre a

responsabilidade técnica?
O SR. EDSON LUIZ BERNARDE - Acho que todos que assinam o
laudo têm que ser responsáveis pelo que assinam.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - As questões
técnicas não caberiam. Muito obrigado, Sr. Edson.
(Não identificado) - Estive no noroeste de Mato Grosso, onde há
mogno, onde estão explorando mogno ilegalmente. Perguntei sobre madeiras em
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geral, especialmente

sobre o mogno. Eles estavam com a atividade muito baixa,

simplesmente porque não achavam compradores. Então, as serrarias e as grandes
madeireiras

estão parando a atividade. Algumas serrarias pararam totalmente

e

outras rebaixaram o nível de atividade. Estou corroborando aquela afirmativa sua
de que o desemprego está vindo em função de uma recessão, que atinge também a
indústria madeireira no Estado de Mato Grosso. Isso eu ouvi, pois também tenho
um bom relacionamento
que houve

com donos de serrarias.

Eles ponderam exatamente isso,

o aumento de custos e os preços internacionais

não acompanharam

ou os custos aumentaram e houve uma certa diminuição da margem de lucro,
especialmente

porque as distâncias que estão percorrendo

para extrair o mogno

são muito grandes, ele está muito longe da sua base de operação. Portanto, estou
corroborando

isso. E nós temos 1 milhão de quilômetros quadrados, arredondados,

no Estado de Mato Grosso. São quase 400 mil quilômetros

quadrados.

Estou

falando em quilômetros, na área pré-amazônica e amazônica do Mato Grosso, área
de transição. Então, "bota jagunço nisso", não só de madeireiro, mas de fazendeiro
e de pecuarista.

Fica parecendo

que é madeireiro

só que pode ter jagunço.

Negativo, lá é generalizado. E aí não cabe só aos madeireiros a culpa. Estamos

particularizando madeireiros só por causa da discussão. A culpa não é privativa dos
madeireiros, mas é também partilhada pelos madeireiros.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Convidaria o Sr.
Natalino Silva, da EMBRAPA. Vamos ter que reduzir um pouco o tempo na lista de
inscrição, porque não são palestrantes previstos. Por favor seja o mais objetivo
possível, Natalino. Sei que para pesquisador é complicado porque tem muitas
variáveis, mas...
O SR. NATALINO SILVA - Bom, gostaria de, em primeiro lugar,
agradecer à Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará, que me fez o convite
para apresentar-me neste encontro. Tentarei ser breve e tecer alguns comentários
à proposta, ao projeto de lei. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que o
Governo, em julho, lançou a Portaria nº 48/95 - IBAMA, que estabelece os critérios
e normas para apresentação e coleção de planos de manejo em florestas naturais,
em florestas tropicais no Brasil, o que, é claro, inclui o mogno. Mas uma vez que o
mogno é uma espécie que atrai muita atenção e que tem uma ecologia um pouco
diferente de outras espécies que são exploradas na Amazônia, mas que é uma
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ecologia

semelhante

a muitas outras que são exploradas,

necessita

de certos

cuidados especiais na condução do plano de manejo. E aí talvez esteja um ponto
muito importante,

que deve ser observado:

o plano de manejo do mogno

simples. É uma espécie que se regenera somente em grandes clareiras,

não é

tem

ecologia muito conhecida. Há literatura sobre o mogno. Ela exige certos cuidados, a
regeneração tem que ser induzida antes da exploração. Isso nunca é feito.
Normalmente, em florestas de mogno, ele é a principal espécie, as espécies
secundárias não têm o interesse das madeireiras. Normalmente é o mogno que elas
querem explorar, e não abrem a floresta de modo a que induzam a regeneração
natural do mogno. Então, tem que ser vista, quando se vai estabelecer, escrever e
conduzir um plano de manejo, a ecologia da espécie. O IBAMA, que é o órgão
controlador, poderia exigir que a exploração do mogno

só fosse autorizada se

fosse comprovado o estabelecimento da regeneração. E para isso o madeireiro
teria que iniciar os tratamentos fitoterápicos pelo menos um ano antes da
exploração do mogno. Uma vez comprovado isso, por meio de uma vistoria, de uma
inspeção na floresta, então, sim, poder-se-ia explorar.
Também gostaria de chamar a atenção para um documento que está
sendo feito, relativo a um trabalho publicado pela EMBRAPA sobre a questão da
reserva de mogno. Esse trabalho não é devido à EMBRAPA, e sim ao Prof. Paulo
Cortez, da FCAP. Fui colaborador desse trabalho. Devemos dar o devido mérito à
instituição, à FCAP.

Muitas vezes esse trabalho é citado como um trabalho da

EMBRAPA. Não um trabalho em que ela e outras instituições colaboraram, mas um
trabalho devido a ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - O senhor só dá
um crédito, não está colocando em dúvida o trabalho ... (falha na gravação) ...
. (Não identificado) .. estão fazendo a exploração legal e pagando os
seus impostos. Acho que o contrabando existe não só para a madeira, existe para
qualquer outra coisa no Brasil. Creio que os empresários que estão realmente
trabalhando honestamente não devem ser penalizados com a moratória.
A exploração das reservas indígenas também é um outro caso muito
complicado, porque envolve a FUNAI e uma outra instituição . Parece que não há
acordo entre as duas. As reservas indígenas, hoje, são um depositário muito grande
de mogno, que é uma espécie que tem um valor comercial fantástico. Mas vai haver
Pág.59

