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APRESENTAÇÃO 

Em julho de 1996 o Governo federal editou uma Medida Provisória (um instrumento legal 
provisório, sujeito à aprovação do Congresso Nacional) alterando a legislação florestal brasileira 
(Lei federal nº 4.771 de 1965) para aumentar os percentuais de áreas a serem conservadas (as 
chamadas reservas legais) nas propriedades rurais localizadas na Amazônia, de 50% para 80%, 
considerando a elevada taxa média no desmatamento divulgada pelo INPE - Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, entre os anos de 1994 e 1995, que foi da ordem de 19 mil km2. Além disso a 
referida Medida Provisória proibiu novos desmatamentos em propriedades que já possuíssem 
áreas desmatadas abandonadas ou sub-utilizadas. Foi uma resposta do governo para tentar 
estancar o desflorestamento na Amazônia. Essa norma teve relativo sucesso pois as taxas de 
desmatamento nos anos subsequentes baixaram para uma média de 16 a 17 mi I km2, considerada 
ainda muito alta tanto pela sociedade civil organizada como pelo próprio governo. 

Essa Medida Provisória (atualmente sob o nº 1956-49/2000), pelo ordenamento jurídico 
brasileiro, deve necessariamente ser convertida em lei, motivo pelo qual foi formada no 
Congresso Nacional uma Comissão Mista composta por Deputados e Senadores para trabalhar 
neste processo. 

Ao final do ano passado (em início de dezembro) a bancada ruralista (deputados e senadores 
representantes da oligarquia latifundiária brasileira) no Congresso Nacional tentou, às pressas. 
aprovar uma proposta de lei que, se aprovada, seria fatal para as florestas brasileiras, pois 
reduziria drasticamente os percentuais de áreas a serem protegidas em propriedades particulares 
não apenas na Amazônia, como também na Mata Atlântica e demais ecossistemas em todo país. 
O ISA identificou a manobra e iniciou uma grande mobilização da sociedade brasileira por meio 
de uma forte campanha nacional contra a proposta dos ruralistas e conseguiu suspender a votação 
do projeto através de um acordo que possibilitou ao CONAMA - o Conselho Nacional de Meio 
Ambiente, colegiado ligado ao Ministério de Meio Ambiente, composto por representantes de 
diferentes setores da sociedade civil e do próprio governo, entre os meses de janeiro a março 
últimos, trabalhar em uma proposta alternativa que buscasse converter a mencionada Medida 
Provisória em Lei mantendo seu espírito original de servir de instrumento para a proteção e o uso 
sustentável das florestas. 

O ISA participou ativamente da Câmara Técnica do CONAMA que elaborou a proposta, 
mantendo uma posição de liderança no processo de articulação entre as entidades ambientalistas, 
negociação com os demais setores da sociedade e formulação das sugestões que resultaram na 
proposta final 

O CONAMA concluiu seu trabalho ao final de março último após três meses de intensos debates 
em 25 audiências públicas ocorridas em mais de 20 estados diferentes do país, tendo delas 
participado milhares de pessoas e centenas de organizações representativas de diversos setores 
interessados, governamentais e não governamentais, universidades, trabalhadores rurais e setores 
produtivos, além de ambientalistas. A proposta foi apresentada pelo CONAMA ao Congresso 
Nacional como subsídio aos parlamentares. No entanto, a bancada ruralista no Congresso 
Nacional, desconsiderou a proposta da sociedade brasileira e insistiu em propor a drástica 
redução nos percentuais de áreas a serem protegidas nas propriedades rurais na Amazônia ( de 
80% para até 20% ), além da fragilização de todos os instrumentos da lei em vigor que prevêem a 
conservação de áreas fundamentais para a proteção dos mananciais hídricos e dos solos (as 
chamadas áreas de preservação permanente) em todo país, inclusive em áreas urbanas. 



A proposta dos ruralistas foi aprovada na Comissão Mista em 1 O de maio último e seria levada à 
votação no Plenário do Congresso, não fosse a forte pressão da sociedade brasileira manifestada 
através de mais de 20 mil emails encaminhados em menos de uma semana aos parlamentares e de 
manifestações em praças públicas em várias capitais brasileiras. A imprensa brasileira deu ampla e 
inédita cobertura a este fato, o que favoreceu a formação da opinião pública contrária à proposta dos 
ruralistas, confirmada através de pesquisa de opinião pública patrocinada pelo ISA e por outras 
entidades. 

Face às manifestações públicas contrárias a proposta, as lideranças parlamentares decidiram retirar o 
projeto aprovado na Comissão da pauta do Congresso Nacional, configurando uma derrota da 
bancada ruralista. O Governo brasileiro assumiu a proposta do CONAMA e a colocou em vigor por 
meio de nova edição da Medida Provisória (n. 1.956-50). 

O ISA considera esta nova edição da Medida Provisória como uma importante vitória da 
mobilização da sociedade que derrubou a Comissão Mista dominada pelos ruralistas e a proposta 
que pretendiam transformar em lei, fazendo vigorar a proposta do CONAMA. 

Instituto Socioambiental 
Brasília/São Paulo, maio 2000 
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Brasileiros Querem Mais 
Proteção para as Florestas 

O Instituto Socioambiental, a Greenpeace, o WWF e a Agência 
Estado estão divulgando os resultados de um pesquisa nacional 
de opinião cujo foco são as mudanças que estão sendo propostas 
para o Código Florestal, a lei 4.771/65. A pesquisa, realizada pelo 
Instituto Vox Populi, procurou aferir qual o nível de informação 
sobre tais mudanças e quais as tendências da opinião pública 
brasileira em relação à proteção do meio ambiente no país. 

As entrevistas, realizadas por telefone entre os dias 20 e 21 de 
maio passado em municípios de todas as regiões do país, 
constatou que 88% dos 503 entrevistados defendem que a 
proteção das florestas brasileiras deveria aumentar, e não 
diminuir, como pretendem parlamentares da bancada ruralista do 
Congresso Nacional. Outros números expressivos: 93% dos 
entrevistados acreditam que a conservação ambiental não 
prejudica o desenvolvimento do Brasil, e 90% acreditam que o 
aumento do desmatamento da Amazônia para implantação de 
terras agrícolas provavelmente não diminuirá a fome. 

Estas questões foram formuladas considerando os argumentos 
que vêm sendo usados por parlamentares e entidades ruralistas 
que defendem mudanças no Código Florestal a fim de possibilitar 
o aumento do desmatamento na Amazônia. 

Quanto à recomposição das áreas de proteção permanente - 
margens de cursos d'água, topos de morro e encostas, que são 
protegidos para prevenir assoreamento, demoronamentos e 
enchentes-, 87% dos indivíduos ouvidos defendem que os 
proprietários que a desmataram deveriam ser multados e 
obrigados a recompor sua vegetação. Outro resultado digno de 
nota: 88% dos entrevistados afirmaram que não votariam em um 
parlamentar que defendesse o aumento do desmatamento das 
florestas brasíleiras. 

Conheça a íntegra dos resultados da pesquisa acessando 
www.socioambiental.org 

A pesquisa foi realizada por telefone, com 503 pessoas, sorteadas 
aleatoriamente, considerando a concentração de telefones no 
país, 

A margem de erro da amostra utilizada é de 5%. 

Copyright 2000 Instituto Socioambiental 



Especificações Técnicas 

Metodologia 

Público de Investigação 

Pesquisa quantitativa do tipo "survey por telefone". Esta técnica consiste na aplicação 
de questionários estruturados e padronizados a uma amostra representativa do 
universo a ser investigado, através de contatos telefônicos. Permite a construção de 
tabelas de distribuição de freqüências simples, cruzamentos de variáveis e outros 
processamentos estatísticos. 

População adulta, residente no Brasil, com idade superior a 16 anos. 

Amostragem 

A amostra utilizada foi domiciliar por telefone, sorteada aleatoriamente em estágios 
proporcionais à concentração de telefones segundo regiões e, dentro de cada região, 
capitais e outros municípios com população acima de 50 mil habitantes. 

Foram realizadas 503 (quinhentas e três) entrevistas, representativas para o conjunto 
de domicílios da população brasileira que possuem telefone, em 140 (cento e quarenta) 
municípios. 

Questionário 

O questionário aplicado contém 10 (dez) questões, incluindo as de estratificação 
demográfica e sócio-econômica (sexo, idade e nível de renda familiar). 

Período de Campo 

20 e 21 de maio de 2000. 

Observações 

As tabelas, às vezes, poderão fechar em mais (ou menos) de 100% devido ao 
arredondamento dos números no processamento dos resultados. 

Categorias que apresentam 0% significam que o percentual de respostas é inferior a 
0,5% do total de respostas da tabela. 

CopYright 2000 Instituto Socioambientat 
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Resultados da pesquisa 

Nível de conhecimento sobre a proposta de mudança no código 

Gráfico 1 
O Congresso Nacional está discutindo mudanças na lei que protege as floretas 
brasileiras, o nosso código florestal. Você sabia disso ou está sabendo agora? 

Opiniões sobre a conservação de matas 

Gráfico 2 
Pela lei atual, pode ser desmatada 20% da Amazônia e 80% das outras regiões do 
país. Na sua opinião, de maneira geral, as mudanças a serem feitas na lei que protege 
as florestas brasileiras deve ... 

Gráfico 3 
Sabendo que a conservação permite o uso da floresta sem a sua destruição, com qual 
destas afirmativas você concorda ... 

Gráfico 4 
Para o Brasil se desenvolver é preciso que todo o seu território seja ocupado por 
atividades agropecuárias, mesmo que isso implique no desmatamento, em danos à 
fauna e flora e ao meio ambiente em geral. 

A conservação ambiental não prejudica o desenvolvimento do Brasil, pois existem 
muitas atividades econômicas rentáveis que não agridem o meio ambiente e que 
geram empregos para os brasileiros. 

Você concorda ... 

Gráfico 5 
No Congresso, alguns deputados defendem o aumento do desmatamento da Amazônia, 
afirmando que irá aumentar a oferta de terras agrícolas e assim contribuir para 
diminuir a fome dos brasileiros. Você concorda ... 

Avaliação de idéias propostas sobre o novo código 

Gráfico 6 
O Congresso está discutindo um novo texto para o código florestal; vou ler para você 
algumas idéias propostas e gostaria que você me dissesse com qual você concorda ... 

Gráfico 7 
Hoje, na Amazônia, os proprietários de terras podem desmatar até 20% de suas 
propriedades. Com qual das seguintes opiniões você mais concorda ... 

Gráfico 8 
Hoje, em todo o Brasil, as áreas em torno de nascentes, margens de rios e lagos, topo 
e encostas de morros são protegidas legalmente e não podem ser desmatadas, com o 
objetivo de evitar enchentes, desmoronamentos e falta d'água. Você acha que os 
proprietários que desmataram essas áreas devem ser ... 

Voto em deputado ou senador que defende o aumento da área de 
desmatamento 

Gráfico 9 
Você votaria em um deputado ou senador que defende o aumento da área de 
desmatamento das florestas brasileiras ou não? 

Copyright 2000 Instituto Socioambientar -· 
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Gráfico 1 

Resultados da pesquisa 

O Congresso Nacional está discutindo mudanças na lei que protege as florestas 
brasileiras, o nosso código florestal. Você sabia disso ou está sabendo agora? 
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Gráfico 2 
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Pela lei atual, pode ser desmatada 20% da Amazônia e 80% das outras regiões do 
país. Na sua opinião, de maneira geral, as mudanças a serem feitas na lei que protege 
as florestas brasileiras deve: 
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A Aumentar a proteção das florestas 
B Diminuir a proteção das florestas 
C Deixar como está hoje 
D Não sabe 



Gráfico 3 

Sabendo que a conservação permite o uso da floresta sem a sua destruição, com qual 
destas afirmativas você concorda: 

• A conservação das florestas no Brasil é um obstáculo ao desenvolvimento 
nacional, pois impede o aumento da oferta de terras agrícolas. 

• A conservação das florestas não atrapalha o desenvolvimento, pois, com a 
tecnologia existente, as terras já desmatadas são amplamente suficientes para 
aumentar a produção agrícola. 
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Gráfico 4 

r: • Para o Brasil se desenvolver é preciso que todo o seu território seja ocupado por 
atividades agropecuárias, mesmo que isso implique no desmatamento, em danos 
à fauna e flora e ao meio ambiente em geral. 

• A conservação ambiental não prejudica o desenvolvimento do Brasil, pois existem 
muitas atividades econômicas rentáveis que não agridem o meio ambiente e que 
geram empregos para os brasileiros. 

Você concorda: 
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Gráfico 5 

No Congresso, alguns deputados defendem o aumento do desmatamento da Amazônia, 
afirmando que irá aumentar a oferta de terras agrícolas e assim contribuir para 
diminuir a fome dos brasileiros. 
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Você concorda com isso, ou seja: 
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A Você acha que aumento do desmatamento vai diminuir a fome 
B Provavelmente aumento do desmatamento não vai diminuir a fome 
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Gráfico 6 

O Congresso está discutindo um novo texto para o código florestal. Qual principal uso 
você acha que deve ser dado à floresta: 

1. Uso para a gropecuária com desmatamento. 
2. Uso dos recursos florestais, incluindo madeira, extrativismo e ecoturismo sem 
desmatamento. 
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A Uso para a agropecuária com desmatamento 
B Uso dos recursos florestais, incluindo madeira, extrativismo 
C Nenhuma das duas/outra 
D Não sabe 

.-. 



Gráfico 7 

Hoje, na Amazônia, os proprietários de terras podem desmatar até 20% de suas 
propriedades. Com qual das seguintes opiniões você mais concorda: 

A B e D E F G 

r: 

A Que a área desmatada aumente para 80% 
B Que a área desmatada aumente para 50% 
C Que os 20% permitidos atualmente sejam mantidos 
D Você acha que 20% permitidos atualmente devem ser diminuídos 
E Nenhuma destas/outra 
F Não Sabe 
G Não Respondeu 

Gráfico 8 

Hoje, em todo o Brasil, as áreas em torno de nascentes, margens de rios e lagos, topo 
e encostas de morros são protegidas legalmente e não podem ser desmatadas, com o 
objetivo de evitar enchentes, desmoronamentos e falta dágua. Você acha que os 
proprietários que desmataram essas áreas devem ser: 
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Gráfico 9 

Você votaria em um deputado ou senador que defende o aumento da área de 
desmatamento das florestas brasileiras ou não? 
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Pesquisa revela que 88% 
dos moradores de 23 
Estados querem maior 
proteção à floresta 

CAMILA GARCIA 

S e dependesse dos eleito 
res de 23 Estados, o Códi 
go Florestal deveria ser 

mais rígido na proteção às flo 
restas e também levado mais 
em conta como uma importan 
te bandeira política. Além dis 
so, segundo eles, as terras deve 
riam ser usadas de modo sus 
tentável, isto é, exploradas eco 
nomicamente sem destruir 
áreas verdes. Pesquisa feita pe 
lo Vox Populi para o Grupo Es 
tado, em parceria com as orga 
nizações não-governamentais 
{ONGs) Greenpeace, Fundo 
Mundial para a Natureza 
(WWF) e Instituto Socioam 
bícntal (ISA). re- 
velou que 88Çf. 
dos entrevista 
dos não votaria 
em um deputa 
do ou senador 
que defendesse o 
aumento das 
áreas de desma 
tamento das flo 
restas brasileí- 

Documentação 

-----··------- 

ção deve ficar mais restritiva. 
Hoje, 80l;i- da área das proprie 
dades rurais na Amazônia e 
35<7c no cerrado devem ficar 
sob proteção. 

"O resultado superou muito 
nossas expectativas", revelou 
o diretor-executivo do 
Greenpeace no Brasil, Rober 
to Kíshlnamí, "A população 
tem um entendimento bastan 
te claro da função das flores 
tas." Para ele, os números da 
pesquisa mostram que, para as 
próximas eleições, o ambiente 
deverá ser um critério de esco 
lha de candidatos. 

A pesquisa do Vox Populi foi 
feita entre os dias 20 e 21, com 
503 pessoas de 140 municípios 
do País. As entrevistas, com 
dez questões padronizadas, fo 
ram feitas por telefone. 

Rigor - A população mostrou 
se ainda mais rigorosa que as 

ONGs quando o 
assunto é preser 
var as Ilorestas, 
Para 49t;'f dos en 
trevistados, os 
2ocJ de desmata 
mento permiti 
dos hoje na Ama 
zônia deveriam 
ser diminuídos. 
Apenas 3'k con- 
cordam com a 

idéia de aumentar a área des 
matada para 50~, como previa 
o projeto do deputado Moacír 
Michcletto (PMDB-PR), derru 
bado na Câmara, na semana 
passada. 
Propalada pelos ruralistas, 

a tese de que é preciso dcsma 
tar mais floresta para o cresci 
mento da agropecuária não 
convenceu a opinião pública - 
90% das pessoas ouvidas di 
zem que o aumento do desma 
tamento não vai diminuir a fo 
me no País. O uso sustentável 
das florestas também é aprova 
do pela maioria - 92% dos pes 
quisados defendem o uso racio 
nal dos recursos florestais, in 
cluindo extração da madeira e 
ecoturismo. 

Apenas 2% acreditam que a 
melhor maneira de utilizar a 
terra é por meio de desmata 
mento para criar pastos. "Os re 
sultados comprovam que ON 
Gs e população estão do mes 
mo lado", ressalta Lacava, 

RESULTADO 

EXPECTA TIY A 

DE GRUPOS 
ras, 

"A questão ambiental passa 
a ser variável que a sociedade 
leva em conta na hora de esco 
lher seus representantes", disse 
o coordenador do Programa 
Brasil Socioambiental do ISA, 
Márcio Santilli. 

Alerta - Para o coordenador 
de comunicação do WWF, 
Ulysses Lacava, o resultado é 
um alerta para que os candida 
tos à reeleição revejam suas po 
sições. "A pesquisa mostra um 
amadurecimento da opinião 
pública", comentou Lacava, 
"O meio ambiente não era te 
ma presente nas campanhas 
eleitorais anteriores, mas agora 
começa a fazer diferença." 

A pesquisa mostra ainda da 
dos que surpreenderam os pró 
prios coordenadores de ONGs: 
63% dos entrevistados já sa 
biam que o Congresso Nacio 
nal está discutindo alterações 
no Código Floresta] e 88% 
acham que a lei atual de prote- 

SUPERA 

I '-/ 



Sim 

Não - ·----·-- 88% 

Não sobe 13% 
Não respondeu l 1 % 

r----Sobio 

í 
agora 

---·--· ··-·---------------------- 

1 J A conservação das florestas no Brasil é um 
obstáculo ao desenvolvimento nacional, pois 
impede o aumento da oferto de terras agrícolas. 

2} A conservação das florestas não atrapalho o 
desenvolvimento, pois, com o tecnologia existente, 
as terras iá desmaiadas são amplamente 
suficientes poro aumentar o produção agrícola. 

Você concorda: 

Com a primeiro ffl: 10% 

Com o segundo 

Nenhuma dos duosfi 1% 

Não sobep. 1% 

88% 

__ ,.J_~-- 

Aumentar o proteção •••mi~'""' 
dos Aorestos 

Diminuir o proteção r 
dos Aorestos 2% 

Deixar co":o rl; 10% 
está ho1etJ 

----------· -··· ---- 

1} É preciso que todo o território seio ocupado pela 
agropecuárias, mesmo que isso provoque donos 
à fauna e à Raro e ao meio ambiente em geral. 

2} A conservação ambiental não prejudico o 
desenvolvimento do Brasil, pois existem muitas 
atividades econômicos rentáveis que não agridem 
o meia ambiente. 

Você concordo: 

Com a primeira 06% 
--~ftrifZt, Com a segundo~ ,4Ç:.t ·" 

Não sabei 1% 

)93% 



("" 

Você acho que o aumento do desmatamento. So/c 
vai contribuir de fato para diminuir a fome? 0 

Provavelmente não vai acontecer isso? 
90"/o r 

r, 
r: Não sabe,1% 

l . Considerando que a maior 
riquexa da Amazônia é a 
f!oreslc e que os solos não são 
férteis, qual o principal uso que 
você acha que deve ser dado 
à região: 

Uso para o 
agropecuária com 

desmatamento 

r 
r- 

Uso dos recursos 
florestais, incluindo 

madeiro 
e ecolurismo sem 
desmotament?.·. __ 

-~e.nh~~~ do~·~·u·~-s fi2j 
_ ~1rir~-' Nao sabe ·. ~, .rr '.J 

!~ ••• -,,~ •• :' L-.:: .... ··--···---- .. -Júãr.:~ 

2. Hoje, na Amazônia, os 
donos de terras podem 
desmaiar até 20% de suas 
propriedades. Com qual das 
seguintes opiniões você mais 
concorda: 

Você acho que os 20% 
devem ser diminuídos? ·---------· -······- - ----- ···- 
·-·-- Ne!'lhumo delas ~J:i/J 

Não sabe l,P.J.1 
r- ·-------- . ·--------·- ··--·------·-----···----- - ·-··--------· -- 

r- 

r-·. 

3 . Hoje, em lodo o Brasil, as áreas 
em tomo de nascentes, margens de 
rios e lagos, topos e encostos de 
morros são protegidos legalmente. 
Você acha que os proprietários que 
desmataram essas áreas devem ser. 

!'"-·-~~ Multados e obrigados :, '. · '. 
a r:comp?r a j)Jj 

vegetaçao da area K_!;i::'i':rJ'i_ 
desmaiada? r,11~J~ 

Liberados para deixar nr;:;~1 
o área como estiver? i:j;;/z:J,J 

------------':!t::2::.!~· 

Nenhuma dessas [1?,{JJj 
oi r~ ·~ -"1 li 

~::·H%1:'4!1 _!:.:::::.: .: . ,.. <( -~~~~~~ 1 

Não sabe 

r' ---------- 'L...__ 



"Jamais vou concordar 
com um maior desmatamen 
to", disse a dona de casa 
Kclly Regina Nasti, de 29 
anos, que carregava no colo 
a filha Evelyn, de 1 ano. 
"Precisamos proteger as nos 
sas florestas e não acabar 
com a nossa natureza; o que 
vai ser deste País, destas 
crianças sem o nosso verde? 
O que vamos respirar?" 

O industrial Sérgio Riga 
monti, de 42 anos, e a admi 
nistradora de empresas Leny 
l\lo11th1bo, de 33 anos, tam 
bém estão na lista .dos que de 
fendem o verde. "E Inconcebí 
vel aumentar o desmatamen 
to no País", frisou Rigamon 
ti. "A sociedade precisa discu 
tir mais a questão ambíen 
tal", arrematou Leny. 

Estudo mostra que preocupação 
ambiental não é apenas da 'elite' 
O resultado da pesquisa 

Vox PopuJi desmente antigas 
teses, que sempre vincula 
vam a defesa do meio am 
biente a segmentos da elite 
da sociedade. Pelos dados do 
levantamento, pode-se con 
cluir que a trincheira ambien 
tal é bem mais ampla do que 
se imaginava. Isso porque 
cerca de 30% dos entrevista 
dos declararam renda fami 
liar entre 1 e 5 salários míni 
mos, algo entre R$ 151,00 e 
R$ 755,00. 

O segundo grupo de maior 
peso, 26% das pessoas ouvi 
das, apontou um rendimento 
mensal familiar de 5 a 10 sa 
lários mínimos, ou seja, entre 
R$755,00eR$1.510,00.Jun 
tos, esses grupos respondem 
por 56% dos pesquisados. 

Como as respostas se a pro- 

ximaram da unanimidade, é 
possível concluir que a defe 
sa do ambiente é hoje uma 
bandeira comum às mais va 
riadas faixas etárias e de es 
colaridade. Entre as pessoas 
ouvidas no levantamento do 
Vox Populi, a maior parte 
(23%) concentra-se na faixa 
etária entre 30 e 39 anos, sen 
do seguida por grupos entre 
18 e 24 anos e de 40 a 49 
anos - ambos com 18lJr dos 
pesquisados. A participação 
de pessoas entre 25 e 29 
anos foi de 13%, e com 16 e 
17 anos, de 2%. 

Em relação ao grau de esco 
laridade, prevaleceu o "cole 
gial" (2.º Grau), com 42% 
dos entrevistados; seguido pe 
lo "superior", com 30%; "gl 
nasial" (1.º Grau), com 16%; 
e "até primário", com 12%. 

O analista de sistemas 
Douglas Angclotti. de 32 
anos, disse que chegou a 
acompanhar parte das dis 
cussões sobre o Cótligo flo 
restal, ocorridas no Congres 
so. Ele acredita que o desma 
tamento não aumentará a 
produção de alimentos. "No 
Nordeste, não há água eco 
mida para o povo e não é 
por falta de terra". 

Apesar de todo o debate, o 
auxiliar de cobrança Jeffcr• 
son Garcia, de 25 anos, não 
tomou conhecimento da dís 
cussão em torno das altera 
ções no Código florestal. 
Mesmo assim, ficou indigna 
do ao saber que a possibilida 
de de ampliação do desmata 
mento havia sido cogitada no 
Congresso. "E um absurdo." 
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88%não 
votam em quem 
ajuda a devastar 
a Amazônia 
Pesquisa do Grupo 
Estado, Greenpeace, WWF 
e ISA revela que 63% dos 
entrevistados sabem da 
discussão do novo 
Código Florestal e 92% 
exigem o uso sustentável 
dos recursos naturais 

Se dependesse dos eleitores 
dP 23 Estados brasileiros. o Có 
digo Florestal dever ia ser 
mais rígido na proteção às flo 
restas e também levado mais 
em conta como uma importan 
te bandeira política. Além dis 
so, segundo eles, as terras eleve 
riam ser usadas de modo sus 
tentável. isto é, exploradas eco 
nomicamente sem destruir 
áreas verdes. Pesq uisa feita pe 
lo Vox Populí para o Grupo Es 
tado, em parceria com as orga 
nizaçôes nâo-govurnamentn is 
(ONGs) Greenpcaco. Fundo 
Mundial para a Natureza 
(WWF) e Instituto Socioam 
hiental (ISA) revelou que 88°:i 
dos en trev is ta dos não vota 
riam em um deputado ou sena 
dor que defendesse o aumento 
rias áreas de desmatamento 
das florestas brasileiras. 

"A questão ambiental passa 
a ser uma variável que a socie 
dade leva em conta na hora de 
escolher seus representan 
tE's". diz o coordenador do Pro: 
grama Brasil Socioambiental 
do ISA, Márcio Santilli. 
Para o coordenador de comu 

nicação do WWF. Ulysses Laca 
va. o número é um alerta para 
que os candidatos à reeleição 
revejam suas posições. "As pes 
soas já tem uma visão clara e 
moderna sobre o que eleve ser 
feito com as florestas. A pesqui 
sa mostra um amadurecimen 
to ela opinião pública. O meio 
ambiente não era tema presen- 

te nas campanhas eleitorais an 
teríores, mas agora começa a 
fazer diferença." 

A pesquisa mostra ainda da 
dos que surpr-ee nue ram a 
maioria dos coordenadores de 
ONGs: fi3'';, cios entrevistados 
já sabiam qur- o Congresso Na 
c ionnl cstf1 rl iscu t indo altera 
çê>c'S no Cc">dign Florestal C' 8B",, 
:1ch;i111 qu« :1 IPi :1t ual de preto 
r;,io deve trcnr ma i« 1 ,_,striti\·a. 
Hoje. BO'',, elas propriodadr-s ela 
1\ mazónla devr-m Pstar sob pro 
teção P ~{li "o rio t 'r>rraclo. 

Surpresas positivas 
"O resultado superou muito 

nossas expectativas, a popula 
çâo tem um eutonrl inu-nlo bas 
tante claro ela função elas flo 
restas". comentou o diretor 
executi vo do Greeupeace no 
Brasil. Roberto Kíshínami Pa 
ra ele, os números da pesquisa 
mostram que. para as próxi 
mas ele icôcs. o ambiente deve 
rn ser um rritér io ele escolha 
de canrl id:1 tos. 

A populacâo se mostrou ai n 
ela mais conservadora que as 
ONGs quando o assunto é> pre 
servar as florestas, Para -1~º;, 
dos entrevistados. os 20''., rle 
desmatamento permitídos ho 
je na Amazônia rleverium ser 
d im inu idos. Apenas 3"i, con 
cordam com a ideia de aumen 
tar a área desmatada para 
50%, como previa o projeto do 
deputado Moac ir l\licheletto 
(Pl\lDB-PR). derrubado pelo go 
verno nu semana passada. 

"A sociedade brasileira não 
só rejeita o projeto do l\liche 
letto, como Iam bem não aceita 
o falso argumento de que é pre 
ciso desmatar mais para aea 
bar com a fome no Brasil", rl is 
se o coordenador da un idade 
política do Greeupeace. Flá 
vio I\JontieJ. 
Propalada pelos ruralístns. 

a tese de que é preciso desma 
tar mais floresta para o cresci- 
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Arqu1vo1AE 

SANTILLI: questão ambiental passa a ser levada em conta na hora do voto 

l 
' 

- : -: : · 1 · •• i,. I 
h t - . 11 t b ·1 . l · ' . · · 

__ a~v:~u~:~1frr~ eçao_as_. -~-~ª~- ~-~ -~~-~,-~~~~: ..... : .:1::~::.1:~: 1 

acreditam que a conservação não prejudica o · : : ! . · · ·: · f ! ; 
desenvolvimento do Pais · , . . · · . · ·: 

---------------------------·--·····---··-· ·.i.. 

não concordam com a idéia de que quanto maior a área pata i i 
a agricultura, menor o problema da fome · · , , , . · : : . 

- - . -~- ~ . ·-· --·· ... .. ······--·········-·---···-t' 

acham que o principal uso da floresta deve ser a agropecuária;: i 1· 

com desmatamento ·' 1. ;:: ··::. !:, 
-· ---- - ---------······--------·--·-· ··- ···--·,·-·--·-1 1 
acham que os proprietários que desmataram áreas;'.:!::;.:·· i: 1 
de proteção permamente devem ser multados e· ·;; ', '': i .. ·1 

obrigados a recompor a vegetação do local · · 
1 

• .: i::,:.:; , 
-----------------~-- .. ------------------ ... ·---· ' i 
disseram não votar em deputados e senadores que defendam , · · 
aumento do desmatamento nas florestas brasileira!,'.!:'.; i 1: i: 

''' 
• A pesquisa foi feita entre os dias 20 e 21 deste mês, com 503 pessoas de 140 municípios: 
do Pílís. As entrevistas. com 10 questões padronizadas. foram feitas PQ( telefone ! ; . : , 1 ! 1: 
Fonle: Vo~ Populi · · · : ' ' • ' : 1 ' · ! : : ! 1 : : • i , , 1 

mente ela agropccunrur não 
convenceu a opinião pública - 
90":, dos entrevistados dizem 
que provavelmente o aumento 
cio desmatamento não vai dimi 
nuir a fome no País. 

de ira e ecoturisrno. Apenas 
2ºó acreditam que a melhor ma 
neira de utilizar a terra é por 
meio de desmatamento para 
criar pastos. "Os resultados 
comprovam que ONGs e popu 
lação estão do mesmo lado. só 
falta alguns setores produtí 
vos deixarem rle ir na contra 
mão dessas idéias", ressalta 
Lacava. 

Uso racional 
O uso sustentável elas flores 

tas também é aprovado pela 
maioria - 92% defendem o uso 
racional rios recursos flores 
tais, incluindo extração da ma- Camlla Garcia 
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r 
r: Democracia e meio ambiente 

A ameaça do eleitor 
de punir políticos 

que votem contra a vontade 
da maioria só terá efeito 
se se divulgar corno 
cada parlamentar vota 
temas importantes 

r 

Pesquisa do Grupo Estado, Greenpeace, 
Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e Insti 
tuto Socioambiental (ISA) surpreendeu seus 
próprios patrocinadores ao detectar o alto 
grau de conhecimento dos entrevistados pelo 
Instituto Vox Populi da discussão do novo Códi 
go F1orestal (63%) e o impressionante apoio à 
sua causa: 92 % exigem o uso sustentável dos re 
cursos naturais. A surpresa mais positiva foi o 
fato de 88% prometerem não votar em quem 
ajuda a devastar a Amazônia. 
"O resultado superou mui 

to nossas expectativas, a popu 
lação tem um entendimento 
bastante claro da função das 
florestas", comentou o diretor 
executivo do Greenpeace no 
Brasil, Roberto Kishinami. 
Como sempre, o povo brasilei 
ro mostrou-se muito mais res 
ponsável do que os políticos que, por baixo ou 
por cima do pano. apóiam e acobertam as ações 
dos predadores. A consciência da necessidade 
da conservação da natureza, inata em todos 
nós que viemos dela e sabemos, até por intui 
ção, que não podemos viver fora dela, é reforça 
da pela evidência cada dia mais patente de que 
só lucra com a devastação estúpida de flores 
tas. rios e rnanguezais brasileiros meia dúzia 
de empresários picaretas e poli ticos corruptos. 
Trocar florestas milenares por caixotes e arte 

fatos de madeira, ou simplesmente botá-las abaí- 

r 
r: 

xo para fabricar mais grãos num mundo já ínun- i 
dado deles e em que a tecnologia permite aumen- 1 
tar ilimitadamente sua produção em cada vez 
menos espaço, é um ato de uma estupidez tão pa 
tente que só mesmo a má-fé pode explicar. Sobre 
tudo quando se sabe, por todos os exemplos que 
o mundo oferece, que a natureza conservada é 
um dos bens mais raros e valorizados e pode ser 
explorada para sempre gerando lucros e benefí 
cios sociais infindáveis, desde que se faça isso 

de forma minimamente inteli 
gente e responsável, o que se 
tornará possível quando for 
mas ultrapassadas de radica 
lismo derem lugar a essas for- · 
mas de exploração que, natu 
ralmente, excluirão a explora 
ção predatória, até em função 
do interesse econômico. 
A recente mobilização que 

levou o governo a derrubar a proposta vitoriosa 
dos ruralistas de reduzir os níveis de preserva 
ção exigidos em lei provou que a pressão popu 
lar é a maneira correta de evitar que a corrup 
ção acabe com as riquezas naturais de que o 
País ainda dispõe. E a disposição do eleitor de 1 

punir na urna o político que apoiar a devasta 
ção demonstra a necessidade de criar dispositi 
vos que divulguem os votos individuais dos par 
lamentares a cada votação importante. Isto. so 
mado a menos radicalismo de certas organiza 
ções ambientalistas, poderá salvar a Amazônia. 

r 

r- 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.956-50, DE 26 DE MAIO DE 2000. 

Altera os arts, 12, 42,' 14, 16 e 44, e acresce 
dispositivos à Lei n2 4.771, de 15 de setembro de 
1965, que. institui o Código Florestal, bem como 
altera o art, 10 da Lei n2 9.393, de 19 de dezembro 
de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a 
Propriedade T enitorial Rural - lTR. e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art, 62, e 
tendo em vista o disposto no art. 225, § 42, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com 
força de lei. 

Art. 12 Os arts. J!?, 42, 14, 16 e 44, da Lei n2 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a 
vigorar com as seguintes redações: 

"Art, 12 . 
§ 12 As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e 

exploração das florestas e demais formas de vegetação são consideradas uso nocivo da propriedade, 
aplicando-se, para o caso, o procedimento sumário previsto no art, 275, inciso 11, do Código de Processo c~~ . 

§ 22 Para os efeitos deste Código, entende-se por: 

1 - Pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o 
trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua familia, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja 
renda bruta seja proveniente, no mínimo, em oitenta por cento, de atividade agrcflorestal ou do 
extrativismo, cuja área não supere: 

a) cento e cinqüenta hectares se localizada nos estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, 
Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de 
Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão ou no Pantanal mato· 
grossense ou sul-mato-grossense; 

b) cinqüenta hectares, se localizada no polígono das secas ou a leste.do Meridiano de 44° 
W, do Estado do Maranhão; e 

e) trinta hectares, se localizada em qualquer outra região do país. 
li - Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 22 e 3~ desta Lei, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem estar das populações hwnanas. 

III - Reserva Legal: área localizada no interior de. wna propriedade ou posse rural, 
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e 
proteção de fauna e flora nativas. 

IV - Utilidade pública: 
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 



b) as obras essenciais de intra-estrutura destinadas aos serviços públicos de uansporte, 
saneamento e energia; e 

e) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente·CONAMA. 

V • Interesse social: 
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como: 

prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de 
plantios com espécies nativas, conforme resolução do CONAMA; 

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou 
posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função ambiental 
da área; e 

e) dc:mais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do CONAMA. 
VI - Amazônia Legal: os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e 

Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao 
oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão." 

"An. 4g A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser 
autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse socio-econômico, devidamente: caracterizados e 
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locaclonal ao 
empreendimento proposto. 

§ fR A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão 
ambiental estadual competente, com anuência préviq, quando couber, do órgão federal ou municipal de 
meio ambiente, ressalvado o disposto no§ 2g deste artigo, 

§ 2g A supressão de vegetação cm área de preservação permanente situada em área urbana, 
dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde que o município possua conselho de 
meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental 
estadual competente fundamentada em parecer técnico. 

§ 3ª O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo 
impacto ambiental, assim definido cm regulamento, da vegetação em área de preservação permanente. 

§ 4g O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da autorização para a 
supressão de vegetação cm área de preservação permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias 
que deverão ser adotadas pelo empreendedor. 

§ 5g A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues, de 
que tratam, respectivamente, as alíneas "e" e "f" do art, 2º deste Código, somente poderá ser autorizada 
em caso de utilidade pública. 

§ 6° Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação ou aquisição, 
pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu entorno, cujos parâmetros e 
regime de uso serão definidos por resolução do CONAMA. 

§ 7R É permltldo o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente-para 
obtenção de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a regeneração e a manutenção a 
longo prazo da vegetação nativa." (NR) 

"An.14 ............•.............................................................•............................•.............•.•............ 

a) •.••••..••. _ ••.••••••••.••••.•••••••••••.•••••.••.••.•..•••••••••.•••••.•••••.•••.•..••.••.•••.•...••••.•••••••.••••••..•.••••••••••••.•••••• 

b) proibir ou limitar o corte das espécies vegetais raras, endêmicas, cm perigo OI! 
ameaçadas de extinção, bem como as espécies necessárias à subsistência das populações extrativistas, 
delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de licença prévia, nessas áreas, o cone de 
outras espécies. 

e) ...•..•.........•...................•.•...............•............•.•..........•...................................•............•.. "(NR) 

"An. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas cm. área 
de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto 
de legislação especifica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, 
no mfnimo: 

I • oitenta por cento, na propriedade rum! situada cm área de floresta locallzada na 
Amazônia legal. 

II • trinta e cinco por' cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na 
Amazônia legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na fonna de 
compensação cm outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos 
termos do § 7R deste artigo; 

Ili • vinte por cento, na propriedade rural situada cm área de lloresta ou outras formas de 
vegetação nativa localizada nas demais regiões do país; e 

IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em 
qualquer região do pais. 

§ 1 R O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado 
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e li deste artigo. 

§ 2g A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada 
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com principias e critérios técnicos e cientificos 
estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3g deste artigo, sem prejuízo das 
demais legislações específicas. 

§ 3v Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em 
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de árvores frutíferas 
ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em 
consórcio com espécies nativas. 

§ 4v A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual 
competente ou, mediante convénio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente: 
habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função social da propriedade, e os 
seguintes critérios e instrumentos, quando houver: 

I - o plano de bacia hidrográfica; 
li· o pl:1110 diretor municipal; 

Ili - o zoneamento ecológico-econômico; 
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IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e 

V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de 
conservação ou outra área legalmente protegida. 

§ .s~ O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE e 
pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da 
Agricultura e Abastecimento, poderá: 

I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para a~ 
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, cm qualquer caso, as Áreas de Preservação Permanente, 
os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e 
os corredores ecológicos; e 

11 - ampliar as áreas de reserva legal, cm até cinqüenta por cento dos tndíccs previstos 
neste Código, em todo o território nacional; 

§ 6R Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à 
vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal, 
desde que não implique cm conversão de novas áreas para .o uso alternativo do solo, e quando a soma da 
vegetação nativa cm área de preservação permanente e reserva legal exceder a: 

I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; 
II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do pais; e 

UI - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas b e e do inciso I 
do§ 2g do art. Jll. 

§ 7g O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese prevista 
no parágrafo anterior. 

§ &R A área de reserva lega[ deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do 
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de 
transmissão, a qualquer titulo, de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas 
neste Código. 

§ 9" A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é 
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessãrio, 
. § 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, 
finnado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com força de titulo 
executivo e contendo, no minimo, a localização da reserva legal, as suas características ecológicas 
básicas e a proibição de supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições 
previstas neste Código para a propriedade rural. 

