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Conama pode recolocar a discuss~c sobre Mata At1ant ica no rumo certo 

Na Arimeira reuniao de Conama de governo FHC. ocorrida no dia 28 da ,iunha, o 
ministro do Meio Amblcnte. Gustavo Krause. surpreendeu os Presentes com o 
anuncio de um anteprojeto ds lei Para a Mata Atlantica que. se aprovado pelo 
Con9resso Nacional, modificara substancialmente a atual le~islacao fM vigor. 

Elaborado ~ele Ibama, o anteProJetc ~ uma resposta as Pressoes cont0a o 
decreto 750/93 oriundas de politiccsp madeireiros e fazendeiros de Santa 
Catarina PrinciPalmente, scb a lideranca do deputado ~ederal Paulo Roberto 
Bornhausen CPFLSC>, filho do presidente cio PFL. exsenador Jor9e Konder 
Bornhausen. 

A Principal mudanca e Quanto a area de abran9,incia da Mata Atlantica. O 
Decreto 750 se baseia na definicaa aprovada Pele CONAMA em abril de 1992 que, 
em seu arti90 3o, colocou sob Prctecao todas as formacoes florestais qus 
originalmente ~ormavam uma unica cobertura continua, do Rio Grande do Sul ao 
Rio Grande do Norte. adentrando varios quiltmetros nos estado$ de MG, SP, PR, 
se e RS. 

O antePro,ietc de lei que o IBAMA preparou. a revelia do CONAMA, quer 
restrinAir a protecao Para a Floresta Ombro~Jla Densa (que recobre a Serra de 
Mar e Mantiqueira e Plan!cies costeiras de Nordeste). 

Afirmando que sua iniciatlva busca apenas resolver uma questao tecnicaT o que 
o Governo Federal Pretende, na verdade. e reduzir de 1~1 milhoes para 260 mil 
quiltmetrcs quadrados a regiao sob protecao legal. excluindo todas as 
~ormacoes florestais interioranas das re9ioes Sul. Sudeste e Nordeste. Cem 
isso. ficariam liberadas Para corte as ~Iorestas ombrofilas mistas. tambem 
conhecidas como matas de araucar1as. onde a atividade mad~ireira e intensa 
nos estados de Santa Catarina e Parana. e as Florestas estacionais 
semideciduais. localizadas em areas de expansao dos grandes ProJetos 
agropecuarios. 

Desde que a· Proposta foi aPresentada. umB onda d~ Protestes vem crescendo em 
todo o Pais. Algumas materias veiculadas Pela imprensa denunciaram a 
gravidade do fato e diversas personalidades da comunidade ambientalista e 
academica se manifestaram formalmente contra a praPosta do Ibama. 

Na reuniao do Canama onde Krause anunciou a existencia do antePro,ieto e que 
ele seria discutido em trJs audi,incias Publicas a serem or9anizadas Pelo 
Ibama. varies conselheiros manifestaram Prc~undas PreocuPacoes com o fato E 
membros da Gamara Tecnica TemPoraria Para Assuntos da Mata Atlantica 
assinaram sol icltacao formal para sua imediata convocacao. 
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APos um período de Pressoes intensas sobre o lbama. que secretaria o Conama, 
a Gamara Tecnica finalmente foi convocada e se reuniu no dia 4 de agosto. Foi 
uma reuniao tensa que mobilizou varies funcionarios do Ibama7 do Ministerio 
do Meio Ambient€ e a maioria da caordenacao da Rede de ONGs da Mata 
Atlantica. 
Ao final, a avaliacao da coordenacao da Rede e de que a reuniao propiciou 
avances importantes, que Podem recolocar no rumo certo as discussoes 
iniciadas de forma equivocada pelo governo federal. 

Primeiro porque a Camara Tecnica nao cometera o erro de discutir apenas a 
Proposta do Ibama. Fof definido aue Ela discutir~ a auestao le9al da Mata 
Atlantlca de forma ampla, considerando o PL 3.285 sobre o assunto que tramita 
na Camara desde 1992, o Decreto 750. os resultados das audiJncias Publicas e 
outras PVoPostas· que venham a ser apresentadas. Com isso. eliminouse a 
Possibilidade da proposta do Ibama condicionar os debates. 

SeAundo porque foram aprovadas recomendacoes que. se acatadas, irnPedem o 
Governo de tEntar utilizar a~ audi.jncla Publicas como forma de obter aPoio 
politico Para a flexibilizacao da leAislacao atual. Sao elas~ (l) a Camara 
Participara da coordenacao. definicao de metodologia e elaboracao do 
cronograma das audiJncias publicas: (j i) as audl,incias nao serao apenas para 
discutir a questao legal mas, tambem, a situacac concreta das ~ormacoes 
ve~etais especificas de cada estado~ e. (i i i) as audi.jncias ccorrerac em 
todos D$ ~stados inseridos no Dominio da Mata Atlantica <na de~inicao ampla 
aprovada Pele Conama), que se dispuserem a aJudar na sua reallzacao. 

Resta saber se o Ministro Krause e o presidente do lbama, Raul Jungmann. 
acatarao as recomendacoes da Camara Tecnica7 aprovadas Por unaMimidacte Dor 
todos os presentes, inclusive PDF seus representantes. 