sempre pressão. Então, é preciso ordenar essa exploração nas reservas indígenas

através de planos de manejo controlados como qualquer outro plano de manejo.
Um dos argumentos colocados aqui foi a questão da destruição das
árvores na derruba. A queda natural de árvore destrói também. Quer dizer, o bom
explorador tenta imitar a natureza. Você tenta explorar de modo a imitar o que a
natureza faz naturalmente, como a queda das árvores. E as árvores são destruídas
também. Agora, o homem deve ser inteligente a ponto de minimizar esses danos,
de modo que ele possa produzir sustentadamente a madeira.
Em relação à questão do excesso de danos, acho que o Governo
deveria controlar a intensidade da exploração. Temos observado, por exemplo, que
o lBAMA autoriza os volumes comerciais incrivelmente altos para a floresta que não
tem esse volume. Já vi caso de volume de mais de 100 metros cúbicos por hectare
e realmente a floresta não tem esse volume. Então, o que precisa ser bem
observado, quando da inspeção dos planos de manejo, dos inventários florestais, é
se os volumes que estão propostos realmente são esses ou se são volumes que
foram aumentados de alguma maneira.
Gostaria de anunciar que, em função de toda essa discussão sobre a
questão dos planos de manejo, quer dizer, se eles estão no papel ou se estão
sendo realmente conduzidos no campo -- o colega Vinicius referiu-se a isso como
muita propriedade, no caso do Acre -- estou conduzindo um trabalho que é um
diagnóstico dos projetos de manejo no

Estado do Pará. No Estado do Pará,

existem, aprovados pelo IBAMA, mais de seiscentos projetos de manejo. Então,
decidi que vou ao campo, a fim de verificar se esses projetos realmente estão no
papel ou não. Mas não vou ao campo para dizer: "Não, eles não estão no papel" ou
"Eles só estão no papel." O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é identificar os
problemas. Se eles estão no papel e por que eles estão só no papel. Ou se eles
estão sendo conduzidos e que problemas estão enfrentando. Então, reuni uma
equipe muito disciplinar, da qual fazem parte antropólogos, profissionais ligados ao
meio ambiente, representantes do setor produtivo e da universidade. Fomos ao
campo, nos últimos três meses, e visitamos a região de Paragominas. Lá, foi
mostrado 10% de projeto, ou seja, 30% da microrregião de Paragominas. Os
resultados são muito positivos. Posso adiantar que realmente a maioria os projetos
estão no papel.
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Mas a questão
papel? Porque o engenheiro

não é exatamente

esse problema.

Por que estão

florestal que escreve o projeto de manejo não está

preparado para isso. O técnico do IBAMA que inspeciona os planos de manejo não
está preparado

para inspecionar

nem para aprovar o plano ainda no papel. A

universidade precisa examinar o seu currículo, a fim de preparar melhor um técnico
para que ele ingresse no mercado de trabalho. Então, os problemas são profundos.
E é nesse sentido que vamos atacar os problemas. Não é só punir o madeireiro ou

cassar a licença do engenheiro florestal. Temos que educar o madeireiro. Ele não
está educado e não sabe nem o que é plano de manejo. E a primeira providência
desse diagnóstico é lançar uma cartilha. Esperava lançar um manual de manejo
para a Amazônia, Mas, primeiro, é preciso lançar uma cartilha bem simples para o
madeireiro entender o que é manejo, porque, se formos discutir com ele, ele dirá: "É
isso? Mas isso eu faço, esse custo eu posso bancar." Então, é uma questão muito
profunda e as soluções passam imediatamente pela capacitação do técnico do
IBAMA e do engenheiro florestal, que escreve e deve conduzir o plano de manejo, e
a transferência de tecnologia.
Como pesquisador, cheguei à conclusão de que tenho que deixar os
meus experimentos no ano que vem e ir para o campo transferir os meus vinte e
tantos anos de experiência em manejo de floresta tropical. Então, todos nós temos
que reconhecer os nossos erros para conjuntamente achar as soluções. Então, por
isso acho que a moratória não vai ajudar. Acho que o que vai ajudar realmente é
atacar os pontos cruciais.
Muito obrigado.
(Não identificado)

- Sr. Natalino, V.Sª. foi tão bem citado aqui que

deviam explorá-lo mais sem manejo. Mas a sua experiência, a sua investigação, o
seu diagnóstico e o seu trabalho levaram à conclusão de que está no papel. Mas
está na execução?
O SR. NATALINO SILVA - Os planos de manejo estão mal no papel
e mal na execução.
(Não identificado) - Certo. Agora vou defender o meu peixe. Se isso
é verdadeiro, então,

não se fazendo moratória, V.Sª. acha que tem jeito de

consertar isso?
O SR. NATALINO SILVA

- Sim,e a curto prazo.
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(Não identificad)

- A curto prazo?

O SR. NATALINO SILVA

- É uma questão de decisão política do

Governo. Há muitos projetos que estão dormindo nas gavetas. É preciso que os
projetos sejam aprovados. A floresta está preservada, em alguns casos.Em outros,
ela não está.
(Não identificado) -

De acordo com pessoas que estudam o

desmatamento, a floresta está lá, mas está cada vez menos lá.
O SR. NATALINO SILVA - Não, a floresta está conservada. Em
muitos casos, a intensidade da exploração foi tão baixa que você entra na floresta e
pensa que não foi explorada. Mas o que aconteceu por trás disso? O empresário
pegou as ATPs e foi explorar ilegalmente em outro lugar e foi acobertar a madeira
vinda de outro lugar. Mas isso são coisas facilmente contornáveis. O processo de
inspeção do IBAMA --desculpe-me o IBAMA, mas tenho que ser claro. dDiscuto
muito essa questão com os meus colegas do IBAMA. O técnico do IBAMA tem que
estar presente nesse diagnóstico para, primeiro, para aprender a olhar exatamente
para a floresta, porque, numa inspeção prévia, não sabe olhar a floresta, para
verificar se o empresário fez as estradas .Ele precisa fazer as estradas, fazer uma
boa exploração e bem planejada, fazer o Estado