§ 11. Poderá ser instituída reserva legal cm regime de condomínio entre mais de uma 
propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão 
ambiental estadual compelente e as devidas averbações referentes a todos os imóveis envolvidos." (NR) 

''Art. 44. O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa, natural, 
primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação nativa em extensão inferior ao estabelecido nos 
incisos 1, li, Ill e IV do art. 16, ressalvado o disposto nos seus §§ 52 e 6'1, deve adotar as seguintes 
alternativas, isoladas ou conjuntamente: 

I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três anos, de no 
mlnlmo 1/10 da área total necessária à sua complementação, com espécies nativas, de acordo com 
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente; 

li - conduzir a regeneração natural da reserva legal; e 

Ili - compensar a reserva legal por outra área equivalente cm importância ecológica e 
extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme 
critérios estabelecidos cm regulamento. 

§ 12 Na recomposição de que trata o incisor, o órgão ambiental estadual competente deve 
apoiar tecnicamente a pequena propriedade ou posse rural familiar. 

§ 2ª A recomposição de que trata o inciso I pode ser realizada mediante o plantio 
temporário de espécies exóticas como pioneiras, visando a restauração do ecossistema original, de acordo 
com critérios técnicos gerais estabelecidos pelo CONAMA. 

§ JR A regeneração de que trata o inciso U será autorizada, pelo órgão ambiental estadual 
competente, quando sua viabilidade for comprovada por laudo técnico, podendo ser exigido o isolamento 
da área. 

§ 4Q Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma micro-bacia 
hidrográfica, deve o órgão ambiental estadual competente aplicar o critério de maior proxlmídade 
possível entre a propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida para compensação, desde que 
na mesma bacia hidrográfica e no mesmo Estado, atendido, quando houver, o respectivo Plano de Bacia 
Hidrográfica, e: respeitadas as demais condicionantes estabelecidas no inciso UI. 

§ .SQ A compensação de que trata o inciso Ili deste artigo, deverá ser submetida à 
aprovação pelo órgão ambiental estadual competente, e pode ser implementada mediante o arrendamento 
de área sob regime de servidão florestal ou reserva legal, ou aquisição de cotas de que trata o artigo 448. 

§ 6g O proprietário rural poderá ser desonerado, pelo período de 30 anos, das obrigações 
previstas neste artigo, mediante a doação, ao órgão ambiental competente, de área localizada no interior 
de Parque Nacional ou Estadual, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva Biológica ou Estação 
Ecológica pendente de regularização fundiária, respeitados os critérios previstos no inciso III deste 
artigo.''(NR) 

Art, 22 Ficam acrescidos os seguintes dispositivos à Lei nR 4.771, de 15 de setembro de 
1965: 

"Art.JA. A exploração dos recursos florestais cm terras indígenas somente poderá ser 
realizada pelas comunidades indígenas cm regime de manejo florestal sustentável, para atender a sua 
subsistência, respeitados os arts, 2R e 3g deste Código," (~R) 

"Art. 37 A. Não é permitida a conversão de florestas ou outra forma de vegetação nativa 
para uso alternativo do solo na propriedade rural que possui área desmaiada, quando for verificado que a 
referida área encontra-se abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada, segundo a vocação 
e capacidade de suporte do solo. 

§ Iª Entende-se por área abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada, 
aquela não efetivamente utilizada, nos termos do§ 3g, do art. 62 da Lei nª 8.629, de 25 de fevereiro de 



1993, ou que não atenda aos índlces previstos no an. 6°" da referida Lei, ressalvadas as ãreas de pousio na 
pequena propriedade ou posse rural familiar ou de população tradicional. 

§ 2u As normas e mecanismos para u comprovação da necessidade de conversão serão 
estabelecidos cm regulamento, considerando, dentre outros dados relevantes, o desempenho da 
propriedade nos últimos três anos, apurado nas declarações anuais do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural-ITR. 

§ 3; A regulamentação de que trata o parâgrafb anterior estabelecerá procedimentos 
aimplificados: 

I • para a pequena propriedade rural; e 
lI • para as demais propriedades que venham atingindo os parâmetros de produtividade da 

região e que não tenham restrições perante os órgãos ambientais. 
§ 4u Nas ârcas passiveis de uso alternativo do solo, a supressão da vegetação que abrigue 

espécie ameaçada de e,i.tinção, dependera da adoção de medidas compensatôrias e mitigadoras que 
assegurem a conservação da espécie. 

§ Sg Se as medidas necessárias para a conservação da espêcie impossibilitarem a adequada 
exploração econômica da propriedade, observar-se-á. o disposto na alínea "b" do an. 14. 

§ fJJ É proibida, cm área com cobertura florestal primária ou secundária em estágio 
avançado de regeneração, a implantação de projetos de assentamento humano ou de colonização para f:m 
de reforma agrãrla, ressalvados os projetos de assentamento agro-extrativista, respeitadas as legislações 
especificas. "(NR) 

"Art, 44A. O proprietãrio rural poderá instituir servidão florestal, mediante a qual 
voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, a direitos de supressão ou exploração da 
vegetação nativa, localizada fora da reserva legal e da área com vegetação de preservação permanente. 

§ Iª A limitação ao uso da vegetação da área sob regime de servidão florestal deve ser, no 
núnlmo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal. 

§ 2ª A servidão florestal deve ser averbada à margem da inscrição de matricula do imóve!, 
no reglstro de imóveis competeme, após anuência do órgão ambiental estadual competente, sendo 
vedada, durame o prazo de sua vigência, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão a 
qualquer título, de desmembramento 011 de retificação dos limites da propriedade." (NR) 

"Art. 44B. Fica institulda a Cota de Reserva Florcstal,CRF, título representatlvo de 
vegetação nativa sob regime de servidão florestal, de Reserva Particular do Patrimônio Natural ou 
reserva legal lnstitulda voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais estabelecidos nó 
an. 16 deste Código. • 

Parágrafo único. A regulamentação deste Código disporá sobre as características, natureza 
e prazo de validade do titulo de que trata este artigo, assim como os mecanismos que: assegurem ao seu 
adquirente a exlstência e a conservação da vegetação objeto do titulo." (NR) 

"Art. 44C. O proprietário ou possuidor que, a partir da vigência da Medida Provisória n° 
1.736-31, de 14 de dezembro de 1998, suprimiu, total ou parcialmente florestas ou demais formas de 
vegetação nativa, situadas no interior de sua propriedade ou posse, sem as devidas autorizações exigidas 
por Lei, não pode fucr uso dos beneficias prevístcs no inciso lU do art. 44," (NR) 

Art. 3° O art, 10 da Lei n; 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art.10 ...•........•.......•.•.••.•...•.•.•.•••......•.•.........•....•.....•.....•.....•...........••.•.....•......•.......••...•••......• 
§ 1ª •••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••.••.•.•.•••••••••.•••••••.•••••.•••••••••.•.•••.•••••••••••••••••••••••••.•••••••• fü ••••••••• 

1 •..•••••.••.•••......•.•.....•..•••..•.••..•..•••.•..•.•......••..••.••..•.•......•••....•....•.•.•....•..•..•.•.•...•••..•.••..••.• · •...•... 
11- •.•••.•.•.....•••••...•...•....•..•.•..•.••...•.•.•....•.............•.....•....•..•..••........•.•.••............•••.....•..•.•..••...•..• 
a) .•.•.•..•.•.••...••......•..•..••....•.••....•.•..•..•......••.•.•.•.•.•.•.•.•.•...••.•..........•.....•.••...•.•..•••....•••.•..•.•.. · ..•.•.. 
b) •.•••••••.•••••••.•.•••••••••.••••••.••••••••••.••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••.••••.••••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••• 
e) ....••••••.••.•••••....•••••..••••••..•.•••••.• , .•••....••••..•.•..••••.••• , ••..•.•••...•••••..•.•...•• , ••...•••••.•••.•..••••....••••.•.••..• 
d) as ãreas sob regime de servidão florestal. 

§~A declaração para fim de isenção do ITR relativa às ãreas de que tratam as alíneas "a" 
e "d" do inciso li, § lg, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante, 
ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos 
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prcju!zo de outras sanções 
aplicáveis." (NR) 

Art. 4Q. Ficam convalidados 03 atos pratlcados combase na Medida Provisória ng 1.956- 
49/00. 

An. SII Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 2 6 de maio de 2000; 179"da Independência e 112Q da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Marcus Vinicius Pratint de Moraes 
José Samey Filho 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

RESOLUÇÃO n° . 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no uso das 
atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei no 6.938, de 
31 de agosto de 1981 e pelo Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, 
e conforme o disposto em seu Regimento Interno, resolve: 
Art. lo Aprovar a "Contribuição para a elaboração de Substitutivo ao 
Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº 1956/47, de 16 de 
março de 2000", anexa a esta Resolução. 
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ SARNEY FILHO 
Presidente 

JOSÉ CARLOS CARVALHO 
Secretário Executivo 

Contribuição para a elaboração de Projeto de Lei de Conversão da 
Medida Provisória nº 1956/47, de 16 de março de 2000. 

Altera os artigos 1º, 4º,14, 16, 29, 38 e 44 da Lei no 
4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o 
Código Florestal, bem como, o art. 10 da Lei 9.393, de 
16 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto 
Territorial Rural, e dá outras providências. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º O art. 10, da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 
•• •• •e e e e. 1 e• •• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a 1 •• 1 1 1 1 1. 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 t 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • • • • • • 1 • • • • • • 

§ 1 o As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na 
utilização e exploração das florestas e demais formas de vegetação são 
consideradas uso nocivo da propriedade, nos termos do artigo 275, 
inciso II, do Código de Processo Civil. 

§ 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I - Pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada 
mediante o trabalho 
pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda 
eventual de terceiro e 
cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo, em oitenta por cento, de 



·~ 

- atividade agroflorestal ou do extrativismo,· cuja área não supere: 

a) cento e cinqüenta hectares se localizada nos estados do Acre, Pará, 
Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões 
situadas ao norte do paralelo 130 S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e 
ao oeste do meridiano de 440 W, do Estado do Maranhão ou no 
Pantanal mato-grossense ou sul-mato-grossense; 

- -.i 

b) cinqüenta hectares se localizado no polígono das secas ou a leste do 
Meridiano de 440 W, do Estado Maranhão; 

e) trinta hectares se localizado em qualquer outra região do país. 

II - Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos 
artigos 2º e 30 desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas; 

-· 

-· 
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e 
proteção de fauna e flora nativas; - IV - Utilidade pública: 

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 
b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços 
públicos de transporte, saneamento e energia; e 
e) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução 
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA; 

- 

V - Interesse social: 
·-..,1 

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação 
nativa, tais como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da 
erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies 
nativas, conforme resolução do CONAMA; 
b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na 
pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a 
cobertura vegetal e não prejudiquem a função ambiental da área; e 
c) demais obras, planos, atividades ou projetos, em caráter excepcional, 
que não prejudiquem a função ambiental da área, conforme resolução 
do CONAMA; - VI - Amazônia legal: os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, 
Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do 
paralelo 130 S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do 
meridiano de 440 W, do Estado do Maranhão." 

Art 2° Acrescente-se ao art. 30 da Lei no. 4. 771, de 15 de setembro de 
1965, o seguinte art. 3A: - - 



"Art.3A A exploração dos recursos florestais em terras indígenas 
somente poderá ser realizada pelas comunidades indígenas em regime 
de manejo florestal sustentável, nos termos do regulamento, para 
atender a sua subsistência, respeitados os arts. 2º e 3° desta Lei." 

DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

r: Art. 3º O Art. 40 da Lei no 4. 771, de 15 de setembro de 1965, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

r: "Art. 40 A supressão de vegetação em área de preservação permanente 
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de 
interesse social devidamente caracterizados e motivados em 
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica 
e locacional ao empreendimento proposto. 

r-, 

§ 1 o A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de 
autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência 
prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, 
ressalvado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. 

§2º A supressão de vegetação em área de preservação permanente 
situada em área urbana dependerá de autorização do órgão municipal 
de meio ambiente competente, desde que o município possua conselho 
municipal de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor, 
mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente 
fundamentada em parecer técnico. 

§3º O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão 
eventual e de baixo impacto ambiental, assim definido em regulamento, 
da vegetação em área de preservação permanente. 

§4º O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da 
autorização para a supressão de vegetação em área de preservação 
permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser 
adotadas pelo empreendedor. 

!~ 

§5º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de 
dunas e mangues, de que tratam, respectivamente, as alíneas "e" e "f" 
do art. 2° desta Lei, somente pode ser autorizada em caso de utilidade 
pública. 

r 
r: 

§6º Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a 
desapropriação ou aquisição pelo empreendedor das áreas de 
preservação permanente criadas no seu entorno, cujos parâmetros e 
regime de uso serão definidos por resolução do CONAMA. 

7º É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação 
permanente para obtenção de água, desde que não exija a supressão e 
não comprometa a regeneração e a manutenção a longo prazo da 
vegetação nativa. 

r: 
'''\ t.• .•.• -· 



DAS ESPÉCIES EM EXTINÇÃO 

Art. 4° O artigo 14 da Lei n. 4. 771, de 15 de setembro de 1965, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 14 
..................................................................................................... 
a) . 

b) proibir ou limitar o corte das espécies vegetais raras, endêmicas, em 
perigo ou ameaçadas de extinção, bem como as espécies necessárias à 
subsistência das populações extrativistas, delimitando as áreas 
compreendidas no ato, fazendo depender de licença prévia, nessas 
áreas, o corte de outras espécies. 
) ,, e - . 

DA RESERVA LEGAL 

Art. s0 O Art. 16 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a 
vigorar com a seguinte redação: - "Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas 
as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas 
não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação 
específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a 
título de reserva legal, no mínimo: 
I - oitenta por cento, da propriedade rural situada em área de floresta 
localizada na Amazônia legal. 
II - trinta e cinco por cento, da propriedade rural situada em área de 
cerrado localizada na Amazônia legal, podendo ser no mínimo vinte por 
cento na propriedade e quinze por cento na forma de compensação em 
outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja 
averbada nos termos do parágrafo 70 deste artigo; 
III - vinte por cento, da propriedade rural situada em área de floresta 
ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do 
país. 
IV - vinte por cento, da propriedade rural em área de campos gerais 
localizada em qualquer região do país. 

§ 1 ° O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de 
floresta e cerrado será definido considerando separadamante os índices 
contidos nos incisos I e II deste artigo. 

§2º A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo 
apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de 
acordo com princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos no 
regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3º deste 
artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. 

§3º Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de 
reserva legal em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem 



r: 

ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou 
industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema 
intercalar ou em consórcio com espécies nativas. 

§4º A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão 
ambiental estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão 
ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, 
devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função social da 
propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: 

r 
I - o plano de bacia hidrográfica; 
II - o plano diretor municipal; 
III - o zoneamento ecológico-econômico; 

r 
IV - outras categorias de zoneamento ambiental ;e 
V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação 
Permanente, unidade de conservação ou outra área legalmente 
protegida. - 
§ so O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico 
Econômico - Z.E.E. e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o 
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e 
Abastecimento, poderá: 

r: 

I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia 
Legal, para até 50º/o da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as 
Áreas de Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas 
especialmente protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os 
corredores ecológicos; 
II - ampliar as áreas de reserva legal, em até 50°/o dos índices previstos 
nesta Lei, em todo o território nacional; 

§6º Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das 
áreas relativas à vegetação nativa existente em área de preservação 
permanente no cálculo do percentual de reserva legal, desde que não 
implique em conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, e 
quando a soma da vegetação nativa em área de preservação 
permanente e reserva legal exceder a: 

I - 80°/o da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; 
II - 50°/o da propriedade rural localizada nas demais regiões do país; e 
III - 25°/o da pequena propriedade definida pelas alíneas b e e do inciso 
I, do§ 2º, do art. 10. 

§7º O regime de uso da área de preservação permanente não se altera 
na hipótese prevista no parágrafo anterior. 

r: 

§8º A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição 
de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo 
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a 
qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as 
exceções previstas nesta Lei. 

r 



§ 9º A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse 
rural familiar é gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e 
jurídico, quando necessário. 

§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento 
de Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou 
federal competente, com força de título executivo e contendo, no 
mínimo, a localização da reserva legal, as suas características 
ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação, 
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas nesta Lei 
para a propriedade rural. 

§ 11. Pode ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre 
mais de uma propriedade, respeitado o inciso III do art. 44 e o 
percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a aprovação do 
órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações 
referentes a todos os imóveis envolvidos. 

·...I 

DAS PENALIDADES 

Art. 6° O art. 29, da Lei 4. 771, de 15 de setembro de 1965, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 29. Constituem infração administrativa ambiental as seguintes 
condutas: 
I - Deixar de cumprir as disposições dos incisos I, II, III ou IV do art. 
16. 
II - Deixar o proprietário de averbar ou o possuidor de instituir, 
mediante Termo de Ajustamento de Conduta, a reserva legal do imóvel. 
III - Deixar de cumprir o disposto no artigo 44, conforme determinado 
pela autoridade competente. 

§ 1 ° Aplicam-se às infrações previstas neste artigo, no que não contrariar esta lei, as sanções 
e demais disposições previstas nos arts. 70 a 76 da Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1998. 

§2º Os critérios para a fixação dos valores das multas aplicáveis às 
infrações previstas nos incisos I, II e III serão estabelecidos em 
regulamento. " 

DO USO ALTERNATIVO DAS FLORESTAS 

Art. 7° O Art. 38 da Lei no 4. 771, de 15 de setembro de 1965, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 38 Não é permitida a conversão de florestas ou outra forma de 
vegetação nativa para uso alternativo do solo na propriedade rural que 
possui área desmatada, quando for verificado que a referida área 
encontra-se abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada, 
segundo a vocação e capacidade de suporte do solo. 

§ 1 o Entende-se por área abandonada, subutilizada ou utilizada de 
forma inadequada aquela não efetivamente utilizadas, nos termos do 
§3º, do art. 6° da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 ou que não 
atenda aos índices previstos no artigo 6° da referida Lei, ressalvadas as 

- 



!'- áreas de pousio na pequena propriedade ou posse rural familiar ou de 
população tradicional. 

§ 2º As normas e mecanismos para a comprovação da necessidade de 
conversão serão estabelecidos em regulamento, considerando, dentre 
outros dados relevantes, o desempenho da propriedade nos últimos três 
anos, apurado nas declarações anuais do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural - ITR. 

§ 3º A regulamentação de que trata o parágrafo anterior estabelecerá 
procedimentos simplificados: 
I - para a pequena propriedade rural; 
II - para as demais propriedades que venham atingindo os parâmetros 
de produtividade da região e que não tenham restrições perante os 
órgãos ambientais. 

§ 40 Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo a supressão da 
vegetação que abrigue espécie ameaçada de extinção dependerá da 
adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a 
conservação da espécie. 

§5º Se as medidas necessárias para a conservação da espécie 
impossibilitarem a adequada exploração econômica da propriedade 
observar-se-á o disposto na alínea "b" do artigo 14. 

§6º É proibida, em área com cobertura florestal primária ou secundária em estágio 
avançado de regeneração, a implantação de projetos de assentamento humano ou de 
colonização para fim de reforma agrária, ressalvados os projetos de assentamento 
agroextrativista, respeitadas as legislações específicas." 

DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL 

Art. 8º O Art. 44 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

r: 

"Art. 44 O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de 
floresta nativa, natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de 
vegetação nativa em extensão inferior ao estabelecido nos incisos I, II, 
III e IV do art. 16, ressalvado o disposto nos seus parágrafos 50 e 6º , 
deve adotar as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente: 
I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a 
cada três anos, de no mínimo 1/10 da área total necessária à sua 
complementação, com espécies nativas, de acordo com critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente; 
II - conduzir a regeneração natural da reserva legal; e 
III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em 
importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo 
ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme 
critérios estabelecidos em regulamento. 

r 

r-. 

r: § 1 ° Na recomposição de que trata o inciso 1, o órgão ambiental 
estadual competente deve apoiar tecnicamente a pequena propriedade 
ou posse rural familiar. 

r 
r: 



§2º A recomposição de que trata o inciso I pode ser realizada mediante 
o plantio temporário de espécies exóticas como pioneiras, visando a 
restauração do ecossistema original, de acordo com critérios técnicos 
gerais estabelecidos pelo CONAMA. 

- 
- 

§3ºA regeneração de que trata o inciso II será autorizada, pelo órgão 
ambiental estadual competente, quando sua viabilidade for comprovada 
por laudo técnico, podendo ser exigido o isolamento da área. 

§4º Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da 
mesma micro-bacia hidrográfica deve o órgão ambiental estadual 
competente aplicar o critério de maior proximidade possível entre a 
propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida para 
compensação, desde que na mesma bacia hidrográfica e no mesmo 
estado, atendido, quando houver, o respectivo Plano de Bacia, e 
respeitadas as demais condicionantes estabelecidas no inciso III. 

§5° A compensação de que trata o inciso III deste artigo deve ser submetida a aprovação 
pelo órgão ambiental estadual competente, e pode ser implementada mediante o 
arrendamento de área sob regime de servidão florestal ou reserva legal, ou aquisição de 
cotas de que trata o artigo 44B. 

§6º O proprietário rural poderá ser desonerado, pelo período de 30 
anos, das obrigações previstas neste artigo, mediante a doação, ao 
órgão ambiental competente, de área localizada no interior de Parque 
Nacional ou Estadual, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva 
Biológica ou Estação Ecológica pendente de regularização fundiária, 
respeitados os critérios previstos no inciso III deste artigo." 

DA SERVIDÃO FLORESTAL 

Art. 9º Acrescente-se à Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, os 
seguintes artigos: - 
"Art. 44A. O proprietário rural poderá instituir servidão florestal, 
mediante a qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou 
temporário, a direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa, 
localizada fora da reserva legal e da área com vegetação de preservação 
permanente. - 
§1º A limitação ao uso da vegetação da área sob regime de servidão 
florestal deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva 
Legal. 

§2º A servidão florestal deve ser averbada à margem da inscrição de 
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, após anuência 
do órgão ambiental estadual competente, sendo vedada, durante o 
prazo de sua vigência, a alteração da destinação da área, nos casos de 
transmissão a qualquer título, de desmembramento ou de retificação 
dos limites da propriedade. 

- Art. 44B. Fica instituída a Cota de Reserva Florestal - CRF, título - 
- 
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representativo de vegetação nativa sob regime de servidão florestal, de 
Reserva Particular do Patrimônio Natural ou reserva legal instituída 
voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais 
estabelecidos no art. 16 desta Lei. 

Parágrafo único. A regulamentação desta Lei disporá sobre as 
características, natureza e prazo de validade do título de que trata este 
artigo, assim como os mecanismos que assegurem ao adquirente do 
título a existência e a conservação da vegetação objeto do título. 

Art. 44C O proprietário ou possuidor que, a partir da vigência da Medida 
Provisória nº 1.736 /98, suprimiu, total ou parcialmente florestas ou 
demais formas de vegetação nativa, situadas no interior de sua 
propriedade ou posse, sem as devidas autorizações exigidas por Lei, 
não pode fazer uso dos benefícios previstos no art. 44." 

Parágrafo único. A supressão de vegetação em área de preservação 
permanente e reserva legal da propriedade não altera o regime jurídico 
original da área. 

Art. 10. O art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
"Art.10 . 
§ 10.- . 
I - . 
II - , . 
a) . 
b) . 
e) . 
d) as áreas sob regime de servidão florestal. 
..................................................... ,, 
§ 7° A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" 
e «d" do inciso II, § 1 o, deste artigo, não estão sujeitas à prévia comprovação por parte do 
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com 
juros e multa previstos na legislação fiscal, caso fique comprovado que a sua declaração 
não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis." 

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida 
Provisória nº 1.956-47/00. 

Art. 12. Esta Lei será regulamentada, no que couber, no prazo de 120 
dias. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se os§§ 10 e 20, do artigo 3º, da Lei 4.771, de 15 de 
setembro de 1965. 
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
{Da Medida Provisória nº 1.956-48) 

Altera e acresce dispositivos à Lei n9 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
que institui o novo Código Florestal, e dá outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° O art. 1º, da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Arf.1º . 

§ 1° As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e exploração das florestas e 
demais formas de vegetação protegidas por lei específica são consideradas uso nocivo da propriedade nos termos do 
art. 275, inciso li, do Código de Processo Cfvil. 

§ 2° Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

1 - propriedade rural, a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras originárias de um ou mais 
títulos de propriedade, localizadas na zona rural do município, ou as frações de terras compreendidas em programas 
oficiais de reforma agrária, caracterizadas pelas autoridades competentes como assentamento; 

li - pequena propriedade rural ou posse rural familiar. aquela explorada mediante o trabalho pessoal do 
proprietáno ou posseiro e de sua famflia, admitida a ajuda de terceiro e cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo. 
em oitenta por cento de atividade agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, cura área não 
supere: 

a) cento e cinquenta hectares se localizada na região Norte e parte Norte da região Centro-Oeste. no Pantanal 
mato-grossense ou sul-mato-grossense; 

b) cinquenta hectares se localizado no polígono das secas ou a leste do Meridiano de 44º W, do Estado 
Maranhão; 

c) trinta hectares se localizado em qualquer outra região do país. 

Ili - área de preservação permanente: área coberta por floresta e demais formas de vegetação natural protegidas 
nos termos dos artigos 2° e 3° desta Lei, com a função ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das 
populações humanas, 

IV - reserva legal. área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural coberta por floresta nativa, pnmlitve 
ou regenerada, excetuada as de preservação permanente, obrigatoriamente mantida pelo proprietário por força desta Lei e 
reservada para fins de utilização sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com critérios técnicos e científicos. 

V - uso alternativo do solo: a supressão da cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada, para fins de instalação 
de atividades ou projetos de agropecuária, silvicultura, mineração, garimpo, transporte, transmissão de energia, 
implantação de indústrias e demais atividades ou projetos previstos em Resolução do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente- CONAMA; 

VI - áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada: áreas não efetivamente utilizadas nos 
termos do §3°, do art. 6° da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 ou que não atendam aos índices previstos no artigo 6º 
da referida Lei, bem como aquelas cuja exploração não corresponda às finalidades de produção ou à aptidão agrícola dos 
solos, ressalvadas as áreas de pousio e as cobertas por florestas nativas, primitivas ou regeneradas e demais formas de 
vegetação natural. 

VII - mata ou floresta nativa, primitiva ou regenerada: as formações florestais ombrófilas densas, ombrófilas abertas 
e ornbróüla mista, e as florestas estacionai decidual e estacionai semidecrdual: 

VIII - utilidade pública: 

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia; 

c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 
CONAMA. 

IX - interesse social· 

a) as atividades imprescmdfveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como: prevenção, combate e 
controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de ptantios com espécies nativas; 



.•. 

·-..,1 
2 

b} as atividades de manejo florestal sustentável ou agroflorestal que não descaracterizem a cobertura vegetal e não 
prejudiquem a função ambiental da área; e 

c} o acesso de pessoas e animais para obtenção de água destinada ao consumo, à irrigação, à aqüicultura e a outras 
atividades produtivas não poluentes ou degradadoras do meio ambiente; 

d} demais obras, planos, atividades ou projetos, em caráter excepcional, que não prejudiquem a função ambiental 
da área, previstos em resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. 

X - região Norte e parte Norte da região Centro-Oeste: porção do território nacional composta pelos Estados do 
Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 1 :1' S, dos 
Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44° w; do Estado do Maranhão." 

XI - Zoneamento Econômico-Ecológico: instrumento técnico de levantamento, diagnóstico e proposições com vistas 
ao ordenamento, planejamento, gestão e uso racional dos recursos naturais distribuídos no espaço territorial, 
visando à indicação das áreas passíveis de uso econômico, rural ou urbano, de conservação ou preservação ambiental, 
em função de suas peculiaridades ambientais, aptidões e potencialidades agroecológicas e infra-estrutura construída, e à 
orientação de políticas públicas, inclusive de crédito e incentivos, de dotação de infra-estrutura e de normatização jurídico 
legal. 

- 
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Art 2° Acrescente-se à Lei no. 4.771, de 15 de setembro de 1965, o seguinte art 3-A: 

"Art. 3-A A exploração dos recursos florestais em terras indígenas. ressalvadas as necessárias aos cultivas de 
subsistência, somente poderá ser realizada pelas comunidades indígenas em regime de manejo florestal sustentável, nos 
termos do regulamento, para atender ao seu bem-estar, respeitados os arts. 2° e JO desta Lei. " 

Art. 3° O Art 2° da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação· 

"Art. 22 .... 

b) na faixa marginal de 30 m (trinta metros) de largura, contados desde o nível mais alto do corpo hídrico, ao redor 
das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

§ 12 A faixa marginal de preservação na área de influência de lagoas, lagos ou reservatórios de água naturais ou 
arnftciais, construídos com a finalidade de aproveitamento hidrelétrico, regularização de vazão, bem assim os de grande 
porte, conforme definição em decreto e destinados a grandes captações ou a outros fins, será definida por Zoneamento 
Econômico-Ecológico ou plano diretor de operação e conservação aprovado pelo órgão ambiental competente do SISNAMA 
prevalecendo, na sua ausência, a faixa marginal de que trata a alínea "b". 

§ 22 Ao redor de reservatórios particulares artificiais não considerados de grande porte, nem destinados à 
regularização de vazão ou ao aproveitamento hidrelétrico, não será exigida a manutenção de faixa mínima de preservação. 

§ 32. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei 
municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo terrrtório abrangido, observar-se-á o disposto 
nos respectivos planos diretores e nas leis de uso do solo." (NR) 

Art. 4° O Art. 4° da Lei no 4. 771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação: ·._; 

"Art. 4° A supressão de vegetação de preservação permanente somente poderá ser eutotized« em caso de utilidade 
pública ou de interesse social devidamente motivados e caracterizados em procedimento administrativo próprio, quando 
inexistir alternativa técnica, econômica e locacional ao empreendimento proposto, sem prejuízo do licenciamento 
ambiental quando couber. 

§ 1° A supressão de que trata o caput dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente, com 
anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no parágrafo '2'1 

deste artigo. 

§ '2'1 Em área urbana, a supressão de vegetação de preservação permanente dependerá de autorização do órgão 
municipal de meio ambiente competente, desde que o município possua conselho municipal de meio ambiente com caráter 
deliberativo e plano diretor. 
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§ 3° O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto ambiental, da 
vegetação de preservação permanente para a realização de construções, a abertura de estradas e canais de derivação de 
água e a instalação de máquinas e equipamentos integrantes de sistema de exploração de atividade produtiva e de 
transporte aquaviário 

§4° O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da auton'zação para a supressão de vegetação 
de preservação permanente, as medidas mitigadoras ou compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor, 
sempre que viáveis. 

§S' A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues, de que tratam, 
respectivamente, as a/fneas "e" e "t" do art. 2° desta Lei, somente pode ser autorizada em caso de utilidade pública. 

§ 6º Os proprietários e possuidores de imóveis rurais que já desenvolvem atividades produtivas em áreas de 
preservação permanente, terão prazo de um ano, contado a partir da data de publicação desta Lei, para solicitar a sua 
regularização ou relocalização, se for o caso, cabendo ao órgão ambiental fixar, observadas as peculiaridades e as 
dimensões do empreendimento, o prazo para a readequação das atividades, sempre visando a manutenção dos 
benefícios sociais e econômicos do empreendimento num contexto de conservação ambiental compatível com o porte da 
atividade. 

§ 7º Os empreendimentos de pequeno porte receberão tratamento diferenciado para a regularização prevista no 
parágrafo anterior, o qual compreenderá isenções de taxas ou emolumentos relativos a vistorias, elaboração e análise de 
projetos ou propostas técnicas, bem como sobre acompanhamento e orientações de caráter técnico por parte do órgão 
ambiental competente. 

DA RESERVA FLORESTAL LEGAL 

Art. 5º Os artigos 16 e 44 da Lei no 4. 771, de 15 de setembro de 1965, passam a vigorar com as seguintes 
redações: 

"Art 16. 

§ 4° A loca/Jzação da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou, mediante 
convênio. pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no 
processo de aprovação, a função social da propriedade, a aptidão do solo e o seu uso para a atividade agrícola ou para 
outro uso alternativo, a adequada utilização e conservação dos recursos hídricos e os seguintes criténos e instrumentos, 
quando houver: 

I - o plano de bacia hidrográfica; 

li - o plano diretor municipal; 

Ili - zoneamento econômico-ecológico; 

Ili - o zoneamento agrícola; 

IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e 

V - a proximidade com outra reserva legal, área de preservação permanente, Unidade de Conservação ou outra 
área legalmente protegida. 

§ 5º Para os fins do disposto neste artigo, são computadas no cálculo do percentual de reserva florestal legal as 
áreas de preservação permanente, que continuarão dispensadas de averbação à margem da inscrição de matrícula do 
imóvel, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo na Mata Atlântica, 
quando, devidamente comprovado em processo administrativo próprio, a soma da área de preservação permanente e 
reserva legal exceder a: 

1 - 50% da propriedade rural localizada na Região Norte e parte Norte da região Centro-Oeste, limite que será 
reduzido para 25% quando a propriedade srtuar-se em área de cerrado: 

11 - 25% da propriedade rural localizada nas demais regiões do país. 
Ili - 20% da pequena propriedade definida pelas alíneas b e e do mciso li do§ 2° do art. 1°. 

§ 6° O órgão estadual ambiental poderá admitir, para cumprimento da manutenção de reserva legal, o cômputo de 
áreas plantadas com espécies arbóreas frutíferas, ornamentais ou industriais, compostas por espécies nativas ou exóticas 
ecologicamente adaptadas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio. 

§ 7º A averbação a que se refere o § 32 será dispensada quando se tratar de pequena propriedade rural ficando 
sua insenção condicionada à apresentação ao órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA de termo simplificado de compromisso, amparado nesta Lei e com força de título executivo, onde o proprietário 
ou possuidor se compromete a manter a área de reserva nas condições estabelecidas neste artigo. 



·._; 

§ 8° O proprietário do imóvel poderá, com anuência do órgão ambiental competente, alterar a destinação da área 
averbada, desde que mantidos os limites das áreas de preservação permanente e os percentuais fixados nesta Lei para a 
reserva florestal legal assim realocada ou compensada nos termos do inciso Ili do art. 44-A desta lei. 

§ 10 Na posse, a reserva florestal legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo 
possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com força de titulo executivo e contendo, no mínimo, a 
localização da reserva florestal legal, as suas caracteristicas ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua 
vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas nesta Lei para a propriedade rural. 

§ 11 Pode ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de urna propriedade, respeitado o 
percentual a ser mantido em relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão ambiental estadual competente e 
averbações referentes a todos os imóveis envolvidos." (NR) 

"Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, a exploração a corte raso para fins de uso 
alternativo do solo só é permissível desde que permaneça com cobertura arbórea, à titulo de reserva legal, 
cinqüenta por cento da área de cada propriedade, limite que será reduzido para trinta e cinco por cento quando se 
tratar de área coberta por cerrado nos estados do Acre, Amapá e Amazonas, e para vinte por cento nos Estados do 
Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Goiás." (NR) 

Do Zoneamento Econômico-Ecológico 

Art. 6° A Lei n.~ 4.n1, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

"Art. 46-A Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento Econômico-Ecológico na escala igual ou superior a 
1 :250 000 e executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas, conjuntamente, pelos Ministério do Meio 
Ambiente e Ministério da Agricultura e do Abastecimento, os índices de reserva legal previstos nos artigos 16, § 3°, e 44 
desta Lei, à critério dos governos estaduais, poderão ser ampliados ou reduzidos em até 50% (cinqüenta por cento), 
observados os seguintes critérios: 

1 - nas propriedades localizadas em áreas de ecossistemas frágeis, indicadas para a conservação ambiental, a área 
total limitada à título reserva legal somente poderá ter sua averbação exigida pelo Poder Público desde que a mesma 
preste-se à compensação de reserva de outra propriedade, possa ser objeto de conversão em Cotas de Reserva Legal nos 
termos do art 44-0, ou bonificada nos termos do inciso li do art 44-1; 

li - nas propriedades localizadas em áreas vocacionadas para o exercício de atividades agropecuárias ou outros 
usos alternativos do solo, a redução prevista no caput dar-se-á mediante compensação do percentual abatido em outra 
propriedade localizada no mesmo Estado e em área indicada para a conservação ambiental nos termos do Zoneamento 
Econômico-Ecológico ou mediante projeto de recuperação de áreas ambientalmente degradadas de igual dimensão. 

DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA FLORESTAL LEGAL - Art. 7° A Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

'Art 44-A Obriga-se o proprietário rural, quando for o caso, a recompor em sua propriedade a reserva legal, 
podendo optar pelas seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente: - I - recompor a reserva legal mediante o plantio, a cada três anos, de no mínimo 1/10 da área total 

necessária à sua complementação, com espécies nativas ou exóticas ecologicamente adaptadas, de acordo com 
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente; 

li - conduzir a regeneração natural da área destinada à reserva legal; 

Ili - compensar a reserva legal em outra propriedade por área equivalente em importância ecológica, 
extensão e esteja na mesma micro-bacia, conforme critérios estabelecidos pelo órgão estadual de meio ambiente 

§1º Na recomposição com especies exóticas devem ser utilizadas espécies nativas em até 10% do 
povoamento, à critério do órgão ambiental competente. 

§ 2º O órgão ambiental estadual competente deve apoiar tecnicamente a pequena propriedade. 

§ 3º Na impossibilidade de compensação da reserva florestal legal dentro da mesma micro-bacia 
hidrográfica deve o órgão ambiental estadual competente aplicar o critério de maior proximidade possível entre a 
propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida para compensação, desde que na mesma bacia 
hidrográfica e no mesmo Estado. atendido, quando houver. o respectivo Plano de Bacia, e respeitadas as demais 
condicionantes estabelecidas no inciso Ili. 

§ 4º A compensação de que trata o inciso Ili deste artigo deve ser submetida à aprovação do órgão 
ambiental estadual competente, e pode ser implementada mediante o arrendamento de área sob regime de 
servidão florestal, aquisição de Cotas de Reserva Florestal ou Bônus de Conservação Ambiental, nos termos dos 
artigos 44-0 e 44-1, inciso li, respectivamente. 
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§ 5º O proprietário rural poderá ser desonerado das obrigações previstas neste artigo mediante a doação, 
ao órgão ambiental competente, de área localizada em Unidade de Conservação Federal, Estadual ou Municipal 
pendente de regularização fundiária. 

§ 69 Fica dispensada da obrigatoriedade de recomposição da área da reserva legal, ressalvadas as áreas 
de preservação permanente, as propriedades rurais com área de até vinte e cinco hectares, desde que registradas 
em cartório até a data de publicação da Medida Provisória 1956. 

DO USO ALTERNATIVO DAS FLORESTAS 

Art. 8° A Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

"Art. 44-B Não é permitida a conversão de florestas primárias ou em estado avançado de regeneração natural, 
para uso alternativo do solo, na propriedade rural que possui área desmatada, quando for verificado que a referida 
área encontra-se abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada. 

§ 1I> A necessidade de conversão deverá ser comprovada pelo órgão ambiental competente, considerando-se o 
desempenho da propriedade, conforme apurado nas declarações anuais do Imposto Territorial Rural - ITR, e mediante 
laudo técnico subscrito por profissional legalmente habilitado. 

§ 2º A comprovação de que trata o parágrafo anterior terá procedimentos simplificados para· 

r - as pequenas propriedades rurais; 

li - as demais propriedades que vêm atingindo os parâmetros de produtividade da região e que não têm restrições 
perante os órgãos ambientais. 

DA SERVIDÃO FLORESTAL E DA COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL 

Art. 9°. A Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar acrescida do seguintes artigos: 

"Art. 44-C. Ressalvadas as áreas de reserva legal e de preservação permanente, o proprietário rural poderá 
instituir servidão florestal, mediante a qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, a direitos 
de supressão à corte raso da floresta para uso alternativo do solo. 

§1° O regime de uso e conservação da área de servidão florestal é o mesmo da reserva legal, podendo ser 
utilizada, total ou parcialmente, mediante manejo florestal sustentável de uso múltiplo, realizado conforme projeto 
aprovado pelo órgão ambiental competente 

§2° A servidão florestal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de 
imóveis competente, após anuência do órgão ambiental estadual competente, sendo vedada, durante o prazo de sua 
vigência, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão a qualquer título, de desmembramento ou de 
retificação dos limites da propriedade. 

