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INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 
Mensagem 4 (179 linhas) 
From ism Thu Sep 28 14!08:51 1995 
Date: Thu, 28 Sep 1995 14:08:51 0300 
From: <i5m> 

data··-············· l .... .l.: _ 
cod. r 3 1> 000 1 J_, ---- ,, _ ......• _ .. __ 

To: foeamazonia, gamba, hathaway, hmafra, ied, inesc, iphae, iser, 
katiaefranco 

Subject: documento mata atlantica para reuniao IPF ONU 
Cc: ism, maternatura. redeverde, rmulher, roger, rubinho, sne, socioamb, 

tonhao 

AMEACAS A MATA ATLANTICA NO BRASIL 

Documento apresentado na Primeira Sessao do Painel 
Intergovernamental de Florestas, Nacoes Unidas, Nova York, 
11 15 1995. ( Versao em portugues do original ) 

o BIOMA MATA ATLANTICA e o ecosistema florestal tropical mais 
rico do planeta e um dos mais ameacados de extincao~ superado 
apenas pelas florestas de Madagascar~ já quase extintas. Este 
ecossistema cobria originalmente cerca de um milhao de 
quilometras quadrados do Brasil, extendendose do Nordeste para o 
Sul, mas durante os quinhentos anos de História brasileira foi 
reduzido a apenas oito por cento de sua extensao original. Os 
seus remanescentes abrigam uma enorme biodiversidade, com mais de 
10.000 especies de plantas, e a mais alta densidade de árvores 
por hectare do mundo. Estas florestas sao tambem essenciais para 
o equilibrio das bacias hidrogr~ficas que suprem as 
necessidades de água para uma populacao de 100 milhoes de 
habitantes no sudeste do pais. O Biorna Mata Atlantica estendese 
tambem pelo leste do Paraguai e noroeste da Argentina, em ambos 
sob serias ameacas. 

_988 A Nova Constituicao Brasileira transformou a Mata 
Atlantica em patrimonio nacional no seu artigo 225 prevendo 
protecao especial para este ecossistema. 

1990 O Presidente Itamar Franco regulamentou o artigo citado 
.,N,·7°,,·,,·, s t rs .. ,,., .. (J ..• DAc"·"'"'--1-·u~ e: •.. de ra I ·:'.1·'.'.1 ;:-:.,,., •i·1a· :; •.• t·-,-,,~de· cons í der aoo CJ.L; . .t..151(:::J.0.IÇl,V.;::;!..:::::, ..-IW i;:;.::.jl;:;:;1..., tf;::::•c:!I,;....;. ;,•)'...,......,1(;-f:,I ..1....:::::, (~Í l_..,. .;:;:ia 

:i na.d(:,CjUddO .. 

1992 O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) aprovou uma 
nova proposta de regulamentacao, definindo a área do Biorna Mata 
Atlantica e extendendo a protecao a florestas secundárias, alem 
de criar instrumentos para a participacao da sociedade. 
Posteriormente o deputado Fabio Feldmann, especialista em 
questoes ambientais apresentou neste mesmo sentido o projeto de 
lei 3.285, ainda nao vot.ado , 

1993 o CONAMA encaminhou uma proposta para um decreto similar 
ao acima citado projeto de lei do deputado a Presidencia da 
Republica .. Esta pr6posta originou o decreto 750, conhecido como o 
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DECRETO MAT~ ATLANTICA, 0ldbOrd.d0 cum participacao plena de todos 
üS s0tores dH s0Gi8d~de, itlclulndo os membros da Rede Mata 
~tlantica (RMA) Coalisao de 180 ONGs atuantes no Biorna Mata 
ntlantica) 

O DECRETO MATn ATLANTICA E CONSIDERADO UMA DAS MAIORES VITORIAS 
DA LEGISLACAO AMBIENTAL BRASILEIRA. 