.. . (ininteligível)... implantar e

medir as parcelas permanentes e saber onde estão os dados dessas parcelas.
Existem algumas estacas lá e só isso. Mas não é suficiente.
(Não identificado) - Queria fazer uma última pergunta sobre o
plantio do mogno. V.Sª. acha que é viável técnica e economicamente?
O SR. NATALINO SILVA - Tenho muita restrição com relação ao
plantio na abertura. Não tenho restrição -- a EMBRAPA, o Acre e outros Estados
têm experiências nessa área -- com relação ao crescimento de capoeiras à baixa
densidade e aos plantios mistos. Mas também devo comentar uma experiência de
um agricultor japonês com o plantio de mogno que está situado próximo a
Paragominas. Quem for a Paragominas precisa visitá-lo. Ele plantou o mogno
associado com pimenta e o adubou. Hoje, o mogno está com três anos e com seis
ou sete metros de altura, e ele já tem madeira. E daqui a dez anos ele vai ter
sementes para vender a 50 dólares o quilo. Ele adubou, conduziu e fez podas no
mogno, corrigiu o problema de ataque de ... (ininteligível)... E ele está lá. Todo
mundo precisa visitar esse plantio que está localizado próximo à Paragominas.
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(Não identificado) - Qual é a expectativa de corte, de 30 anos?

O SR. NATALINO SILVA - O mogno plantado?
(Não identificado) -Sim.
O SR. NATALINO SILVA - 25, 30 anos.
(Não identificado) - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - O Sr. André
Villas-Boas deseja fazer uma pergunta.
Concedo a palavra ao Sr. André Villas-Bôas.
O SR. ANDRÉ VILLAS-BÔAS - V.Sª. disse no início da sua exposição
que as características ecológicas do mogno exigem um manejo específico e que
algumas técnicas já foram identificadas para executar esse manejo específico. V.Sª.
acredita que essas técnicas poderiam ser aplicadas ao conhecimento acumulado
em relação a elas, permitindo que fossem adotadas imediatamente a curto prazo?
O SR. NATALINO SILVA exemplo,

que se encontra uma regenação

Muitos pesquisadores mostraram, por
fantástica de mogno onde houve

catástrofes naturais, como foi colocado pelo Sr.

Eduardo Martins na sua

intervenção, como furacões, incêndios etc É uma espécie que tem uma capacidade
de regeneração fantástica e a porcentagem de eliminação é de 100%. O problema
do mogno é que ele exige muita luz e grandes aberturas. A castanheira também. Há
uma teoria de que todos esses castanhais de Marabá tiveram origem trópica,
porque a castanheira não regenera em floresta fechada. Ela tem uma característica
ecológica nesse ponto semelhante ao mogno. Ela regenera em grandes aberturas.
E se você não abrir bastante não haverá regeneração natural. Existe, por exemplo,
uma empresa exportadora de madeira, a NORDISC que está fazendo experimentos
no sentido de fazer pré-indução da regeneração natural de mogno. É por aí mesmo.
É preciso induzir antes de explorar. Você não pode explorar antes que a floresta

esteja... É como na Malásia, onde o sistema uniforme proibia a exploração da
floresta antes que ela estivesse bem estocada de mudas de stero carpace ...
(ininteligível) ... porque é uma espécie que reage muito bem à abertura do dossel. O
sistema uniforme malaio prescrevia que, depois da exploração comercial, o dossel
fosse praticamente eliminado; a parte das mudas fica só na próxima colheita. Nesse
ponto também é uma espécie que tem uma característica ecológica semelhante.
(Não identificado) - Gostaria de fazer mais uma pergunta.
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Com essa indução,

pressupõe-se

a abertura

de clareiras,

e isso

implica na derrubada de espécies secundárias. Como V.Sª. vê o aproveitamento de
espécies secundárias combinadas com a exploração do mogno?

(Não identificado) - Isso precisa ser colocado como experiência. A
Fundação Floresta Tropical -- uma organização não-governamental que está
implantando modelos de exploração de baixo impacto -- deve colocar essas
providências no modelo para mogno: explorar, primeiro, as secundárias, induzir a
regeneração natural e depois fazer a exploração do mogno.
(Não identificado) - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzato)

- Concedo a

palavra ao Dr. José Pádua, do Greenpeace.
O SR. JOSÉ PÁDUA - Agradecemos a V.Exªs o convite que nos foi
feito.
Acho extremamente importante que o Poder Legislativo entre nessa
discussão. O Poder Executivo tem tido limites claros no enfrentamento do problema.
As associações não-governamentais têm limites muito definidos em função do que
elas podem fazer. O que as organizações não-governamentais podem fazer é levar
temas para a opinião pública e colocar essas questões. Nos últimos anos, temos
contribuído para que essa discussão fosse colocada para a opinião pública.
A partir do momento em que a questão foi colocada para as opiniões
públicas brasileira e internacional... (Falha na gravação) .e nós temos ajudado nos
últimos anos a trazer essa discussão para a opinião pública. A partir do momento
em que a questão foi apresentada à opinião pública brasileira e internacional,
iniciou-se uma dinâmica positiva de mudanças, que pode resultar em algo ainda
mais positivo no futuro. Sinto também que isso faz parte do amadurecimento
político geral do nosso País, quer dizer, o fato de setores bastante antagônicos
estarem na mesma sala, o fato de termos debates como este.
Enfim, estamos nos libertando do nosso passado colonial, estamos
começando a enfrentar os problemas da abertura das fronteiras, porque nossa
herança colonial é muito dura. A abertura da fronteira sempre foi um vale-tudo,
desde que os colonizadores chegaram aqui nesta terra. Com isso houve a extinção
do pau-brasil. Temos de colocar os ciclos dentro de um padrão histórico de
exploração predatória e, depois, de decadência -- esse é o nosso padrão histórico
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que se repetiu em várias regiões do País e está-se repetindo na Amazônia

nas

últimas décadas.
Então, a questão do mogno é uma faca de dois gumes, porque é

positiva na medida em que é um símbolo, uma coisa concreta, que permite à
opinião pública se preocupar com a questão.