Art. 44-D. Fica instituída a Cota de Reserva Florestal - CRF, título representativo de propriedade e manutenção 
de área com floresta sob regime de servidão florestal, de Reserva Particular do Patrimônio Natural ou de reserva legal 
a ser mantida nos termos do disposto no inciso I do art. 46-A. 

Art 44-E A CRF será destinada ao cumprimento da exigência de manutenção de área de reserva legal nos 
limites fixados nesta Lei, sendo vedada a alteração da destinação das áreas florestais respectivas sem a apresentação 
de certidão de cancelamento do vínculo floresta-Cota pelo órgão ambiental competente, conforme dispuser o 
regulamento. 

§ 1º A regulamentação desta Lei disporá sobre as características da CRF, sua natureza cambial e fiscal, o 
prazo de validade do título, bem como sobre a sistemática de emissão e controle, seu registro em cartório de imóveis, 
seu correspondente valor nominal por unidade de área, prazo de arrendamento, forma e época de integralização das 
Cotas, sua comercialização e a definição de mecanismos que assegurem ao adquirente dos títulos o pleno domlnio 
dos bens adquiridos ou dos direitos do arrendamento, bem assim a comprovação da existência e manutenção das 
áreas negociadas, dentre outras providências cabíveis. 

§ 29 O direito de uso de que trata o§ 12 poderá ser cometido ao proprietário predecessor, aos portadores dos 
títulos ou a pessoas físicas ou jurídicas que vierem a exercer a guarda e conservação da área mediante contrato de 
prestação de serviço aos proprietários. 

Art.44-F O interessado na emissão de CRF apresentará proposta ao Ministéno do Meio Ambiente, por 
intermédio do órgão ambiental competente do SISNAMA. na forma que dispuser o regulamento desta Lei, para que a 
área seja reconhecida como apropriada para os fins previstos e atestada a propriedade, livre de ônus de qualquer 
espécie, da área pelo requerente. 

Art.44-G. A CRF poderá ser adquirida em caráter permanente ou temporário para fins de manutenção de 
reserva legal, conforme disposição em regulamento. 



Art.44-H. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), exclusivamente 
para viabilizar a aquisição e regularização de áreas de Unidades de Conservação nas regiões de cerrado na Região 
Norte e parte Norte da região Centro-Oeste e na Mata Atlântica, fica autorizado: 

1 - a emitir Cotas de Reservas Florestais - CRF ; 

11 - a admitir, na forma que vier a ser estabelecido pelo Poder Executivo, o recolhimento anual, pelo proprietário 
de imóvel rural que não dispuser da reserva legal, do valor correspondente a percentual, que será cumulativamente 
crescente a cada ano, fixado com base no valor do hectare de terra nua registrado na última declaração do ITR, 
relativa ao imóvel em questão, que deverá refletir o preço do mercado de terras, nos termos do§ 2º do art. 8º da Lei n2 
9.393, de 19 de dezembro de 1996. 

§ 1º A emissão de Cotas para atendimento ao disposto no caput será efetuada até atingir-se o montante de 
50% da superfície de ocorrência de cerrados conservados na forma de Unidades de Conservação, de áreas de 
preservação permanente, de reserva legal, de Reservas Particulares do Patrimônio Natural e outros espaços 
especialmente protegidos. 

§ 22 Os órgãos estaduais, que também poderão emitir CRF exclusivamente para viabilizar a aquisição e 
regularização de áreas de Unidades de Conservação, juntamente com o IBAMA, atuarão como reguladores do 
mercado dos títulos, de forma a não permitir o aviltamento nem a supervalorização dos preços das áreas em 
negociação. 

§ 3º As CRF serão averbados à margem da inscrição das matrículas dos respectivos imóveis, nos registros de 
imóveis competentes, observado que a mudança da propnedade do imóvel não elimina nem altera os vínculos 
constituídos consoante os artigos 44 C. 

DO FOMENTO À CONSERVAÇÃO FLORESTAL 

Art. 10°. A Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 

"Art 44-1 Fica o Poder Executivo autorizado a 

1 - instituir programa de fomento e financiamento à recomposição de reserva legal e ao refiorestamento de 
áreas degradadas ou abandonadas, que inclua o fornecimento de sementes e mudas de essências florestais, que 
serão fornecidas gratuitamente aos pequenos proprietários rurais; dito programa será considerado prioritário, 
devendo os financiamentos ser contratados com encargos financeiros, prazos e rebates prevalentes para as 
operações de investimento mais favorecidas do Crédito Rural, com recursos de qualquer origem. 

li - instituir o Bônus de Conservação Ambiental-BCAm, objetivando estabelecer mecanismos de compensação e 
incentivos econômicos aos proprietários rurais que mantenham áreas destinadas à conservação ou preservação do 
meio ambiente e requeiram o registro das mesmas e sua afetação para fins conservacionistas junto ao órgão ambiental 
federal ou outro por este designado. 

§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se áreas destinadas à conservação ambiental aquelas 

declaradas como Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, as áreas de preservação permanente, as áreas 

de reserva legal, bem como aquelas cobertas por floresta primária ou em estágio avançado de regeneração natural, 
mantidas facultativamente pelo proprietário à título de servidão florestal. 

§ 2° A solicitação de registro formulada pelo proprietário importa na aceitação e permissão de vistorias no 
imóvel, sem aviso prévio, pelo órgão ambiental competente, durante o período de afetação da área. 

§ 3° A afetação poderá, à critério do proprietário, ser em caráter permanente ou temporário, neste caso por 
período mínimo de 5 (cinco) anos, podendo ser renovada. 

§ 4° Manifestando-se favorável ao pedido, o órgão ambiental competente e o proprietário celebrarão termo de 
compromisso de manutenção da área, o qual será homologado por Portaria do IBAMA e publicado no Diário Oficial 
da União. 

§ 5° Para os efeitos do disposto neste artigo, equiparam-se ao proprietáno o usufruturário, o enfiteuta ou o 
concessionário de direto real de uso. 

Art. 44-J. O BCAm será concedido e emitido, conjuntamente, pelos Ministérios do Meio Ambiente e da 

Agricultura e do Abastecimento, constituindo-se em título financeiro transacionável, cujo valor será correspondente 

ao custo de arrendamento para fins de produção agrícola, por hectare e sua fração, conforme apurado pela 

Fundação Getúlio Vargas (por órgão oficial) e cuja validade será correspondente, se for o caso, ao prazo de 

afetação da área, nos termos do § 3°. 
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§ 1º O Bônus de que trata o caput terá seu valor e prazo de validade fixados conforme os seguintes 

critérios: 
a) 30% do valor apurado de arrendamento para as áreas de preservação permanente, e serão anualmente 

emitidos; 
b) 50% do valor apurado de arrendamento para as áreas de reserva legal mantidas por força dos artigos 16 

e 44; de 70% para aquelas mantidas nos termos do inciso li do artigo 46-A; serão emitidos anualmente; 

c) 70% do valor apurado de arrendamento para as áreas de floresta natural mantidas à título de servidão 

florestal; emitidos pelo prazo de afetação da área; 
d) 100% do valor apurado de arrendamento para as áreas mantidas a título de Reserva Particular do 

Patrimônio Natural - RPPN; emitidos pelo prazo de afetação da área. 

§ 2º Os Bônus concedidos por decorrência do disposto nas alíneas "b", "e" e "d" prestar-se-ão, na vigência 

do prazo de afetação das áreas respectivas, à compensação de reserva legal em propriedades localizadas em 

qualquer região do país. 

Art. 44-K O órgão ambiental competente vistoriará, com periodicidade compatível ou adequada, os imóveis 

rurais dotados de áreas destinadas à conservação ambiental e emitirá os certificados comprobatórios de seu efetiva 

manutenção 

Art 44-L Além da comprovação de efetiva manutenção das áreas conservadas passíveis de bonificação, o 
órgão ambiental competente verificará a observância, pelos propnetários, dos seguintes itens: 

1 - cumprimento integral das disposições da legislação ambiental em vigor, 
li - adoção de medidas de proteção do solo, da água, da flora e da fauna nativas, nos processos de 

produção agrícola, pecuária ou florestal, na construção e manutenção de estradas, carreadores, açudes e outras 

benfeitorias, na propriedade rural; 
Ili - deposição ou descarte em local apropriado e seguro de embalagens vazias de defensivos agrícolas ou 

afins, caso utilizem esses insumos, de modo a evitar-se a contaminação do solo, das águas superficiais ou 

subterrâneas e a intoxicação de pessoas ou animais. 

Art. 44-M Fica o Poder Executivo Federal autorizado a promover o aceite do Bônus de Conservação 

Ambiental, -BCAm, na amortização parcial ou total de dividas previdenciárias, fiscais e outras, de qualquer natureza, 

contraídas junto ao Sistema Financeiro Nacional e lastreadas em recursos do Tesouro Nacional. 

DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 

Art.11º O Art. 37 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art.37. Não serão transcritos ou averbados no Registro Geral de Imóveis os atos de transmissão "inter-vivos" 
ou "causa mortis", sobre imóveis da zona rural, sem a apresentação de certidão negativa de dividas referentes a 
multas previstas nesta Lei ou nas leis estaduais supletivas, decorrente de decisão transitada em julgado. "(NR) 

Art. 12º A Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 

"Art. 44-N Para os fins do disposto nesta Lei, são responsáveis pela satisfação das obrigações nela impostas o 
proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, cabendo, no caso de 
pessoas jurídicas, o cumprimento das obrigações: 

1- ao diretor ou gerente que responder pela empresa ou associação, em juízo ou fora dele; 

li - ao síndico de empresa em regime de liquidação ou falência; 

Ili - ao diretor ou gerente que responder, em juízo ou fora dele, pela empresa concordatária. 

Parágrafo único. Às atividades lesivas à fauna e a flora aplica-se o disposto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998. 

'l: 



Art. 44-0 A invasão voluntária por pessoas ou grupos de pessoas, que vier causar danos de qualquer espécie à 
fauna e à flora do tocai, será considerada agressão ao meio ambiente, sendo responsabilizados os invasores ou 
solidariamente as suas entidades de classe, se a invasão se realizar sob iniciativa, comando ou controle destas, 
sujeitando-se os infratores às penas da Lei." 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13° O art. 10 da Lei n.!!. 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art.10 . 

li - . 

d) cobertas por florestas nativas, primitivas ou regeneradas; 

e) de servidão florestal, institui da nos termos da Lei 4. 771, de 15 de setembro de 1965. 

Ili - . 

IV- . 

a) . 

b) de que tratam as alíneas "a", "b", "e," "d" e "e" do inciso ti; 

§ 7º As declarações para frns de isenção do tTR relativo às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do rncíso li, 
§ 1º, deste artigo, não estarão sujeitas à prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável 
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua 
declaração não é verdadeira." (NR) 

Art. 14º O artigo 3° da .Lei n.!!. 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos: 

"§ 1° Antes da propositura da ação civil pública, os legitimados por esta lei deverão, obngatoriamente, esgotar 
as possibilidades de composição amigável, que se processará perante o Ministério Público. 

§ 2° Formalizada a composição lavrar-se-á Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o infrator, que terá 
eficácia de título executivo extrajudicial; inexitosa a conciliação lavrar-se-á certidão que instruirá a ação civil pública." 

Art. 15° O proprietário ou possuidor que, a partir da vigência da Medida Provisória nº 1. 736/98, suprimiu, 
total ou parcialmente florestas ou demais formas de vegetação nativa, situadas no interior de sua propriedade 
ou posse, sem as devidas autorizações exigidas por Lei, não pode fazer uso dos benefícios previstos nesta 
Lei. 

Art. 16° O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, no prazo de cento e oitenta dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 17° Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 99 da Lei n 8.171, de 17 de 
janeiro de 1991. 

Art. 18° Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1956-47, de 30 de 
março de 2.000. 

Art. 19° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasllia, , 179° da Independência e 112º da República. 

Senador Jonas Pinheiro 
Deputado Moacír Micheletto 
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS ISA 



r 

Ruralistas querem mudar Código 
Florestal e têm apoio do Governo 

r: ISA faz campanha para evitar que alterações sejam 
aprovadas e promovam devastação generalizada. 
Veja abaixo os resultados~ Campanha: r 

r 

r 

O governo federal decidiu entregar de vez o Código 
Florestal aos ruralistas. Numa estratégia maquiavélica, a 
bancada ruralista do Congresso Nacional enviou no dia 
23 de novembro, para votação no Senado Federal, um 
Projeto de Conversão da Medida Provisória nº 1.885/99 
(que reformula o Código Florestal) em lei que, se 
aprovado, promoverá o maior retrocesso de que se tem 
notícia na legislação ambiental do país. O texto só não 
foi aprovado dia 23 de novembro por causa da 
intervenção emergencial de ambientalistas {Instituto 
Socioambiental - JSA, Inesc, Conservation lnternational 
e Rede de ONGs da Mata Atlântica) com o apoio da 
senadora Marina Silva (PT-AC). 

r 

,- 
r 

r 
r 
r: 

A proposta encaminhada para votação no Congresso 
Nacional foi construída secretamente dentro da Casa 
Civil da Presidência da República por representantes da 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA), com o 
consentimento do Ministério do Meio Ambiente. A 
manobra afronta o Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (Conama), que criou em abril deste ano uma 
Câmara Técnica especialmente para discutir a revisão do 
Código Florestal. Significa, assim, desprezo total ao 
debate democrático que estava em curso nesta Câmara 
Técnica, do qual têm participado segmentos da 
sociedade civil organizada (ONGs), dos ruralistas, de 
parlamentares e de universidades, para produzir um 
anteprojeto de lei que altere o Código Florestal. 

r: 

r: 
Na prática, o texto costurado pela CNA na Casa Civil 
promoverá a expansão significativa do desmatamento no 
país, subvertendo os pressupostos originais do Código 
Florestal, que vinham sendo defendidos pela equipe 
técnica do MMA no pr~~r~o Conama. As alterações 
propostas pelos ruratistal,qtiodificam radicalmente as 
regras para proteção das florestas em vigor e afetarão 
todos os ecossistemas brasileiros (Mata Atlântica, 
Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga) considerados 
Patrimônio Nacional pelo artigo 225 da Con,ijituição 
Federal. . ...- 
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O que o projeto da Confederação Nacional 
da Agricultura permite: 

a) Anistia geral aos desmatadores de Reserva Legal e 
Área de Preservação Permanente; 

b) Redução da área de Reserva Legal no Cerrado de 
50% para 20%~ 

e) Redução da área de Reserva Legal na Amazônia de 
80% para 50%; 

d) Considerar florestas exóticas (como eucaliptos) como 
Reserva Legal; 

e) Priorizar a atividade agrícola ou o uso alternativo do 
solo (agropecuária, silvicultura, mineração, garimpo, 
transporte e transmissão de energia e implantação de 
indústrias) antes da definição da localização da 
Reserva Legal; 

f) Procedimento "simplificado" para desmatamentos de 
Reserva Legal e Áreas de preservação permanente, 
dispensando a autorização dos órgãos ambientais; 

g) Usar florestas de preservação permanente para 
realização de construções, abertura de estradas, 
canais de derivação de água, instalação de máquinas 
e equipamentos integrantes de sistema de exploração 
de atividade produtiva e de transporte aquaviário, 
incluindo atividades de mineração e garimpo; 

h) Redução de 100 para 30 metros as áreas de 
preservação permanente em lagoas, lagos ou 
reservatórios. 

Dentre outras atrocidades. 

Embora a votação do Projeto de Conversão da MP 
1. 885/99 para lei tenha sido abortada, o risco 
permanece, pois ele estará sendo reapresentado ao 
Congresso no próximo dia 8 de dezembro. 

Participe da campanha que o ISA está lançando para 
que o Congresso Nacional não aprove o Projeto de 
Conversão nº 7, de 1999 e para que seja realizado um 
amplo e democrático debate nacional sobre o tema com 
todos os setores interessados da sociedade. 

Campanha SOS Florestas: Onde Estamos 

A campanha contra a aprovação das modificações do 
Código Florestal, lançada no site do ISA, conseguiu o 
apoio da sociedade civil, de parlamentares e 
ambientalistas, impedindo a votação das modificações - 
que foi adiada para março de 2000. Mesmo com o site 
invadido por hackers durante a campanha, a mobilização 
foi um sucesso e lotou com mensagens de repúdio as 
caixas postais eletrônicas da presidência, Ministério do 
Meio Ambiente e de lideres de bancadas no Senado e na 
Câmara. 
/5A)DI= - o&.5/.u/i9 
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Código Florestal: Câmara Técnica 
do Conama define calendário dos 
trabalhos 

Em reunião ocorrida na manhã de hoje (14/12), 
a Câmara Técnica que discute a reformulação do 
Código Florestal propôs agenda de trabalhos 
para levar um texto à votação no Congresso 
Nacional em março 

A Câmara Técnica Temporária do Conama que analisa a 
reformulação do Código Florestal encerrou há pouco 
( 12h 15) sua primeira reunião desde o adiamento da 
votação do Projeto de Conversão da MP 1. 885-42 em 
lei, proposta por uma comissão mista do Congresso 
Nacional, semana passada. A reunião serviu para definir 
o calendáreio e a estratégia para a apresentação de um 
texto negociado entre os interesses que transitam pela 
reformulação do Código Florestal. A proposta deve 
estar fechada para apresentação ao Congresso Nacional 
no máximo na semana que entecede o Carnaval. 

· Conduzida pelo Secretário de Biodiversidade e Florestas 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA), José Pedro de 
Oliveira Costa, a reunião definiu que a agenda 
definitiva de seus trabalhos deverá ser fechada após 
consulta ao presidente da Comissão Mista do Congreso 
Nacional, senador Jonas Pinheiro, e a seu relator, 
deputado Moacir Michelleto. 

Esta agenda preliminar estabeleceu que até o próximo 
dia 11 de janeiro o Grupo de Trabalho constituído hoje, 
formado por dois representantes de ONGs (Instituto 
Socioambiental e Conservation International), um da 
Contag, um da CNA e um do MMA, deverá apresentar 
um texto base sobre o qual ocorrerão as 
discussões. Entre os dias 18 de janeiro e 8 de fevereiro. 
deverão ocorrer consultas regionais, fixadas por 
biornas, a fim de recolher contribuições dos Estados 
para o texto. 

Embora todas as consultas regionais ainda não estejam 
confirmadas, preliminarmente a Secretária de 
Coordenação da Amazônia se comprometeu a 
viabilizar as consultas na região amazônica, em data e 
local a ser definido; à Secretaria de Biodiversidade e 
Florestas caberá a demanda de garantir a realização de 
uma consulta sobre o Cerrado, em Brasília. em data 



ainda não fixada. As consultas referentes à Mata 
Atlântica e à Caatinga serão negociadas com outras 
instituições. As contribuições extraídas destas consultas 
serão encaminhadas ao GT, que as integrará ao texto, 
dentro das negociações. 

Além das contribuições das consultas regionais, o GT 
poderá se valer de sugestões encaminhadas através de 
uma página na internet, que a Câmara Técnica do 
Conama organizará nos próximos dias especialmente 
para receber esta finalidade. Qualquer interessado 
poderá enviar sua contribuição, que serão repassadas 
para o GT. O desafio deste GT é fechar um texto, até 2 
de março ( data que poderá ser negociada, caso seja 
considerada insuficiente) que expresse consenso entre as 
partes interessas. Apresentado e aprovado na Comissão 
Mista do Congresso Nacional, a proposta será 
transformada no projeto que converte em lei a MP que 
reformula o Código Florestal. 

(ISA DF, 14/12/99) 
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Código Florestal: Câmara Técnica 
do Conama tem sua primeira 
reunião r 

r- 
r 
r: 

Proposta de conversão da MP 1,956, apresentada 
pelo Grupo de Trabalho em reunião ontem, 
foi bem recebida pelos present~s 

r- 

r 
A Câmara Técnica de Atualização do Código Florestal 
do Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente) 
teve ontem ( 11/01) sua primeira reunião do ano, dando 
seqüência à agenda de trabalhos fixada ano passado. 
Nesta reunião, o Grupo de Trabalho - composto por 
representantes de todos os setores interessados - 
apresentou sua proposta de conversão da Medida 
Provisória 1 . 9 56 ( antes, MP 1. 8 8 5 ), que acabou sendo 
elogiada pela maioria dos presentes. 

rr-. 

,-. 

Além dos membros da Câmara Técnica, esta reunião 
contou com a presença da ambientalista Maria Teresa 
Jorge de Pádua, da Funatura, e do procurador de Justiça 
Antonio Herman Benjamin, do Ministério Público do 
Estado de São Paulo. O procurador foi contratado pelo 
MMA para produzir um parecer jurídico sobre o Projeto 
de Conversão em Lei nº 07 /99, apresentado na 
Comissão Mista do Congresso em dezembro do ano 
passado, para subsidiar a posição do governo no âmbito 
da Câmara Técnica. 

/'' 
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Mesmo tendo sido bem recebida, a proposta do GT - 
mais especificamente, o Anteprojeto de Lei de 
Conversão da MP nº 1956- sofrerá ajustes por conta 
das sugestões encaminhadas pelos presentes. O GT tem 
nova reunião marcada para a próxima semana para 
analisar tais sugestões e incorporá-las de acordo com as 
negociações entre as partes. Em seguida, a proposta 
construída pelo GT será submetida a cinco consultas 
públicas, marcadas para ocorrer entre o dia 1 ° e 11 de 
fevereiro em cinco cidades . 

r- 

r- 

r 
r: 
r- 

O calendário preliminar destas consultas públicas é o 
seguinte: Manaus (AM), dia 1° ou 2 de fevereiro, sujeito 
à confirmação; Natal (RN), dia 4 de fevereiro; Curitiba 
(PR), dia 8 de fevereiro; São Paulo, dia 11 de fevereiro, 
e Brasília, sem data ainda fixada. 

(ISA-DF, 12/01/2000) 
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Código Florestal: proposta 
preliminar será fechada na 
próxima semana 

Em seguida, texto da Câmara Técnica do Conama 
será submetido a cinco consultas públicas 
regionais 

As reuniões desta semana da Câmara Técnica do 
Conama criada para atualizar o Código Florestal (Lei nº 
4.771/65) deram seqüência às negociações da semana 
passada. O Grupo de Trabalho (GT), criado 
especialmente para preparar um texto negociado entre 
as partes interessadas, esteve reunido na segunda-feira 
com a secretária da Amazônia do Ministério do Meio 
Ambiente, Mary Allegretti, técnicos estaduais da própria 
Secretaria e representantes de entidades da Amazônia, 
apresentando o conteúdo da proposta em discussão na 
Câmara Técnica. 

Na terça, os debates continuaram, desta vez na própria 
Câmara Técnica. Presente à reunião, o deputado Moacir 
Micheletto (PMDB-PR), relator do Projeto de 
Conversão da Medida Provisória nº l. 956-44, que altera 
os artigos 3°, 16 e 44 do Código Florestal, disse que 
considera "aceitável" setenta porcento do conteúdo da 
proposta. Além disso, declarou que não abriria mão de 
promover, no âmbito da comissão mista do Congresso 
Nacional formada para preparar o projeto de conversão 
da MP em lei, três audiências públicas para debatê-la. 

Antes, porém, a proposta do GT será levada a consultas 
públicas regionais, marcadas para ocorrer em Natal 
(04/02), Curitiba (08/02), São Paulo (11/02), Manaus 
(01 ou 02/02), além de Brasília, ainda sem data 
determinada. Na próxima terça-feira, dia 25, ocorre 
a reunião da Câmara Técnica do Conama que finalizará 
a proposta a ser levada ao debate público. Após as 
consultas regionais, o texto será apresentado para 
discussão no plenário do Conarna, em reunião 
extraordinária, inicialmente marcada para 02/03 
próximo. Só então o texto seguirá para a comissão 
mista do Congresso encarregada de encaminhar o 
projeto de conversão da MP em lei. 

Lista de discussão 

O Conama criou uma lista de discussão pública na 
internet para que seus conselheiros e todas as pessoas e 
segmentos da sociedade interessados possam contribuir 
para o aperfeiçoamento do texto deste Projeto de Lei de 
Conversão, de maneira a refletir a pluralidade de 
situações ambientais, sociais e econômicas do Brasil. O 
link para inscrição na lista é 
http_:{/Vf.Y:!JY.mu.iit.&Qv.br/p_ç>rt/CONAMNcodigoflorestal.httnl - Os tópicos fundamentais a serem alvo deste processo de 
consulta são a Reserva Legal, tratada pelos artigos 16º e 
44º do Código Florestal, e a utilização das Áreas de 
Preservação Permanente, tratada no artigo 3°. As 
contribuições devem ser de caráter técnico e o prazo 
limite para os comentários é 20/02. 

- 
- - ( ISA-DF, 20/01/2000) - 
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Código Florestal: Câmara do Conama 
apresenta texto para debate público 

Proposta preliminar servirá de base para 
as reuniões regionais programadas para 
as próximas semanas 

r- 
A Câmara Técnica do Conama instituída para discutir a 
atualização do Código Florestal fechou ontem o texto 
preliminar que será levado a consulta pública nas 
próximas semanas. As consultas ocorrem tanto através 
da lista de discussão (floresta-l@pacu.mma.gov.br) 
como nas reuniões regionais já programadas. 

r 

r 
r 
r- 

Formalmente, a Câmara Técnica estará participando das 
seguintes reuniões regionais: Manaus (AM), dia 2 de 
fevereiro, promovida pela Secretaria da Amazônia do 
MMA: Natal (RN), dia 4 de fevereiro, promovida pela 
Contag; Curitiba (PR), dia 8 de fevereiro, promovida 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNl); Brasília 
(DF), dia 1 O de fevereiro, promovida pelo Ministério do 

· Meio Ambiente (MMA), e São Paulo (SP), dia 11 de 
fevereiro, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente 
do Governo do Estado e Ministério Público Estadual. 

,.,.-.. 
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Além destas, haverá reuniões em Macapá (AP), nos dias 
26 e 27 de janeiro, por iniciativa do Governo do Estado, 
e nos dias 21 e 22 de fevereiro, promovida pela 
Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente 
(Anama), na cidade do Rio de Janeiro. Todas as 
reuniões contarão com a presença de ao menos dois 
membros da Câmara Técnica do Conama e de um 
representante do MMA, que vão expor o documento 
preliminar e receber sugestões e críticas. 

As consultas têm por objetivo discutir o texto base, que 
estará sendo divulgado oficialmente pelo MMA. 
Encerrada a fase de consulta, a Câmara Técnica deverá 
apresentar, até dia 4 de março, uma proposta de 
Anteprojeto de Lei para conversão da MP do Código 
Florestal em lei, para a Comissão Mista do Congresso 
Nacional. 

r- (lSA-DF, 26/01/2000) 
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Código Florestal: Câmara Técnica do Conama 
encerra seus trabalhos nos próximos dias 

Depois disso, as atenções se concentrarão na Comissão Mista 
do Congresso Nacional, onde as negociações serão mais difíceis 

Até o final de março. a proposta da Câmara Técnica do Conama para 
atualizar o Código Florestal deverá estar nas mãos dos parlamentares que 
compõem a Comissão Mista do Congresso Nacional formada para tratar do 
Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº 1.956-47 (que 
promove alterações no Código Florestal) em lei. Nos próximos dias 9 e 10 de 
março. a Câmara Técnica do Conama estará consolidando sua proposta, 
contemplando aí a proposta apresentada ontem (02/03) pelo Ministério do 
Meio Ambiente. 

Como o atraso na apresentação do texto do Ministério atrapalhou a agenda 
anteriormente estabelecida, o próprio ministro Sarney Filho se comprometeu 
em negociar o cronograma de tramitação do texto do Conama no Legislativo. 
Mais: em audiência concedida às entidades ambientalistas, no último dia 23 
de fevereiro, Sarney Filho afirmou que seu ministério e o Governo Federal 
defenderão o texto do Conama no Congresso Nacional. 

A proposta da Câmara Técnica do Conama chegará aos parlamentares 
lastreada por 15 consultas públicas (Manaus, Rio Branco, Belém, Macapá, 
Palmas. Natal, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro. Cuiabá, Campo Grande, Brasília e Goiânia), realizadas ao longo de 
fevereiro em todas as regiões. Além dessas, ocorreram consultas de menor 
dimensão em várias partes do país, o que revela a amplitude do interesse e da 
participação pública no processo. 

- Embora os trabalhos da Câmara Técnica do Conama estejam perto do fim, 
com perspectivas de cumprir de modo eficiente seu papel, os ruralistas não 
estão satisfeitos com seus resultados. Assim, há grandes possibilidades de que 
queiram recuperar no Congresso Nacional o que consideram inadequado. Ou 
seja. uma nova mobilização, ainda maior do que a deflagrada no final do ano 
passado, pode vir a ser necessária. 

(ISA-DF, 03/03/00) 

Veja quem são os parlamentares que compõem a Comissão Mista que trata 
do Projeto de Lei de Conversão da MP nº 1956-47 {Código Florestal) em lei: 

Senadores - 
Jonas Pinheiro (PFL-MT), presidente 
Bernardo Cabral (PFL-AM), vice-presidente 
Jader Barbalho (PMDB-PA) 
Nabor Júnior (PMDB-AC) 
Lúdio Coelho (PSDB-MS) 
Marina Silva (PT-AC) 
Leomar Quintanilha (PPB-TO) 

Deputados 

Moacir Micheletto (PMDB-PR), relator 
lldefonço Cordeiro (PFL-AC) 
Silas Brasileiro (PMDB-MG) 
Celcita Pinheiro (PFL-MT) 
Ricarte de Freitas (PSDB-MT) 
José Genoíno (PT-SP) 
João Tota (PPB-AC) 

. .._, 
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Câmara Técnica de revisão do Código Florestal 
encerra seus trabalhos 

Proposta será votada no plenário do Conama nesta quarta-feira 
para, em seguida, ser enviada à comissão mista do Congresso 
Nacional 

As câmaras técnicas de Atualização do Código Florestal e de Assuntos 
Jurídicos do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) aprovaram, no 
último dia 23 de março, a proposta de anteprojeto de Jei de conversão da 
Medida Provisória nº 1.956, que altera o Código Florestal. A proposta será 
submetida ao plenário do próprio Conselho no próximo dia 29 de março 
para aprovação e, em seguida, será encaminhada pelo ministro de Meio 
Ambiente (MMA), Sarney Filho, aos deputados e senadores que compõem a 
comissão mista do Congresso Nacional incumbida de transformar a Medida 
Provisória em questão em lei. 

A proposta aprovada pela Câmara Técnica do Conama vem lastreada pelo 
debate em cerca de 25 fóruns, entre consultas públicas e reuniões regionais, 
ocorridas em 20 Estados diferentes, entre fevereiro e março. A participação 
pública se deu ainda por meio de um endereço eletrônico criado 
especialmente para esta finalidade. Foram realizadas trinta reuniões da 
Câmara Técnica e do Grupo de Trabalho do Conama. Ao todo, participaram 
da formulação do texto cerca de 7.800 pessoas e 730 instituições ligadas a 
órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, universidades, institutos de 
pesquisa, ONGs, Ministério Público federal e estaduais, movimento de 
trabalhadores rurais, federações de agricultores, estudantes e cidadãos 
interessados no tema, segundo levantamento do MMA O próprio MMA 
apresentou sua proposta, contemplada no texto final do Conama. 

A Câmara Técnica para Atualização do Código Florestal teve como 
representantes as seguintes instituições: Associação Nacional dos Municípios 
e Meio Ambiente ( Anamma), lhama, MMA, Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI), Confederação Nacional da Agricultura (CNA), ONGs 
ambientalistas da região Centro-Oeste e Nordeste, Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Agricultura (Contag), governos estaduais do Acre e 
São Paulo. Vários especialistas foram ouvidos ao longo dos trabalhos. 

Destaques da proposta 

Segundo análise do assessor jurídico do Instituto Socioambiental (ISA), 
André Lima, em termos gerais, "a proposta aprovada pela Câmara Técnica 
do Conama para revisão do Código Florestal aborda e aprimora todas as 
proposições consignadas na Medida Provisória nº 1. 956-4 7 /00 em vigor e no 
Projeto de Lei de Conversão nº 07/9911, cujo relator é o deputado federal 
Moacir Micheletto (PMDB-PR). 

Ele afirma também que a proposta negociada e aprovada na Câmara Técnica 



J 

"sugere o detalhamento e a vinculação das flexibilizações impostas pela 
Medida Provisória a critérios ambientais, econômicos e sociais, na medida 
em que condiciona a aplicabilidade da lei a critérios estabelecidos pelo 
Conama, pelos zoneamentos ecológico-econômico e agrícola e a pareceres 
técrúcos dos órgãos ambientais dos diferentes níveis" - federal, estaduais e 
municipais. 

André Lima destaca o tratamento diferenciado dispensado pela proposta do 
Conama aos pequenos produtores ou possuidores rurais familiares. Merece 
também destaque a abordagem diferenciada dada pelo texto aos diferentes 
ecossistemas e distintas regiões do país. assumindo, por unidade de gestão 
ambiental, as bacias hidrográficas. 

A proposta da Câmara Técnica moderniza o Código Florestal, que passa a 
dialogar com o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, aprovado pela Lei nº 
9.433/97, e incorpora alguns dos principais compromissos internacionais 
ambientais assumidos pelo governo brasileiro, tais como a Convenção 
CITES sobre espécies ameaçadas de extinção e a Convenção sobre 
Diversidade Biológica. 

Além disso, o texto da Câmara Técnica resgata aspectos fundamentais, até 
então apenas objeto de literatura, estatuidos nos incisos I, li, Vil e parágrafo 
4°, do artigo 225, e incisos lll e VI do artigo 170, da Constituição Federal, 
na medida em que dá sustentação legal para que o Poder Público, em 
conjunto com a coletividade: a) assegure a função social da propriedade no 
que respeita à preservação e uso sustentável dos recursos naturais; b) 
preserve e restaure os processos ecológicos essenciais e proveja o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; e) preserve a diversidade e a 
integridade do patrimônio genético do país; d) proteja a fauna e a flora, 
vedando por lei, práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, ou 
que provoquem a extinção de espécies; e) estabeleça critérios que assegurem 
a efetiva preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais na Floresta Amazônica brasileira, na Mata Atlântica, na 
Serra do Mar, no Pantanal mato-grossense, no Cerrado, na Caatinga e em 
outros biornas que integram o riquíssimo patrimônio natural brasileiro. 

O relatório preparado pelo assessor jurídico do Instituto Socioambiental, 
André Lima, e pelo Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do 
Acre, Carlos Edegard de Deus, destaca da proposta aprovada pela Câmara 
Técnica o seguinte: 

Reserva legal 

A proposta do Conama mantém os percentuais mínimos de reserva legal 
previstos pelo Código Florestal, alterado pela Medida Provisória, para as 
propriedades localizadas em área de florestas na Amazônia Legal, que é de 
80%, podendo o Poder Executivo, mediante regulamento, reduzir este 
percentual para até 50% da propriedade se os zoneamentos ecológico 
econômicos e agrícolas indicarem, ouvidos o Conama e os ministérios de 
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Meio Ambiente e da Agricultura. 

Em relação às propriedades situadas em áreas de cerrado na Amazônia legal, 
o percentual proposto é de 50%, devendo 20% ser situado na mesma 
propriedade e 30% podendo ser compensado em outra propriedade situada 
na mesma microbacia hidrográfica. Nos demais ecossistemas e regiões do 
país, o percentual de reserva legal é de no mínimo 20% da propriedade. 
Assim, o percentual de reserva legal passa a ser um indicativo geral, que 
pode ser flexibilizado ou ampliado segundo a vocação e capacidade de 
suporte do solo indicados pelo zoneamento ecológico-econômico e agrícola. 

A reserva legal pode ser utilizada sob a forma de manejo florestal 
sustentável, podendo também ser implementada em condomínio entre vários 
proprietários, visando a criação e manutenção de grandes bolsões de 
biodiversidade espalhados por microbacias hidrográficas. 

r: 

Visando estabelecer orientação para que se mantenham ou sejam 
recuperados grandes corredores de vegetação nativa conectados por 
vegetação em área de preservação permanente e maciços equilibradamente 
espalhados por microregiões, a Câmara Técnica propõe que a localização da 
reserva legal seja sugerida pelo proprietário. A indicação feita pelo 
proprietário deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual, que 
considerará, quando houver o plano de bacia hidrográfica, o plano diretor 
municipal, o zoneamento ecológico-econômico, outras categorias de 
zoneamento ambiental e a proximidade com outra reserva legal, área de 
preservação permanente, unidade de conservação ou outra área legalmente 
protegida 

Para dar agilidade e dinamismo ao processo de localização e implantação da 
reserva legal, o órgão estadual poderá delegar, mediante convênio, a 
competência para aprovar e orientar a localização da reserva legal para o 
órgão ambiental municipal ou outras instituições devidamente habilitadas, 
tais como cooperativas de agricultores, ONGs e institutos de pesquisa. 

A CNA e a CNI manifestaram-se insatisfeitas com os percentuais para 
reserva legal na Amazônia Legal, aprovados em votação pela Câmara 
Técnica, sugerindo a adoção dos percentuais determinados pelo Código 
Florestal antes da edição da Medida Provisória n" 1. 511, de julho de 1996 - 
ou seja, 50% para as regiões de floresta na Amazônia e 20% para todo o 
Cerrado no país. 

Área de Preservação Permanente 

r 

As hipóteses de supressão de vegetação em área de preservação permanente 
(APP), devem, pelo Código Florestal em vigor, se constituir em exceção à 
sua proteção total, face à necessidade de se preservar bens ambientais 
fundamentais para a qualidade de vida humana tais como água e solo. 
Apesar disso, hoje tais hipóteses não passam por nenhum controle social e 
são determinadas unicamente pelo administrador público local segundo 
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critérios discricionários e atendendo legislação ultrapassada em face dos 
novos paradigmas de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. 

Segundo a proposta da Câmara Técnica, os critérios para a definição das 
hipóteses de supressão de vegetação em APP passariam a ser estabelecidos 
em resolução do Conama. Desta forma, resgata-se o principio da 
excepcionalidade da supressão da vegetação situada em APP assegurando 
se, no entanto, a implantação de obras púb1icas essenciais de infra-estrutura, 
ou atividades socioeconomicamente imprescindíveis, assim definidas pelo 
Conama, desde que não comprometam a função ambiental da APP e que não 
haja alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. 

. ...,, 

Entretanto, membros de ONGs integrantes da Câmara Técnica do Conama 
manifestaram-se contrários à adoção da expressão "interesse 
socioeconômico" no texto, já que, em todas as reuniões da Câmara Técnica, 
houve consenso de que em APP as atividades devem constituir raras 
exceções e, ainda que seja atividade econômica, deve estar 
comprovadamente vinculada a interesse social, garantida a função ambiental 
da área, devendo permanecer a expressão "interesse social". 

Pode ainda ser autorizada a supressão "eventual e de baixo impacto 
ambiental" da vegetação em APP, assim definida em regulamento, como por 
exemplo, abertura de pequenas estradas internas nas propriedades ou 
construção de pequenos pontilhões. 

'._I 

Incentivos à conservação em propriedade privada 

A proposta do Conama cria a figura da servidão florestal, mediante a qual o 
proprietário rural protege os ecossistemas naturais em sua propriedade - 
excedentes ao percentual núnimo exigido por lei - e sobre o qual poderá o 
órgão definido por regulamento, a pedido do proprietário, emitir um título 
denominado Cota de Reserva Florestal (CRF). Este título incidirá sobre a 
área de servidão florestal, podendo também ser estendido à reserva legal, na 
área protegida que exceder ao percentual mínimo exigido pelo Código 
Florestal e sobre as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). 

De posse de tais títulos, o proprietário de área natural conservada poderá 
negociar com outro proprietário de terras situadas na mesma microbacia 
hidrográfica que não possua a área mínima de cobertura nativa exigida pela 
Lei. Desta forma, com o excedente de vegetação nativa existente em 
propriedades vizinhas, resolve-se o passivo ambiental do proprietário rural 
que não tenha o mínimo de vegetação nativa exigida pela Lei. - Esta compensação também pode ser feita por meio de aquisição direta ou do 
arrendamento da parcela da propriedade que possua excedente de vegetação 
conservada sob a forma de reserva legal, servidão florestal ou RPPN. As 
CRFs também podem ser adquiridas por qualquer cidadão, instituição ou 
empresa que desejar incentivar a conservação de vegetação nativa em 
parcelas de propriedades rurais protegidas sob a forma de servidão florestal, 
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reserva legal ou RPPN. 