199 !::, Uma p ropos t.a di;;\ nov c;1. 1 ·eg u l ain8 ntacao foi :; ubmet ida ao 
Congres.~~o Mac:i.onal pe Lo deput ado f-eder·al Paulo Roberto 
i:3o 1-nhausen, aoo í ada pr :i. nci p.a I n1e n tr-9 por· made í rei r os ~ empre~;ár-ios 
e faL8nd8ir0s de Santa Catarina. 

o Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da 
AmazonJa Legal (MMA)~ Qustavu Krause, surpreendeu os membros do 

~un:;:;el ho i~d.ciundl du Meio Arnbii2nte ao apresi2ntar, d í a 28 de 
Jnho, minuta d~ ant8pr0jeto de lei visando reduzir em 70% a 

,árE:10. de Ha ta t01tl antí ca sob pr-8St,d-vacao." (Joao Paulo Capobianco 
in Par~b61Ic~s Ano a, Nu.2 Julh0 da 1995) 

O PROJETO DE LEI 00 MI~!ISTERIO PARA SUBSTITUIR O DECRETO MATA 
ATLANTICA FOt LOGO CO~!TEST~OO PELA MAIORIA DOS GOVERNADORES DOS 
ESTADOS LOCALIZADOS NA AREA AFETADA E TAMBEM PELO MOVIMENTO 
AMBIENTALISTA. 

~ ONG SOS MATA ATLANTICA denunciuu que os órgaos de Meio 
Ambient8 Federaib foram negligentes na implantacao de políticas 
emerger1ciais para d conservacd.o da Mata Atlantica, ao mesmo tempo 
em que tentar·am depreciar a legislacao existente. 

Em julho, a Reda Mata Atlantica lancou uma campanha contra o 
projeto d8 lei dü Ministerio. n campanha foi logo apoiada por 
autoridades governamentais como os governadores de Sao Paulo e 
Espírito Santo, Secretáaios de Estado, 6rgaos de meio ambiente 

~8 Sao Pauló, ~lina.s Gerdis, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e 
io Grande do Sul. assim como deputados federais, pr-ofessores 

universitários, politicos, alem de renomados ãmbientalistas. 

E aonde vamos agora? A proposta para alterar o decreto Mata 
ntlantica apresentadcl pelo Ministerlo e pelo IBAMA nao f6i ainda 
analisada ou votada pelo CONAMA·. mas já existe uma significante 
uposicao d~ um grande nümero de membros do próprio CONAMA, 
d.bSim comu da comunidade ci8ntifica brasileira. de membros do 
governo e de tudas as entidades ambientalistas. 

E fundam8ntal que sejam enviadas mocoes de apoio i Campanha da 
Rede Mata Atlantica diretamente a Presidencia da República. 
o~vemos exigir que S8ja mantido o conceito de Mata Atlantica 
~xistente no decreto Mata Atlantica e que seja dado continuidade 
a regulame11taGaü e implementaca0 do Decreto 750, que já provou 
ser efetivo em vários estados do Brasil. 

O Instituto Sul Mineiro de Estudo e Conservacao da Natureza (ISM) 
r8pre~entad0 µor SUd pr~~id~ntb Maria Cristina Weyland Vieira 
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t'h:!:c:, ta P r~ i m0": ir a Se:s:s.a.p dú ri.::1 i ne, I I nt:E, r90v e r né:J.t1H:1 n ta 1 de F 1 ores tas , 
.:;.;std apres,e n l.a.nd0 <;:'.:.;,te doe ume nt.o no sentido de atrair a+encoes 
pani. e::;Le in1p0rtantG, assutrLl) '.:::,ubn~ política + l.cr es t.a L, O ISM e 
urna. m !Gi que t em como um do~~ :::, E', us p ri nc i pd is objetivos de se nvo 1 v~ r 
8 apoiar estrategi~s p0llticds para a c0nservacao de ecosistemas 
·nor2stais Lrop Lc a is , o ISti 2stá basE.~ddü nu sul de Minas 
t:k, r ais, r'e'f?i i aCt q u,s :~8 t • d comp l e t.ame nte exc 1 u í da de pro teca o 
ccns t.Lt.uc Lona l de acordo com o novo projeto de leL 