Ela também pode restringir o debate,

pode parecer que o problema é só o mogno e que então é importante que
possamos dar um salto. O problema não é só o mogno, o problema é a floresta
amazônica, o problema é o desenvolvimento sustentável.
que enfrentar na questão do mogno. É muito importante

Mas ainda há muito o
projetos

como este

enfrentarem o problema do mogno, mas desde que seja uma ponte para
enfrentarmos o problema mais amplo da indústria madeireira e mais amplo ainda da
destruição do uso predatório da Amazônia. Nesse ponto a questão do mogno tem
um significado bastante importante, porque, por exemplo, ... (Pausa.)
(Apresentação de transparências)
O mapa da fragmentação da floresta, num momento de muita
intensidade de destruição, que foi em 1988,... Quer dizer, a partir da década de 90
houve uma certa redução com a recessão, etc.. As áreas vermelhas são as de
grande fragmentação e as áreas azuis e verdes são onde a fragmentação estava-se
iniciando. Então, são áreas de atenção. As áreas em vermelho são de perigo, de
alarme.

Portanto, sobreponhamos o mapa da área do mogno, o mapa dos

pesquisadores, e vamos ver que a questão do enfrentamento do problema do
mogno tem conseqüências muito grandes para o problema do equacionamento do
desenvolvimento da Amazônia, do uso desta regiãopara o futuro, sustentável ou
predatório, porque exatamente as áreas em branco, que são onde não havia
fragmentação florestal -- a floresta estava praticamente intacta --, são áreas de alta
concentração do mogno. Obviamente existem áreas em que não há mogno, estão
fora do cinturão, mas essa aqui, por exemplo, é uma área de alta concentração de
mogno.
{Não identificado) - V.Sa. está fazendo um raciocínio extremamente
interessante sobre a luta pela moratória que coincide com a luta pela preservação.
Mas, em contrapartida,

V.Sa. dá o testemunho de que as áreas onde existe o

mogno são as que não foram agredidas ambientalmente. E vai exatamente ao
contrário de tudo que foi dito até agora, por outras linhas de raciocínio, de que o
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mogno induziu toda a destruição. O que V. Sa. está demonstrando

é que o mogno

não foi o indutor da destruição. Desculpe-me, mas esse é um dado que vai contra o
discurso , ou o posicionamento

de vários palestrantes aqui presentes, e vai a favor

de outros muitos que disseram que, realmente, a destruição provém da atividade
agrícola, que é evidente. É o avanço das fronteiras agrícolas do cerrado sobre a
área de terras roxas de Rondônia, que é este ponto vermelho, e também o avanço

lá em cima, que é área agrícola.
(Não identificado) - Eu não concordo com a sua interpretação, se
bem que faz sentido, obviamente. Nesse momento a exploração do mogno é um
movimento nômade, que estava aqui nesta área naquele período e que vem
caminhando na direção do Rio Xingu, agora vindo em direção ao Rio lribi (?).
Outra área de muita intensidade foi Rondônia, mas Rondônia misturou
a questão do mogno com a da exploração pecuária. Essa área aqui, que
praticamente estava intacta, que é a região sul do Amazonas e norte do Acre, que é
uma área muito sensível, muito importante -- a região do Vale do Juruá, por
exemplo --, nessa área praticamente não havia a atividade predatória até a chegada
recente da fronteira do mogno. Eu não estou dizendo - e isso é muito importante
para responder à sua pergunta - que toda a destruição da Amazônia foi causada
pelos madeireiros e pelo mogno. Obviamente não. A destruição da Amazônia foi e
vem sendo causada por um modelo caótico de ocupação. E o principal agente é a
pecuária, não resta dúvida, é a queimada e a pecuária. Estou argumentando no
sentido das madeireiras exploradoras do mogno como elemento de abertura de
fronteira. Não todas as fronteiras. Por exemplo, foi mencionada aqui a queima na
região da Belém-Brasília. Não foram todas as estradas abertas pelas madeireiras;
outras estradas foram melhor ou pior planejadas. A Belém-Brasília, nos anos 50,
abriu uma fronteira que foi mal ocupada, causou uma destruição por queima que é
irracional ecológica e economicamente.
Hoje, na década de 90, as madeireiras de mogno fazem esse
movimento aqui. Então, elas neste momento e neste caso particular, não é para
toda a história da Amazônia, é um problema urgente porque estão induzindo a
abertura dessa fronteira aqui. Elas estão entrando na terra do meio, e que vai juntar
com outro eixo, que é o da Cuiabá-Santarém. Agora, mais grave até do que esta
área é esta outra, porque aqui ainda são empresas de maior porte, que têm
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responsabilidade

de comércio internacional e que têm respondido, de uma forma ou

de outra, positivamente a toda essa denúncia, a toda essa discussão pública.
Aqui, é uma entrada selvagem, é uma entrada muito caótica -- é o que