Pequena propriedade ou posse rural familiar 

O pequeno produtor ou possuidor rural mereceu atenção especial da Câmara 
Técnica do Conama no sentido de dar tratamento diferenciado segundo o 
grau de impacto da atividade rural, sem ferir o espírito de conservação e uso 
sustentável dos recursos naturais que orientou todo projeto. Assim, é 
permitido, para efeito de recuperação e manutenção de vegetação na reserva 
legal em pequena propriedade ou posse rural, o uso consorciado de espécies 
exóticas com nativas, para permitir a rápida recuperação da vegetação, com 
possibilidade de uso econômico dessas espécies. 

O projeto do Conama prevê também a possibilidade de atividades de manejo 
agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou posse rural 
familiar que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a 
função ambiental da APP. 

De acordo com o projeto, a averbação da reserva legal da pequena 
propriedade ou posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder Público 
prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário. Ademais, na hipótese de 
recuperação da reserva legal o órgão ambiental deverá apoiar tecnicamente a 
pequena propriedade ou posse rural familiar. 

Solução do passivo ambiental 

Um dos grandes problemas que suscitou a discussão para alteração do 
Código Florestal foi o grande passivo ambiental acumulado pelos 
proprietários rurais que não dispõem da reserva legal em suas propriedades. 
Para solucionar este problema sem quebrar o princípio que orientou toda 
formulação da proposta - qual seja, o da manutenção e recomposição, em 
microregiões geográficas, de bolsões de vegetação nativa capazes de manter 
biodiversidade, além de prestar todos os demais serviços ambientais, tais 
como possibilitar o uso sustentável dos recursos naturais, a conservação e 
reabilitação dos processos ecológicos essenciais e dar abrigo e proteção à 
fauna e flora nativas - a proposta da Câmara Técnica oferece as seguintes 
alternativas, que podem ser adotadas isolada ou conjuntamente: 

a. realizar recuperação da área de reserva 1egal com vegetação nativa em 
um prazo de 30 anos ao ritmo de 1/10 a cada três anos, podendo ser 
usada vegetação exótica como cobertura pioneira para viabilizar 
economicamente o processo de recuperação da vegetação nativa, 
agregando valor econômico ao processo; 

b. permitir, quando tecnicamente viável, a regeneração natural da 
vegetação, desonerando o proprietário do custo da recuperação; 

e. compensação com outra área equivalente em extensão no mesmo 
ecossistema e microbacia hidrográfica, podendo o órgão ambiental, na 
impossibilidade de ser na mesma microbacia, adotar o critério da 
maior proximidade possível entre as áreas a serem compensadas. 
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Penalidades 
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A compensação de que trata o item "e" acima pode ser feita mediante a 
aquisição ou o arrendamento de área coberta por vegetação nativa excedente 
ao percentual mínimo exigido pela lei, ou ainda mediante a aquisição dos 
títulos descritos anteriormente. 

A proposta do Conama prevê penalidades administrativas para que sejam 
cumpridas as determinações de recomposição e averbação da reserva legal, 
aplicando-se às infrações previstas as sanções e demais disposições 
estabelecidas nos artigos 70 a 76 da Lei de Crimes e Infrações Contra o 
Meio Ambiente (Lei nº 9.605. de 12 de fevereiro de 1998). Os critérios para 
a fixação dos valores das multas aplicáveis às infrações previstas na proposta 
do Conama serão estabelecidos em regulamento. 

(ISA DF, 28/03/00) 
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Conani.a aprova proposta que atualiza o 
Código Florestal 

Texto, amplamente discutido com a sociedade brasileira, 
foi aprovado ontem pox quase todos representantes 
do Conselho 

r- 

,. •... 
O plenário do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) aprovou 
ontem, dia 29 de março, com destaques, a proposta elaborada pela Câmara 
Técnica Temporária de Atualização do Código Florestal. O texto será 
encaminhado como subsídio à Comissão Mista do Congresso Nacional 
encarregada de converter a Medida Provisória 19 5 6/ 4 7 em lei. A 
aprovação do texto foi comemorada por entidades de representação de 
pequenos produtores rurais, dos municípios, estados e ambientalistas. Após 
a votação, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, José 
Carlos de Carvalho, reiterou que o texto aprovado será defendido no 
Congresso Nacional pelo titular da pasta, ministro Sarney Filho, como 
proposta do governo federal. 

,,.-.. 

A crítica mais contundente ao texto foi proferida pelo representante da 
Confederação Nacional de Agricultura (CNA) no Conama. Além de ser a 
única entidade a votar contra o texto, a CNA desqualificou diante do 
plenário os resultados do processo aberto e democrático que possibilitou a 
formulação do texto ontem aprovado. Embora a manifestação da CNA não 
tenha causado surpresa, foi considerada por muitos dos presentes como 
sintoma da intransigência do setor ruralista, já que CNA não só participou 
de todo o processo de negociação da proposta, como conseguiu flexibilizar 
alguns dos instrumentos do Código Florestal de modo a atender as 
demandas do setor agrícola Vencido pelo voto, a C'NA se recusou a 
apresentar destaques ao texto aprovado e retirou-se do plenário. 

Os representantes do Ministério da Agricultura e da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) no Conama também fizeram críticas à 
proposta. Ambos consideram os índices fixados para a reserva legal em 
propriedades particulares localizadas nas áreas de floresta e no Cerrado da 
Amazônia Legal como obstáculos ao desenvolvimento do país. Entretanto, 
o Ministério do Agricultura votou pela aprovação do texto, assim como 
todos os representantes do governo federal com assento no Conama. 

Destaques 

, ••.... 

Após aprovação do texto, a presidência do Conama abriu a espaço para a 
apresentação de destaques ao texto. Entre os destaques aprovados, aquele 
que promoveu alteração significativa no texto aprovado pelo Conama foi o 
que reivindicou a redução de 50% para 35% do percentual de reserva legal 
em propriedades localizadas no Cerrado na Amazônia Legal. Este 
destaque, encaminhado pelo Ministério do Meio Ambiente, resultou de 
uma negociação dentro do governo federal e ocorreu por demanda posta 
pelo Ministério da Agricultura. Embora esta mudança tenha desagradado 
as entidades ambientalistas, ainda assim a alteração eleva o percentual de 
reserva legal nessas propriedades determinado pela Medida Provisória nº 
1.956 (que modifica o Código Florestal) em vigor, que o fixa em 20%. 

1-- 
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Outro destaque aprovado que merece ser citado foi o encaminhado pelo 
representante da FBCN, almirante Ibsen de Gusmão 'Câmara, que inclui as 
florestas secundárias em estado avançado de regeneração entre as áreas 
proibidas de acolherem assentamentos humanos, exceto assentamentos 
agroextrativistas. Os destaques aprovados ontem no plenário do Conama 
foram incorporados ao texto definitivo na manhã de hoje, 30 de março. O 
texto final do Conama será entregue amanhã por seu presidente, ministro 
Samey Filho, à relatoria e à presidência da Comissão Mista do Congresso 
Nacional incumbida de converter a MP nº 1. 956 em lei. 

(ISA DF, 30/03/00) 



Código Florestal: comissão mista quer mudanças 
no texto do Conama 

Relator da comissão parlamentar quér redução dos percentuais 
para a reserva legal na Amazônia e isenção da recomposição destas 
reservas em pequenas p~opriedades 

O relator da comissão mista da Câmara dos Deputados responsável pela 
apresentação de uma nova proposta de Código Florestal, deputado Moacir 
Micheletto (PMDB-PR), anunciou ontem, 26 de abril, que seu relatório está 
pronto e que deverá apresentá-lo amanhã aos ministros da Casa Civil, Pedro 
Parente, do Meio Ambiente, Samey Filho, e da Agricultura, Pratini de 
Moraes. Esta comissão, composta por 14 parlamentares, tem a incumbência 
de propor um projeto para a conversão da Medida Provisória nº 1. 956 ( que 
altera o Código Florestal, e que está em sua 48ª reedição) em lei. 

O anúncio do deputado Micheletto foi feito em um concorrido debate 
organizado pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias em parceria com as comissões da Amazônia e do Desenvolvimento 
Regional, da Agricultura e de Desenvolvimento Urbano e Interior Além de 
parlamentares, estiveram presentes representantes de entidades da sociedade 
civil organizada e de institutos de pesquisas da USP e Unicamp. 

O deputado Micheletto abriu a sessão se queixando da pressão que "ONGs 
internacionais" fazem sobre o país e que sua proposta, apresentada 
repentinamente ao plenário do Congresso no fim do ano passado, foi 
discutida com o governo. Desta maneira, desqualificou as entidades da 
sociedade civil como interlocutores no debate sobre as mudanças no Código 
Florestal. O deputado insistiu na tese que "não dá para pensar em árvores 
com tantos brasileiros passando fome" para justificar a expansão da 
agricultura em direção à Amazônia Por fim, acusou o texto aprovado pelo 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) de ter sido produzido sob 
"dois comandos": o da internacionalização da Amazônia e da 
obstacularização do desenvolvimento agrícola do país. 

MUDANÇAS 

A proposta do deputado Micheletto, a ser entregue amanhã aos ministros, 
promove algumas mudanças em relação à proposta aprovada no Conama em 
29 de março passado - cujo debate público demandou dois meses de 
discussão, através de 25 consultas públicas em 20 Estados e 30 reuniões com 
todos os segmentos interessados no âmbito do Conama. 

O deputado Micheletto propõe isenção de recomposição da reserva legal em 
propriedades com até 25 hectares em qualquer parte do país. Esta proposição 
é particularmente prejudicial para a recuperação dos ecossistemas que 
compõem o domínio da Mata Atlântica, o biorna mais degradado do país, já 
que é lá que se concentra a maior parte das pequenas propriedades rurais do 
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país. Atende especialmente as demandas da base política do deputado, já que 
muitos dos donos de imóveis rurais em seu Estado enfrentam problemas com 
a Justiça por conta do descumprimento de artigos do Código Florestal. 

Uma das maiores queixas dos representantes do setor rural, e que foi 
enfaticamente exposta pelo deputado Ronaldo Caiado (PFL-GO) e pela 
deputada Katia Abreu, representante da Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA) em seu Estado, Tocantins, refere-se à imobilização de 
parte da propriedade particular rural por conta da reserva legal. Segundo eles 
deve caber aos beneficiários (governo e sociedade) compensar 
financeiramente os proprietários. Dentro desta lógica, a proposta de 
Micheletto propôe ao governo a instituição de um "bônus de conservação 
ambiental". 

r: 
r- O texto do deputado Micheletto defende também um percentual de 50% para 

a reserva legal em imóveis rurais localizados nas áreas de floresta da 
Amazônia Legal - o texto do Conama fixa em 80%, mas com possibilidade 
de redução deste percentual, se orientado por um zoneamento econômico 
ecológico - e de 20% nas propriedades situadas no cerrado na Amazônia - 
pela proposta do Conama, este percentual é de 35%. 

r: 
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_ A intenção da comissão mista é encaminhar uma proposta definitiva ao 
plenário do Congresso Nacional no dia 1 O de maio, Até lá a proposta do 
deputado Moacir Micheletto estará ainda sob discussão, sendo inclusive 
passível de receber emendas de parlamentares. 

APOIO À PROPOSTA DO CONAMA 

Durante o debate de hoje na Câmara dos Deputados, a sociedade civil 
organizada 

r: 
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entregou um documento aos parlamentares presentes no qual 86 instituições 
solicitam o apoio à proposta produzida pelo Conama. O documento é 
assinado por instituições de perfil variado: institutos de pesquisas de 
universidades, governos estaduais, associações de municípios, associações de 
trabalhadores rurais e entidades ambientalistas. Paralelamente, o ISA e outras 
organizações da sociedade civil deflagraram uma campanha eletrônica de 
apoio à proposta do Conama. Para participar, acesse 
www.socioambiental.org. 

r 
r- 

(ISNDF, 27/04/00 9h) 
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Ruralistas insistem em acabar com o Código 
Florestal 

Projeto de Lei apresentado hoje pelo deputado Moacir Micheletto 
ignora proposta da sociedade aprovada pelo CONAMA, contemplando 
inteiramente as reivindições da CNA 

Conduzida pelo deputado Moacir Miche1etto (PMDB-PR) e impulsionada 
pe1a ala mais conservadora da CNA (Confederação Nacional da Agricultura), 
a bancada ruralista do Congresso Nacional demonstrou hoje que não 
pretende mais negociar com a sociedade brasileira os pontos divergentes do 
Código Florestal. 

O Projeto de Conversão da Medida Provisória 1 956-49 do Código Florestal, 
apresentado oficialmente pelo deputado Moacir Micheleto hoje, 3 de maio, 
durante café da manhã na Fundação Casa do Cerrado, em Brasília, ignora 
todos os pontos mais importantes do anteprojeto aprovado pelo CONAMA 
(Conselho Nacional de Meio Ambiente), órgão presidido pelo Ministério de 
Meio Ambiente, em 29 de março último. - 
O anteprojeto do CONAMA resultou de um debate amplo e democrático, 
realizado ao longo de mais de três meses, do qual participaram, além dos 36 
.representantes dos distintos ministérios do Governo Federal - inclusive, o 
Ministério da Agricultura>, representantes do setor produtivo (agrícola, 
industrial e comercial), de trabalhadores rurais, de organizações da sociedade 
civil, de governos estaduais e municipais. No total, cerca de 850 instituições 
representativas de distintos setores interessados, 8 mil cidadãos em mais de 
25 audiências públicas regionais e 70 reuniões locais ocorridas em mais de 20 
Estados do país discutiram a proposta aprovado pelo CONAMA. Na ocasião, 
o único voto contrário à proposta foi proferido pelo representante da CNA. 

O Projeto de Conversão tornado público hoje pelo deputado Moacir 
Micheletto deixa claro que a CNA, por meio da bancada ruralista do 
Congresso Nacional, pretende fazer valer seus pontos de vista no âmbito do 
Código Florestal, ignorando a vontade da sociedade brasileira, incluindo o 
Governo Federal, expressa na proposta aprovada no CONAMA. 

Da proposta apresentada pelo deputado Moacir Micheletto, destacamos os 
seguintes pontos flagrantemente prejudiciais à conservação e ao uso 
sustentável das florestas e demais ecossistemas do país: 

• Eliminação da proteção legal das áreas de preservação permanente 
( topos de morro, margens de rios, lagos e nascentes, solos com alta 
declividade) que já tenham sido desmatadas, e portanto a 
obrigatoriedade em recuperá-las, propondo a regularização de 
empreendimentos ilegalmente implantados, tais como pocilgas, 
plantios, pastos, aquicultura e mineração; 

• Diminuição dos percentuais para reserva legal nas áreas de floresta na 
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Amazônia, que podem chegar ao patamar mínimo de 25% da 
propriedade, quando hoje, pela lei em vigor, é de 80%; esta posição 
contraria a necessidade de assegurar a maior proteção possível desses 
ecossistemas, considerando os dados divulgados pelo INPE ainda este 
mês, que demonstram o incremento de 30% na taxa de desmatamento 
na Amazônia legal entre os anos de 1997 e 1998; 

• Diminuição dos percentuais para a reserva legal no Cerrado amazônico 
e na Mata Atlântica, que podem chegar ao mínimo de 10%, quando 
hoje este mínimo é de 20% ( o dobro, portanto), o que é um contra 
senso, considerando que 50% do Cerrado brasileiro e 93% da Mata 
Atlântica já desapareceram; 

• Dispensa total da obrigatoriedade de recomposição da reserva legal nas 
propriedades com até 25 hectares, que compõem mais de 50% das 
propriedades nos estados de Santa Catarina. Paraná e Espírito Santo; 

• Desvirtuamento da figura da reserva legal, que passa a ser implantada 
apenas em áreas inaptas para qualquer tipo de atividade econômica, 
não tendo mais por função prioritária prestar os serviços ambientais 
essenciais para a coletividade, tais como conservação e reabilitação dos 
processos ecológicos, conservação de biodiversidade, e abrigo e 
proteção de fauna e flora, controle do clima e pragas agrícolas; 

• Admissão de uso total de espécies exóticas (por exemplo, pinus e 
eucalipto) para efeito de manutenção e recomposição de reserva legal. 
o que contraria a proposta do CONAMA de permitir o uso de exóticas 
apenas no processo de regeneração dessas reservas, visando sua 
composição final com espécies nativas; 

• Desprezo total dos dispositivos propostos pelo CONAMA que 
asseguram proteção a espécies em extinção; 

• Propõe a inaplicabilidade do código florestal em área urbana, o que 
pode consolidar ocupações irregulares em áreas de risco, tais como 
morros com alta declividade e margens de rios e córregos; ao mesmo 
tempo, estabelece a competência exclusiva aos órgãos municipais para 
autorizar desmatamentos de vegetação em área de preservação 
permanente nessas situações. 

Desta forma está claramente demonstrada a radicalidade da posição adotada 
pela bancada ruralista, que pretende transformar uma lei concebida para 
compatibilizar a proteção ambiental com o uso econômico das propriedades 
rurais em um "código agrícola". 

Por conta destes novos fatos, estaremos amanhã deflagrando uma nova fase 
da campanha SOS Florestas. 

{ISNDF, 03/05/00) 



Código Florestal: Senado bloqueia envio 
de mensagens da campanha SOS Florestas 

Medida foi adotada porque assessores dos senadores 
estariam ficando "irritados" com volume de mensagens 

Numa manifestação absurda de censura, técnicos do serviço de correio 
eletrônico do Senado bloquearam ontem a chegada das mensagens da 
campanha SOS FJorestas enviadas a partir dos servidores do Instituto 
Socioambiental (ISA) e do WWF. A campanha SOS Florestas foi 
deflagrada no último dia 24 de abril por um grupo de entidades para 
permitir que a sociedade brasileira manifeste seu apoio à proposta do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) no âmbito da reforma do 
Código Florestal. 

Com o bloqueio, as mensagens enviadas pelos cidadãos estão sendo 
''ignoradas pelo sistema, que não as remete aos destinatários", segundo 
informou um funcionário do Senado. Este mesmo funcionário afirma que 
esta forma de manifestação "irrita os assessores dos senadores, que 
simplesmente as deletam". Com esta explícita medida de cerceamento da 
manifestação da sociedade aos congressistas, o ISA está buscando 
soluções técnicas que não inviabilizem a continuidade da campanha SOS 
Florestas. 

Assim, o ISA adotou uma solução temporária que está permitindo que a 
campanha continue ativa. Envie suas mensagens através de 
www.socioambiental.or_g/campanha e a multiplique entre seus amigos. 

(ISA/DF, 05/05/00} 



Código Florestal: ruralistas aprovam sua proposta 
na comissão mista 

Aprovação resultou da omissão do governo, que entregou o Código 
Florestal aos ruralistas em troca de apoio à votação do salário 
mínimo 

r- 

A comissão parlamentar mista do Congresso Nacional formada para 
apresentar um projeto de conversão da Medida Provisória 1.956-49 em Lei 
aprovou há pouco o texto do relator, deputado Moacir Micheletto (PMDB 
PR), com 1 O votos favoráveis, três contra e a abstenção do senador Jonas 
Pinheiro (PFL-MT), presidente da comissão. Os votos contrários foram 
proferidos pela senadora Marina Silva, pelo deputado Marcos Afonso (ambos 
do PT-AC) e pelo deputado Jorge Costa (PMDB-PA). 

Embora os parlamentares da oposição, com o apoio de representantes de 
entidades da sociedade civil? tenham passado a manhã inteira tentando 
convencer os parlamentares ruralistas mais radicais a adiar a votação do texto 
na comissão, as negociações fracassaram por conta de um acordo do governo 
com a bancada ruralista. Pelo acordo, o governo obteve o compromisso dos 
parlamentares ruralistas com a aprovação da medida provisória que eleva o 
salário mínimo a R$ 151,00. Em troca, entregou-lhes uma das principais leis 
de proteção dos ecossistemas do país. 

r- 

"Esse desastre é de responsabilidade integral do governo, que, de forma 
irresponsável, mexeu numa lei que está em vigor há 30 anos ", afirmou o 
coordenador do Programa Mata Atlântica do Instituto Socioambiental, João 
Paulo Capobianco, referindo-se à iniciativa do presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso. que permitiu que a medida provisória que altera 
o Código Florestal fosse influenciada pelas pressões dos setores mais 
conservadores da bancada ruralista. "A sociedade civil fez tudo o que pode 
para ajudar o governo a inverter essa situação, mas o próprio governo não 
fez sua parte", enfatizou Capobianco. 

Embora o ministro do Meio Ambiente Sarney Filho tenha declarado 
publicamente apoio à proposta do Conama nos últimos dias, a aprovação da 
proposta do deputado Moacir Micheletto revela que o resto do governo, 
especialmente a Casa Civil da Presidência da República, simplesmente 
ignorou a situação O Projeto de Lei de Conversão da MP 1.956-49 
aprovado na comissão mista deve ir nos próximos dias para ser votado no 
plenário do Congresso. "Agora, cabe ao governo resolver o problema que ele 
mesmo criou", sentenciou Capobianco. 

Veja a lista dos parlamentares que votaram favoravelmente à proposta do 
deputado Moacir Micheletto e que, se aprovada pelo Congresso nacional, 
reduzirá drasticamente a proteção dos ecossistemas do país: 

Senadores: Gilberto Mestrinho (PMDB-AM), Moreira Mendes (PFL-RO), 
Carlos Bezerra (PMDB-MT), Lúdio Coelho (PSDB-MS), Leomar 
Quintanilha (PPB-TO) 

Deputados: Ricarte de Freitas (PSDB-MT), Sérgio Barros (PDT-AC), 
Moacir Micheletto (PMDB-PR), Katia Abreu (PFL-TO), João Tota (PPB 
AC) 

Conheça a íntegra do texto aprovado hoje pela comissão mista acessando 
http · //www. socioambiental. oi:g/noticias/naintegra 

(ISA-DF, 10/05/00) 
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Código Florestal: acordo engaveta projeto 
do deputado Micheletto 
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Em reunião realizada ontem à tarde, líderes partidários 
decidiram não levar projeto do deputado Moacir Micheletto 
à vota9ão no plenário do Congresso no próximo dia 24 

Líderes de todos os partidos. em reunião realizada ontem, 17 de maio, 
selaram acordo pelo qual não será votado o projeto de lei de conversão do 
Código Florestal, de autoria do deputado Moacir Micheletto (PMDB-PR), 
no próximo dia 24 de maio O acordo prevê ainda a reedição da Medida 
Provisória nº 1956-49. As informações foram fornecidas pela assessoria da 
liderança do PT. 

O acordo do colégio de líderes prevê ainda duas outras condições: 
alteração na composição da comissão parlamentar mista - que no último 
dia 3 aprovou o relatório do deputado Micheletto, e que estava totalmente 
dominada pela banda mais conservadora da bancada ruralista>, e a 
construção de um novo texto, considerando a proposta do deputado 
Micheletto e a proposta aprovada no Conama em 29 de março último. 

(ISA-DF, 17/05/00) 
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Código Florestal: Governo edita MP com texto 
aprovado no Conama 

Reedi9ão da MP 1.956 com texto votado no Conama é vitória 
provisória da sociedade brasileira, já que a comissão mista que 
trabalhará em sua conversão pe:cmanece a mesma 

O governo federal reeditou ontem, dia 28 de maio, pela 50ª vez, a Medida 
Provisória 1.956, trazendo o texto aprovado pelo Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (Conama) em 29 de março último. O texto publicado ontem 
vem sendo defendido por organizações da sociedade civil e pelo próprio 
governo, contrariando a posição do segmento mais conservador da bancada 
parlamentar ruralista, que defende a proposta do deputado Moacir Micheletto 
(PMDB-PR), aprovada na comissão mista incumbida de converter esta 
medida provisória em lei. 

A reedição da MP traz, no entanto, um grave equívoco conceituai ao 
estabelecer no artigo 4° a possibilidade de supressão de vegetação de 
preservação permanente no caso de empreendimentos ou atividades de 
"interesse sócio-econômico". Esta redação chegou a ser aprovada na Câmara 
Técnica do Conama formada para atualizar o Código Florestal, mas foi 
substituída em plenário pela expressão "interesse social", que acabou presente 
no texto aprovado pelo Conselho. 

Segundo análise do Instituto Socioambiental, a permanência da expressão 
"interesse sócio-econômico" no texto MP 1.956-50 pode vir a viabilizar 
qualquer tipo de atividade econômica nas chamadas áreas de preservação 
permanente, o que fere frontalmente o espírito da proposta do Conama, que 
define as funções destas áreas - proteção da estabilidade geológica dos solos, 
dos recursos hídricos, do fluxo de fauna e flora, da biodiversidade, da 
paisagem e do bem estar humano. 

VITÓRIA PROVISÓRIA 

Em linhas gerais, o texto editado ontem mantém os percentuais para reserva 
legal em vigor desde a vigência da MP 1 . 511, de julho de 1996 - ou seja, 
80% nas propriedades rurais localizadas em regiões de floresta na Amazônia 
e 20% nas demais regiões do país, com exceção do cerrado amazônico, cujo 
percentual de reserva legal passa de 20% para 35% de cada propriedade. 

O texto da MP consolida os conceitos de área de preservação permanente e 
de reserva legal propostos pelo Conama, indicando expressamente os 
serviços e funções ambientais que tais áreas exercem em favor do ambiente. 
Além disso, limita as hipóteses de supressão de vegetação em área de 
preservação permanente, que até então eram definidas tão somente pelo 
administrador público (prefeito, governador e presidente) mediante Decreto. 
As hipóteses excepcionais de supressão de vegetação nas áreas de 
preservação permanente agora deverão ser regulamentadas pelo Conama. 



O texto estabelece ainda condições e critérios técnicos para a compensação 
de reserva legal por proprietários que a tenham degradado. A compensação 
poderá ser feita em área equivalente em outra propriedade, pertencente ao 
mesmo ecossistema e localizada na mesma microbacia hidrográfica. Na 
impossibilidade de cumprir estas exigências, a área terá que estar na mesma 
bacia e o mais próximo possível da área degradada. Até então a compensação 
de reserva legal poderia se dar por outra área, 1 ocalizada em qualquer região 
do mesmo Estado. 

._, 

Já em relação ao cômputo da área de preservação permanente no percentual 
com reserva legal, a nova MP impõe que este procedimento somente seja 
possível quando a soma de ambas as áreas (área de preservação permanente 
mais reserva legal) superar 80% da propriedade situada na Amazônia, 50% 
nas demais regiões do pais ou 25% no caso de pequena propriedade ou posse 
rural familiar em qualquer região do país. O cômputo de área de preservação 
permanente para efeito da reserva legal na MP anterior se dava 
automaticamente, sem qualquer condicionante. 

Ainda segundo o texto editado ontem, o zoneamento ecológico-econômico 
poderá permitir a redução da área de reserva legal nos imóveis rurais situados 
na Amazônia para até 50%, desde que a área subtraída já esteja desmatada, 
possua vocação exclusivamente agrícola e não comprometa os ecossistemas 
especialmente protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os 
corredores ecológicos. O zoneamento pode ainda determinar a ampliação do 
percentual da reserva legal em qualquer região do pais em até 50%, caso seja 
constatado que a área é prioritária para conservação. 

A nova MP mantém a redação atual da Lei 4.771/65 no que se refere à sua 
aplicabilidade em áreas urbanas. Em relação às florestas existentes nas terras 
indígenas, a MP corrige a inscontucionalidade existente no Código Florestal, 
estabelecendo que tais florestas poderão ser manejadas de forma sustentada 
pelos índios. Do texto ontem publicado não constam as penalidades previstas 
na proposta original do CONAMA, pois é matéria que não pode ser 
regulamentadas por medida provisória. 

A publicação da proposta aprovada no plenário do Conama em forma de MP 
é uma vitória provisória da sociedade brasileira e uma derrota a mais na 
coleção da bancada ruralista, que tentou por duas vezes impor seu texto ao 
país nos últimos seis meses. 

Do ponto de vista político, persistem dois problemas. Primeiro: a expectativa 
de que o governo editasse o texto do Conama sob uma nova medida 
provisória- e não sob o número 1.956 -, não se concretizou. Com isso, a 
composição da comissão mista do Congresso Nacional responsável pela 
conversão da MP em lei permanece como estava, ou seja, controlada 
totalmente pela bancada ruralista. A mudança de sua composição dependerá 
sobretudo das gestões do Executivo federal junto ao Legislativo. 

Segundo: como esta MP deverá ser reeditada por vários meses ainda - haja 
vista a proximidade do recesso de julho e, em seguida, do recesso branco, 
por causa das eleições municipais-, seu texto poderá sofrer modificações ao 
sabor das pressões políticas e setoriais que certamente se farão presentes 
sobre o governo no período. 

. ...,, 

(ISA-DF, 29/05/00) 
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Proposta de alteração do Código Florestal parte de idéias equivocadas 
sobre a Amazônia, que tem mais vocação florestal do que agrícola 
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Adalberto Verissimo 

Eugenio.Arima . 
Paulo Barreto 
espeaal para a Folha 

proposta original de alteração do Código Flo 
restal (lei 4.771/65) do deputado federal Moacir 
Micheletto (PMDB-PR) tem implicações signi 
ficativas para o futuro da paisagem amazônica. 

A análise dos impactos econômicos e socioambientais 
potenciais dessa proposta, realizada por pesquisadores 
do lmazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia), requereu a observação de três situações 
fundamentais: o atual padrão de uso do solo (agricultu 
ra, pecuária e exploração madeireira), as condições na 
turais dos ecossistemas amazônicos (solos, regime plu 
viométrico, condições de drenagem, elevada biodiver 
sidade etc.) e o significado da cobertura florestal no de 
senvolvimento regional. 
Em geral, a proposta presume que o desenvolvimento 

rural da Amazônia deve ter como base a agropecuária. 
Tem três premissas básicas: que o aumento da produ 
ção deve ocorrer em função dessa expansão da fronteira 
agrícola, que toda a Amazônia tem tal vocação e que a 
floresta não tem importância econômica. 

Expansão da fTonteiTa agricola A proposta do 
deputado l\licheletto supõe que é necessário expandir a 
fronteira agrícola na região. O desenvolvimento agro 
pecuário implicaria incorporar (em termos práticos, 
desmaiar) novas áreas ao processo produtivo. Dados 
oficiais, entretanto, revelam um outro cenário. 
Uma estimativa conservadora do Censo Agropecuá 

rio do IHGE (1996) revela que um quinto das áreas alte 
radas, isto é, áreas de floresta e cerrado convertidas para 
uso agrícola na Amazônia, está abandonado. Essas 
áreas degradadas concentram-se no chamado "arco do 
desmatamento". A área total abandonada na Amazônia 
-165 mil kmº- é maior que os Estados de Santa Cata 
rina e Espírito Santo juntos. Mesmo as áreas utilizadas 
(aproximadamente 600 mil km2) apresentam uma bai 
xa produtividade agrícola. 
O exemplo da pecuária é ilustrativo, por ser o uso do 

minante nas áreas que sofrem a influência do homem 
(77% da área convertida considerada produtiva). 
Em geral, o desempenho econômico da pecuária é so 

frível. A taxa interna de retomo, urna medida do de 
sempenho do investimento, é de apenas 4% ( uma taxa 
mínima aceitável seria de um investimento de baixo ris 
co, como a poupança, que oferece 6% ao ano). 
Essa baixa lucratividade da pecuária está assoriada ao 

caráter extensivo da atividade: 49% dos pastos têm ape 
nas 0,5 cabeça de gado por hectare. Em contraste, a mé 
dia no Sul-Sudeste é de 1,3 cabeça por hectare. Apenas a 
pecuária mais eficiente e capitalizada, praticada por 
uma fração dos fazendeiros, tem taxa de retorno de 8% 
a 14%. Nesses casos a pecuária atinge wna lotação supe 
rior a urna cabeça por hectare. 
Em contraste, a exploração de madeira usando técni 

cas para reduzir danos à floresta e estimular a regenera 
ção (manejo sustentado) obtém um taxa interna de re 
torno estimada em 33%, segundo estudos do lmazon, 
Se toda a área atualmente utilizada para a pecuária ex 

tensiva (baixa produtividade) utilizasse técnicas mais 
intensivas de produção, as pastagens existentes pode 
riam suportar quase o dobro do rebanho atual. Como o 

rebanho atual é estimado em 32 milhões de cabeças em 
45,8 milhões de hectares, a intensificação viabilizaria 
um rebanho de 60 milhões de cabeças na mesma área. O 
setor pecuarista pode continuar crescendo só com a in 
tensificação da criação de gado. 
A intensificação não é apenas tecnicamente correta, 

mas também economicamente viável em muitas re 
giões da Amazônia. A reforma das pastagens tem sido 
feita com sucesso em várias partes da Amazônia. Nessas 
pastagens reformadas o ganho de peso por hectare é 
cerca de três vezes maior, quando comparado aos siste 
mas extensivos. Além disso, a perda de fertilidade do 
solo nessas pastagens reformadas é menor, sugerindo 
uma melhoria na reciclagem de nutrientes. 
A solução mais racional, portanto, não é expandir a 

fronteira agrícola, e sim recuperar as áreas degradadas 
ou abandonadas e melhorar a produtividade da agro 
pecuária extensiva. 

AptidãopaTaaagricultuTa A proposta do depu 
tado Micheletto supõe que toda a Amazônia tem voca 
ção agrícola. A realidade é bem diferente. As condições 
naturais diferem significativamente ao longo da paisa 
gem amazônica. Somente uma fração pequena da 
Amazônia possui condições favoráveis para a agricultu 
ra, incluindo solos relativamente férteis, clima e relevo 
adequado. Seria desastroso considerar que essas condi 
ções valem para toda a região. 
Há por exemplo uma grande diferença no regime de 

chuvas entre o sul da Amazónia, uma zona relativa 
mente mais seca dominada por florestas abertas e áreas 
alteradas, e a sua porção central, onde predominam 
chuvas copiosas (acima de 2.200 mm por ano). No ge 
ral, nessas áreas mais centrais há enormes restrições na 
turais à agricultura: wnidade excessiva, solos pobres e 
encharcados, relevo acidentado. 
Cerca de 90% dos solos da Amazônia são ácidos, qui 

micamente pobres e a umidade excessiva favorece ex 
traordinariamente o desenvolvimento de pragas e 
doenças. O excesso de chuvas e os solos encharcados, 
especialmente no Estado do Amazonas, impõem uma 
barreira natural ao desenvolvimento da agricultura. A 
combinação desses fatores toma a agricultura, do pon 
to de vista econômico, extremamente desvantajosa e 
em muitos casos inviável. 
Uma conclusão similar, indicando a falta de aptidão 

agrícola da maioria das áreas da Amazônia, está presen 
te no relatório final do Projeto Radam Brasil, de 1975, o 
maior e mais completo levantamento de recursos natu 
rais da região. Em uma compilação inédita feita a partir 
dos dados do Radam, os pesquisadores do Imazon divi 
dem a Amazônia em três grandes regiões: 
Amazônia relativamente seca - Com precipitação in 

ferior a 1.800 mm/ ano, corresponde a aproximada 
mente 17% do território. Essa área concentra-se ao lon 
go do arco de desmatamento (ao sul da bacia amazôni 
ca) e em áreas isoladas de cerrados e campos naturais 
situadas nos Estados do Amapá e de Roraima. Nessa re 
gião, as condições climáticas são relativamente mais fa 
voráveis para a agricultura. Embora os solos sejam pre 
dominantemente pobres, há manchas esparsas de ter 
ras férteis (como a terra roxa) em Rondônia, Pará e l\la 
to Grosso. As condições de drenagem são adequadas e o 
relevo é relativamente favorável à mecanização. 

Continua na pag. 28 
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os 220 mil empregos perrnanentes qerados pelo setor madetreíro 
represe, itam quase o dobro do obl irl<.11.r! -la peruát ia ( 118 1 n il) 

Amazônia úmida - Com precipitação anual entre 1.800 
mm e 2.200 mm, essa região é formada b_asicamente por flo 
restas densas de terra firme, os solos são em geral pobres 
(emborahajamanchasférteís),orelevoéonduladoeascon- 
díções de drenagem são razoáveis. ' 
O excesso de chuvas e a existência de um período seco re 

duzido criam severas dificuldades agronômicas e econõmí 
cas à agropecuária. Representa cerca de 38% da região e se 
concentra nwnafaixa de transição entre a Amazônia central 
eo arco de desmatamento. 
Amazônia extremamente úmida - Caracterizada por chu 

vas em excesso (superiores a 2.200 mm, atingindo 4.000 mm 
.. a 4.500 mm), baixa fertilidade, solos encharcados, elevado 
risco de erosão e relevo em muitas áreas acidentado. Abran 
ge 45% do território e se localiza principalmente na porção 
central da Amazônia (a maior parte do Estado do Amazo 
nas, norte do Pará e Amapá). Condições naturais adversas 
tomam a agricultura economicamente inviável. 
Estudos em andamento por pesquisadores do lmazon e 

economistas do Banco Mundial, usando dados do Censo 
Agropecuário, mostram que pluviosidades mais altas são 
sistematicamente associadas com vários indicadores de me 
nor produtividade e valor da terra. Por exemplo, a alta plu 
viosidade é fortemente associada à maior proporção de 
áreas desmatadas abandonadas e à menor lotação de gado 
nas pastagens. Esses indicadores são mais baixos em áreas 
úmidas, mesmo isolando o efeito de outros fatores que po 
dem contribuir para o valor da produção agrícola, como o 
acesso a estradas, solos e proximidade de cidades. 
O excesso de chuvas prejudica a agricultura de várias for 

mas. A queimada para limpar o solo depois do desmata 
mento é menos eficiente, porque o material lenhoso não se 
ca o bastante. Assim, o plantio é prejudicado. A regeneração 
da mata cortada (brotos de raízes e tocos) é mais vigorosa 
em áreas mais ümídas, o que leva ao aumento dos custos de 
manutenção. A umidade excessiva ocasiona um aumento 
significativo de pragas e doenças. A alta umidade do solo di 
ficulta a mecanização, decisiva para aumentar a produtivi 
dade agrícola. A colheita e o armazenamento, em especial de 
grãos, são severamente afetados pelo excesso de chuvas. 

lmportãnda econômica A proposta do deputado Mi 
cheletto parte ainda do princípio de que a floresta é um obs 
táculo ao desenvolvimento. A realidade, porém, revela uma 
situação significativamente diferente. A principal atividade 
econômica de uso da terra na Amazônia é a madeireira, e 
não a agropecuária. A atividade florestal, incluindo explora 
ção e processamento de madeira e de produtos não-madei 
reiros como castanha, palmito e borracha, contribui com 
15% do PIB regional, contra menos de 10% da agropecuária. 
O desempenho econômico da exploração e do processa 

mento da madeira é bem maior que o da pecuária, em todas 
as condições agronômicas da Amazônia. Em geral, a opera 
ção de uma indústria madeireira é substancialmente lucrati 
va, com margem de lucro de 20% a 30%. A exploração ma 
deireira com técnicas de manejo sustentado pode ser uma. 
solução intermediária, pois concilia geração de emprego, 
renda e impostos com a manutenção da cobertura florestal. 
As 2.500 madeireiras em operação na Amazônia extraem 

cerca de 28 milhões de metros cúbicos de madeira em tora, o 
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que coloca a região ao lado da Indonésia e da Malásia como 
. um dos maiores produtores de madeira tropical do mundo. 
A renda bruta do setor é de aproximadamente R$ 3 bilhões, 
contra RS 660 milhões da pecuária -isto é, cinco vezes 
maior. 
Com relação a empregos, a contribuição do setor florestal 

é extremamente significativa. Os 220 mil empregos perma 
nentes gerados pelo setor madeireiro representam quase o 
dobro do obtido pela pecuária (118 mil). Além disso, para 
gerar um emprego permanente na pecuária é necessário uti 
lizar 428 hectares de pasto, enquanto na atividade madeirei 
ra bastam 7 hectares de floresta. 
O recolhimento de impostos é outro exemplo ilustrativo. 

A contribuição anual potencial do setor madeireiro no 
ICMS é de aproximadamente RS 300 milhões, contra apenas 
R$ 33 milhões da pecuária. Ou seja, a relação de contribui 
ção tributária potencial do setor madeireiro em relação à pe 
cuária é de 9 para l. Em termos relativos, a contribuição do 
setor madeireiro representa 10% a 15% do total de impostos 
arrecadados nos Estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia. 
É necessário considerar também o valor da floresta que se 

ria derrubada para dar lugar à agropecuária. A Amazônia 
abriga os maiores estoques de madeira tropical do mundo. 
A floresta também está sendo valorizada pelos produtos 
não-madeireiros, como fibras, óleos, corantes, resinas, plan 
tas medicinais e alimentos. Esses produtos têm grande im 
portância na econornia regional e contribuem para o bem 
estar de 1,5 milhão de extrativistas. 
As florestas intactas estão sendo valorizadas, ainda, pelos 

serviços que prestam ao Brasil e ao mundo na regulação cli 
mática, proteção contra os incêndios e conservação das ba 
cias lúdrográficas. A Amazônia abriga mais de 50% da bio 
diversidade do mundo, umrecurso estratégico no século 21. 