DECLARriCOE~3 Et·1 DE.FE.:S(:i DO 8IOiiA [,jfffA nTL.AHTICA 

O Cunselheiro dd Fund~cao SOS Mata Atlatltica e Dlretur 
Executivo do Instituto S6cionmbiental J. P. Capobianc.;o 
df~c:1arou~ 1~ nova p r cpus t a reduz. d€ 1,1 milhues pa1~..1 260 mil 
qu l Lcmet.rcs quadra.dos a n2:0iou s ob pr·0tc:.::ao l2gal 8 exclui todas 

A"~ f ü r·inacoe:; f lo n,:2, tais I rrt e t' i o ra rw.s das ieg i oes S u 1. Sudeste e 
Jrdeste, especialmente as fl0restas ombrcfilas mistas. tambem 

conhecidas como matds d~ draucarlas. onde a atividade madeir~ira 
e intensa, 2m Santd Catctrlna e no Paraná, e as florestas 
ss·tdcionais S8mid~ciduais, lccali2addS em ar8as de expansao dos 
~rand2s µrojeL0s agropecUdrios. 

o Governddor du ['.::;,tad0 de Sao Paulo rlar·iu Cuvas afirmou 
qu8 uma análise feita pela Secretaria de M~iú Ambiente do Estado 
apontou pdra as·consequencias n~~ativas, caso dS alteracoes 
füssem realizadas. 

o Deputado Federal Fabio Feldmann afirmou que a destruicao 
dd Mat~ Allanticd motivou os órgaos de governo e os 
dmbientalistds d paiticiparem amplamente da f0rmulacao e a 
apoiarem a apllcaca0 do D8Cr8to 750. 

O Presidente do ConsE: 1 ho tldcional par·d a R2s8r·va da Biosfera 
da Mato. Atlan tii::d. Josl;:::! PE:dr·o de 01 i ve ira Cesta. declarou: " o 
~ue nais nos preucupa ne~sa questa0 ~ o fato de serem as 
próprias autoridades de Meio Ambicnt8 a propor o desrespeito ap 
primeiro e mais básico p1-incipio de conservacao, que é a 

01nutencao da vida em todas as suas e:x:pt·êssoes ". 
O Pt'8Sid8ntc da S0ci8ddd8 Br·asi 18i ra dtc Protecao Ambiental 

(SOBRAPA) e Cons8lheiro do Instituto SulMineiro de Estudos e 
Cunservacao da Natur8za (ISM) Ibsen de Gusmao Camara afirmou: 
" A hdtun, da minuta i2n~i:3.mirihada pt::lo deputado federal Paulo 
Roberto Bor-nhausen conduz ine;itávelmente à conclusao de que a 
pt·etendida mudanca de conce I t uacao da Ma ta At:lantica visa t.ac 
som~nte a viabilizar a axcloracao economica dos derradeiros 
vesticios das outroras extensas florestas ombrófilas mistas e - . 
fl0r8stas estaionais, hoje muito acertadamente protegidas pelo 
supracitado D~t.:reLo, de cwnfurmidade com o que preceitua o Artigo 
225 da Constituicao Fed~ral ". 

O Diretor du Instituto Estddual de Florestas do Estado de 
Minas Gerais J6e CHrlos Carvalho di2 que o novo texto deixa 
s~m pr0t~cau a Mata ntlantica mineira. 

O Sl;;lc.:t·,sttiri0 de c í enc í a , Tet...:nologid e rleio Ambiente do Estado 
de Per namb uco S8 rg i 0 Reé;;8 nele protestou: " O Estado te.m hoje 
men0s de 5% dd mata original e apenas metade disso ficaria 
protegida" .. 

O Pr0fassur Doutur da Universidade Estadudl de Campinds 
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Hermóaenes Leitao disse aue os limites contidos no ante 
proJeio nao estavam escriios em texto cientifico algum e. com 
certeza. nao contariam com o aval da comunidade cientifica 
envolvida. 