preocupa à Senadora Marina Silva e todos os companheiros do Acre. Essa entrada
aqui, que está muito caótica, entra inclusive pelo Acre, é uma área de alta
concentração, é um problema de urgência enorme, porque, na medida em que esse
cerco se fecha geo-politicamente, vamos fechando o cerco da destruição da floresta
amazônica, que é um patrimônio que não tem como dizer o que representa em
termos de biosfera e em termos de riquezas mesmo para o futuro do Brasil.
Então, sobre essa questão do mogno eu quero deixar esse recado.
Talvez mais tarde possamos conversar mais detalhadamente com os membros da
Comissão e ela deve ser vista não com uma perspectiva unicamente da espécie.
Essa perspectiva é importante, porque o Brasil já perdeu espécies valiosas, como o
Jacarandá, nesse esquema de exploração predatória e decadência. Agora, no
momento presente, a questão do mogno tem a ver com o cerco da fronteira de
destruição da floresta. Esta é uma questão para a qual chamo a atenção.
O SR. JOSÉ DE PÁDUA - Permita-me fazer uma contribuição.
Particularmente no Estado de Mato Grosso temos dois sentidos de expansão que
são puxados pelo mogno, no noroeste do Estado, onde existem áreas brancas, e
que está expandindo com a verde para lá; o outro é ali, na Cuiabá-Santarém, e vai
em direção ao Xingu, com um sentido inverso do que está acontecendo no Pará,
que é no sentido leste-oeste; e em Mato Grosso está acontecendo no sentido de
oeste para o leste.
(Não identificado) - V.Sa. me concede mais dois minutos, só
para concluir?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Claro.
(Não identificado) ~ Eu quero deixar clara a nossa posição. A
Greenpeace como entidade ambientalista e o movimento ambientalista em geral,
não são contra o uso da madeira. A madeira, em termos ambientais, é positiva se
comparada, por exemplo, com o petróleo, com o alumínio e com alguns outros
elementos que geram dano ambiental grave -- a madeira é renovável. Nós não
fazemos uma cruzada antimadeira. As vezes isso é mal interpretado, apesar de
termos dito isso muitas vezes. No caso, é a questão do modelo de como o País e
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os nossos vizinhos vão ocupar esse tesouro ecológico, que é a floresta amazônica.
É muito delicada

essa questão

da sustentabilidade.

Eu acredito que ela seja

possível e há esforços no sentido de, cada vez mais, encontrarmos
manejo

que

sejam

sustentáveis,

inclusive

formas

de

certificação

formas de
que

são

consensuais entre o setor produtivo e o ambiental, como o caso do FSC.
Eu faço uma pergunta.

Por que as madeireiras

da Malásia e da

Indonésia estão vindo para cá? Isso foi falado en passant. Estão vindo para cá

porque houve uma diminuição dos recursos lá. E por que houve uma diminuição
dos recursos lá? E se houve lá, por que não vai haver aqui? É um alerta para o
futuro da Amazônia e do País. Esta é uma questão que temos de discutir.
Só para concluir, existe um pecado capital na ocupação da Amazônia.
Não só o velho pecado da ocupação caótica da fronteira, mas ela foi muito feita em
torno de propriedades privadas. Permitiu-se que a figura privada ocupasse grandes
extensões para o seu uso privado e se criou instrumento de plano de manejo como
uma atenuante, na forma da exploração. Nos grandes países florestais do mundo,
as florestas são propriedade pública do Estado; o que é defendido pela Greenpeace
. É até irônico quando alguém diz que defende a internacionalização da Amazônia.

Na verdade, eu defendo a nacionalização da floresta amazônica. Acho interessante,
e desafio o ex-Governador Gilberto Mestrinho e outros grandes proprietários
naquela região se eles teriam a atitude patriótica de abrir mão das suas grandes
propriedades -- às vezes de um milhão de hectares -- em nome de uma
racionalização do processo. Nós podemos tentar saídas emergenciais, mas a
grande solução para o problema da exploração da Amazônia seria uma
nacionalização da floresta, não com uma exploração estatal. Obviamente não
estamos propondo uma "Arvobrás". Uma exploração empresarial ou comunitária
que receberia a concessão de acordo com a atividade. A floresta é um tesouro que
deveria ser patrimônio do povo brasileiro e ser concedido aos índios, aos
extrativistas, através das sociedades extrativistas etc., etc. Seria uma concessão
com prazo limitado para que fosse possível averiguar e fiscalizar se a empresa está
exercendo um manejo apropriado de auto-sustentação, porque hoje em dia é quase
impossível fiscalizar-se uma área tão vasta. E daí surgem propostas aparentemente
radicais, como a moratória, mas que são emergenciais, na verdade.
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Então

a questão

não

é nessa área ecológica, nessa reserva

extrativista não se poder cortar as árvores. A questão é que se deveriaa definir
onde se pode fazê-lo. Deveriam ser criadas reservas, florestas nacionais, florestas
de produção, e aí nessas áreas é que se poderia cortar sob fiscalização. O
empresariado frearia satisfeito e seria um ponto positivo para o futuro, a fim de se
dar uma certa racionalidade ecológica a essa ocupação caótica que é a da
Amazônia.
Esta é uma perspectiva que peço aos Deputados que considerem, a
longo prazo, de abrir uma negociação no sentido de opções mais profundas, para
equacionar um problema maior, mas peço também que continuem examinando
soluções para essa questão emergencial, que é o problema do mogno. O problema
do mogno não é o da árvore, da espécie da ecologia, é o seu valor. O que gera um
problema emergencíal é que ele atiça a ganância de um setor em uma atividade
que é ecologicamente delicada, perigosa. Eu não sou contra a indústria madeireira.
A sociedade brasileira tem de se posicionar no sentido de equacionar de forma
racional e inteligente o futuro da região, e enfrentar essas questões urgentes a curto
prazo, porque são essas questões que desatam os nós que, depois, vão ser difíceis
de serem corrigidos. Nas décadas de 70 e 80 nós falávamos da pecuária, que era
uma loucura, e o governo na época dizia que não havia problema algum. E hoje nós
estamos convivendo com esta situação.
(Não identificado) - A posição, então, do Greenpeace é favorável à
moratória? Porque infelizmente estamos analisando um projeto de lei que é
restritivo, ele pede uma moratória. O Relator está discutindo