UmmodelosustentávelparaaAmazõnfa A con 
cepção de desenvolvimento baseado na agropecuária, como. 
objetiva a proposta de alteração do Código Florestal do de 
putado federal Moacir Mícheletto, é inadequada às condi 
ções naturais e econômicas da maior parte da Amazônia. 
É importante reconhecer o papel da agricultura no desen 

volvimento da Amazônia. Se realizada nas áreas com apti 
dão agrícola (por exemplo, solos, relevo, drenagem e chuva 
adequados), essa atividade pode gerar expressivos benefí 
cios econômicos e sociais. Entretanto, é importante não esti 
mular a agropecuária em áreas onde a vocação é florestal. 
~ fundamental lembrar que há urna economia florestal 

significativa na região. Portanto, não se quer "congelar" 
imensas áreas de florestas, impedindo o desenvolvimento 
regional. O que se propõe é garantir uso sustentável dessas 
áreas para produção de bens e serviços da floresta essenciais 
para o Brasil. Além disso, é importante assegurar a preserva 
ção de áreas de interesse biológico e estratégicas para o país. 
Finalmente, é crucial realizar um zoneamento econômico 

e ecológico na Amazônia, para definir em uma escala mais 
detalhada as zonas de uso florestal, as áreas de interesse bio 
lógico que devem ser preservadas e as regiões para fins agro 
pecuários. Esse zoneamento deve ser feito de forma demo 
crática, com elevada isenção e competência científica. 

Adalberto Verlssimo, Eugenia Atlma e Paulo Barreto são pesquisadores 
do lmazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônlal f"I 



ARTlGO 

Em defesa do bom senso 
RICARDO TRIPOLI 

Projeto do 
deputodo 
Micheletto 
ameaça 
política 

ambiental 

No momento em que, oilo 
anos depois da Rio-92, 
mais de 1.500 representan 

tes de 177 países discutem em Nai 
rúbi formas de fazer com que a 
Co111·e11çào,la Dioclirersidade cele 
brada 110 Brasil saia do papel, a 
simples possibilidade de o Congres 
so Nacional alterar o Código Flo 
restal e permitir a demstação am 
biental de nossas florestas repte 
senta um obstáculo inesperado pa 
ra a delegação brasileira, nesse 
quinto encontro da Conferência 
das Partes - a autoridade mdxima 
da Convenção da Biocliversidade. 

Paro ~·encemws mais esse obs 
tticulo, creio que a engenharia 
agronômica nacional de~·e uma a 
plicação à Nação: como um de 
seus profissionais ~·em a p1íblico 
defender o corte raso de boa parte 
das florestas remanescentes, sob a 
alegação de que a área ogricola 
disponivel é insuficiente e respon 
de pelo fato de termos 32 milhões 
de brasileiros passando fome, se 
até agora o que sabíamos a respei 
to era exatamente o oposto? Se o 
agrônomo e deputado federal 
Moacir Micheletta (PMDD-PR) 
mio for desmentido pelos seus co 
kgas, estaremos conde11a11do jus 
t11111e11te o Instituto Agronômico 
de Campinas e centenas de cen 
tnn de excelência similares por 
omissiio genocida, uma rez que to 
elm 11s mortes por i111111içã11 ocorri 
dus em 110.1sC1 histtula poderiam 
ter sido eritudus gmç11., à expan 
.1,io daste: tus ugricuiuiveis. 

S,•, m11w,111to, tais instituições 
c•.1tlio ('t'f(IIS C/11 
.•l'm di11g11á.11irns, 
111i:c desmentir 11 

dc1m1,1d11-11g1,l110- 
1110 t' tlll(c1 a (m11c11- 
cfa ruralista. É rre 
cessârio clem1111s 
trar ao Congresso 
Nuciona! que a 1·ia 
hil izaçào de uma 
agricultum sustentâvel que sirva de 
modelo paro os 5,8 milhões de esta· 
belccimentos agrícolas do País não 
JKm1111elo i11cre11w1110 d11 indústria 
da nwtosserm e da queimada. O 
que enttuva o bom desempenho de 
3,1 milhões desses estabelecimen 
tos são problemas 1le descapitaliza 
ção e fa/1<1 de OCl'.t\O ao crédito ne 
ce.~ário à boa práiica agropastotil 
que conserve o solo e a água e fo- 
1111'11te11 co111petiti1íclade ea estabili· 
dade 1•co11ô111ica. E jamais a insuji 
ciência de terra JXIIU plantio. 

Os úlsimos censos agrícolas de 
mo11stm111 a existência de mais de 
100 milhões de. hectares de terras 
agriculuiveis ainda inexploradas 
apenas m1 regicin do cerrado, ou ~e 
ja, fJllÍximo dos grandes centro.~ de 
consumo. tsso sem falar nos 180 
mil quilômetros quadrados desma 
iados e abandonados pela agrope 
cuâria 11a Amazônia nos últimos 
anos em decorrência da política 
suicida de explorar o solo até sua 
pré-dcsettifícaçã», transferindo-se 
e111ã11 o capital para solos de mais 
clrvado rendimento natural, 11u111 
círculo vicioso que ogoro a banca 
da ruralista pretende oficializar, 
1h expensas da conuibuime: 

O referida projeto pode .~igrrifi· 
mr 11111 gol/11'1le miseticárâia na JJO· 
luica ambiental brasileiro. Com 
efeito, apenas em São Pauto a redu 
ção das reservas legais !'Ili implicar 
u 11enla imediara de. 1 mill1ão de 
hectares de jlorestas, 011 .çeja, de 
11111a árm superior à dos 51 par 
ques L'Slc1d1111is que integrum a Re 
sen·a da lJiosfem da Mata ~\tfâ11tí 
ca em nosso País, duas vezes e 

meia maior do que a da Mata 
Atlâlltica sob romfxm1r11to 110 Esta 
do natal do deputado reiator: Em 
alguns Estadas, o projeto por/e sig 
nificar ,1 perda total da vegetação 
remanescente, assim como a per 
missão do uso agn'cola de úreasf; rá 
gels de preservação permanente, de 
sencadeando ãeslizamentos catas 
tníjicos, aumento da erosão em ter 
ms agricultáreis e extinçãodo já de 
licado equilíbrio hidrológico-climá 
tico, responsável pelo deflú~·io que 
reabastece nossas nasce/ltes, fon 
tes e nwncmciais. Isso l'tli acelerar 
o assoreamento e poderd lemr ao 
colapso nossos 520 principais reser 
vatórios hídricos, ameaçando o 
abastecimento público de água e a 
produção hidrelétrica. 

Além disso, ao retirar a prote 
ção legal dos topos de. morro, mar 
gens de rios, lagos, nascentes e so 
los com alta declfridade que já te 
nham sido desmaiados e acabar 
com a necessidade de. recuperá 
las, o projeto anistia empreendi 
mentos ali ilegalmente implanta· 
dos, livrando seus responsâvels 
das penalidades da moderna Lei 
de Crimes Ambientais. Ao prever 
resenu legal apenas em áreas inap 
tas a qualquer tipo de atfridade 
econômica, fu/111i11a os chamados 
suportes ambientais essenciais pa 
ro a coletfridade, eliminando os ini 
migos naturois de pmgas agrícolas 
e os polinizadores das safras. 

Permitir o uso total de espécies 
exâticas como o pi1111s e D eucalip 
to para manutenção e rrcom11osi 
ção da reserva legal é tJ me.11110 que 
disseminar ,t,·s,·1111s. mmo jcí rc« o 
nhecia há 11111 sécuto ,1 /JfrÍ/Jl"io 111- 

1mc/111or do runr• u,,w 1111 Jl,11.1i/, O 
ll}-!/IJ/111/llrJ t' ('.\'-cfj. 
retor ele /m1it11W 
Hore,ç111J. Navanu 
de Andrade, em 
s1111 tese de douto· 
ramento p11b/ícacla 
sob o título Dunas. 
Por tudo isso, 

subscrevo esta carta aosvettludei 
tos ruralistas e agrónomos brasi 
leiros que, tenho a certeza, não 
concordam com esse atentado à 
Noçâo, Tal certeza, contudo, não 
isenta seus órgãos representativos 
de uma manifestaçâo clara e sere 
na sobre essa verdadeira afronta 
de 111110 bancada que parece subes 
timar toda a Nação 110 querer re 
vestir seu intento tresloucado 
com verui: pseudocienttfico. 

O Código Florestal que ,1 banca 
da ruraiista pretende destruir co11s 
titui uma sal111g11arda para a agri· 
cu/tum brasileira. Foi elaborado 
por agrônomos brasileiros 1111 déca 
da de 30, ou seja, muito untes dessa 
reunião que transcorre em Nairóbi 
e cujo termino está previsto paro 5 
de junho, Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Nessa data, deverá ser 
lançado um nol'o programa de pre 
servaçãada biodiversidade da., e/ru 
madas :;.011as âridas e suhúmidas, 
vituis paro as grondes populações, 
entre as quais as mais pobres do 
planeta. 

"A humanidade está a conduzir 
o processo de extinção das espécies 
a 111110 velocidade 11m1m testemu 
nhada 110s 1iltimos 65 milhões de 
anos, 011 seja, desde a extinção dos 
dínossaums ", pode ler-se 110 comu 
nicado da reunião de. Nairóbi. O 
mesmo podemos dizer em relação à 
sensibilidade ela bancada ruralista, 
mzão pela qual só podemos espe 
rar qu~ prevaleça o bom senso 110 
Congresso. 

[I Ricardo Tripoli é ucrctdn'o de Esta 
do do Meio ,tmbitnle de São l'ar,1" 

u 
INSTITUTO 

LJ2& j/\\ Documentação 
$0CIQAll81EHTAL 

Fonte O G..5P 
Data ol3 /5 /c:2fJoo Pg A 13 
Class. 



Preservar para lucrar· com o cerrado 
bem mostram os trabalhos dos pro 
fessores Eduardo e Maria Leonor 
Lopes Assad, da Embrapa. 

Cabe destacar. nesse sentido. a 
importante iniciativa de um con 
junto de ONGs (Rede Cerrado) de 
realizar, a partir do dia 9 de junho 
próximo, a Mostra de Produtos o 
de Uso Sustentável do Cerrado. 
Além disso, os cerrados possuem 
um imenso potencial de armazena 
mento de carbono e. portanto. de 
geração de renda no quadro das ne 
gociações internacionais subse 
qüentes ao protocolo de Kyoto. A 
visão dos cerrados como pura e 
simples fronteira agrícola baseia 
se na depreciação cultural. política 
e econômica não só dos recursos, 
como das capacidades locais que 
poderiam voltar-se para sua valo 
rização. A riqueza gerada pelos 
cerrados será tanto maior quanto 
mais se capacitem e estimulem us 
populações locais a tomar iniciati 
vas econômicas que associem ge- 

ração de renda, 
valorização de 
produtos rcgio 
nais e preserva 
ção do meio um 
biente. Este é o 
mais imporrnntc 
desafio que tem 
pela frente u 

construção de uma verdadeira po 
lítica brasileira de sustentabilidade 
para a agricultura. • 

tido com a adoção do plantio direto, 
o mesmo não pode ser dito das su 
perfícies de pecuária. cuja produti 
vidade é baixíssima. A consorcíação 
entre lavoura e pecuária como mé 
todo de preservação de superfícies 
degradadas ofereceria a oportunida 
de de elevar u produção de grãos e 
carnes e dispensaria a ocupação de 
novas áreas. As estimativas da Em 
brapa mostram um potencial de.am 
pliação de 70 milhões de toneladas 
de grãos com o melhor uso dos solos 
qu~ já estão ocupados. 

E possível explorar de maneira 
sustentável os recursos e o verdadei 
ro banco de gerrnoplasrna hoje exis 
tentes nos cerrados. Cerca de 80 es 
pécies nativas do cerrado são usadas 
na alimentação na forma de frutos, 
sementes e palmitos. As fruteiras 
nativas dos cerrados, tais corno ara 
ticum. jutobá, piqui. rnangaba, ca 
gaita. buriti. constituem fontes im 
portantes de fibras. proteínas. vita 
minas. minerais. ácidos saturados e 
insaturudos pre 
sentes cm polpas e 
scrne ruc s: pos 
suem enraizamen 
to profundo. o que 
permite um upro 
vcitnrucruo mais 
eficiente da :Í!!Ua e 
dos minerai';, do 
solo comparativamente às lavouras 
de grãos. Estes são alguns exemplos 
de recursos que hoje a pesquisa 
ugropccuãriu já estuda e cuja expio 
ruçâo ,,ustcnrãvel pode propiciar re 
torno tanto mais interessante que 
não xe restringem aos mercados 
convencionais e já existentes. como 

com base nesse processo de inten 
ção que se costuma defender o idéia 
de que tanto a Amazônia como so 
bretudo os cerrados só podem ser 
tratados pela sociedade corno fron 
teiras agrícolas. A medida provisó 
ria teve a virtude de provocar uma 
intensa mobilização da opinião pú 
blica em defesa das áreas florestais. 
Mas é fundamental que não se ig 
norem as ameaças que pesam igual 
mente sobre os ecossistemas dos 
cerrados. O destino dos cerrados - 
a integridade de seus ecossistemas 
naturais. as funções decisivas que 
desempenham nos equilíbrios bio 
geoquírnicos planetários e a conti 
nuidade da exploração das superfí 
cies já incorporadas pela agrupe· 
cu ária - - depende de decisões que 
estão sendo tornadas hoje: a acele 
ração do ritmo da ocupação humana 
desses espaços está diretamente re 
lacionada com políticas públicas 
que encaram os cerrados. antes de 
tudo. como uma fronteira agrícola. 

Ao mesmo tem 
po vai surgindo - 
tanto na população 
e em representantes 
políticos locais co 
rno na pesquisa e 
em orgunizações da 
sociedade civil - a 
consciência de que 

a produção indiferenciada de cornmo 
ditics tem um papel importante. mas 
que não esgota as vocações e us po, 
sibilidadc« que os cerrados oferecem 
ao desenvolvimento. D,>, '.!00 milhõc» 
de hectare, de que se compilem o, ccr 
rjdo, brasileiros. 35 milhõe» sâo pus 
tagcnv cultivadas. 10 milhões voltam- 

Ricardo Abramovay • 

O que está em jogo na discus 
são da Medida Provisória do 
Código Florestal não é a 

exlgência de se fazer uma opção en 
rc agricultura e preservação ou, em 
iutras palavras. entre desenvolvi 
nento e meio ambiente. A literatura 
econômica contemporânea é cada 
vez mais fértil em abordagens teõ 
;cas e comprovações empíricas de 
-l ue a exploração sustentável da bio 
Ji vcrs idade pode se converter num 
(ator decisivo de geração de renda. 
E nesse sentido que a Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) vem insistindo 
não na oposição. mas na "interdepen 
dência entre crescimento econômico 
de longo prazo e a proteção do meio 
ambiente ". No mesmo sentido, um 
estudo do lnstitutc for European En 
vironmental Polícy, realizado para o 
Ministério da Agricultura da Holanda. 
mostra o quanto é fundamental que a 
política agrícola 
estimule o descn 
volvirnento dos 
"sistemas produti 
vo-, de alio valor 
natural": não se 
trata de implantar 
museus naturais 
como ilhas cerca 
da, por um oceano de devastação. 
mas de transformar a resrliência dos 
ecossistemas num elemento propulsor 
do próprio processo de crescimento. 

Prcocupnção de rico que já de 
vastou o suficiente para dominar u 
mercado mundial e agora não quer 
que ameacemos seu lugar ao sol: é 

nia. mas que sejnrn relaxadas :1s que 
se referem ao cerrado. (),; estudos 
do Centro de Pesquisa sobre ;\gri 
cultura do Cerrado da Embrupa 
mostram que é porfeltumcutc pth,í 
vel aumentar a oferta de !!r:im e de 
carnes vinda do, cerrado,· e :10 mes 
mo tempo ampll.u a gcraç,io de ren 
da com base 11:1 c,plma~·úo -u-rcn 
távcl da biodiversidade. Trata-xc de 
uma c,tratégia c,,1w,1:1 110 item lia 
Agenda 2 l rnltada para a a;:ric.:ultu· 
ra sustentável e que vc baseru cm 
três premissas l,.í,i,a, .• \me, de ve 
avançar na dcstruiçã« dn, 1.·c.:o,,1,1c 
mas de ccrrado-. ~ l'und.11111 .. •ntal que 
<e use de maneira ad.:1.1uada,, qu,; 1a 
e~t:\ ocupado pch" ,'}l,1hl.'!,·cl111l'll· 
to, agropccuano-, . .Se 11a, ,uc.:a, de 
lavoura muito ,e a\a11i;1n111,•,,c -cn- 

se às culturas anuais e 2 milhões cor 
respondem u culturas perenes ( caté e 
fruteiras) e florestais. Os cerrados res 
pondem hoje por 30% das principais 
lavouras, além de abrigar 40% do re 
banho bovino e 20% do rebanho suí 
no. Em 1976178. a produção de ~tja no 
Brasil Central representava apenas t,Cf 
do total nacional. passando cm meado, 
dos anos 1990 para mais de 40':í- 

Com um potencial desses. nada 
parece mais evidente que a urgência 
de se ampliar a ocupação das área~ 
disponíveis e. portanto. de baixar a~ 
exigências prcscrvacionistas, Uma 
das opin iüc~ que apareceram no de· 
bate da Medida Provisória do Cúdi 
go Florestal consiste Justamente cm 
sugerir que se mantenham as proi 
bições de desmatamento da A muzó- 

A exploração 
sustentável das 80 

É possível aumentar 
em 70 milhões de 

espécies nativas, 
como o piqui, pode dar 
um maior retorno para 
as populações locais 

toneladas a produção 
de grãos no cerrado, 
só com o melhor uso 
do solo já ocupado 

• Prolessor l1vre-doccn1e do Deoanamento 
de Economia da FEA e do Programa de Pos 
Graduaçáo em Ciência Ambiental da Univers•· 
dada de São Paulo (USP) 
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Um retrocesso inaceitável 
U lll dos 

proble 
m a s 

mais recorren 
tes na área am 
biental 'brasilei 
ra é o da apro 
prlação.de capi 
tal natural co 
mo se financei 
ro fosse. Aconte 
ce em todos os 
setores; Mas é 
particularmen 
te visív~l e dano 
so na agropecuá 
ria. Com a agra 
vante de levar 
ali a um proces 
so cm que o País 
arca com os custos ambien 
tais que deveriam ser pagos 
pelos importadores de pro 
dutos obtidos por esse meio. 
Esse processo, j.i bastante 

explícito principalmente. no 
avauço da fronteira agrupe 
cuririu 1101, cerrados e na 
Amazônia, tenderá a assu 
mir proporções insuportá 
veis para o País se o plenário 
do Congresso Nacional refe 
rendar as modificações do 
Código Florestal aprovadas 
por uma comissão mista con 
trolada pelos chamados "ru 
ralistas". Essas modifica 
ções - como já foi fartamen 
te noticiado - reduzem a ní 
veis inaceitáveis as reservas 
legais em cada propriedade 
nos maiores biomas brasilei 
ros, trazem novas ameaças 
para a já sofrida mata atlân 
tica e ainda submetem a fa 
tores locais insuportáveis a 
proteção dos recursos hídri 
cos cm manchas urbanas, ao 
estabelecer que esta se dará 
na conformidade dos respec 
tivos planos diretores. 
Mas é fundamentalmente 

na área rural que a pressão 
se tornará insuportável, es 
pecialmente na mata atlânti 
ca, nos cerrados e na Amazô 
nia. Nestes dois últimos bia 
mas, o avanço da fronteira 
agropecuária, como regra, 
tem-se. dado com a remoção 
total da vegetação (para per 
mitir mecanização intensi 
va), que não apenas compac 
ta o solo como o deixa des 
protegido diante da erosão 
eólica e das águas pluviais. 
O resultado final é a dificul 
dade. de infiltração das 
águas para recarregar os len 
çóis e. aquíferos subterrâ 
neos, a perda de fertilidade 
(que tem de ser reposta pe 
los custosos insumos químl- 

cos), a degrada 
ção de pasta 
gens, a desprote 
ção dos manan 
ciais, sua polui 
ção e assorea 
mento, a produ 
ção de enchen 
tes, etc. E na ma 
ta atlântica o 
fim da reserva 
legal em proprie 
dades com me 
nos de 25 hecta 
res pode signifi 
car, na prática, 
o desapareci 
mento de um 
dos maiores re- 
positórios de bio 

diversidade no planeta. 
Segundo cálculos dos Mi 

nistérios da Agricultura e 
do Meio Ambiente, a perda 
de solos férteis no País já 
chegava, há cinco anos, a l 
bilhão de toneladas por ano. 
Quanto custaria isso se leva 
das cm consideração as con 
tas feitas por Robert Cons 
tanza e um grupo de cientis 
tas, que estimaram cm US$ 
l 7 trilhões/ano o valor do ci 
clo de nutrientes no mundo 
e em US$ 4,7 trilhões/ano os 
serviços naturais prestados 
pelas florestas? 
O fato é que esse método 

de avanço da fronteira 
agropecuária já deixou 

______ J 
Indispensável 
é aprovar 
o projeto do 
Conama, 
o único que 
temo aval 

da sociedade 

atrás, só na Amazônia, 160 
mil quilômetros quadrados 
de áreas antes florestadas e 
hoje sem serventia. Porque 
a camada fértil de solo, 
muito superficial, se esgota 
em. poucos anos. Ao ocu 
pante do avanço pouco se 
lhe dá, já que calcula a re 
posição de seu investimen 
to e o lucro desejado para 
um período curto de tem 
po. O que vier depois ... 
Pois é esse processo que 

se acelerará fortemente se 
prosperar a decisão da co 
missão mista, que inaceita 
velmcnte passou por cima 
de um projeto estudado du 
rante meses pelo Conselho 
Nacional do Melo Amhíen 
te. (Comuna), no qual estão 
representados o governo, as 
organizações uãu-gov ema 
mentais e os setores produti 
vos da socíedude. Um proje 
to, portanto, do conjunto da 
sociedade. 

E tudo isso sobrevém exa 
tamente no momento em 
que se começavam a fazer 
progressos importantes na 
Amazônia, com a intensifi 
cação da fiscalização sobre 
o desmatamento ilegal e 
com a decisão do Ministério 
da Reforma Agrária de proi 
bir assentamentos cm áreas 
de floresta (que haviam tor 
nado o processo da reforma 
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agrarra responsável por 
50% do desmatamento na 
quçle biorna). 
E certo que o ministro do 

Meio Ambiente já tomou po 
sição contra as decisões da 
comissão mista do Congres 
so. E o governo federal 
anunciou que o presidente 
vetará as decisões da comis 
são mista, se aprovadas pe· 
lo plenário. Caso necessá 
rio, reeditará uma medida 
provisória. , 
Mas não basta. E indis 

pensável aprovar no plená 
rio o projeto recomendado 
pelo Couama, pois só essç 
tem o aval da sociedade. E 
preciso, por isso, que o go 
vcruo federal - como faz 
sempre que uma votação 
lhe parece vital - mobilize 
suas forças naquela Casa. 
Se não for assim, vai-se 

cunsolidur a impressão de 
que meio amhicntc, no gu 
verno, é tema que sü intcres 
sa a um pequeno gueto for 
mado pelo respectivo minis 
tério e uns poucos órgãos 
afins (impressão, aliás, que 
ganha força quando se exa 
mina a execução orçamcnui 
ria do governo federal cm 
1999 e se vê que o Ministé 
rio do Meio Ambiente e o 
lhama só tiveram l,2% dos 
recursos totais - e, ainda as 
sim, 75% deles para a manu 
tenção da máquinu adminis 
tra li va e II pagamento de 
empréstimos externos: ou 
que dos recursos destinados 
a projetos na áreu apenas 
28,2 l % foram liberados). 
Além do mais, estudos da 

própria Emhrapa e da Esco 
la Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz têm de 
monstrado que é possível 
até quadruplicar a produ 
ção de grãos e ampliar mui 
to os rebanhos nas áreas já 
ocupadas dos cerrados e al 
gumas manchas da Amazô 
nia, sem necessidade de des 
maiar um só hectare "no 
vo". E ainda caberia per 
guntar a quem se destinaria 
a produção "nova", num 
momento cm que há exce 
dentes no mercado mundial 
e o preço desse tipo de com 
modities está em situação 
desconfortável. 
A agropecuária não preci 

sa de retrocessos. E a socie 
dade, que se manifestou no 
Conama, exige respeito. 
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Amazônia: a sociedade e o Congresso 
A decisão dos líderes do Con 

gresso cancelando o voto sobre 
a proposta da Comissão Mista 
do Congresso de modificação ao 
Código Florestal é a reação de 
última hora frente a uma pres 
são sem precedentes da socie 
dade. A comissão, dominada 
por representantes do lobby ru 
ralista, aprovara uma nova ten 
tativa de repassar os problemas 
do setor rural para o resto dos 
contribuintes e o conjunto do 
país. Assim como as periódicas 
campanhas para o perdão da dí 
vida agrária, a iniciativa visava 
obter o perdão da pesada dívida 
ambiental acumulada pelo setor 
agropecuário. Em vez de se preo 
cupar com a crônica ineficiên 
cia na ocupação dos solos ama 
zônicos e com taxas de produti 
vidade abaixo de qualquer pa 
drão aceitável no mundo, al 
guns políticos acharam mais fá. 
cil e conveniente reproduzir o 
desastre econômico em novas 
áreas. Para tanto, solicitaram 
que novos recursos florestais - 
estratégicos para o desenvolvi· 
mento do país- fossem derru 
bados e queimados. 

O paradoxo econômico que 
está atrás desse raciocínio, isto 
é, responder ao fracasso de um 
modelo tentando expandi-lo, 
chama a atenção ainda mais do 
paradoxo social (repassar o pre 
juízo para o resto do país) e am 
biental (desperdiçar a biodiver- 

Roberto Smeraldi 

sidade única das florestas e dos 
cerrados brasileiros} que oca· 
racterizam. 

Hoje, na Amazônia, a agrope 
cuária já converteu mais de 600 
mil quilômetros quadrados de 
florestas para um uso suposta 
mente produtivo, além de ou 
tros 165 mil que estão abando 
nados. 77% do território "pro 
dutivo" são ocupados por uma 
pecuária extensiva que, em 
aproximadamente 200 mil qui 
lômetros quadrados, alcança 
uma produtividade de apenas 
meia cabeça por hectare. Em 
suma, sem desmatar um hecta 
reamais, teríamos praticamen 
te uma França inteira (400 mil 
quilômetros quadrados) para 
desenvolver uma atividade agrí 
cola intensificada, em benefício 
da região e do país. Mas os in 
vestirnentos em tecnologia, in 
sumos, pasto, treinamento, ex 
tensão, infra-estrutura, adapta 
ção do crédito, indústria de be 
neficiamento e aspectos sociais 
que seriam necessários para 
tanto não constituem a priori· 
dade dos políticos que preten 
dem representar o setor rural. É 
bem mais fácil destruir novas 
florestas. 
Chama a atenção, no âmbito 

desse raciocínio paradoxal, a 
falta de consideração por ques 
tões econômicas básicas: en 
quanto a pecuária amazônica 
oferece hoje taxas de retorno de 

apenas -1% ao ano (inferiores às 
da poupança e que não chegam 
a um terçodaquelas do Sudes 
te}, a mais recente pesquisa do 
Instituto do Homem e Meio Am 
biente na Amazônia (lmazon} 
mostra que a atividade de ma· 
nejo florestal sustentável pode 
alcançar. na Amazônia, invejá 
veis 33%. 

Todos sabemos que, com a 
cumplicidade de uma fiscaliza 
ção amplamente corrupta e ine 
ficiente, quase ninguém respei 
ta as normas que dizem respeito 
à manutenção da reserva legal 
nas propriedades amazônicas. A 
proposta aprovada pela comis 
são apenas tendia a "regularizar" 
a atividade ilegal que hoje pre 
valece, visando a um novo 
"perdão" pela situação de fato. 

O outro paradoxo da proposta 
era o uso impróprio do zonea 
mento ecológico-econômico 
em vez de instrumento de adap 
tação da norma à vocação de ca 
da região • como ferramenta pa 
ra desmatar ainda mais. Faria, 
sim, sentido concentrar e Inten 
sificar a atividade agropecuária 
nas áreas com precipitação abai 
xo de L.800mm/ano (aproxima 
damente 17% da região}, mas is 
so seria um absurdo nas áreas 
com chuvas mais intensas, espe 
cialmente aqueles 45% da região 
que passam de 2.200mm/ano. 
Sempre def endemos que regras 
iguais para a Amazônia como 

um todo acabam apenas esti 
mulando a desmoralização da 
norma. Mas nesse caso se pre 
tendia usar a flexibilização em 
um sentido só. 
Nos últimos dias, reação du 

ríssima dos setores mais diver 
sos da sociedade, articulados 
pela Internet ou pela rádio-cipó, 
mostrou aos políticos que a de· 
cisão das lideranças ruralistas 
parecia vir de um outro Brasil, 
um Brasil que desconhecia a im · 
portância de seus recursos na 
turais e que aceitava sem um 
piscar de olho socializar os pre 
juízos de modelos temerários de 
colonização. A sociedade brasi 
leira não está mais disposta em 
aceitar isso tudo. Portanto o go· 
vemo não teve como fazer vista 
grossa e o plenário não poderá 
ratificar o que saiu da comissão 
mista. A indignação que surgiu 
no país inteiro pode agora ser 
transformada numa oportuni 
dade para discutir condições de 
desenvolvimento sustentável 
para a região amazônica - co 
meçando pela própria agrope 
cuária - incluindo manejo flo 
restal sustentável, uso da biodi 
versidade, pesca e turismo. Ca 
be aos líderes partidários inter 
pretarem esse recado, a partir da 
composição da nova comissão 
mista. 
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a Roberto Smeraldi, jornalista, é dlre 
torda ONG Amigos da Terra-Amazô· 
nia Brasileira 
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A força da opinião pública 

O recuo do Congresso na 
lei que permitiria o 

desmatamento maior da 
Amazônia é uma vitória 
dos grupos da sociedade 

que pressionaram 
os políticos 

Não dá ainda para comemorar como uma vi 
tória definitiva, pois só as votações finais em 
plenário decidirão de fato a questão. Mas aso 
ciedade brasileira acaba de dar uma demonstra 
ção de força - e o Congresso, uma demonstra 
ção de responsabilidade- ao conseguir, em me 
nos de uma semana, que se revogasse a decisão 
da Comissão Mista, que analisava mudanças 
no Código Florestal, tomada num dia especial 
mente conturbado (o da aprovação do salário 
mínimo de R$151), de mandar à votação apenas 
o projeto de preferência da ban- 
car la ruralista que resultaria 
na liberação geral da depreda 
ção da Amazônia e de outros 
ecossistemas brasileiros. 
A proposta aprovada na co 

missão reduzia de 80% para 
50°~ o índice de preservação 
obrigatória nas propriedades 
privadas na Amazônia, para 
2U ~ ó a área de preservação no cerrado, elimina 
va as áreas de preservação obrigatória na Mata 
Atlântica e dava outras providências igualmen 
te nefastas. A mudança no Congresso foi resul 
tado da intervenção direta do presidente da Re 
pública, que ficou assustado com as repercus 
sões internas e externas da decisão comandada 
pela bancada ruralista, e com as suspeitas de 
que ela tivesse sido facilitada pela necessidade 
do governo de aprovar o salário mínimo. 

O mérito da anulação da proposta, porém, é 

todo dos grupos da sociedade civil que se mobili 
zaram com rapidez e eficiência para evitar o cri 
me que estava sendo engendrado. Parlamenta 
res e autoridades do Executivo foram bombar 
deados de todas as formas possíveis com mani 
festações contrárias à medida. Só ao Congresso 
Nacional chegaram mais de 20 mil e-mails ins 
tando deputados e senadores a não aprovarem 
tal absurdo. Tivesse a sociedade se omitido e o J 
projeto patrocinado pelos ruralistas teria segui- 1 
do tranqüilamente o seu rumo. O efeito dapres- : 

são foi fulminante. 1 
Os temas ambientais, pela 

importância ele suas implica- 1 
ções, são permanentemente fls 
calizadosporcrganizaçôes não 
governamentais que contam 
com numeroso "staff" traba 
lhando em tempo integral na 
fiscalização ele tudo que possa 
ameaçar os já tão combalidos 

ecossistemas brasileiros, e foi isso que salvou a 
situação. E mais uma prova de que o ministro da 
Defesa e certos setores das Forças Armadas bra 
sileiras escolheram o alvo errado quando propu 
seram, dias atrás, uma investigação nacional da 
ação dessas ONGs, como se elas representassem 
algum tipo de ameaça ao Pais. E mais uma prova, 
também,deque,seexistissemlobbiestãobemor 
ganizados para defender outras causas impor 
tantes para à cidadania brasileira, estepa ís pode· 
ria voltar ao prumo muito mais rapidamente. 
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,· Evitar a aprovação do novo 
, Código Florestal no plenário 
do Congresso Nacional deixou 
de ser um problema apenas 
dos ambientalistas. Toda aso 
ciedade precisa se mobilizar 
para impedir a oficialização de 
um verdadeiro crime contra a 
natureza, contra o Brasil: a 
ampliação da área desmaiável 
do país, corno previsto no pro 
jeto de lei surpreendentemen 
te aprovado semana passada 
por uma Comissão Mista do 
Congresso. 
• A proposta do deputado 
Moacir Micheletto (PMDB-PR) 
não é só um atentado ao meio 
ambiente. Agride o bolso do 
contribuinte e favorece clara· 
mente uma única categoria de 
brasileiros, os grandes proprie 
tários de terras, ao prever um 
bônus a ser pago a estes como 
forma de incentivá-los a não 
desmaiar suas áreas. Ou seja. 
os latifundiários querem que 

·· toda a sociedade pague para 
eles manterem a íloresta em pé. 

O festival de aberrações não 
termina aí. Tem mais. O pre 
sente para os latifundiários é 

ainda maior se eles resolverem 
desmatar e explorar economi 
camente suas terras. Ganha 
riam, assim, dinheiro do con 
tribuinte também para recupe 
rar os estragos que fizerem. 

Os defensores da proposta de 
Michelleto argumentam que a 
superfície plantada no país vem 
diminuindo desde 1996. quan 
do o governo resolveu impor li 
mites e mais restrições ao des 
matamento do país, que no ano 
anterior chegara a 30 mil quilô 
metros quadrados. Paradoxal 
mente, a produção não pára de 
crescer, e o presidente Fernan 
do Henrique Cardoso não se 
cansa de anunciar, a cada ano, 
novo recorde na safra agrícola. 

Em suma, uma coisa não tem 
nada a ver com outra. Não é 
preciso avalizar o desmata 
mento de 50% da Amazônia 
nem de 00% das outras flores 
tas do país para a produção de 
mais alimentos: leia-se soja, es 
sencialmente. 

Esses percentuais são exata 
mente o oposto dos fixados na 
proposta do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (Conama), 

órgão máximo do setor no país, 
elaborada depois de muita dis 
cussão e 25 audiências públicas 
em 20 estados. Tinha-se como 
certa a sua aprovação, até por 
que esta foi considerada a pro· 
posta oficial do governo e tinha 
o apoio do ministro do Meio 
Ambiente, José Sarnev Pilho. 
Mas no dia da votação deputa· 
dos e senadores governistas se 
omitiram. diante da ameaça de 
retaliação da chamada bancada 
ruralista: se a proposta de Mi 
cheletto não fosse aprovada, os 
ruralistas votariam contra o go 
vemo na fixação do novo salá 
rio mínimo. 

Enquanto um grupo de par 
lamentares tenta fazer passar 
no Congresso esse acúmulo de 
absurdos, estima-se que exis 
tem hoje no país cerca de 180 
mil quilômetros quadrados de 
área desmaiada e abandonada: 
área maior do que o estado do 
Ceará. É muito chão, que pode 
ri a estar sendo recuperado e 
destinado à produção agrícola. 

Mas isso parece fora de cogi 
tação, O que se quer é o aval 
para destruir o país. 
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O código do desmatamento 
JORGE WERTHEIN -,-- 
E com preocupação que 

acompanhamos o noticiá 
rio recente dando conta da 
progressiva e permanente 

devastação de Importantes reser 
vas ambtentals do Brasil. Mas ape 
sar das denúncias, a ação predado 
ra prossegue, como se os apelos da 
sociedade e as medidas governa 
mentaís lessem insulicientes para 
impedi-la. É com pesar que vimos 
ser aprovado na Comissão Mista do 
Congresso Nacional o projeto de 
conversão que modillca o Código 
Florestal brasllelro e permite, entre 
uutrns ações c!c.vasti\dorns, a am 
pliação da área de desmatamento 
ela A111a1ô11ia. 
Segundo o projeto, será permltl 

<la a redução <k• Hln, parn !ill'X. dn 
íalxa de. reserva ambiental oln iga 
tórta 11a floresta: 1111 Cerrado e na 
l\1ata ,\tliinlka ossn lalxa porle ser 
1rcl111icl;1 a menus eh· 20'r,. lksl;i Ior- 
111:i. 11·111-:a• 11111a ,•-;tu;.-i,• d,• c·úcliJiu 
la\"rn;in·I ;,o dc•:;111;1la11w11l11. 

:;«'11a ;1 a1:1111u-r11,iria a ll';1l vocn 
,;io «lc·ss;i, f11t•as:'. Cls pai lamenta 
Jl'S q111· vol;11a111 a lavo, cio projeto 
pait'l'('III cwr C[lll' si111. 

Na •.1pini;i11 cios <·~p1•1·ialista.s, as 
reservas Ilor l'st;1is si\o urais lucratl 
vas <111,111do ;1d1•1111ada111c11tc explo 
radas - srj;i por utclo tia indfo,lria 
111;iclt•hcir,1, srj,1 pelo extratívismn 
vc•gctal nu pr-la biotec:1ologia. São 
huulequadas para o cultivo ou a 
niaç;i,1 de.: animais. Arcas devasta 
rlns c!a A111a1f111i;1 converteram-se 

em terrenos áridos, quando não 
arenosos, como os desertos. 
Por outro lado, a moderna tecno 

logia agrícola permite um aprovei· 
lamento das atuais áreas de cultivo 
que compensa possíveis "perdas" 
de terreno para as atuais reservas 
ambientais. 
Caso se aprove em plenário o 

projeto do Código Florestal da for 
ma em que.se encontra, o Brasil es 
tará. retrocedendo. Signatário de 
compromissos internacionais co 
mo a Agenda 21, detentor de uma 
legislação abrangente, avançada e 
moderna, o pais assumiu a lideran 
ça regional em questões de meio 
ambiente. É, portanto, exemplo aos 
vizinhos. Um retrocesso agora irá 
ele encontro a uma política empre 
endida pelo Governo federal no 
sentido de preparar o país pura o 
íuturo, inclusive mediante a lnclu 
sãn de novos sltlus naturais brasi 
leiros na lista do Patrimônio Mun 
dial ela Unescu, Receutcmente, por 
r:11•111plo, n-rcln-rmu o lílulo ele !'a 
t1i111êmio Natural da l luurauldadc as 

reservas llorestais da Mata Atlânti 
ca na Costa do Descobrimento (nos 
estados da Bahia e do Espírito San 
to) e as reservas da Mata Atlântica 
do Sudeste. 

Os Jornais noticiaram que o Brasil 
obteve crédito a fundo perdido de 
US$ 30 milhões do Banco Mundial 
(Blrd) para um projeto que visa a 
preservar 10% das florestas tropicais 
do país. A organlzação não-governa 
mental World Wildllle Fund (JIWF) 
prometeu mais US$ 5 milhões a esse 
programa. A meta é proteger 37 mi 
lhões de hectares de florestas tropi 
cais. Isso equivale a acrescentar 25 
mil aos 12 mil hectares que hoje são 
áreas protegidas na Amazônia. O Go 
vemo, que já havia reservado US$ 15 
milhões para o projeto, acrescentará 
US$ 18 mllhões, 
Vários programas vêm sendo de 

senvolvidos pela Unescn, com o 
apoio do l\linistério do Melo Am 
biente brasileiro, no intuito de tra 
zer nlteruatívns para o tratameutu 
d,1 qm·stiio n111hh·ntal no mundo l' 
no llra~il. huscaudu c·11111i,atibili1;ir 

''º"' 

o desenvolvimento soctoeconõmí 
co e a preservação da qualidade de 
vida e do ambiente de (arma Justa e 
eticamente correta para a popula 
ção aluai e as gerações futuras, tais 
como o Programa de Ciências da 
Terra (GEO), o Programa Hidrológi 
co Internacional (IHP), o Programa 
Homem e a Biosfera (MaB), entre 
outros. 
Como resultado do Programa 

MaB (Homem e a Biosfera) no Bra 
sil, temos as Três Reservas da Bios 
fera Brasileiras: a Reserva da Blos 
lera da Mata Atlântica, que se es 
tende por 14 estados da Federação, 
a do Cinturão Vereie da Cidade ele 
São Paulo, que abarca os rnunlcí 
pios da Grande São Paulo, e a Re 
serva do Cerrado do Distrito Fede 
ral. e que relletem o esforço da so 
cledade na busca do atendimento 
às necessldades da comunidade e o 
melhor rclaclouamento entre os se 
res humanos e o meio ambiente. 