com o Deputado

Gilney Viana, por enquanto de maneira amigável, sobre um projeto que possa
atingir os objetivos ... (Falha na gravação) ... assim como diz o manifesto da coalisão
contra o corte eventual de mogno tanto de madeira na Amazônia corno de ...
(ininteligível). Defendemos como uma estratégia de choque, digamos assim. Agora,
não defendo que

a moratória seja de cinco anos, pois acho esse prazo

excessivamente longo e penso que ela deveria ser mais curta, até para que a
solução do problema fosse mais intensa. Pensando não tanto nas dez madeireiras
talvez mais ricas e que estão conseguindo se adaptar, mas nesse quadro de caos
na fronteira por mim mencionado, uma moratória poderia dar um
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choque de

enfrentamento do problema, sendo uma moratória de prazo mais curto, o que não é
a solução ideal, mas que, diante da urgência do problema, estamos a favor.
Estou preocupado com o tempo, falei muito rápido e talvez a lógica do
raciocínio tenha ficado ...

(Não identificado) - Para nós a lógica ficou muito clara. O problema é
defender toda uma linha racional, como V.Sa. defendeu, e ao mesmo tempo ter de
tomar uma atitude como essa, difícil de ser tomada.
Compreendo-o perfeitamente V.Sa. e aproveito para parabenizá-lo
pela posição extremamente lúcida, especialmente em relação às fazendas
florestais, enquanto públicas e privadasmas que, sem dúvida, em qualquer País da
dimensão do Brasil, as florestas são na sua maioria públicas, sem concessão, como

é no Canadá, parte dos Estados Unidos e Finlândia.
Obrigado.
(Não identificado) - Como um último comentário. Acho que há uma
grande diferença entre a agropecuária e a indústria madeireira, mas muitas vezes -

é importante lembrar isso porque estamos discutindo essa questão - elas estão
juntas. As grandes madeireiras têm fazendas de gado e os seus fazendeiros
vendem madeira e, com esse dinheiro, aumentam as queimadas e expandem as
suas pastagens. Isso é só para apresentar um dado real nessa discussão. Se bem
que obviamente entre a indústria madeireira pura e a pecuária a indústria
madeireira é menos ruim do que a pecuária, obviamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputadoluciano Pizzatto) - Com a palavra o
Sr. André Villas-Bôas do Instituto Sócio-Ambiental.
O SR. ANDRÉ VILLAS-BÔAS - Inicialmente quero agradecer à
Comissão pelo convite e dizer que o Instituto considera esta a ocasião para a
discussão que foi apresentada sobre a exploração florestal e particularmente do
mogno, questões que vêm sendo muito pouco enfrentadas de forma direta pela
sociedade. O Instituto Sócio-Ambiental tem uma posição muito clara em relação à
questão florestal na Amazônia. Pensamos que os recursos florestais do Estado do
Amazonas são viáveis e exploráveis de forma sustentável. No entanto, só é viável
se for feito de forma controlada, o que efetivamente não tem acontecido.
Quer dizer, foram feitas algumas apresentações nesse sentido e
algumas referiram-se à forma desordenada como essa exploração vem ocorrendo,
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mas eu gostaria particularmente

de acrescentar

algumas informações sobre esse

tema.
Gostaria também de rebater a posição dos representantes
pois acredito que haja bons empresários.
serrarias do Pará. Infelizmente

da AIMEX,

No entanto, a AIMEX representa 2% das

a AIMEX não manifestou a sua visão sobre quem

fez a exploração legal nessa ocasião e acho que a maioria das serrarias, a maioria
da atividade florestal, tanto no Pará, Rondônia quanto no Mato Grosso ou no Acre,
são atividades irregulares seja do ponto de vista da execução do manejo, seja do
ponto de vista da total ilegalidade.
Para nós, a atividade madeireira assumiu um perfil que chamamos de
perfil garimpeiro,

a exploração do mogno em particular, quer dizer, o mogno pelo

seu alto valor econômico

imprimiu um perfil de exploração muito parecido com o

perfil de garimpo, onde temos uma atividade (ininteligível). Em função da existência
do recurso ela desperdiça esse recurso e mobiliza os setores da sociedade que têm
práticas marginais. Não podemos nos esquecer de que a Ora. Sueli abordou temas
que considero

muito procedentes

sobre esse perfil

da exploração

do mogno no

País. O que não quer dizer que todas as empresas operam dessa maneira. Acredito
que sejam idôneas, mas a sua maioria e a maioria dos seus acionistas
setores que se organizam

para a exploração

e dos

do mogno operam dentro de uma

lógica (ininteligível).
Enfim, viajamos

muito pela Amazônia

e temos projetos

no Mato

Grosso, no Pará e no Amazonas, e mesmo como disse o representante do l BAMA é

muito limitada, quer dizer: verificar, fiscalizar dez empresas que estão em contato
com o mercado internacional,

justamente o mercado do qual é exigido um

comportamento melhor por parte das empresas para que a sua produção seja feita
não é significativo. Eu não gostaria que essa discussão fosse pautada pela minoria,
e sim pela maioria dos casos.
A questão da moratória não deve prejudicar as minorias, o
empresariado, que atua e procura aprimorar em termos das suas formas de manejo
e de exploração. Mas a questão do mogno está posta de forma muito mais ampla
para os setores que operam legalmente. O IBAMA mesmo fez um levantamento de
que o mercado interno representa mais de 50% de consumo da exploração do
mogno no País. Então esse mogno que está sendo explorado no mercado interno
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que tipo de fiscalização está recebendo? Como ele veio?