,\ preocupação com o luturo da 
lh1111<1aidMlc• p.uu a as ações da 
llm·sn, rlll todos os svus paíial'S• 
1nc·111hm~. lncluludo o Hrasil. E o (11- 
!1110 de, h11J11(!11l, corun !il se sabe, 
\'SlÍ1 i111t tnsccauu-utv rcl,1do11;11lo 
,11> lul uru dos recursos naturais. O 
it11l'diatisn10 dl• a~·cks politiras t' a 
inl·cmsl'Cjt1Í'11l:Í,1 111' posições toma 
d,1s <10 s.ihor de interesses 1110111en 
tii1wos 11f10 devem comprometer o 
futuro de gerações inteiras. 

Jc m< ;r: \\ ERI t a:1N é n·1111•.1c•111u11I<' 1/<1 
t:ne.c..n, ,w IJ,u~,t. 



Perdas com a desatenção ambiental 
M ais surpreendente do que a própria deci 

são tomada pela comissão mista do Con 
gresso, ao aprovar, na semana passada. 

parecer do deputado Moacir Micheletto (PMDB 
PR) que permite aumentar o desmatamento no Bra 
sil. é constatar a absoluta desatenção das autorida 
des em relação a assuntos que podem provocar pe 
sados prejuízos econômicos à sociedade e à própria 
imasem institucional do País. 
A- folgada margem com que o parecer foi apro 

vado - dez votos a favor e apenas três contrários 
- denota um inequívoco alheamento do governo 
em relação a assunto de capital importância. A 
emenda aprovada pela comissão mista é uma aber 
ração do ponto de vista ambiental. O maior des 
calabro do parecer consiste na alteração da atual 
proteção legal de reserva florestal nas propriedades 
rurais da Amazônia. de 80% para 50%. no cerrado 
de 50% para 20%. 
Não se vislumbra um único argumento que possa 

dar sustentação à desastrada emenda. O Brasil. cm 
primeiro lugar. não enfrenta problema de falta de 
terras para a produção. Trata-se. na verdade. do 
único país do mundo com áreas agricultáveis ainda 
por desbravar. De acordo com dados da Empresa 
Brasileira de Pesquisa .Agropecuária ( Embrapa). 
do Ministério da Agricultura. há mais de 100 mi 
lhões de hectares ainda inexplorados somente na 
rceião <los cerrados. 
Essas terras não apenas são muito mais apropria 

das pura a produção agrícola (a região já responde 

por mais de 30S7c da produção nacionul de grãos l, 
como também o custo de abertura e preparo é in 
comparavelmente· inferior em relação às terras da 
Amazônia. Finalmente. os cerrados estão bem mais 
próximos dos grandes centros de consumo do que 
as terras amazônicas. 
Não há. como se vê. nenhuma pressão imperiosa 

que justifique a exploração da região amazônica. 
Na verdade. a preser 
vação da Amazônia 
mio é apenas uma po- 

somam cerca de lític~ eminentemente 
• ambiental. mas antes 

US$ s,9 bl, 0 uma medida de ordem 
econômica. A floresta 
amazônica. está com 
provado. não vem a 

ser o "pulmão do planem". como queriam os am 
bientalistas. mas constitui preciosa reserva de re 
cursos única em todo o mundo. Ocorre que a Ama 
zônia já perdeu 14% de suas florestas nativas. que 
correspondem a uma área de nada menos do que 
600 mil quilômetros quadrados. por conta do de 
senfreado processo de desmatamento que grassa na 
região. A preservação da Amazônia interessa. as 
sim. para evitar o aumento <las perdas ambientais 
provocadas pela inadequada exploração agrícola 
que já soma cerca de USS 5.9 bilhões - o cqui 
valente a I A9'r do Produto Interno Bruto (PIB). de 
acordo com cálculos do Instituto de Pesquisa Eco 
nômica Aplicada ( lpca), 

Prejuízos 
ambientais 

equivalente a 
1,4% do PIB 

Somem-se a esses prejuízos diretos os danos in 
diretos criados para a imagem do País. Na semana 
passada, o Brasil apresentou formalmente sua can 
didatura à Comissão de Desenvolvimento Susten 
tável (CDS), da Organização das Nações Unidas 
(ONU), para sediar a Rio+IO, a conferência mun 
dial de meio ambiente programada para 2002, que 
vai avaliar os resultados da Rio-92. 
A possibilidade de sediar um evento de tal en 

vergadura é do maior interesse não apenas por uma 
questão de prestígio, mas também pelo próprio im 
pacto econômico decorrente do afluxo de delega 
ções internacionais, imprensa, etc. 
As chances brasileiras, infelizmente, diminuem 

na proporção direta da repercussão do noticiário 
negativo em tomo da decisão da Comissão de ,Meio 
Ambiente, aumentando as possibilidades da Africa 
do Sul e Coréia do Sul, os dois concorrentes do 
Brasil na disputa. 

O projeto em questão, finalmente, presta-se a en 
grossar o noticiário negativo explorado no exterior 
em torno de recentes episódios, como o movimento 
dos sem-terra e dos protestos dos indígenas por 
ocasião das comemorações do descobrimento do 
Brasil. 
Felizmente. há tempo para reparar tamanho des 

pautério, já que a emenda deve passar por votação 
no plenário do Congresso, onde esperamos que se 
ja derrubada. O episódio, entretanto, demonstra 
uma injustificada desatenção das autoridades para 
com temas de tamanha relevância .• e o n e 
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CONVERSA COM O LEITOR 
11 FRITZ UTZERI 

Amazônia & 
Churrasco 

"Lute pela floresta ...• queime um brasileiro". O 
adesivo, impresso por uma cena Instant Gifts and 
Card Co. of England. pode ser visto em pãra-brisas de. 
automóveis na Inglaterra e nos Estados Unidos. A pro 
posta, com um impressionante. eco fascista. lembra 
me adesivos que vi na Argentina e no Chile quando 
;1i11da guri: "Haga pátria, mate 1111 J111io por dki' (se 
ja pai, iota. mate 11111 judeu por dia). E estranho saber 
411c alguém no~ odeia tanto a ponto de querer transfor 
inur-nos cm churrasco, mesmo que seja por uma cau 
sa nominalmente boa: a preservação da Amazônia. 
Pense hem nissu e você reni uma idéia aproximada 9.0 
qut· é exclusão. divcriminaçãu, preconceito e ódio. 

E)1c111111ci a reprodução dn adesivn no excelente 
j11111al 1:11, alunos de Comunicação da Faculdade da 
Cidadt· tniio rn11,i~o uccitnr a marca Univercidade. 
tweadi(i10 infame que dcguula duas ·coisas ao mesmo 
t~·111p11. a língua e a in-titniçãu). Mas o jornnlzinho dos 
alu1111~ é ho111. e lui uma I e portagem de Mariana.Leão 
;11111111:iando 11111 completo lcvunturnentu das potencia 
lidades e das riquezas da Amazônia. a ser empreendi 
do em lu e\ e pelo governo, 

No pé do ru tigu, que denuncia a cobiça internacio 
;1:11 sobre a bacia amazônica, além de fac-símile do 
adcsh o podemos c11i:11111rar prouunciamentos de três 
personalidades mundiais. cnnfinmmdu a teoria de que 
é. preciso ficar de olho vivo, Diz AI Gore, atual vice 
presidente americano e candidato democrata à presi 
dência: "Ao cnnmirio do tiue os brasileiros pensam, a 
/\111atf111ia uão é deles. mas de lodos nós", Mikhail 
Gorbachev. ex-presidente da extinta URSS, não con 
lente em ler desmantelado de vez o seu país, ainda 
sentencia: "O Brasil deve delegar parte de seus direi 
tos soluc a Amazôniu aos organismos internacionais 
competentes •.. E n falecido François Mitterrand decla 
rou, em 89. quando ocupam a presidência da França: 
"O Brasll precisa aceitar uma soberania relativa sobre 
a Amnzôuia •. 

É clmu que repudiar de cara tais aíirmativas é obri 
gação dos brasileiros, o que não significa passividade 
interna ante o volume da destruição que em menos de 
500 anos praticamente extinguiu um sistema natural 
quase tão grande quanto a Amazônia e biologicamen 
te ainda mais rico: a Mata.Atlântica, Na própria Ama 
zônla já devastamos nos últimos anos uma área equi 
valente a Minas Gerais, cerca de 14%do total. Tudo o 
que pudermos fazer para evitar a progressão desse 
desmatamentn deve ser feito, em primeiro lugar por 
nós. aqui, no Brasil. Europeus e americanos já destruí 
ram quase totahnente ~uas florestas. Cabe observar 
que n fizeram numa época em que não havia consciên 
cia ecológica e li homem tinha uma visão transforma 
dora contra a natureza. vistu como hostil e até inútil. 
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Foi nesse mesmo períodn que riscamos do 
mapa a Mata Atlântica. Hoje, em plena chegada do sé 
culo 21, conscientes do que fazemos. não dá mais pra 
assistir anualmente ao espetáculo das queimadas e 
permitir a entrada de serrarias da Malásia que destruí 
mm o ecossistema daquela região e agora se voltam 
para nós. O Brasil tem um dos melhores códigos le 
gais para reprimir a destruição e preservar fauna e flo 
ra. Mas de nada adiantam leis se não houver o que os 
americanos chamam de enforcement, isto é, a existên 
cia de meios materiais que garantam a sua aplicação. 

Mas até mesmo essa lei ambiental está ameaçada. 
Pelo atual Código Florestal, o dono de uma proprieda 
de na floresta amazônica, ou no cerrado. só pode des 
maiar 35% de sua gleba, seja para criar gado, seja pa 
ra a agricultura. fala semana. a Comissão Mista do 
Congresso aprovou um substitutivo do deputado Mnu 
cir Micheleuo (guardem bem este nome) alterundn a 
legislação florestal. permitindo que donos de áreas na 
Amazônia liquidem até. 50~f da cobertura vegetal de 
!>Uas terras. No cerrado a árcu pwte!;ida por lei chega- 
1 ü a apenas 2Wf do 11,1:11. Michelcttn teve II apciin da 
foi te huncadu I uralista e se li <eu ,uh,1itu1h li f11r ;ip111- 
' udn em plcu.irio, e 11ã11 fot , ctado pt >r FI l. a llc li c,ta 
muazõnica c,1:11 ü 111aí~ atitt·::ç:ula do que 1111111:a. 

O p11íp1 iu 111i11i~11n Zcquinha Sumey j:i afumou 
que lutará contra a medida, mas paira no ar a ~uspeita 
de que. 11 governo fez alguma espécie de acordo por 
baixo do pann reorno j:í o fizera na reeleição) com a 
bancada rurulistu para garantir upniu à miséria ... per 
dão, ao sakit iu 111íni1110 de 151. Destruir a Amazônia. 
como já eliminamos a !\lata Atlântica. seni um crime 
inominável contia a humanidade e um alo de uma bur 
rice ilimitada. S6 o banco genético existente na flores 
la. c.:0111 centenas de milhares de espécies Yege!ais e 
animais. constitui um repositório quase inesgotável de 
fontes de lucros. a começar· por produtos funnacêuti 
cus a serem pesquisados e de,,e'.t\·ol\'idn:;. 

O minisuo Sarncy Filho te111 razão au dizer que a 
Iloresta não é uma vitrine. mas sua exploração deve \·i 
sur :1 sua preservação e renovaçãu. A atividade na Ama 
zônia deve ser uutn-susrentada. Eliminar a floresta. der 
rubando-u ou queimando-a. é criminoso e irresponsã 
vcl, Não recebemo- a floresiu de nn~sos antepassados 
pai a transfmnul-la mim deserto de ~1~a ou gado, Itni 
meros cientistas adv e Item pa1~1 a canistrofe eculõgica 
que poderia advir do desequllfbilo ambiental devido à 
fragilidade do soln de grande parte da Amazônia. 

Tudo isso nãu justifica que queiuun no, churrns 
quear nu internacionalizar a Amazônia. l\ las 11 nosso 
nacionalismo não deve ser irrucionul. tio tipo: "-É mi· 
nha, queimo se. quiser!">, cn1110 parece ser o cuso de 
algum, políticos do local. cnmo Anmzoulno !!\lotos 
serra) Mendes .. Ao liberar a Amazônia para as mudei 
reiras asiãticas ãvidax por destruição. haverá muito di 
nheiro a ser ganho "-hones1a111ente"-. Essa política de 
saque. que se repete enue nós h,í 500 anos. é a urnnde 
responsável por nossos problemas sociais e pm~ nosso 
atraso. Até quando? O que acha o leitor? 

'Diretor de Redação 
fritz@jb.com.br 
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A bancada ruralista impôs grave derrota 
ao governo, aprovando na Comissão 
Mista de Meio Ambiente (por 10 votos 

a 3) o parecer do deputado Moacir Micheletto 
(PMDB-PR) que, alterando o Código Flores 
tal, permite a ampliação do desmatamento no 
País, principalmente na Amazônia. O parecer 
reduz a parte da propriedade a ser protegida 
de 80% para 50%, na Amazônia, e para 20%, 
no Cerrado. r 

O texto aprovado - um projeto de conver 
são à Medida Provisória 1.885, que já foi reedí 
tada 44 vezes -ainda dispensa as proprieda 
des de até 25 hectares da obrigatoriedade de 
recomposição da cobertura florestal nas áreas 
degradadas. 
Igualmente prejudicial para a proteção am 

biental é o dispositivo do parecer aprovado que 
permite a redução da área preservada - a cha 
mada reserva legal- a 20% da propriedade, em 
todo o Pais, dependendo do resultado do "zonea 
mento econômico ecológico" que os Estados de 
verão fazer, no prazo de três anos. Os especialis 
tas em economia agrícola concordam em que o 
desempenho da produção rural não depende ba 
sicamente de maior oferta de terra para o cultí 
vo. O aumento da produção se dá, antes de mais 
nada, pelo incremento de produtividade que ad 
vém do uso de modernas técnicas. Insistir na te- 

O ESTADO DE S.PAULO • A3 

Desmatamento anunciado 
se da necessidade de destruir flo 
restas para que empreendímen 
tos agrícolas possam florescer é 
mero engodo. Apenas aos pro· 
prietários que recusam a evolu 
ção tecnológica e permanecem 
estacionados na "era das queima 
das" interessa insistir nesse argu 
mento. 
O ministro do Meio Ambiente, 

José Samey Filho, considerou 
"inaceitável" a decisão da comis 
são e previu desastre de graves 
proporções para vários ecossistemas, caso o 
Congresso aprove o projeto de conversão do de 
putado Moacir Micheletto. O presidente Fernan 
do Henrique Cardoso foi além: anunciou que ve 
tará o projeto, se for aprovado como está pelo 
Congresso, 
Na verdade, o que o projeto estipula de bom 

ou de ruim não tem tanta importância, uma vez 
que o Estado não tem condições de impor o res 
peito à lei. Como vem defendendo o diretor do 
Jornal da Tarde, Fernão Lara Mesquita, estúdio 
soda questão e membro do Greenpeace, a única 
maneira de se preservar a floresta é tomar essa 
preservação economicamente mais rentável do 
que o comércio da madeira. O que ele defende 
há muito tempo e voltou a defender cm artigo 

no JT de sexta-feira, que reprodu 
ziremos na edição de segunda-fel 
ra do Estado, é wna alternativa 
de exploração econômica da 
Amazônia que quase não requer 
investimentos, mas depende, pa 
ra prosperar, do bom estado de 
conservação da natureza, e pode 
empregar milhões de amazonen 
ses - em bases permanentes, ao 
contrário do 'Jl:IC ocorre com o SU· 
bemprego das derrubadas. Trata. 
se do turismo ambiental, uma 

das atividades industriais mais ricas e florescen 
tes do mundo e que, além disso, é educativa. 
O território amazônico não oferece as condi 

ções de clima, acessibilidade e interesse cênico 
que favorecem o turismo ambiental de sight 
seeing, o único que nossos ambientalistas admi 
tem. Em contrapartida, toda a Amazônia pode 
ria ser transformada, com baixíssimo investi 
mento, na meca mundial do riquíssimo turismo 
de caça e pesca esportivas que movimenta, so 
mente nos EUA, US$ 170 bilhões por ano con 
tra US$ 20 bilhões da indústria madeireira mun 
dial, para a qual a Amazônia contribui com me 
nos de 10%. Os EUA licenciam, por ano, 60 mi· 
lhões de pescadores e 20 milhões de caçadores 
esportivos. E? se 2% ou 3% deles fossem autori- 

zados a praticar seu esporte na Amazônia - em 
rios e florestas infinitamente mais atraentes do 
que os disponíveis em seu país ou em outros lo 
caís-, estaria criada para a região uma alternati 
va econômica melhor do que todas as de que ela 
dispõe hoje, e capaz de competir com vantagens 
com a exploração predatória da floresta. 
Embora seja esta a vocação manifesta daque 

la região, nada disso pode acontecer porque, 
desde 1983, o Iob 
by ambientalista 
baniu a caça co 
mo atividade ad 
míssível, E de for 
ma tão radical 
mente irracional 
que preferiram 
avalizar a "cole- 
ta sustentável de 

madeira", argumento que entrega enormes 
áreas da floresta amazônica a madeireiras mul 
tinacionais, a admitir rever o seu preconceito. 
Assím, resta aos governos estaduais e munici 
pais da Amazônia apostar nas promessas dos 
ruralistas de desenvolver alguma agricultura 
na região, o que, na verdade, acoberta a destrui 
ção "preparatória", ou pedir à população que 
volte a viver como "os povos da floresta", tão 
caros aos ecoideologistas. 

Só atividade 
mais rentável 

que a 
maàeireira 
preservará a 

floresta 
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Omissão insustentável 

O C:únJC;o Florestal brasileiro tem 
sido objeto de. uma falsa polêmica. 

De um lado estariam ecologistas e a área 
ambiental do governo -o Ministério 
do Meio Ambiente-, defendendo a in 
tegridade das florestas. De outro esta 
riam os ruralistas, defendendo o direito 
de acesso a novas terras para produzir e 
assim impulsionar o desenvolvimento 
nacional. 
Vamos à verdadeira questão. Em pri 

meiro lugar, as correntes ambientalistas 
majoritárias hoje, que estão envolvidas 
na negociação sobre mudanças no Có 
digo Florestal, já não falam, há algum 
tempo, em proteção ambiental como o 
cerne de seus objetivos. 
O que está cm foco é um modelo de 

desenvolvimento diferente do atual. Or 
ganizações não-governamentais, parla 
mentares, governos, produtores e pes 
quisadores trabalham nos diversos 
campos em favor de experiências que 
demonstram a viabilidade de gerar ati 
vidade produtiva sem provocar dese 
quilibrio ecológico. 
É ignorância ou má-fé continuar afir 

mando que se quer manter a Amazônia 
intocada, O que se vê, na verdade, são 
setores tradicionais insistindo em man 
ter-se à margem de mudanças inadiá 
veis no atual modelo cm busca de mais 
justiça social e racionalidade ambiental. 
A eficiência econômica deve ser en 

tendida não como a realização primária 

MARINA SILVA 

do lucro, mas como o atendimento às 
necessidades essenciais da população, 
integrando tecnologias limpas, qualida 
de de vida coletiva e integridade de pro 
cessos ecológicos que conservam recur 
sos essenciais, como água e solos férteis, 
inclusive para atividades agrícolas, a 
longo prazo. 
Quando se diz que o Brasil precisa de 

mais terras para produzir, está-se pro 
curando o caminho mais rápido e fácil, 
mas que implica uma prática econômi 
ca de gafanhotos, ou seja, devastar e 
avançar, sem que isso resulte em condi 
ções de vida mais dignas. Ao contrário, 
o Índice de Desenvolvimento Humano 
das Nações Unidas indica claramente 
que os Estados da Amazônia mais afeta 
dos pela expansão da fronteira agrícola 
apresentam padrão de vida médio infe 
rior a Estados mais afastados, com me 
nores taxas de desmatamento. 
Assim, por que não recuperar terras já 

desmaiadas ou mudar processos e usos 
para aproveitar melhor o que já está dis 
ponível para a exploração econômica? 
A proposta de mudanças no código, 

de autoria do deputado Moacir Míche 
letto (PMDB-PR), aprovada na Comis 
são Mista do Congresso, representa sim 
um grave prejuízo ao país. Espera-se 
que o plenário do Congresso tenha res 
ponsabilidade para rejeitá-la, em favor 
do texto do Comuna {Conselho Nacio 
nal do Meio Ambiente). 
Aquela proposta aumenta, no atacado 

e no varejo, as possibilidades de desma 
tamente da Amazônia e da mata atlânti 
ca, que já entregou 93°& de sua forma 
ção original para o "desenvolvimento". 
Será que, com uma devastação tão ex 
pressiva, teremos na faixa coberta por 
ela urna situação de bem-estar social, 
alimentos para todos e pleno emprego 
na agricultura? Não. 
O ponto central de toda essa polêmi 

ca, porém, não está na queda-de-braço 
entre ruralistas e ambientalistas -que, 
hoje, diga-se de passagem, já está muito 
ampliada diante da reação indignada de 
muitos setores da população. O ponto 
central é o sujeito oculto, é a omissão e 
ambiguidade do governo federal, que 
vai escorregando pelo assunto ao sabor 
da conjuntura, Na votação da comissão, 
estava presente o Ministério do Meio 
Ambiente, mas a parte que decide não 
estava -a Casa Civil, a Presidência da 
República etc. 
Agora o governo, passada a votação 

do salário mínimo, fala em vetar o texto, 
caso saia aprovado pelo Congresso. Mas 
até onde contar com a coerência do go 
verno? Quando os fundamentos de tun 
modelo de desenvolvimento sustentá 
vel serão assumidos pelo atual governo? 
Vamos esperar, torcer e lutar para que 

o sujeito oculto saia de vez do fundo do 
palco e venha para cena aberta, assumir 
oseupapel. 

Ma,in.i SIiva, 41, his1oi:ado1a, é senadora pelo 
P! do Acre. E,mail: rnarinasi@senado.gov.br 
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NÃO 

Projeto preserva 88% da Amazônia 

A s mudanças no Código Florestal 
introduzidas no projeto de conver 

são que apresentei à medida provisória 
1.956, hoje cm sua 49~ edição, não cau 
sarão desmaturnentos na Amazônia 
porque, para explorar novas ãreas para 
a agricultura, o produtor rural precisa 
de licencimnento tio Instituto Brasileiro 
de Meio A1!1bicnle e dos Recursos Na 
turais Renováveis (lhama). 
Se continuarem a ocorrer dcsmata 

mentes, será por absoluta talta decom 
potência <la fiscalização do governo. In 
formações manipuladas por ambienta 
listas histéricos e descomprometidos 
com o desenvolvimento sociocconômi 
co da Amazônia vêm causando um te 
mor desnecessário nu sociedade. 
Na realidade, os desmatameutos ile 

gais ocorrem justamente nas unidades 
de conservação (parques nacionais, re 
servas indígenas) e terras devolutas de 
rcsponsabílidade da União, que, soma 
das às reservas legais preservadas nas 
propiiedades rurais, representam 88% 
da região amazônica. Assim, a pura ver 
dade é que a aprovação do projeto re 
presentará a possibilidade de explora 
ção para atividades agropecuárias de. 
apenas 12% da área tola) da Amazônia. 
Bem diferente daquilo que vem sendo 
divulgado por quem fala sem estudar 
um pouco o assunto. 
A reserva legal de 50% dos imóveis ru 

rais da Amazônia vai permitir a explo 
ração pela agricultura de somente Izsü 
de cerca deASO mil i<.Jn! da região, desde 

MOACIR MICHELETTO 

que o lhama dê licença .. O produtor ru 
ral que quer trabalhar regularmente, 
obedecendo à lei, nada tem a ver com as 
posses irregulares, áreas invadidas ou 
griladas, exploradas sem nenhuma au 
torização ambiental. Se esses fotos 
acontecem, estão relacionados aos pro 
blcruus de operacionalidade, eficiência e 
competência do-, órgãos ambientais pa 
ra coibir a infoi malidade e aplicar a Lei 
de Crimes Ambientais. 
Tudo o que vem sendo dito sobre a 

proposta em debate no Congresso se 
baseia cm equívocos de desinformação. 
A lei que estou propondo incidirá ape 
nas sobre aquelas propriedades devida 
mente 1 cgularizadas junto dos órgãos 
competentes (Incra, Ibamu e secretarias 
de Meio Ambiente, entre outros). 
Mesmo assim, os imóveis rurais so 

mente poderão usar os recursos natu 
rais se a exploração da área estiver pre 
vista pelo zoneamento econômico-eco 
lógico da região, a ser feito pelos Esta 
dos, com a finalidade de nortear a ocu 
pação em bases técnicas e científicas dos 
espaços ainda disponíveis. Dessa forma, 
a agricultura somente poderá ser explo 
rada nas áreas vocacionadas. 
O zoneamento que estou introduzin 

do no Código Florestal vai .tjudar o go 
verno a cumprir o seu papel fiscalizador 
e indutor da preservação e do desenvol 
vimento. Somente as propriedades re 
gularizadas estarão aptas a pleitear a 
derrubada de novas áreas para a explo 
ração agropecuária, mas nunca aleato- 

riamente ou ao bel-prazer do proprietá 
rio. Para defender especificamente as 
áreas frágeis do ponto de vista ambien 
tal, também estou proibindo a sua ma 
nipulação. 
Ora, basta ler a r1 lll't•,ta 4uc aprcsen 

tei para perceber que evtnu fonuiccendo 
o controle e o uso dos recursos naturais 
na Amazônia. l'aru tanto, proíbo a uulu- 
1 ização de novos desnuuamentos na 
quelas propriedades em que o órgão 
ambiental, mediante prévia vistoria, 
constate a existência de áreas abando 
nadas, subutilizadas ou utilizadas de 
modo inadequado. Em vez ele adotar o 
caminho f.ícil do desmatamento de 
áreas virgens, estamo» impondo a rrcu 
peração das áreas de produção na Ama 
zônia e nas outras regiões do país. 
Por fim, o projeto de lei que apresentei 

não representa risco para a Amazônia 
nem legaliza novos desmatumcntos 
além da devastação ilegal permitida pe 
la incornpetênciq da ação fiscalizadora 
do governo. N;1 realidade, estou ofere 
cendo instrumentos capazes de colabo 
rar para que possamos preservar os re 
cursos naturais, ocupar e recuperar as 
áreas degradadas e ainda oferecer uma 
possibilidade de desenvolvimento so 
cioeconômicc sustentável aos Estados 
da região pela via da exploração agrope 
cuãria, Para comprovar, basta ler e en 
tender o projeto, sem paixão, com ra 
cionalidade e bom senso. 

Moacir Micl1~Je110, 57, engenheiro agrô11omo, 
é deputado federa! pelo PMDB do Paraná. 
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CRIME NA AMAZÔNIA 
V AI NA contramão da racionali 

dade e dos reais interesses do 
país a proposta do deputado Moacir 
Micheletto (PMDB-PR) de reduzir de 
80% para 50% a área de proteção le 
gal nas propriedades rurais da Ama 
zônia, podendo chegar a 20%. O 
projeto, que foi aprovado em comis 
são mista do Congresso e inclui vá 
rias outras provisões que facilitam o 
desmatamento em diversas regiões, 
segue a plenário nos próximos dias. 
existe. a suspeita de que essa con 

cessão à bancada ruralista teria sido 
utilizada nas negociações para a 
aprovação do salário mínimo. De. 
qualquer forma, o presidente Fer 
nando Henrique Cardoso já mandou 
avisar que vai vetá-lo se for a provado. 
Uma administração racional dos 

recursos da Amazônia com vistas à 
conservação não é um capricho de 
ambientalistas sonhadores, mas 
uma alternativa que pode oferecer 
atraentes possibilidades econômicas 
e a oportunidade de colocar a área na 
rota do desenvolvimento sustentado. 
/\ proposta de Micheletto parte do 

falso pressuposto de que a agrope- 

cuária extensiva seria a vocação da re 
gião. Para começar, apenas as partes 
menos chuvosas da área, uma por 
ção pequena do todo, permitem esse 
tipo de exploração. No restante, ou 
tras atividades econômicas, como o 
extrativismo manejado, parecem al 
ternativas mais indicadas, gerando 
mais renda e mais empregos. 
Há também a questão internacio 

nal. Por diversas razões, os países de 
senvolvidos têm interesse na preser 
vação da floresta. É justo, portanto, 
que paguem por ela. O Brasil não po 
de arcar sozinho com os custos de al 
go que interessa a todos. 
De resto, nenhum projeto para a 

Amazônia pode ignorar que a região 
contém 50% da biodiversidade mun 
dial, ou seja, das espécies animais e 
vegetais, podendo guardar uma infi 
nidade de princípios ativos impor 
tantes para o futuro da medicina. Já a 
extinção, esta é para sempre. 
Parlamentares terão agora a opor 

tunídade de rever o relatório. Não 
têm o direito de sacrificar o futuro 
das próximas gerações em favor de 
um discutível interesse imediatista. 
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1 

Legalização 
do crime . 

l 

• O presidente Fernando Henrique Cardoso 
emplacou no interminável mutirão de terça-fei 
ra, entrando pela madrugada de quarta, o alívio 
da aprovação, pelo Congresso, do salário míni 
mo de R$ 151 e a derrota, assimilada com indi 
ferença, da aprovação pela Comissão Especial 
Mista, pelo escore acachapante de 10 votos con 
tra 3, do substitutivo do relator à proposta de 
mudanças no Código Florestal Brasileiro, que li 
teralmente legaliza o crime ambiental do desma 
tamente da Amazônia e de extermínio das últi 
mas manchas da Mata Atlântica e do Cerrado. 

Natural que o presidente comemore o resulta 
do. cnuc pedidos reiterados de desculpas pela 
mcsquinhuria do aumento de 50 centavos diários 
110 salfaio elo mínimo dus mínimos. Afinal. foi o 
1 esultndo de uma desgastante articulação para co 
lar os cacos da maioria estilhaçada e segurar os 
parlamentares-candidatos de olho grande no voto 

· das eleições municipais de daqui a cinco meses. 
. Estrnnhávcl, como singular peculiaridade da 

sua formação acadêmica, o desinteresse, a insen 
sibilidade, para a dramática destruição de nossas 
últimas reservas florestais. que alcança dimen 
sões .de causa internacional nos riscos que ron 
dam a Amazônia, ferida de morte. 

Afinal. o reajuste do salário mínimo era 
questão absorvida pelo conformismo das víti 
mas da esmola. O crime premeditado da des 
truição da floresta amazônica despertará, a cur 
tíssimo prazo, a justa e indignada reação do 
mundo civilizado, Basta que as notícias sobre o 
atentado que se acerta no Congresso, como tra 
ma de quadrilha, despertem a atenção das orga 
nizações não governamentais e a onda se propa 
gue pela mídia globalizada. 

A reserva tática da popularidade internacio 
.ual do presidente como intelectual de Primeiro 
Mundo está a pique de ser exposta à corrosão de 
'um vexame de proporções calamitosas. 

Há tempo para que o governo desperte da 
sonolência no acalanto dos interesses imedia 
tistas e lente barrar o desmonte do nosso con 
ceito como nação respeitável, mobilizando sua 
base de apoio parlamentar para derrubar no 
plen:írio, na votação anunciada para a próxima 
semana. o mostrengo armado pela malandra 
gem ruralista. com os olhos da cobiça na fortu 
na fácil da exportação clandestina de madeira 
da floresta derrubada. 
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As coisas se armam às nossas barbas na cum 
plicidade do silêncio. Um desconhecido deputa 
-do da representação do Paraná arromba o muro 
;do anonimato e abiscoitaa relataria da propos- 
' :ta de mudanças no Código Florestal Brasileiro. 
:O deputado Moacir Micheletto tem dupla urgên 
.cia em escalar o tapume onde se amoita o baixo 
[clero e servir aos interesses do grupo que repre 
;senta. Se não ganhou manchetes, está com o no 
:me nos jornais, o rosto nas televisões com ajo 
: gada para reduzir de 80% para 50% a obrigato 
,'riedade das reservas ambientais nas fazendas da 
'região amazônica, com previsão para encolher 
para 20% dentro de três anos. 

· Ou o deputado não se deu ao trabalho de con 
. ferir no mapa do Brasil o tamanho do rombo que 
patrocina ou é mais esperto do que parece e sa- 
be muito bem a lambança que está fazendo. Pois 
o que defende é simplesmente transformar em 
deserto ..JOO mil quilômetros quadrados das 1 e 
servas florestais da Antuzônia e. de lumbuja, cs 
cancarar à fúria das motosxcrrax as <obras dn 
Cerrado e do, 8<1> da Mata Atlântica que os pro 
prietários. por lei, devem preservar, Quatrocen 
tos mil quilômetros quadrados cqílivulcm a duas 
vezes o território do Paraná. estado que o depu 

. tado está dispensado de depenar porque outros 
· chegaram à sua frente. 

Na Amazônia a ganância dos ruralistas tem 
muito a derrubar, apesar do estrago das moione 

. las dos madeireiros. que devastaram cerca de 
'780 mil quilômetros quadrados, duas \'CZCS o 
território da Alemanha. 

Inútil desfilar argumentos a ouvidos entupi 
dos pela serragem do lucro fácil. O que não é 
o caso do presidente. Enlre as muitas mudan 
ças de estilo e de correções táticas que vem 
aprontado. encaixa-se a esperança de que des 
perte para a inevinivel campanha internacional 
contra a insanidade que desliza pelas barga 
nhas parlamentares. 

Único representante do governo a expor-se 
na denúncia ao desatino que se monta no Con 
gresso, o ministro do Meio Ambiente, Sarney 
Filho, confia na mobilização da maioria para 
deter no plenário a avalanche ruralista. Se o 
plenário embarcar na tora de madeira de lei 
que desce pelo Rio Amazonas. restará o pro- 

' metido veto presidencial. · 
. Falhando a última linha de resistência. o brio 
; do ministro, de respeitável militância ambienta 
"lista, o obrigará a pedir demissão e sair para jun 
tar-se ao coro de protesto contra o crime. que 
merece a qualificação de hediondo. 

·Repórter político do JORHAL DO BRASIL 
villas@jb.com.br 
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Um preço vil 

O PROBLEMA de soberania 
nacional com que o Brasil 

precisa estar preocupado, se 
gundo a visão militar de prazo 
médio a longo, é o de preservar a 
Amazônia brasileira de uma in 
tervenção dos Estados Unidos.e, 
hipótese já bem difundida no 
exterior, de sua internacianaíi 
zação, por exemplo, sob a ban 
deira da ONU. Já o governo e 
seus parlamentares deram às te 
ses intervencionistas o mais for 
te argumento que obtiveram até. 
lioje. 
Nesse efeito está a importân 

eia da apnJl'açiio Jiícil, em co- 
111 issão mista elo Congresso, da 
proposta elo dL'putado peemede 
histu Moacir Michcletto, do Pa 
rmui, que ,m111e11t,1 em 30% a 
área amazônica sujeita a des 
matamento legal pelos fazen 
deiros. 
Mesmo que o plenário venha 

a rejeitar tal agravamento do já 
insuficiente Código Florestal, fi 
cou comprovada a ameaça po 
tencial à preservação da Ama 
zônia. Tanto mais que a apro 
vaçiio, a que só 30% dos votan- 

tes se opuseram, deu-se com a 
participação do próprio governo 
e dos governistas. A permuta, 
com os ruralistas e os grandes 
madeireiros, da floresta pelo 
apoio ao salário mínimo de R$ 
151 foi um aviltamento da ex 
pressão reconhecida à Amazô 
nia, como patrimônio sem igual 
de biodiversidade, e a todo o 
ambientalismo científico. 
,1ssim como negociaram ago 

ra a prcsen•aç,zo da Amazônia, 
a Presidência da República e os 
líderes do PSDB, cio PMDB e cio 
PFL poderiam fazê-lo quando 
eia mMçcio cm plenário, tudo 
dependendo só 11n coincidêncin, 
110 Congresso, de algo 1111e inte 
resse ao go1•emo. A resposta i11- 
ternacionat c111e jcí se inicia, sob 
a forma de denúncias e protes 
tos, tem sentido e é IÍtiL Mas, a 
seu lado, outras vozes e teses 
reacendem-se com propósitos 
que, em relação à Amazônia, 
não se limitam à preservação. 
Estas, em vez de acusações ao 
governo e aos seus partidos, só 
têm agradecimentos a lhe diri 
gir. 

w 
Q 
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Amazônia em risco 

N enhuma pessoa de bom senso 
poderia imaginar que um ór 
gão do Congresso proferisse 
decisão tão insensata quanto a 
adotada pela Comissão Mista 

reunida para examinar a reformulação do 
Código Florestal. Em rasgo de afronta e c~ 
pidez, projeto de conversão ali aprovado 
permite o desmatamento de 50% da Ama 
zônia e de 80% das áreas do cerrado. A 
abertura à catástrofe eco]ógica se deu à 
força dos votos majoritários da chamada 
bancada ruralista. 

A matéria chegou à Comissão em forma 
de medida provisória para instituir novo 
código florestal, mediante alterações no 
texto em vigor. A proposta elaborada pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Co 
nama) estabeleceu em 80% a área de pre 
servação nos espaços amazônicos e de 50% 
nos cerrados. A comissão quase inverteu os 
termos da equação ecológica concebida 
pelo governo. Mas deixou expostos às cen 
suras públicas os interesses corporativos 
que a movimentaram. 

Eventual devastação autorizada em lei 
elevaria o valor venaJ das propriedades pe 
lo aumento das áreas utilizáveis. Hoje, os 
empreendimentos rurais nos tratos ama 
zônicos estão obrigados a manter preser 
vados 80% da floresta nativa. Assim, os 
imóveis cumpririam sua função de ativo fi 
nanceiro, dentro da expectativa de lucros 
prevista na maioria das operações com a 
terra na área. 

/\ violência ecológica consagrada na 
proposta se arrima, entre outros argumen- 

tos, na necessidade de ampliar os solos 
agricultáveis e estender novas pastagens à 
pecuária. É argumento inconsistente. Os 
empreendimentos agrícolas hoje existen 
tes mal ocupam 5,5% do território, en 
quanto as pastagens dispõem de mais da 
metade do país. 

O novo Código Florestal saído das con 
veniências utilitaristas do grupo de pro 
prietários rurais não é apenas insensato. É, 
antes, tentativa grosseira de confundir a 
opinião publica. A maior extensão dos so 
los amazônicos funciona apenas como ba 
se de sustentação da floresta. Experiências 
demonstram que, uma vez removida a bio 
massa para aproveitamento agropastoril. 
as terras entram em processo irreversível 
de desertificação. 

Logo, a derrubada da vcgctaçãn cquato 
rial guarda apenas interesse relativo. Nor 
ma do novo ródigo permite que a remoção 
de florestas (em outras áreas do país) para 
instalação de projetos agropecuários pos 
sa ser compensada pela preservação de ex 
tensão idêntica na Amazônia. A compensa 
ção significa atribuir aos interessados o di 
reito de devastar terras com imenso poten 
cial produtivo, hoje também soh proteção 
ambiental. Aí está um dos objetivos ocul 
tos da sibilina operação política. 

Como, porém, o Brasil não pode oferecer 
o argumento de que o mundo necessita pa 
ra condená-lo como principal agente da 
destruição ecológica, resta ao Congresso 
restabelecer a proposta do governo me 
diante recusa do projeto de conversão ela 
borado pela comissão mista. 
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BRASILIA-EnquantoPSDB,PMDB 
e PFL corriam esbaforidos no Con 
gresso por causa da votação do mini 
mo de R$151 (virtualmente garanti 
da), a Amazônia e a mata atlântica 
ardiam numa comissão mista. 
Coinddênda? Nem um pouco. 

Ocupado em tratar ACM como me 
nino mimado, sanar feridas no 
PMDB e não desperdiçar votos para 
o mínimo, o governo lavou as mãos 
na votação de mudanças no Código 
Plorestal: Não era hora de criar caso 
com a bancada ruralista. 
Numa aliança tão lúdica quanto 

impotente, o Ministério do Meio Am 
biente e a5 ONGs amhientalistas con 
firmaram 11111a suspeita: o ministério 
é apenas 111,1is w11a ONG. Era preciso 
o peso das lideranças governistas, que 
niio estavam nem aí. Estavam lá, dri 
blando ora o PFL, om o PMDB, para 
aprovar o mínimo-mínimo. 
Dois exemplos rápidos do que re 

presenta o parecer do deputado rura 
lista Moacir Micheletto (PMDB-PR), 
aprovado pela comissão e pronto pa 
ra ir a plenário: 

1) reduz de 80% para 50%, poden 
do chegar a 20%, a área preservada 
de motosserras nas propriedades em 
floresta fechada da Amazônia; 
(Em tempo: o índice de 80% foi de 

terminado por uma MP de 1996, de 
pois do desmatamento recorde de 
quase 30 mil km1 no ano anterior.) 
2) dispensa as propriedades de até 

25 ha; que correspondem a 50% em 
Santa Catarina, Paraná e Espírito 
Santo, de recompor a reserva legal de 
20%. Destruída está; destruída fica. 
(Em tempo: adeus aos 7% de mata 

atlântica que ainda restam no pais.) 
Quem quiser desmaiar, portanto, 

sinta-se à vontade! 
Depois de 500 anos, já não se pode 

mais jogar a culpa pelo vandalismo 
ambiental e pelo descaso com os ín 
dios nos colonizadores portugueses. 
E já nos permite uma dúvida dra 

mática: por que não "globalizar" a 
Amazônia? Talvez os gringos estejam 
mais aptos a preservar a floresta bra 
sileira. Antes que ela não seja mais de 
ninguém, apenas uma ex-floresta. 

.•... 
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Sobre o Código Florestal 
JOSÉ SARNEY FILHO 

,.- E m 16dejunhode1996, 
o governo federal edí 
lou medida provisória 

que aumentou o índice de pro 
teção das florestas na Amazô 
nia e determinou a recomposi 
ção florestal cm áreas desma 
iadas, subutilizadas e abando 
nadas. Tal ato despertou a so 
ciedade para a necessidade de 
rever as áreas passíveis de ocu 
pação pela agricultura e pe 
cuária e quais os limites a elas 
impostos, dada a urgência em 
se conter os desmatamentos e 
a ocupação desordenada de 
terras com vocação eminente 
mente florestal e de outras 
áreas naturais que comprome 
tem inclusive a estabilidade 
das condições produtivas dos 
ecossistemas com vocação 
agrícola. 
Para promover um amplo 

debate sobre esse assunto eco 
lher as contribuições da socie 
dade para o Projeto de Con 
versão da Medida Provisória 
que altera o Cúdigo Florestal, 
o Conselho Naciunal do Meio 
Ambiente (Conama) ouviu di 
retamente cerca de 8 mil pes 
soas dos vários segmentos ela 
sociedade, por meio de uma 
consulta pública nacional, 
que r exultou numa proposta a 
~·:1 apr cciadu pelo Congresso 
Nacinnal, 

l 11kli1111c11lc. o relator da 
mall:r ia no Congt ess«, o depu- 
1 ado l\loacir l\lichclctlo 
(l'l\lllB-PRJ. ignorou grande 
pai h: dessas propostas cm seu 
rclatrírio e propôs modifica 
ções inuccltávels ao Código 
Horcstal. Entre elas estão: 1 - 
a retirada da proteção legal so 
hrc a vegetação já alterada 
que protege topos de morros, 
margens de rios e nascentes, 
dcsohrlgando sua recupera 
çiiu: 2 - a dispensa total da 
uhrigatnt icdade de recornposl 
~·;io da reserva legal nas pro 
priedades com até 25 hecta 
r cs, o que significa cerca de 
Sll~'t das propriedades nos Es 
tados de Santa Catarina, Pa 
runá e Espírito Santo; 3 - are 
ducãn cio índice de reserva le 
gal na Amazônia que poderia 
chegar a apenas 25% da pro 
priedade. que corresponde à 
metade dos valores históricos 
mínimos de proteção naquele 
biorna; e 4 - a redução da re 
serva também no cerrado 
amazônico e mi mata atlânti 
ca. que pode chegar ao míni 
mo de 10':f·. quando a lei atual 
determina 20'3'<-. valendo regis 
trar que 70% do cerrado e de 
93<;} da mata atlântica já desa 
pareceram. 

A proposta do Conarna, 
por sua vez, está baseada em 
princípios já consagrados e 
cm inovações legais que so 
mente fazem ordenar e melho 
rar a atividade rural e flores 
tal no País. Entre eles estão: l 
- a necessidade de manuten 
ção dos recursos ambientais 
(água, solo e biodiversidade) 
que vão garantir a continuida 
de da atividade agrícola; 2 - a 
necessidade de preservação 
da capacidade florestal da 
Amazônia para as atividades 
madeireira e extrativista que, 
conduzidas com o adequado 
manejo, podem propiciar bem 
maior geração de emprego e 
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Florestas e 
ecossistemas 
mantêm o 
potencial 

produtivo das 
terras 

renda na região do que a ativi 
dade agropecuária, visto 62% 
daquelas terras serem julga 
das de baixíssimo ou nulo po 
tencial agrícola e ser extrema 
mente baixa a rentabilidade 
da criação extensiva de gado 
na região; 3 - a reafirmação 
da posição do governo federal 
que não deseja a conversão de 
novas áreas florestais em ter 
ras agrícolas, sem que haja a 
devida ocupação e a plena 
produção nas áreas já desrna 
tadas e abandonadas na Ama 
zônia, que totalizam 165 mil 
km2 (Santa Catarina e Espíri 
to Santo juntos); 4- a possibi 
lidade de utiliza 
ção do Zonea 
mento Ecológi 
co e Econômico 
para a flexibili 
zação dos índi 
ces de reserva le 
gal, de acordo 
com a vocação 
da terra em 
questão; e 5 - a ampliação de 
mecanismos fiscais e a cria 
ção de mecanismos econômi 
cos de estímulo ao cumpri 
mento dos índices ele reserva 
legal pelos proprietários. ba 
seados na isenção de ITR e no 
instrumento da compensação 
direta entre áreas de diferen 
tes propriedades ou por meio 
da negociação cl·~ ár CJS exce 
dentes no meu.ad» ele títulos 
e conunodiries amblent aís. 
Tamhém são a111 csentadas 
inovações quanto ar, instru 
mento da rcsci \ c1 legal que ga 
rantem a exploi ação econômi 
ca da área. desde que de for 
ma sustentável. ainda mais 
flexibilizada par a as peque 
nas propriedades 
O que ainda não foi assimi 

lado por setores da bancada 
ruralista é o conceito de valo 
ração dos bens ambientais. 
Desde que a administração 
dos recursos naturais ganhou 
caractcrísricas da ciência eco 
nômica, ficou muito mais fá 
cil e lógico o entendimento da 
necessidade de seu uso susten 
tável. Tal qual uma 'entidade 
produtiva", as florestas e ou 
tros ecossistemas oferecem 
serviços ambientais à sucíeda 
de, por rnantci: m ::r potencial 
produtivo das tcn ns U valor 
desse "ativo amhi'...;,l,11 .. (solo, 
água e recur Mo:- g-.nellcos, por 
exemplo) aumenta ,: cada dia, 
dada sua dec: csccntc oferta 
no mercado mundial. o que 
torna sua consci vação estraté 
gica para o País. Da mesma 
forma, as florestas têm um 
"passivo" a receber. resultan 
te de anos de degradação e de 
desrespeito à legislação que 
disciplina seu uso. Como na 
economia, os prejuízos são 
quantificáveis. Para se ter 
uma idéia, o Ipea calcula que 
as perdas ambientais somente 
na agricultura já somam cer 
ca de US$ 5,9 bilhões (1,4% 
do PIB), sendo a maior parte 
disso irrecuperável. 

O setor agrícola acumula 
hoje uma dívida ambiental sig 
níflcativa que corresponde à 
obrigatoriedade de recomposi 
ção das áreas de reserva legal 
e de preservação pc; mancnte, 
agora reforçada pela entrada 
em vigor da Lei ele Crimes 
Ambientais. A peculiaridade 
dessa dívida é que seu paga- 

mento (a recuperação das 
áreas degradas) somente vem 
a beneficiar os devedores, 
uma vez que lhes proporciona 
a continuidade sustentável de 
sua atividade econômica. A 
tentativa que se faz, no entan 
to, no relatório Micheletto, pa 
ra contornar o problema é de 
acomodação da lei a propósi 
tos de inadimplência e de ex 
pansão da atividade agrícola 
sobre o ativo ambiental, sem 
qualquer critério de eficiência 
e produtividade. Nada justifi 
ca continuar avançando sobre 
os recursos ambientais ainda 
disponíveis, deixando atrás 

de si o rastro do 
mau uso cios re 
cursos já explo 
rados, sem os 
respectivos re 
tornos econômi 
cos e sociais que 
o tcnhamjustifi 
cado, 

A continuida 
de dessas condições tem ln a 
do \ árias regiões do País a vi 
venciarem situações críticas 
de colapso na disponibilidade 
hídrica para a agricultura e 
na perda de solos. que no Bra 
sil é de cerca de 1 bilhão de to 
neladas ao ano. Insistir nessa 
irresponsabilidade é locar cm 
frente um processo absurda 
mente ilóglco e suicida ele ex 
ploração dos bens nmbicntnis 
que. mesmo estando cm mela 
propriedade. são de inter e~,c 
público. pois comprometem a 
segurança alimentar do País e 
vão de encontro ii cstr arégla 
nacional de uso sustentável 
dos recursos naturais. com a 
devida proteção da biodiversi 
dade. 

Não desconhecemos os pro 
blemas que cercam a ativida 
de agrícola do País e que difi 
cultam o aumento ele sua pro 
dutiv idade e competitividade. 
Entendemos, no entanto. que 
outras são as formas ele rcsol 
vê-los que não unicamente a 
pressão sobre os recursos am 
bientais. Quanto às dificulda 
des do setor para a recomposi 
ção das áreas ele preservação 
permanente e ele reserva legal 
de suas proprledades, de ime 
diato nos colocamos como 
aliados na busca de financia 
mento apropriado que lhes 
permita quitar sua dívida 
com o meio ambiente. 

A sociedade brasileira tem 
dado mostras suficientes de 
sua desaprovação quanto à de 
gradação de nossas florestas. 
A proposta do Conarna para 
a atualização do Código Flo 
restal reflete os anseios da so 
ciedade de conservação e do 
bom uso dos recursos ambien 
tais e, por isso, foi acatada co 
mo proposta cio governo para 
a votação que brevemente 
ocorrerá no Congresso, Partin 
do desse contexto, faço um 
chamamento aos parlamenta 
res identificados como ruralis 
tas a realmente o serem. a de 
fenderem os mecanismos le 
gais capazes de conservar os 
pilares que garantem a ativi 
dade econômica no campo, 
mostrando seu real interesse 
em superar os problemas ru 
rais do Pais. 

• Jos» Sr1r11f'y I ilho i 111í11iHr" do 
:\./tin Ambiente 
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CÓDIGO FLORESTAL 
Dossiê 

ISA NA MÍDIA 
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ALTERAÇÃO 
DEVE SER 

AMPLAMENTE 
DISCUTIDA 

Ministro Sarney Filho 
anunciou ontem acordo 
para deixar votação de 

projeto para 2000 
SANDRA SATO 

B RASÍLIA - O governo vai pedir a retirada do 
projeto de conversão que 

modifica o Código florestal da 
pauta de votação do Congresso. 
O ministro do Meio Ambiente, 
José Sarney Filho, anunciou on 
tem ter feito acordo com o minis 
tro da Casa Civil, Pedro Paren 
te, e o secretário-geral da Presi 
dência, Aloysio Nunes Ferreira, 
para deixar a votação da propos 
ta para o próximo ano. 
Sarney Filho disse não ser 

contra a mudança do código, 
mas acha que esse assunto deve 
ser amplamente discutido pela 
sociedade. Ele também argu 
mentou com Parente e Ferreira 
que não há motivo para precipi 
tar a votação, sem receber o pa 
recer da Câmara Técnica do 
Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, instalada em junho 
passado especialmente para dis 
cutir o assunto. A negociação 
com o Planalto ocorreu depois 
de Sarney Filho receber em seu 
gabinete a senadora Marina Sil 
va (PT-AC). 
O anúncio do ministro não 

tranqüilizou o coordenador do 
Instituto Sócio-Ambiental 
(ISA e da rede de organizações 
não- overnamentais s 
da Mata Atlântica, João Paufo 
Ca~obianco. "Estou com medo 
ain a", desabafou, com receio 
de que a bancada ruralista con 
siga encaixar o projeto de novo 
na pauta de votação. Ele compa 
ra essa situação com a de um 
carro sem freio 
que consegue des 
viar do primeiro 
farol. "Mas o car 
ro continua sem 
breque." 

Para Capobian 
co, o projeto de 
conversão da me 
d ida provisória - 
que altera o códi 
go e foi elaborado 
pelo deputado Moacir Michelle 
to (PMDB-PR)- é um completo 
equívoco. Segundo ele, o projeto 
vai estimular o desmatamento, 
por desobrigar propriedades 
com até 25 hectares de possuí 
rem reserva legal. 

Fiscalização -A possibilidade 
de arrendar outras terras para 
compensar a destruição de reser 
vas legais vai, na opinião de Ca- 
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pobiancu. dificultar enonncmcn 
te a fiscalização do cumprimen 
to dessa exigência por parte do 
poder público. "Os ruralistas es 
tão apostando nessas formas de 
acertos para burlar a lei", denun 
ciou, acusando a proposta de Mi 
chelleto de provocar a "rnercan 
tilízação da reserva legal" e ex 
tinção de espécies. 
O coordenador do ISA comen 

tou também que a proposta pre 
judica a agricultura, porque. 
sem proteção do meio ambiente, 
o proprietário terá problemas de 
abastecimento de água, erosão e 
controle biológico. Grandes 

áreas sem cober 
tura natural da 
vegetação sofrem 
ataques mais fre 
qüentes de pra 
gas, exigindo 
maiores gastos 
com defensivos 
agrícolas. Sem 
matas nativas, os 
mananciais po- 
dem desaparecer. 

Capobianco responsabiliza in 
tegralmente o governo pelo risco 
de aprovação no Congresso de 
uma revisão do código prepara 
da pelos ruralistas. "Estamos 
fragilizados por obra da Presi 
dência e da Casa Civil e da coni 
vência do Ministério do Meio 
Ambiente", lamentou. lembran 
do que esses setores do governo 
vinham negociando o projeto 
com os ruralistas. 



Código Florestal: governo 
r desiste de projeto 
l• 

E anuncia que votação de 
,. mudanças foi adiada para 
o ano que vem. 
Ecologistas temem volta 
do projeto atribuído aos 
ruralistas 

O governo 
mi pedira re 
tirada do pro 
jeto de con 
versão que 
modifica o 
Códi~o Flo 
rostal da pay- ~li{f1 
t ;1 de votação RWJ ..•.• 
tio Congresso. O ministro do 
Mr-io Ambiente. José Sarney 
Filho, anunciou ontem ter fei 
to acordo com o ministro da Ca 
sn Civil, Pedro Parente, e o Se 
cretário-geral da Presidência, 
Aloysío Nunes Ferreira, para 
deixar a votação da proposta 
para o próximo ano. 
Sarney Filho disse não ser 

contra a mudança do Código, 
que necessita de atualização, 
mas acha que esse assunto de 
ve ser amplamente discutido 
pela sociedade. 
Sarney também argumen 

tou com Parente e Ferreira que 
não há motivo para precipitar 
a votação, sem receber o pare 
cer ela Câmara Técnica do Con 
sr-lho Nacional do Meio Am 
biente, instalada ernjunho pas 
sado especialmente para discu- 

tiro assunto. A negiiação 
com o Planalto ocorre depois 
de Sarney Filho rece er em 
seu gabinete a senado a Mari 
na Silva (PT-AC). 

Receios 
O anúncio do ministro não 

tranqüilizou o coordenador do. 
Instituto Sócio-Ambiental e da 
rede de ONGs da Mata Atlânti.' 
ca, João Paulo Capobianco. 
"Estou com medo ainda", desa· 
bafou, receoso de que a banca 
da ruralista consiga encaixar o 
projeto de novo na pauta devo 
tação. Ele compara essa situa 
ção com a de um carro sem bre 
que que consegue desviar do 
primeiro farol. "Mas o carro 
continua sem breque", adver 
te. O projeto prevê redução da 
reserva legal de 80% para 20ºó 
no Cerrado, um dos mais amea 
çados ecossistemas brasilei 
ros, e para 50% na Amazônia. 
Para Capobianco, o projeto 

de conversão da medida provi 
sória que altera o código e foi 
elaborado pelo deputado Moa 
cír Míchelleto (PMDB-PR) é 
um completo equívoco. Segun 
do ele, o projeto vai estimular 
maior quantidade de desmata 
mento, por desobrigar proprie 
dades com até 25 hectares de 
possuírem reserva legal. 

A possibilidade de arrendar 
outras terras para compensar 
a destruição de reservas legais 
irá, na opinião de Capobianco, 
dificultar enormemente a físca- 

Documentação 
SOCIOti.MBIENJAt 

Fonte "31 
Data o~ 1 Jo!, 7 '1 'J 
Class. 

·Pg f5fÍ 

lizaçâo do cumprimento dessa 
exigência por parte do Poder 
Público. "Os ruralistas estão 
apostando nessas formas de 
acertos para burlar a lei", de· 
nuncía, acusando a proposta 
de Michelleto de provocar a 
"mercanlilização da reserva le 
gal" e extinção de espécies. 

O coordenador do ISA co 
menta também que a proposta 
prejudica a agricultura no Bra 
sil, porque sem proteção do 
meio ambiente o proprietário 
terá problemas de abasteci 
mento de água, erosão e contro 
le biológico. Grandes áreas 
sem cobertura natural da vege 
tação sofrem mais ataques de 
pragas, exigindo maiores gas 
tos com defensivos agrícolas. 
Sem matas nativas. os manan 
ciais podem desaparecer. 
Capobinnco responsabiliza 

integralmente o governo pelo 
risco de aprovar no Congresso 
uma revisão do código prepara 
da pelos ruralistas. "Estamos 
fragilizados por obra ela Presi 
dênciae da Casa Civil e da coni 
vência do ministério do Meio 
Ambiente", lamenta. lembran 
do que esses setores do gover 
no vinham negociando o proje 
to com os ruralistas. 
Para a senadora Marina Sil 

va, o Código Florestal deve ser 
aperfeiçoado e prever reservas 
legais coletivas, que somem as 
cotas de diversas propriedades 
e sirvam de corredor ecológi 
co. 

- - 

- 

- - 

Sandra Sato/ AE 

Mais lnf ormações sobre o 
Código Florestal no site - - - - 

- 

- - 
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.~ Agricty~a.coq.tra_mei~~~biente 
Projeto de Lei propõe drea menor de 
reserva florestal no Cerrado e na 
Amazônia e revolta ambientalistas 

r: 

r-. 

r· 

r: 
,- 

r. 

;irt·"J:.,,"'!'~F:_~-'' :"{·~·., 

frente.doPat,cto 
do Planalto, exigindo a 
suspensão da votação do 
projeto para uma ampla dis 
cussão com a sociedade. 
o 1enador Jonas Pinheiro. 

presidente da Comissão Mista 
que examina a MP. afirma que 
"não é verdade que estamos 
diminuindo a reserva legal. A 
MP é que deílne 50% para 
Amazõnla e 20'& para regiões de 
Cerrado. O que o projeto de lei 
estlfaundollnctulrastreasdo 
Ctrrado que estio também na Harcm S;mJ 
Arnazllnla~. o...,.lbc:.,,. 

O grande problema estl na ãrea 
de reserva pennancnte. Os amhl- Enquanto o Congresso IO\eaça 
enteãstae nloaceltam que estas mudar o Código florestal para 
ireas sejam recuperadas como autorizar maforde5matarnento 
quer o senador, com eucalipto e no pais, o Mlnlsll!rlo do Melo 
pinus. "tssc ~ o fün da fauna e da Amb~te{MMAJ estáoonduln· 
flora. campo de pesquisa blológt- doum proJe1oque 1emoobfecivo 
ta lnestlm:lvel", diz:Rosa I.mtos, de dobrar o lerritdrlo de fiorcstas 
coordettadon do WWE , protegidas no Bre.sil. Atualmente!, 

O mlnls1ro Samey filho dls- : as unldadesdecon,ervação rep 
tn"bulunolaestasemanasecom•. resentamentre4'Jioe5i!Ldopafs. 
pn:,metendo com o movimento A Intenção~ atingir 1~ 
amblentaJlstaepedJndoadJa. o Projeto JO~. como vem 
mento da votação. Ele concorda sendo chamado no MMA, está 
com as propostas das ON'Gs, sendo elaborado pelas secte 
mas tertque responder ao de- tarlasdeC.OoldenaçãodaArnaul- 
53.fio do senador Jonas Pinheiro: nla e de Florestas e Blodlversl 
~Eu sou a favor de retirar o rema d ade. Conta com parcerias do 
de pauta, desde que o governo (bama e de organltaç~es nlo 
reure aMedlda. Ptovisórla~. govtmametttaiscomoaWWFeo 

Projeto duplica área florestal 
InstitutoS6clo-Ambiental IIS,\J. 

Por enquanto, o projeto est:l 
em fase de levantamento de to 
das as áreas de preservação am 
biental no país. Entrarão no t:lJ. 
culo não apenas as reservas red 
eraJ.s. rnas t.ambém asestaduab: e 
munldpal,. 

Assim que for definida a pro· 
porção exata das reservas 
brasUehasemrelaçloaoter 
rlt'5rlodopals.oMMAeolbama 
panarão a estudar as melhores 
formas de rezer que es 10%de 
11Ma.spmtegidassejarnatingidos. 

n~=~~~e:~!~ 
m1das em unidades de conser 
vação, começa a fase de busca de 
recursos.Elespoderãosairdefun 
dos novos do MMA ou de Unhas 
de ftnanc!amen1c lntemadonaL 

como o Raín fofPJr :ltust Fund do 
Programa-PIioto para as Aoreslas 
1ropicals (PPG·7J, administrado 
peloBanc:oMundialwmdoações 
dos paCsts de Grupo dos Sele (G7) 
- Alemanha. Grã-Bn1anha, 
França, Estados Unidos, ltãlia, 
Japão e Canadá- mais a Espanha 
eaUniàoEuropéia. 

O PPG·7 existe desde 1991. 
Quando foi lançado. prevía-ee 
investimentos de USS 1,6 bil 
hãc AIII! agora, eles atingiram 
USS 33B milhões- 90'11o deles· 
doados pelo grupo dos sete pafs 
es mais ricos lG-7) e União Eu 
ropiht - para financiar mais de 
300 projelos na Floresta 
amazõnica e na mala atlãntlca. 
Como contrapartida obri 
gatória, o BrasU enu-a com cerca 
de io, dos financiamentos. 

•01dlalwta~'fOIDl'lcondlçlc> 
cusslo,dlmlnuluopercentual - -~--- .-,;.·~·~;;~~~P,,'Jl"ii ~':':c':.:.r1ttmt•,.,.._,S01 

dasre.servude~pan~na ,~a,..,..lllppOlllriii~mnt~I' •l'lnnklrat~Mrilial!IOl"Wct. 

st!lrutaladaamalorque- ~:~~~~~~je-:: ~J,•;:,:.=~ ::=::,.~!°=:=.:::a Eda·de-braçoen~produ- deconverslolntroduzfumu- ~.~lf",;.....ltplpoia•.llwldl. •-~ p(irltasMlltlrP.PvmitlrodesJcom.ntodl 
' toresagrfcola9eosambl- dançaslnaceitávelsparaamaio- dl!JdDc.ck•~**'•ulolllÍldii- · .....,.t1omi,,la.-wt1a1. 

:~=:U~'!~~: ~~~~~~3:1:u~~ v.·=~~a::~·llft~- 
testalBraslle~emvigordesde prtendeuasONGseosparla- ; _...._,~du:inp\oaooa ·: 
1965,paraawnentaratrea dee- men1atet ambientalistas rota t':I •AradlopraemçlDptiTl'llllentt6:iq.ilb t•fttrmltltqu.utiillbllzadtCllmD~i.,al. ,-.: , •A1rtadeprese~pmN,Mntenfopode '.=:=~~~.:r::=::i~=:~~ à =-~=.~~·IICD9Qar:::.~~~~ .. ; :r~~~~~~de 
ambfeotallstas,por1uavu, greuo-seisdJuútels. · lertl•,.""'~ . ~ malrlta~tmedlclrllb 
achamque1aJsmudançasvlo A WWf - Fundo Mundial . •-'exlzlndademervalepJ,pan.tocma \ •IMndOll:ltllJllfl"'-'.d25t.ctar.. • •EuapropasuhnestlmulDu,f- 
resultunoftmduDort:stasna- ~taaNatureza-eoln~tltuto ~ WTU.l~«-an..hodl j ,. cbstm"U1WT1aameaplnom.rkl 

-;- lh'u, com aconseqOente perda do-Ambiental (ISA) sairarn ~1 ptoprilàde blocivenldide 
derecursosnaturats.comotgua emcampoeconsegu1ramad1ar ·.~. IHiica-rmtdpno,ldodelllldbpsa. : •Niofib"'"anhtllrm.ittas.mu,rwt~ •Empn>p01a.11pfla.napr1tio.msobnc:iç1D 

J esolosférte\9 Acurtopruo.os a votaçlo com a ajuda da :·J ,..,..,.IIUCI , .t.ldempniceuospmd•iteu-ltOl'lb d"ertwpençf,offtruirTtg11brmenl9l 
, fuende\rospodematétenuão. senadoraMadnaSUva{PT-AC). • •. judlduli~••rn\c,r · desniladlnn~nDrmmte '~3;:u~:ª:S::i:::~~. ~~t~:~~'!'c~~~~~aª~~:: ·:~;:: '.~~~i$·~l,í·!{;'· .. ;;;1f~t"· •• · f e af 01 ativistas t!m motina net para pressionar o governo. ·t1t:(.: \ ~:1.~,;p,.: t,;·. !; )· 1( .;:;,:~ • ,, • 
r ~espernear. · Jftomegulramretirardoproje- .; 1 · ,.: r,; i, ~., , ,!,,;;., .·,7-~~ • 
; fat~:::~;~~s!::;ie;J:. :i~:0~~~1:~;~~:1- ··>;;! ~·:·.'l.'S~r::.~.·:·· _,;, 
, l'FLdo Mato Grosso. e Moaclr tertor l aprovaçlo da nova 1 Mlchele,o, do PMDB do Pano!. lei, mas 
1 l!.te1 tentam, atravls do Projeto 
\ de Lei que transformui a MP 
em lei, mudar as regras que de- 

f ~:~1: ~f~!~;:e~~~~~~r;Jd~~ 
desagradam as Organluções 
Nlo-Govcrnanienlals (ONGs), 
t,6em em rlstofontu lmpor 
tentes de Rnanclamento para o 
pr0Je10 de desenvolvimento au 
t1nustent4vel dos recursos nat• 
urals e deixam o ministro do 
Melo Atnbiente, Sarney FIiho, 
em slluação, no m(nlmo. ccn 
sttangedora. 

A hbMrla de questloamblen 
tal bmUetra está multo mim lig 
ada lls pressões inlernaclonais 
do que a uma tomada de con 
sciência nacional Em 25 de Jul 
ho de 1996. opresldentefeman 
do Henrique Cardoso, presslon· 
ado pela grita geral da Europa. e 
Es1aOOs Unidos de que o Brasil 
estaria ameaçando asohnM,-!n 
da no planeta, assinou a 
prlmeira versão da atual Medida 
rrMb.órta que rege o melo am- 

. _ biente, ampliando o percentuaJ 
. minimodeDot?Staasttprotegi 
. do. As chamadas reservas 11ais 

~ ;a=~~ã==:: 
· ra1s na, regiões None e norte do 
Centro-Onte )>assaram de 50'IL 

; para80%. 
O perigo era o treSCtmento da 

- taxamEdiaanuaJdedesmata. 
- men10,queeml991ern.delJ.130 
, km2. De 1992 a JS!H, essa taxa 
- chegoua 14.896 km2, segundo 
, dados do Instituto Na.danai de 
'. Pe,quJso\j!spadab<INPE!. 

Da!Pô\tlldessaMPfoireedJ. 
lada mais de40 vezes. Sua ülti 

. ma verslo, 1queestf emdls- 

A assessora do Insttunc 
S0cioambien1al USAI.Adriana 
Ramos, considera íneceitãvel que 
o ptof eto de conversão da Medida 
Provisória 1.885 tenha sido 
gestado na Casa Civil do Palácio 
do Planalto. Pior: sem a presença 
daso,ianlzaçõesambkm1a.llstas. 
Ela disse que ouviu de pessoas 
ligadas: à Coníe<leração Nacional 
daAgrlcuhura ICNAI que esta 
exclusão foi natural, porque o 
governo teria barganhado com os 
rutaJLstas o apoio deles à Lei de 
c.rlmesAmblentaLs, aprovada em 
1998,em trocadoapoloàrcfonna 
no QSdlgo Florestal. "Se Isso é 
vctdade. l! uma ll1>C4absurda. O 
governo aumenta as multas para 
os crimes ambientais mas agora 
quer, simplesmente, eliminar os 
crimes". O deputado Moaclr 
Micheleto conua-a1aca e dii que 
não vale à pena discutir com 
esses representantes das ONGs. 
"Silo pessoH que nunca 
dormiram numa fazenda, nllo 
emendem nada de agricultura", 
afüma 
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Disputa atrasa votação da lei florestal - 
diciais julgadas e pendentes. "A lei 
teria, se fosse aprovada como está, 
um efeito retroativo. o que fere o ato 
jurídico perfeito", afirma Lima. 

Autor do projeto, o deputado Mi 
cheletto contesta as acusações. Ele 
diz que o produtor poderá comprar 
uma faixa de terra para compensar o 
uso em área de reserva legal de sua 
propriedade. "Criamos o condomí 
nio na área rural". afirma. 

Segundo ele. o projeto era pata 
garantir maior produtividade ao pe 
queno produtor. "Não li:í !'ª'' 110 

mundo que cn- 

Se aprovado, texto reduziria reservas no Cerrado e na Amazônia 

Mauro Zanatta e Juliano Basile 
de Brasília 

Uma queda de braço dentro do 
governo está adiando a votação do 
projeto que permite aos produtores 
rurais a utilização das áreas de reser 
vus'lcgais e permanentes para lavou 
ras. A previsão inicial era de que o 
projeto fosse votado hoje no Con 
gresso. Mas os ministérios do Meio 
Ambiente e da Política Fundiária jo 
gara111 junto, para derrotar o Minis 
tério da Agr iculnuu por meio de um 
aco1 do com o, 1 ídc1 e-; da bancada 
1 ural i '-la e ncuhunun conseguindo 
ali asar a voiaçãn. 

J\ propo,ta dr alteração do Cú<li 
go Florestal Hrasi lciro na Comissão 
Mista de Meio Ambiente <lo Con 
gresso vem sendo extremamente cri 
ticada pela" organizações não-go 
vernamentais (ONGs) ambientalis 
tas e. agora. deve passar por uma 
análise da câmara técnica do Conse 
lho Nacional do Meio Ambiente 
(Conanuu pata a elaboração de urna 
nova proposta. O projeto atual rcdu 
ziria a área de reserva legal de 50º/<' 
para 20'~ 110 Cerrado e de 80% para 
50':'r· a Amazônia. 

Entre outras coisas. acusam 189 
ONc;, atnbicntuix. o projeto do de 
putado l\ loacir l\l ichclcuo ( Pl\108- 
PR) abriria caminho para a revisão 
de tuda, a, i ndcuizuçõcs e desupro- 

ONGs ambientais 

priações executadas pelo governo. 
Atualmente, as áreas de preservação 
permanente não entram no cálculo 
das desapropriações porque são con 
sideradas áreas de proteção e não 
podem ser utilizadas com fins eco 
nômicos. Além disso. defende a 
Procuradoria Geral de São Paulo, as 
áreas hoje consideradas rurais pode 
riam passar a ser utilizadas como 
áreas urbanas. Os tribunais vem di 
zendo que o estado não precisa pa 
gar pela desapropriação de todas cs- 
sas áreas. 

"Co m a nova 
lei, o estado seria 
extremamente 
pr ejudicado pelo 
efeito retroativo 
da medi da", diz 
André Lima, ad 
.!'.._ogado do lnstitu: 
to Soc10ambiental 
(ISA). "Isso aumentaria as indeniza 
ções por conta da expectativa de lu 
cro da áreas." 

Segundo cálculos preliminares 
das organizações não-governamen 
tais, poderia haver aumento entre 
30% e 40% nos valores das desapro 
priações. "A indústria das indeniza 
ções seria altamente beneficiada". 
argumenta Lima. Segundo ele, os 
valores poderiam aumentar cm até 
dez vezes nas centenas de ações ju- 

abriria caminho para a 
revisão das 
indenizações e 
desapropriações 

~e-;q• xu a úr c a 
p r o d u t i v a cm 
20'}··. c1111ca. O 
projeto também 
dispensa a prc 
servaç ão de re 
servas legais em 
áreas maiores de 

dizem que projeto 

25 hectares. 
A proposta do deputado pura 

naense tem apoio da bancada rura 
lista e da Confederação Nacional da 
Agricultura (CNAL A Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná 
( Faep ). por exemplo. chegou a pro 
testar junto à Casa Civil por causa 
de ações civis pública, do Ministé 
rio Publico questionando a ausência 
de 20(} de mata nativa tia, proprie 
dades rurais ela região. 

- - 
- 
- 



r ' Em debate, 
a reforma do 
Código 

1Florestal 
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lação no dia 23 de novembro e é 
motlvodosatuaisproteslosdas 
ONGs (Organizações Não-Go 
vernamentais). 

Ruralistas e 
ambientalistas 
discordam entre si das 
mudanças previstas para 
o código brasl lelro, Aqui, 
eles discutem seus 
pontos de divergência e 
de concordância 

Expansão agrícola 
Tentando encontrar pen 

tos de convergência, amblen 
tallstase ruralistas concorda· 
rarn que alei precisa ser mais 
flexlvel. e adequar-se às dife 
rentes regiões. Concordaram 
também que Mata Atlântíca e 
Floresta Amazônica devem 
ser totalmente preservadas. 
A discórdia foi total no que se 
refere ao cerrado, segundo 
maior biorna brasileiro, que, 
segundo dados dos ambienta, 
listas, teve cerca de ao,~ de 
sua cobertura devastada. 

Dados do lnsllluto Socícam 
biental mostram também que 
a produção agrícola cresceu 
H,~ nos últímosdez anos e que 
a área agricultável ullllzada di 
minuiu 12~~. Portanto, segun 
do Capoblanco, não seria ne 
cessário converter mais área 
de floresta para produção agri• 
cola. Hafers nâoccncerdn e diz 
que precisa derrubar mais 
áreas de cerrado para garantir 
a prudutívkladeugrlcola, 

V1•ja a seuulr os prtncipnls 
trechosdo debate: 
JT-Opanlo princlpal dr'dl· 

, m i,:l?ndal!nquunlud,," •~"cr 
pruservudu, Jlá a1c11111 outro 
puntn que seja mais lmpor 
lan te do que esse? 
Luiz Hafers s Nós, ai;ricnl• 

tores, que aflnal de contas so 
mos ecologicamente respunsá 
vels.estamos na linha de fren 
te, estamos pelejando l.i no ma 
to. Mas somos constantemen 
te acusados de Irrespousahlll 
dade, Eu acho que Isso é um 
desperdício .. Bu discordo do 
Capoblancoem uns 20,,, e nós 
ficamos discutindo esses 20•. 
e111 vez dos 80~ •• O que existi, 
na realidade é um choque cul 
tural, ainda que os objetivos 
sejam muito parecidos. 
JT- Quais são esses 20,~ 

em que os senhores diver 
gem? 
Hafers - Primeiro, é a atitu 

de.Achoquenôsdevíamosmui, 
lo mais desmanchar o conflito 
do que agravá-lo. Por exemplo, 
a Rural vai lançar no ano que 

Ficou para março a votação 
do projeto de conversão que al 
tera o Código Florestal. Um 
acordo feito de última hora en 
tre a Casa Civil. a oposição e os 
parlamentares ruralistas, por 
pressão de entidades ambienta· 
listas. garantiu a nova votação 
e, conseqüentemente, mais 
urna rodada de negociações. 

1 A proposta de reformulação 
do Código Florestal, elaborada 
pelo deputado Moacir Mlchel 
lcto (PMDil-PR), que seria vota 
da no Congresso, permitia a 

. um fazendeiro compensar a 
1 perda de área da reserva legal 
: em sua propriedade coma com- 
pm dr uma outra terra, que te· 

[ ria de ser mantida intacta para 
, cu m prir a l'Xii;rncia. Essa nu 
\·a litl'a pcult.·a !t\!<,Cratl•forn do 
1-:stado ,la fazenda, mas deve, 
ria estar na mesma bacla !tidt 11- 
1,:1 :iflc.1. {J füll'lllll!Íl U pudt•I ia 
:.uubl!UI ~u ll'llli,ar parte de re 
sorva lt·i:;11 de outra pessoa. O 
1le11uladusui;eriu que a recom 
pusiçâo por plantlu ou regene 
raçân nunu ai ocorra a cada 
niênío, numa área equlvalen 
tea 1/30 da área total, 
No caso de plantio, a propus, 

la permite que sejam utiliza, 
das espécies exóticas, como o 
eucalipto e árvores frullfcras, 
para recompor a reserva legal. 
Crttlcada pelo ministro do 
Meío Ambienle, José Sarney 
Filho, a proposta de anistiar 
proprietáríos que desrespeita· 
1:1111 o côdii:u antes da aprova 
ção das mudanças fo I retirada 
do projeto de conversão, 
Para us ambientalistas, o 

perdão da ,ti vida ambiental, a 
:·cdução da reserva legal e sua 
substiluiçãu por pinus e euca 
hpto, a compensação e a dedu 
ç;1o das áreas de preservação 
permanente são atrocidades 
contra o meio ambiente. 
Jâ as ruralistas dizem-se 

protetores ambientais, mas 
são rotulados de desrnatado 
res peln sociedade. 
Para dlscuttr os principais 

pontos de rllvcrgêncln na lei de 
conversão do Côdigo Florestal, 
oJornaldaTardeconvldoure 
P.resentanles das duas classes ! 
para um debate. Luiz M.S. Ha- .\ 
Iers, pres ldente da Sociedade ~ 
Ruralürasüeíra.e Jeséde Sam- J 
paio Goes, diretor do Departa 
ll!enlo de Meio Am~lc_nte daSo- , , Eles dizem que nós 
cíedade Rural Brasil;eu-a, repre- queremos aumentar o 
sentantes dos ruralistas, deba- desmatamento· dizemos 
teram sabre o assunto por qua- • . . 
sii três horas, na semana passa- que eles querem diminuir a 
da, com João Paulo Ca poblan; área plantada,, 
co, do Instituto Socloambien, 
tal; Mar10 Maniovanl, da SOS (ll&ll 1u.11ar,111 
lmifa Al!ântlca, e Roberto 
Klshlnaml, do Greenpeace. vem uma campanha multo 

11rande. chamada "Fogo e 
Agua". Nós somos vitimas do fü. 
go e vitimas da destruição da 
água, Tenho a impressão de 
que é um assunto absolutamen 
te convergente. A erosão tam 
bém é um ponto em que esta· 
mos de acordo, soque damos 
mais importância a isso do que 
osmovimenlosamblentalistas. 
JT-Vamos11osconcenlrar 

nesst>s20% de dl vergênclu, 
llafers - Outro problema 

muítograveéa questâoda Ama 
zõnla, F. muito mais estratégica 
do que ecológica. Hoje, tmlos 
nús temos absoluta certeza de 
1111c podemos fawr uma utlmí 
nístraçâosustentadada Amazó 
nia, extremamente Inteligente, 
Mas ainda existe um conllilo 
multo grande. A agrtcultura 
saiu dr. urnslstema patrnnonla- 

AtuallzaçãB 
O Código Florestal em vigor 

é de 1965 e precisa ser atualíza 
du, O código foi alterado por 
melo de Medida Provisória em 
W96, na tentativa de conter os 

1 Ué.<111a1nmcntosrccontes,reg1S, 

1 

Irados em Imagens de satélite 
de Ul95, quando a Amazôniaper 
deu 29 mll km' de florestas num 

1 
só ano. A MP ampliou o limite 
das reservas florestais legais, 

. dentro de propriedades rurais, 
! Ileso•. paraeo~ •• na Amazônia, 
u de 20'• para 50~i no restante 
do Pais. !lc~•lc 1996, a medida 
fui I eL,li tada CCIUI de 4U VC7es. 
lllas um outro projeto t!e lei foi 

, proposto na Comíssâo Mista do 
' Congresso, que o discntlu ape 
nas com lhleranças ruralistas. 
Fui essetextouue qua~P füiil \'O· 



lista de extração, em que se der 
rubava o mato e ensacava a fer 
tilidade em café e em capim, pa 
ra uma agricultura de conver 
são. Hoje, a agricultura de con 
versão centra-se no cerrado. 
Outro ponto em que nós discor 
damos é a maneira de colocar 
as coisas. Eles dizem que nós 
queremos aumentar o desmata 
mento e nós dizemos que eles 
querem diminuir a área planta 
da. Hoje, pela lei, ê 50 e 20, e a 
idéia é aumentar para 80 e 50. 
JT-Qualaproposta? 
Hafers-50% na Amazônia. 