Acho que aí é que se

localiza essa voracidade da ganância dos setores que se organizam para explorar o
mogno.
Então essa é uma questão que a Comissão deveria levar em
consideração porque o perfil da exploração madeireira que a busca do mogno
imprime em relação à Amazônia é extremamente danoso. Temos de dar um basta
nisso e para isso é preciso ter coragem política.
Nesse sentido, o Instituto acredita que a questão da moratória pode
ser um artifício político para abrir essa discussão, concordando com o Greenpeace
no que diz respeito ao prazo de cinco anos que é absolutamente inviável. Talvez
seja coisa de um ano, um ano e pouco, enfim, um recurso que coloque a questão
de forma (ininteligível), para que os setores possam ter prazos para discutir, sem
que seja uma coisa que os incomode, para que possam chegar rapidamente a
soluções.

O que temos visto é um constante processo protelatório no

enfrentamento da questão da exploração florestal na Amazônia, que se vem
arrastando. O I BAMA está totalmente desaparelhado para esse tipo de função e o
Estado sequer aparelha os seus órgãos para efetivar a fiscalização que deve ser
feita. Até o número disponível de funcionários do IBAMA para fazer essa
fiscalização na Amazônia é irrisório. Quer dizer, a moratória vai trazer toda essa
discussão, ou seja, há a necessidade de se aportar recursos e capacitar o IBAMA,
e há a necessidade de definir normas de manejo em relação ao mogno. Há que se
definir maneiras de se controlar essa forma marginal que a exploração madeireira
está assumindo na Amazônia.
Enfim, temos de enfrentar essa questão. As manifestações eventuais
não resolvem. Enfrentamos já e conseguimos com isso poupar áreas de destruição
imensas na Amazônia, porque a empresa madeireira depois que o incentivo fiscal
se foi é quem financia a infra-estrutura da Amazônia hoje, sim. Abre estradas e
viabiliza a ocupação da Amazônia.

Da década de 80 para cá tem sido assim

mesmo e temos quantificado regiões da Amazônia com centenas e milhares de
quilômetros abertos de estradas. Então, deve-se enfrentar a situação.
A moratória do mogno, do nosso ponto de vista, é viável a curto prazo
como elemento político para criar situações de discussão e de decisão.
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O SR. PRESIDENTE

(Deputado Luciano Pizatto) - Agradeço a V.Sa.

pela exposição favorável à moratória

e temos a inscrição do representante da

AIMEX e não sei se S.Sa. vai querer falar ainda, ou se então poderemos encerrar
os debates.
(Não identificado) - Queria somente prestar um esclarecimento ao
fazer um comentário, pois parece-me que fui mal interpretado quando o Secretário
do Desenvolvimento Integrado achou que uma referência que fiz sobre
componentes eventuais anteriormente de ONGs no Governo representavam uma
desqualificação dessas pessoas, e citou especificamente o Presidente do IBAMA.
O comentário que fiz foi muito mais levando em conta as acusações
que os empresários levam, pois queremos ser vistos como pessoas que têm
condição de colaborar com o Governo, quando for o caso, assim como também
reconhecemos que um componente de uma ONG pode, ou o de um sindicato pode,
mas o critério deve ser o da seriedade e da competência. Essa foi apenas a
observação que fiz. Lamento se V.Sa. a interpretou errado e peço desculpas.
Quanto ao comentário do representante do Greenpeace sobre a
questão de florestas não-públicas, mas o sistema que qualquer um pudesse usar,
não mais na nossa mão é um sistema interessante. Podemos até evoluir e discutir
juntos sobre esse aspecto. Mas não gostaríamos de apenas levar para o lado que
nos parece um pouco demagógico, como V.Sa. disse, de vermos se todos os
proprietários abririam mão das suas propriedades, o que evidentemente não vai
ocorrer. Não acho que alguém nesta sala que tenha um padrão médio de vida, a
sua casa ou apartamento vai ceder o seu espaço para um sem-terra ou um
sem-teto morar, ainda que exista espaço viável para essa caridade que se faça. No
entanto, de forma séria, acho que existe espaço.

É um sistema que nunca

soubemos utilizar no País porque ele não existe.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) -

Solicitaria

ainda, se fosse possível, que o representante do Greenpeace, que fez uma
proposta concreta, nos enviasse uma minuta do projeto de lei para a atividade
florestal na Amazônia porque também sou Relator do Projeto de Lei de Políticas
Florestais da Amazônia, que obviamente engloba toda essa questão, não só a do
mogno.
Pág.73

Não só o Greenpeace,

mas qualquer outra entidade, por gentileza,

que pudesse nos enviar esses estudos, desde que de forma objetiva, ou seja,
aquelas

dezenas

de idéias deverão

ser transformadas

em alguns

artigos

e

escrevê-los é muito difícil, o que sempre acaba desagradando a alguém.
Portanto, por gentileza, escrevam na forma de artigos, com a plena
justifica, lógico, porque sintetizar é algo muito difícil e uma vírgula pode ocasionar

um confronto muito grande. Lembro-me até do Relatório do SIVAM realizado no
primeiro semestre, e o Deputado Gilney Viana também deve-se recordar. Ele foi
aprovado pela maioria na Câmara dos Deputados, inclusive fui o Relator, mas a
grande questão que resultou em votos contrários foi a falta da palavra "só". Eu
dizia o seguinte: o contrato deve ser assinado cumprindo todos os requisitos da lei,
qualquer coisa assim. Então, disseram:

- Mas com isso está-se permitindo

assinaturas. Então, tivemos de fazer uma emenda redacional para dizer: "só deve
ser acionado". Ora, se deve ser acionado para se cumprir a lei, tudo bem, resultou
em ilações da mídia etc ..
Portanto, uma palavra ou uma vírgula é algo extremamente
complicado e obviamente se

vier na forma de uma minuta irá-nos ajudar

profundamente .... (Falha na gravação) ... Então, uma palavra, uma vírgula, é algo
extremamente complicado, que, obviamente, se vier em forma de minuta, irá nos
ajudar profundamente.
Antes de passar a palavra ao Deputado Gilney Viana, quero
agradecer ao Dr. Eduardo Martins, que fez um esforço enorme para permitir-nos
utilizar o espaço do Ministério do Meio Ambiente, já que o Congresso, que todos
dizem que não trabalha, não tem hoje sequer uma sala disponível para se fazer
uma reunião.
Agradeço especialmente àqueles que se deslocaram de outras
regiões, representando o empresariado e grupos que aqui não se manifestaram por
uma questão de tempo. Estão aqui representantes do Conselho Nacional dos
Seringueiros, nossos amigos Ugatan (Ininteligível), Juan Carlos, etc,

que tenho

certeza de que em outras oportunidades poderão trazer a sua opinião.
Antes de encerrar, vou passar a palavra ao Deputado Gilney Viana
para as considerações finais.
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O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA - Primeiramente, quero dizer que

achei muito positiva esta reunião. Não teremos esgotado o assunto, mas teremos,
ao menos, alguns dados,

para que nós possamos ter maior clareza e,

eventualmente, fazer um acordo ou outra alternativa.
Em segundo lugar, gostaria de dizer que extraímos dessa discussão
alguns elementos que gostaríamos de ter, porque seria interessante que nós
tivéssemos os dados, pois facilitaria muito. Por exemplo, nós temos uma informação
que não é muito precisa de que há um estoque de mogno cortado há dois ou três
anos. Uma avaliação de alguns técnicos fala isso.
Eu solicito ao Representante da AIMEX, se tiver algum estudo sobre
o estoque de mogno cortado, que nos envie. Interessa-nos muito conhecer a
situação da indústria madeireira em geral no Brasil, porque não temos condições de
fazer uma avaliação precisa a respeito disso. Isso seria importante porque nós
balizaríamos até os prejuízos da atividade comercial de mogno já cortado, para que
nós estabelecêssemos os termos da moratória. Não é o parâmetro necessário para
que se dê validade e legitimidade ao projeto, mesmo porque o prejuízo que é
imposto à floresta e ao ecossistema da Amazônia é muito maior e atinge várias
gerações

e vale a pena, eventualmente,

impedir momentaneamente algum nível de

atividade.
Finalmente, a questão da sustentabillidade da Amazônia, não só da
exploração, mas de todas as ações humanas, inclusive a sobrevivência das
populações. Temos estudos de antropólogos, ecólogos sobre a sustentabilidade,
inclusive, das populações humanas no ecossistema amazônico, inclusive nas
diversas bacias. Eu estou enfrentando essa questão, estudando-a sob esse ponto
de vista. O companheiro do Greenpeace abordou a questão globalmente até desse
ponto de vista de se incentivar as populações humanas a irem para lá sem
capacidade de suporte dos diversos ecossistemas que compõem a nossa
Amazônia.
Inclusive, estamos

trabalhando há algum tempo e viemos ao

Ministério do Meio Ambiente conversar com a equipe sobre a hipótese de nós
mudarmos o conceito de ocupação da Amazônia, de benfeitoria e sobre o que isso
implica em relação às leis decorrentes, seja de ocupação ou exploração, e de
benefícios fiscais, créditos etc., que o Governo tem enfrentando marginalmente,
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como o caso do "protocolo verde". Precisamos enfrentar o problema globalmente; é
a idéia de nós colocarmos a floresta de pé. Sob um outro conceito, isso é o que

está presidindo a nossa iniciativa, ou seja, um outro conceito que implicaria que ela,
sendo derrubada, teria um conceito negativo, em relação à ocupação em relação a
outras atividades. Isto, ao contrário de ser um discurso contra a exploração
madeireira, é a favor, porque se a atividade madeireira estiver dentro do conceito de
sustentabilidade, não visando o lucro fácil e rápido. Mesmo porque se os
capitalistas que exploram essa atividade se contentarem com um rendimento médio
ou um pouco além de médio, que compense, eventualmente, alguns custos extras,
o que existe na atividade econômica, do ponto de vista econômico a atividade
madeireira na Amazônia seria insustentável e não seria insustentável do ponto de
vista ecológico. Então, nós diríamos que todo esse esforço conceituai e do próprio
projeto explica-se pela possibilidade, com apenas uma das atividades - há muitas
outras que atingem a Amazônia

- enfocado dentro desse conceito da

sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável.
Eu agradeço a oportunidade

de estabelecermos este debate.

Acho que a moratória é não só o instrumento para provocar o debate, mas o
instrumento para que nós possamos (Ininteligível.), mas pelo menos que ele seja
elemento de exploração econômica (Ininteligível.), não por 32 anos, não, por 120,
mas talvez por mil, dois mil, três milhões.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Agradeço a
todos pela presença.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da
presente reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias.
Está encerrada a reunião.

***
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