Acho que 50 na Amazônia não 
vai nem modificar, porque a 
Amazônia não vai mais ser 
derrubada pelo simples argu 
mento de que não deve, não po 
de e não resolve. A grande fron 
teira agrícola mundial é o cer 
rado e nós somos os únicos 
que temos técnica para isso. 
Então, acho que !!ÓS podíamos 
concorda!' 110 que é possível e 
discutir o que discordamos. 
Mas somos constantemente 
atacados e criticados. 
,JT- Vocês querem que pi 

nhciros e eucaliptos contem 
como reserva legal? 
Hafers=Eu quero discutir o 

caso todo. 'fado eucalipto e to 
do pinheiro que você plantar 
está salvando uma outra árvo 
re. As fábricas de papel foram 
-para o sudeste do Paraná e 
mantêm a água, os bichos e are 
generaçâo de 30% a 40% da flo 
resta. Mas são criticadas por 
um deserto verde. Então, eu 
acho que o excesso de critica, o 
excesso de Incompreensão, o 
radicalismo são negativos. 
JT-l\las, qual é a principal 

divergência, é o quanto pre 
servar? 
Hafers - A minha principal 

divergência é quanto à atitude 
política. O resto nós acertamos. 
l\Iantovani - A atitude dos 

ambientalistas ou dos políticos 
que estão em Brasília? 
llafcrs · A atitude dos am 

bientalistas que, em vez de con 
vencer (é fácll convencer), brí 
gam com a gente. Acho que nós 
somos ma is pareci ros do que ad 
versários. Eu quero demons 
trar que somos parceiros, não 
somos adversários. 

Capobianco-0 potencial de 
parceria é muito grande, mas 
nós temos divergências reais e 
essas divergências são funda 
mentalmente num aspecto que 
cu acho basíantecomplexo, que 
é a dificuldade que o agricultor 
tem de entender a chamada fun 
ção da terra. O agricultor, por 

------------- 

nistrati vo, a fim de que passem 
a cumprir os termos das condi 
ções da presente lei, extinguin 
do-se eventuais obrigações que 
tenham sido mais rigorosas pe 
la legislação anterior". Nós nos 
insurgimos e impedimos que es 
sa aberração fosse aprovada pe 
lo Congresso Nacional. 
Hafers-Proponhoqueagen 

te faça uma parceria. 
Capobianco - Desde que a 

gente tenha como patamar a lei. 
Dentro da lei, nós temos que tra 
balhar juntos, mesmo para me 
lhorar a lei. Mas eu sou agrlcul- 

- .. -- 
uma questão cultural historica 
mente construída no Brasil, 
acha que, a partir da cerca, tudo 
é dele e ele pode fazer da forma 
que acha que tem de fazer. Ele 
tem wnapostura de que é o im 
perador daquele território. O 
que nós estamos discutindo é 
queaquestãoambientalexige 
para que possa ser corretamen 
te equacionada - uma outra con 
cepção do parcelamento do ter 
ritório. O ambientalismo colo 
ca questões novas. Chegamos 
ao Código Florestal. Porque há 
uma divergência? A divergên 
cíaocorrepelosegulnte. O Códi 
go Florestal foi feito inicialmen 
te na década de 30e depois foire 
form ulado na década de 60, épo 
ca em que o ambientalismo ... 
Mantovani-Nem existia. 

lô ? 
f .•. ,, . ~ 
l ~. \ 
1 : ,...., •••• , l 
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S (:Acho que o problema 
é basicamente de 
definição da agricultura 
hoje, de qual é sua função 
e qual é seu papei~ 9 
(Roberto l<lshlnaml) 

Capobianco - Existia para 
a questão preservacionista. O 
ambientalismo estava preocu 
pado com parques. O ambien 
talismo não se preocupava 
com o dia-a-dia. 
Hafers .. Para você ter uma 

idéia, eu visitei o Sierra Clube 
em 1955. 
Capobíanco - O Sierra Clu 

be foi a primeira ONG de São 
Paulo, fundado no final do sécu 
lo passado. Mas era um ambíen 
talísrno voltado para a questão 
da conservação da natureza em 
parques nacionais. Quando o 
cõdigo brasileiro foi feito e de 
pois reformulado, foi desenvol 
vido pelo setor agrícola, não pe 
los arnbíentallstas, Não é uma 
lei de ambientalistas, é uma lei 
produzida dentro do setor agrí 
cola. Ele foi feito para tentar di 
minuir o impacto da agricultu 
ra predatória, obrigar a prote 
ção da mata ciliar, a proteção 
de encostas, de topo de morro, 

ou seja, cria áreas, obrigato 
riamente previstas por lei, 
que têm de ser protegidas pa 
ra garantir água e controle da 
erosão do solo. Além disso, na 
quela época obrigava que 
20% da propriedade fossem a 
chamada reserva legal. Reser 
va legal é uma área que o pro 
prietário tem que deixar co 
mo área natural. Ele pode ex 
plorar, desde que seja de for 
ma sustentável. Não pode eli 
minar. Com esses 20% de re 
serva legal e a área de preser 
vação permanente, que são 
áreas de topo de morro e beira 
de rio, se o proprietário dei 
xasse isso - que em algumas 
regiões na média equivale a 
25 % da propriedade-, nós te 
ríamos no Brasil no mínimo 
30% de Mata Atlântica, por 
exemplo, em São Paulo, Para 
nós, estava ótimo, perfeito. 
Se você pega os ao~;, de cada 
propriedade e. mais os par 
ques, São Paulo estaria com 
,J5°ó, 50% de floresta. A lei 
obrigava isso. O que aconte 
ceu? Foi sistematicamente 
desrespeitada. O processo da 
expansão agropecuária des 
respeitou completamente is 
so e as propriedades elimina 
ram essas áreas na sua gran 
de maioria. Só que a lei no 
Brasil é aquela velha histó 
ria: a lei é lei. Existe lei? "Eu 
sou poderoso, sou proprletá 
rio rural, tenho a minha asso 
ciação, tenho deputados". 
llafers - Não aceito essa crí 

tica. 
Capobianco - Posso fazer 

porque sou agricultor. O que 
aconteceu? Recentemente, as 
entidadesambientalistascome 
çaramaentrarnaJustiça. Olha 
só que coisa engraçada: o Códi 
go Florestal obrigava a preser 
vação ea lei que obriga a recupe 
ração de quem degradou cha 
ma-se lei agrícola, não é leiam· 
biental. Tem um artigo da lei 
agrícola que fala da obrigatorie 
dade de recuperar 1/30 por ano 
para que em 30 anos se recupe 
re a área degradada ilegalmen 
te. Quando as entidades am 
bientalistas começaram a en 
trar na Justiça e começaram a 
ganhar, nos últimos quatro 
anos, de repente surge um proje 
to de lei de conversão do Código 
Florestal, milagrosamente. Por 
exemplo, o artigo 44 diz o se 
guinte:" Fica concedida anistia 
aos proprietários ou sucesso 
res que estejam respondendo 
ou não a ação de q ua!q uer natu 
reza ou mesmo a processo adml- 

, ~ Para ser protegido e 
respeitado, o meio 
ambiente precisa se 
tornar uma atividade 
econômica!}~ 
(José du Sampaio Goes) 

tore não me sin to representado 
pela bancada ruralista. Muito 
ao contrário, tenho vergonha 
quando dizem que aquela ban 
cada me representa, Acho que 
aqueles deputados são pessoas 1 
absolutamente irresponsáveis. 1 
Um deputado que.propõe anis 
tia dessa forma é um sujeito 
que não poderia sequer estar 

1 
no Parlamento. É uma pessoa ir 
responsável que, infelizmente, 
depõe contra a nossa classe de 
agricultores. O que não dá é a 
Sociedade Brasileira acordar 
num dia e descobrir que está 
prestes a ser aprovado um pro 
jeto de lei que destrói o Código 
Florestal e dá anistia a todo 
mundo que degradou. 1 

JT - Dr. Luiz, o senhor 
concorda com essa anistia 
proposta pela bancada rura 
lista? 
Hafers - Não. Isso pode ser 

modificado. Evidentemente, os 
agricultores são pessoas mais 
simples. Por exemplo, os 20% 
que nós temos que manter e 
mais a beirada do rio, isso é ab 
solutamente indispensável. 

Camlla Garcia 
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iNo cerrado!J a 
'maior briga de 
ruralistas e 
ambientalistas 
Os ambientalistas 
querem a manutenção 
dos 50% de reserva legal 
nos cerrados, mais as 
Áreas de Preservação 
Permanente. Os 
ruralistas não abrem 

1 mão de 20% de reserva 

Que a Floresta Amazônica 
e a Mata Allánllca devem per 
manecer intactas, todos con 
cordam-ambientalistas e ru 
ralistas. O perdão às dlvhlas 
ambíentals foi considerado 
até pelos representantes dos 
ruralistas como absurdo. 
Mas.quandoo assunto ê apre 
servacãc do cerrado, por 
melo de reservas legais, não 
há acordo. De um lado. os arn 
brentalistas pedem a manu 
tenção dos 5Ujó de reserva le 
gal mais as Arcas de Preserva 
çâo Permanente (Al'P). De ou- 
1 ru, ns rural ístas, a t~i::amlu ne 
cr-ssulado dr mais terra parn 
a prcduçáu ilfll"icnla, adiam 
([UC 2u~. ue cadu 11ro1,ril'dad1• 
Já ti suüclcnte.mais as Al'l's, 

A generalização ela lei. que 
11111 i tas vezes não permi te que 
se adote polít icas espec il icas 
1>:u·:1 caria rcqiâo, t:1111bé1u foi 
rituda cumo um empecilho à 
preservação, 

Veja a seguir trechos da se 
guuda parle rio debata sobre 
Código Florestal que o -Jor 
na! da Tarde promoveu na se 
mana passada: 
,IT- Coruuo senhor explica 

umaaulstla aos (ll'llCr:.~oh7 
Luiz .M.S. llafers - Explico 

tu111u uma I cação â aeâo. Repi 
to:aspesu,asab>emnmisporme 
do. Todas as vezes e111 que va 
moscouversar, vocês vãoauior 
nal e metem o pau mi gente. Nós 
sabemos tocar roca, não tocar 
percepção. Você não pode dizer 
1111c a Rural seja irresponsável. 
E absolutamente responsável. 
Quero que o Capobianco enten 
ela o seguinte: nós ternos dois 
problemas no Brasil, duas solu 
ções. duas agriculturas: a ai;rl• 
cultura Iamlllar e a cconômlca, 
A agrlcuttura familiar precisa 
ser preservada, não pelo um 
biente, precisa ser preservada 
pela pobreza. Se vocé quiser 
que um sujeita que tem uni ou 
do is hectares faça tudo Isso, não 
val sobrar nada. Vo~é precisa 
convencer a caboclo pobre da 
Importância do meio ambiente. 
Jo.io Paulo Capoblanco-, O 

problema não é o caboclo, é o 
grande agricultor. Sâo agrícul. 
torescomooscnhorct:omoaml· 
nha r:unllla também. O senhor 
concordaeom a reserva legal? 
Haícrs-Concorelocomare 

serva legal, mas não concordo 
com as rosponsnbllidades, 
Capublancu - E da cunser 

vaçõu da área de preservação 
permanente? 
Hufers - Mas acho que de· 

via somar tudo nos 20%. 
Capohíanco - É ai que eu 

discordo. lsso é loucura. 
,José de Sampnlo Gocs - 

Nós lutamos para que as leis 
arnb lentais não se tornem uma 
Constituição ambiental brasl 
Iolra, e sim que tenhamos leis 
que exerçam o controle do 
meio ambienta e da agr icultu 
ra em nível local. Pela própria 
Constituição, o poder publico 
federa! delega aos Estados e 
munícluíos a co-gestão, 
JT-Propriedades de dlfe- 

1 entes tipos devem ter o mes 
mo tmlamenlo? 
Capoblanco , O sujeito que 

comprou a margem de um rio, 
por exemplo, não pode fazer na 
ifa. 

JT- E da margem, que é 
área de preservação perrna 
nen te, para lã ele ainda tem 
de acrescentar os 20% do re 
serva legal? 
Capoblaneo - Ele não pode 

fazer nada porque o que ele 11· 
zervalprejudicar tcdosos agrt 
cultores, mas ele pode explorar 
a reserva legal. Ele não pode 
converter a reserva legal, não 
pode elnuínar, mas pode expio· 
rar, pode plantar írulíferas. 
llaícrs- Não é o que eu en- : 

tendo. ; 
Capoblanco- ~ o que diz o 

Código Florestal. 
Haícrs - O meu café é área • 

de preservação? 
Capcblanco - É lógico que 

não. Mesmo purque nâu ê 
uma área n~adorn de sola, 
não é uma área do produção 
ele biodívcrsidade, 
Hafurs - Mas eu não posso 

plantai· pinheiro, por exemplo, 
Capobianco ~ Claro r111e 

nân pode, 
llní,•1 s - li las você fula em 

frui i r,·ras. 
Ca1111bianl'O A resina lc 

i-:.il 1,•111 <lnis uhj,•Ji\·os 1111111,1• 
mentais. Priuu.'iro. ê uma ru 
serva ,lc recursos, Segunrlu, fa ... 
zcr controle biulóglcn, V,•j:1 
bcm.sún Vnlet111Rlheirnsii:11i 
ílca 2.5•;. elo lcrrilliriu ,t~ S:in 
Paulo, Entüu, 11:m tlO(lt• dei ru 
bar mcsm», O 11u1• olc ,111er dt 
zcróquueu devcrin -cnsklerur 
o Estarlode Sáu I'aulo como um 
todo, nasáreas que sãnagr lcul 
távelsetêm uma boaugricultu 
ra não é preciso ter reserva te 
cal, nas :í.rea, cm que não pus 
~t fcra~rknltura dc lxna reser 
va lp~al, compenso unia pt•la 
outra e na soma tenho t1:,~1:s 
20'ô. lssué lnuceitável.A diwr 
sldade blolõglca do nossu !'ais 

, (iO general ismo 
é um problema, 
devem ser feitas 
diferenciações entre 
osbiomas,, 
lMirla Manton~IJ 

depende exatamente da rhvcr 
sld.ule 1!0 meio amhlente. Ess,1 
propostn é íuvínvol 11urquc h:~ 
1 e o princípio tundamental da 
necesviuade rle proteção do 
ecossistema global do llr,,sil 
comas&Ué.l'itlifércutcse!->11t1cifl· 
chlades, Flcn íuvíáve! p:11 tir 
do prinri1uu rla corupensuçâu, 
cálcu lo, nn eudarnento.Eu pa 
go uma 1 axa, crio ruya lt h-s, 
crio commcrlitles para puder 
compensar a reserva le~al. V<!· 
cê toma isso inadm inistrável, 
JT-E do llonln de vista eco 

nôrnlco é v hhcl? 
Capobianco • Também acho 

qne náo, porque ai vira um cu· 
mércio de colas: cu vou ser mn 
reservador legal, sú ~, ,11 1 er I e· 
serva legal 11a mínhn p1 ouríe 
dade e vuu vender as minhas 
cotas. 

JT-. Vocês concordam que 
têm que preservar alguma 
coisa? 

l lafcn,- tctaro. Eslauios Ia 
la mio das dlv icl.is n111 hic11la is. 



Roberto Kishinami -Acho 
que o problema é basicamente 
ele definição da agricultura ho 
je, de qual é a sua função, de 
qual é o seu papel frente ao cole-: 
tivo. Para simplificar, essadefi 
níção pode ser adotada assim: a 
função dela é na verdadé gerar 
lucro, usando aqueles recursos 
que não são dela totalmente. É 
isso que precisa ter em conta. 
JT-E o que vocês acham 

do generalismo da lei? 
Kishinami - É o tipo de coi 

sa totalitãrla, acho que tem is 
so embutido dentro dela. 
Hafcrs-Elaé prínclpalmen 

tu hurra. Nâo sou contra am 
bientalismo, sou contra as coi 
sas erradas. 
Mártu l\Iantovani-0 gene 

rallsmo é um problema, devem 
ser feitas dilerenclações entre 
os b:0111as. 
Capub iuu co Discordo. 

Arho quo n l'l'gra gl'rnl tem ele 
vnlt-r. 'l'em que ter, cumu é a 
ll'gislaçiio da Mula Atlánt ica, 
por oxumptu, as chamadas 
sogmontaçúes \HH' região ou 
por hiomn.Mas discordo rndi 
ra:m<•ntc rio que o Kishinnmí 
colorou. D:y.crqnc o Brasi. po 
de íur uma Iogtslação que não 
tenha uma regra geral e que 
tudo pode ser resolvido no 
âtnbito do biorna ou do Esta 
dor inviável. Acho que ale 
gislação é absolutamente pon 
dcrrula. Seria totalitária se 
p!·l:visse_!iQ";, ela propr iedade 
intcirn. Ao contrário, ela for- 

- ::ece ao proprietário muitas 
. ,j possthllldades de fazer o ma- 

11Pjo disso, o ajuste. Por exem 
plo. dentro ele uma mesma ba 
cia hidrográfica, tem de ha 
ver um entendimento. um 
acordo entre os prnpr letá 
rios, para que façam o tal do 
condomínio, juntem a reser 
va legal e façam um acerto en 
t re proprtedndes. Acho perfei 
to e a lei permite isso. 
,JT-A posição da Rural.so 

bre o general ismo da lei. 
Hafers - A lei fala da reser 

va legal, a área ele 20ºó onde 
não será perm! tido n corte raso 
e em que o sujeito vai ter de 
manteruma Ilorestn. Está erra 
do. Nôs temos biuma que não é 
tlnresta, A lei i! hurra, comple 
tamente hurra. 1~m todo caso, 

vamos falar da lei da compen 
sação, que é uma coisa ótima. 
Vamos pegar um município 
que tem várias propriedades 
pequenas, de 10, 15, 20 hecta 
res. Ter 200 pequenos pedaços 
de meio hectare não vai resol 
ver bíoma nenhum. 
JT- Resolve preservar pe 

daços pequenininhos? 
Hafers - Fragmento não re 

solve. 
JT-Do ponto de vista am 

biental, faz sentido? 
Capobianco - É que não 

funciona assim. Esse é.o pro 
blema. Conheço a região de 
mlcropropr ledades cio paraí 
so de Santa Catarina. Os ca 
ras têm os 20%, só que juntam 
na área de reserva legal e é ma 
ravilhoso. É uma região alta 
mente conservada. Não é as 
sim como ele está dizendo, 
que você bota um pé de árvore 
e é ai a reserva legal. 
Jlafers-Sou a favor da com 

pensação. 
Capuhianco - Em que esca 

la. microbaclas? 
Hafurs -vAcho que tem que 

fazer a compensação. É me· 
lhor para todos e cria maci 
ços. Acho que os 20% englo 
bando tudo é uma coisa abso- 
1 utamen te aceitável e desejá 
vel. Não é o ideal do ponto de 
vista de vocês, mas tem vanta 
gens enormes no sentido de 
ganhar a colaboração do la 
vrador. Todo mundo concor 
da com 20%. Agora, 20% mais 
100 metros, mais isso, mais 
aquilo, o sujeito começa a Ia 
zer conta e acha que não vai 
sobrar para a casa dele. 
Capobianco - Uma coisa 

são as áreas já degradadas, ou 
tra coisa são áreas ainda não 
degradadas. Para as áreas ain 
da não degradadas é 100º~. Por 
exemplo, a Mata Atlântica é. 
!00 % • não pode derrubar nada. 
Hafers - Estou de acordo, 

nem precisa. 
Capobianco - Cerrado e 

Amazônia não pode derru 
bar. Nós estamos falando ago 
ra das áreas que já foram de 
gradadas. 
Hafers - O que vocês que 

rem no cerrado? 
Capobianco - Cem por cen 

to de conservação cio que so- 

brou,já que sobraram 20%,. O 
que a lei diz hojeé50%. 
Hafers - Aí também vem a 

impressão do trouxa. O sujei 
to que não derrubou vai ser 
penalizado. Agora estou pen 
sando na minha zona, que é o 
oeste baiano. Vocês acham 
que não pode derrubar nada 
no oeste baiano? 
Capobianco - Essa é a mi· 

nha opinião. O que a minha 
entidade defende é zero por 
cento de desmatamento no 
Brasil. Não é mais necessário 
converter floresta para a pro 
dução agrícola. 
JT - O senhor concorda 

com Isso? O Brasit precisa da 

, li A diversidade 
biológica do nosso País 
depende exatamente da 
diversidade do meio 
ambiente,5 
(João Paulo Capoblanco) 

Amazônia para produzir"! 
Hafers -sNâo. mas cio cerra 

do precisa. 
JT - Mesmo esses 20% do 

cerrado que sobraram, você 
acha que é necessário utili 
zar? 
Ilnfcrs - Por exemplo. se eu 

tenho uma fazenda com 20% de 
cerrado, não devo derrubar os 
ses 20%. De acordo com a sua 
von ta de, o que acontece no oes 
te baiano? 
Capobianco - O que é área 

não-convertida não se conver 
te mais. 
,JT- O senhor acha que é 

necessário durru har- mais 

área de e.errado? ., • 1 
Hafers- Se eu acreditar que 1 

vai passar uma lei a partir da 
qual não pode mais tocar no 
cerrado. vou amanhã lá. 
Capobianco - ,Já existe a 

lei, ela prevê preservação de 
50% do cerrado. 
Hafers-Entãojá vou derru 

barrio•ó, em vez de ir devagarl 
nho, É inaceitável 50% do cer 
rado, tem que ser zuss maisrio 
e essas coisas. 
JT- O que o senhor suge 

re é 20% de reserva legal 
mais a área de preservação 
pcrmunente? 

Hafcrs Ê. Dizem que o ccr 
rado ó terra barata. tem muito, 
d,i para tocar. Agora. 50°:, não 
é aceitávol. Nós precisamos Ia 
zer uma lei 1:11c atenda o máxi- 
1110 possível a todos os Interes 
H'S. Quero ver se vocà vní che 
gar a Bahia l' dizer: .. l'orqm- o 
l\Jato c:rosso tlt'ITllhou. \'oci• 
nâu vni p111h•r1IPrrt1har··. 

,JT Mas nús pvrmauece 
mos com 11111 problema. l\ les- 
1110 rveuperuurlo 20% cm eu 
da propriedade, ficamos 
com II problema de doscoutr 
nuiclaclc que ucnlogicatnen 
te mio Iaz seu tido. 
Mantuvan í - Para isso. te 

mos aquela proposta da micro 
bncia . 
Ilufer s Quer ver outra 

coisa'! Se \'OC~ tor a favor da 
caça, metade do cerrado vim 
n-scrva. Se vncós runcnrdn 
n·111 com a caca. o cerrado vi· 
ra uma beleza . 
JT-Todo mundo concorda 

qu« a mauuira como foi len 
tada essa mudança ele lei es 
t:i errnda. tanto na forma 
quanto 1:0 conteúdo. 'J'oclu 
mundo concorda também 
que para uma lei, um Código 
Florestal, servir melhor a to 
das as causas tem ele ter um 
~rau maior de flexibilidade 
do que ele tem hoje? 
Caneblnnco - E'.e tcn: de 

usar os instrumentos moder 
nos ele gestão ambiental. 
Goes=Mas. para ser protegl 

doe respeitado. o meionmbleu 
te. precisa se tornar uma ativi 
drule económica ou não se faz a 
preservação. 

Camlla Garcia 

u 
u 
,:> 
u 
w 
u 
w 
u 
v 
w 
1,....) 

v 
w 
'-4 

w 
w 
u 
t..J 
u 
Q 
w 
u 
u 
~ 
u 
r...J 
.._J 

V 
u 
~ 
v 
i..-) 

\,,.) 

u 
w 
W 
1..,) 

u 
~ 
I,.} 

u 
0 
0 
\.J 

V 
0 
~ 
w 
r.....) 

V 
w 
u 
1,,.) 

w 
0 



. \ 

n 
("'\ 

r 
r. 
n 
0 
("'\ 

0 
r ,-... 
0 
r- 
ê' 
("'\ 

r 
(' 
r: 
(' 

0 
r 
r 
(" 

r 
("I 

("\ 

r, 
0 
0 
n. 
0 
("', 

('\ 

0 
r. 
r: 
0 
('"I 

0 
r. 
r 
r- 
r- 
0 
0 
r 
r-. 
0 
0 
0 
r 
r, 
(' 

r. 
r,. 

'4 "', TI l U r 0 

~ Documentação 
-f/\\ 

'0C1CAMB1fNTAt. 

Fonte O ~5P 
Data - O -1 / O cl f dlooo _Pg A A_l_ 

- loo Class. 

Anteprojeto do Código Florestal é finalizado 
Ministério do Meio 
AmbienteeONGs 
elaboraram texto 

altenzativo 
LIANAJOHN 

A mblentalistas finalizam 
hoje a primeira versão do 
anteprojeto de lei que pre 

tende. alterar o Código Florestal 
de 1965. Ao lado de representan 
tes do l\linistério do !\leio Am 
biente, das ONGs lnslituto So 
cioamhiental, Funatura, Rede 
Matn Atlântica. \VWF e 
Grcenpeacee convidados do Mi 
nistério Público de São Paulo, 
trabalharam cm janeiro no texto 
alternatlvo, cumprindo o acordo 
firmado com deputados e rural is 
t as. em dezembro, após intensa 
polêmica. Os ruralistas haviam 
apresentado, na ocasião. um pro 
jeto de lei que permitia a explora- 

CoNGREsso 
RECEBERÁ 

VERSÃO FINAL 
· EMMARÇO 

ção comercial das reservas legais 
(porcentagem de vegetação natu 
ral de preservação obrigatória 
dentro de propriedades particu 
lares) e derrubadas em Arcas de 
Preservação Permanente (mar 
gens de rios, mananciais, encos 
tas íngremes e topos de morro). 

O projeto deve- 
ria transformar 
cm lei a Medida 
Provlsória (l\lP) 
n." 1956 (antiga 
n." 1885), que alte 
ra o Código Flo 
restal cjá tê,i reedi 
tada 44 vezes. 
Todos concor 

dam com a neces 
sidade de trans- 
formar a MP em lei, mas díscor 
dam sobre as propostas introdu 
zidas às pressas pelos ruralistas 
em dezembro, sem consultar os 
ambientalistas ou outros repre 
sentantes da sociedade. Na ver- 

são atual do anteprojeto, há 
uma flexibilização do código, re 
lativa ao uso dos recursos flores 
tais das reservas legais, e é previs 
ta a possibilidade de compensa 
ção de áreas, onde as reservas já 
foram alteradas. 

"Mas essa flexibilidade está 
condicionada a 
critérios, não po 
de ser aplicada in 
d i se rim i na d a - 
mente, como se 
previa na versão 
rejeitada cm de 
remhro .•• comen 
ta André Lima. 
do Instituto So 
cioamblental. A 
nova versão pode 

ser lida na home page do Conse 
lho Nacional de Meio Ambiente 
( 11·11·w.111ma.go1•.brlport/CONA 
MA/codigojlorestal.html). A ver 
são final será enviada pelo minis 
tério ao Congresso em março. 
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Confusão no novo Código Florestal 
Produtores rurais temem que proposta 
impeça a expansão da agricultura 
brasileira em favor de interesse externo 
Rormrio Schenmo 
o, ;q,,"' do C....lo 

e omo conciliar os ínteres 
ses dos ambientalistas 
com a necessidade do se 

ttiragrfcolacxpandirassuasfron 
tclras prudurlvas] ll esta a per 
gunta que se la1.em os partlcl 
pautes da Câmara Técnica do 
Conselho Nacional do Meio ,\m 
b1e111c ICunamal quccslá eucar 
ll'gada ,Jc rcdlgrr o nuvo Código 
1 lmcs1.1I hr.isilrhu. N1..,1c1kba1c, 
h,i aru,açi,1•s dr todo I ôp<L /\ ( :.111- 
í,•<l,•r:ição Narinnal lia /\grialllll• 
ra rCNAJ, •1m· ra,.p:utcd.11~1111a 
ra, pnr exem 1110, desconíla que 
cxi~1an1 i1111·rcsscscu111ilmicos 
c',(U\U< ;Mir lr:is,lc lmh 

I;,: quando se procura defluir 
a<, ola, de reserva legal 11am a 
,\ma1i111ia, Ccrradn e o resto do 
1•:11, •1u1· o debate fica mesmu 
1·m1"·m1du. Os ,1111bic111alii.t~1s ln 
sisll•rn que de 
\C',(0r dc nu ml- 
1111110 !iun:. na 
Autazúnla l.e 
i:al ,• dr 20% na 
r("giãudu(rr·, 
Mtlr1 t' no rrsto 
dn país, Os ru- 
1;1li,1as. u•Jnt'~ 
,r111a,io, pela 
l:oulrllt•rnç<lc, 
N,1<i1111al da 
,\grJn1i1Ura 
(('.Ni\l,n:inml, 
milt•O) il CX• 
jHr,,.'in "110 
n1l11im11 •• por 
c1u1• ruusldc- 
1am uma "delegação lcgislatlva 
i11de1·idaà auloridade ambiemal" 
cacuamqocparanscstadnsnme 
zõnícos que possuem 1cgilics de 
nuaclu a Lnt;i deve ser de apenas 
211":, .•. 1), ~rautlcs 111mbum1!'i de 
:,uja c.slão cumictu.sücqucagrun 
ue fronteira de expansão agrfcola 
é o cerrado, qualquer restrlção 
pat.1ci,'S é prt·judicial. 
l'ara,\ssurm Doca \'cru11c1. re 

prewntmuc d,t C:NA ua Câmara 
·1 écnira, o llrasil precisa ampliar 
sua produçãu de grãos que, se 
gundo de, estã estagnada cm no 
milhões de rondadas há dez anos. 
"S<i de milho os Estados Unidos 
produzem 24U milhões de 
11,11ckld,1~·. lrmhra. para levantar 
suspcltas de que haja poderosas 
forças econômicas externas inte 
ressadas cm deter o avanço tec 
nológico brasileiro no campo da 
·"!ja. Os agrlcultnres brasileiros 

acreditam que íoram eles que re 
cuperaram o ~olo degradado do 
cerrado aodl'scnvulvcr tecnelu 
gias agrfcolas competitlvas no 
mundo inlciru 

As dtvergênclas conceituais 
chegam a locar em questões de 
principio para os ambientalistas. 
Vcmnezargument.aquealdéiade 
reserva legal é uma anomalia jurí 
dica que não existe em lugar ne 
nhum do muuda. Diferente da re 
serv a pc1111a11cn1e, que é lógica e 
acr11;\\ cl pois é unt problema de 
sobmivêuda. a reserva legal. pa 
ra Assuero, 1cm que ser de res 
punsahllldade do Estado e por is 
to deve Sl'r ímlenlzada, "Do jeito 
11uc estão querendo Impor acaba 
rá por se tornar inócua, pois não 
há como líscallzar tantos dctalh 
es", Vcronez acha que é "preciso 
serenidade paraducunr o nosso 
futuro, o l'moduuali~um vai pre 
judirar a "b"kul1ur.1 cu llr,t,il". 

/\ Câmara 
Técnica elabo 
rou uma nov a 
minuta, com 
muitos pontos 
polêmicos ain 
da cm aberto, e 
estã agora rea 
lizando au 
dicncla• publi 
cas cm vá rias 
rcgiiK"ô do th1fs. 
Na semana 
pa,,adJ, o gru 
po pnrticipou 
de debarc em 
1,1,ut,IUSe Nalal 

111 
Reunião em CUíítib.l 
1011 
Rt1.C1ill)tm8r11!11i. 
1111 
Reun~o em Slo PJ~lo 
Ol/Ol 
Rwmlo do Co,wn>,tm 
Br1iUia 
0310) 
l\c!unilo cem a Comli.do 
Mina do Congrt .. u.o p~n 
condu>Jo do, tr.>b.iho1 

para lentar um 
acmdo mais amplo solne o~ prin 
cipalsltens que modificam o p•o· 
[eto alllcrior proposlll pelo depu 
lado l\loacir M!chclrto (l'Mllll 
rn1. l-orarn escolhidas ainda as 
capitais do l'aran:i, Sãn Pauln e 
llrasJlia l>c)a calendário) para a 
Câmara ccrululr o trabalho que 
será leta,lo t!ia três de março à 
Comi'iSãll Mista d0Crn1grcs'itt. 

Esla neva etapa do debate sú 
fui p,mr,d porque deputados e 
senadores. sub pressão dos a111, 
bientalistas, resolveram suspen 
der a díscussão do projeto de !ci 
de con,·c~o naCu1uiss.io Mlsla. 

Um acordo foi Iechadu cm 
tomo doarugoqoe pre,ê lnccntl 
vos no fluauriamcntu da pro 
dução.nu na redução de hupostos 
lerriloriais, para quem reserva 
rãren maior do que a exigida pela 
lei para preservação ambiental, 
'Iamhém todosaceham que ficam 

proibido o co11cdc l"Jl<.'dcs "'h"'" 
Ea5i raras e que?,sl·jam uriJdn.it,J.s 
de Ulll único CCO\SiSll'ttla, ('lll pe 
r!i;u ou ameaçadas de Cltinção. 
Outro eousensa t'OJl~'glmlct re .• 

fere-se :t possibilidade de regeue 
ração de Ilorcstas nativas cum a 
111antaç,1o de espécies c11ilicas 
{cu111t1 o cucalípto) "como cstra 
trgia de !uduç;,u do processe de 
recuperação 11aturnl: U!<i amlnrn 
tallstas aceitam a idl'ia de 411c 
junto conto curahpto é pu~si\cl 
recuperar a mata nal lva, desde 

que ao couâ-lu não se destrua 
j11n1,1 as 11lan1as n'genemda<. 

O conceito de agricul1ura f,uni 
lur é dcícndido JJOI José Gerüni- 
1nu Hrumaul, rcpreseutame da 
C:onkUcr.açãu N.tciunal dos 'Ira 
h,1lhallorcs na ,\gticultura (Cou 
sai:I. ( con,id,•rudo !Jnuhar urra 
halho executado pelos pnipnos 
111u11rktiirio'-r'Jt1C' ll0%Ja renda 
~t·j,11uiu11da lia alt\ idadca~tfco- 
1;,, ,\ Conrag quer que proprieda 
dcs de a1é4umru módulo< fiscais 
- um módulo pode corrcspon- 

dera IOllhanoNor1eea8hann 
Sul- fiquem isentas de a,crba 
çao da reserva lci:,11 cm rartoríoe 
que seja frita por por meio de uni 
termo de compromisso entre o 
proprietário e o órgão estadual 
de 111,·io a111bielllc. 

Outra novidade apresentada 
prlan,magé que 11oc,1111pu1uda 
1c<cf\a lrgal exigida 1>,t1a pro 
priedades de at~ um módulu üs 
cal ""Íª incluída a reserva 11em1,1- 
nentc-e- matas que ficam próxi 
mas aos riose outras lonle'i. 

O Minisu:rio do ~leio ,\mbicn 
te acredita que com c,1.1, aud1í·n·, 
elas será possncl cunvtruir um 
00\11 Código llore<tal,;:icau·nd,t 
às necessidades nadn11;1i• de 
preservação da uaturcza e aoç 
"º"º~ cuuceltus lt•nu,iuJ!il º"· 
001:'\tamu\ num~1 r., ... e impo11.mu 
dcromcncimcnlu da ,o<.1cd,ule. 
inrlusi1 e do rhamado ,r1ur nu-ai, 
de que o país 11;11, ;m,le jlH'" hnl1r 
lh.• gnranrias para useu Iuturn ·1 

are,umrnta ,\driana ltê11110"i., do 
lnslllulo Soei o Amh1en1at 



Conama vota na f 
4.ª a mudança do · 
código florestal 

Proposta mantém 
mesmos porcentuais de 
preservação exigidos 
por medida provisória 
SIMONE BIEHLER MATEOS 

B RASÍLIA - O Conselho 
Nacional de Meio Am 
biente (Conama) deve vo 

tar quarta-feira a proposta de 
mudança do código florestal bra 
sileiro elaborada por sua câmara 
técnica. O porcentual de cada 
propriedade rural que deve ser 
preservado foi o único ponto so 
bre o qual a câmara não conse 
guiu consenso e a decisão foi to 
mada por voto. 

A proposta da câmara mau- 1 
tém os mesmos percentuais exi- ' 
gidos pela medida provisória em 1 
vigor, ou seja, preservação de 1 
80% das propriedades na área 
de floresta da Amazônia, 50% 1 

na área de cerrado dessa região 
e 20% nus demais regiões. 

Os representantes dos proprie 
tários na câmara técnica pleitea 
vam a mesma redução dos por- , 
centuaís prevista pela proposta 1 
em tramitação no Congresso, do 
deputado Moacir Michelleto · 
(PMDB-PR): 50% para proprie 
dades em qualquer ecossistema 
da Amazônia, 20% no resto do 
País e isenção da exigência para 
todas as propriedades com até 
25 hectares. A câmara preferiu 
manter o texto da MP, mas 
abriu exceções em relação à su 
perfície a ser preservada: na , 
área da Amazônia, o porcentual · 
poderá ser reduzido de 80% pa 
ra 50%, quando for atestada a 
vocação agrícola da terra. Em 
compensação, quando a voca 
ção for exclusivamente florestal, 
o percentual pode ser ampliado 
em qualquer região do País, por 
exemplo, na Mata Atlântica. 

IUSTITUTO 
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A proposta estabelece tam 
bém estúnulos financeiros para 
a preservação. Os proprietários 
rurais que preservem área maior 
que a exigida por lei podem ob 
ter no Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (lhama) co 
tas florestais relativas ao superá 
vit, Essas cotas podem ser vendi 
das para proprietários que te 
nham desmatado acima do limi 
te ou para entidades que inves 
tem em preservação ambiental. 

Flexibilidade - Haverá três ti 
pos de cotas, com valores distin 
tos: cotas florestais para preser 
vação permanente ou temporá 
ria, relativas a áreas onde pode 1 
haver manejo florestal, e cotas · 
florestais para Reserva Particu 
lar do Patrimônio Natural (RP 
NP), para áreas permanente 
mente intactas. 

A proposta da câmara dá 
mais flexibilidade ao Código flo 
restal, permitindo maior explora 
ção econômica das áreas de pre 
servação, a partir de critérios téc- . 
nicos. lsso ocorre no caso da ex- ' 
ploração econômica das áreas 
de preservação permanente, on 
de passa a ser permitido manejo . 
por pequenos produtores e ou- ' 
tros projetos de exploração, des 
de que aprovados pelo lhama. 

Uma vez aprovada pelo Cona 
ma, a proposta deve ser enviada 
ao Congresso pelo ministro do 
Meio Ambiente, José Sarncy Fi 
lho, como subsídio aos deputa 
dos e senadores que devem deli 
berar, já no mês que vem, sobre 
a alteração do Código Florestal. 
"A proposta <leve ser aprovada 
pelo Conama porque foi negocia 
da e é muito representativa", 
avalia André Lima, do Instituto 
Sóci~ Ambientãl (ISA). 
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PANORAMA 
POLÍTICO 

Código florestal 
o Certa da força da bancada ruralista no Congres 
so, a Câmara Técnica do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama) procurou tirar todos os 
resquícios de radicalismo de sua proposta de an 
teprojeto para a medida provisória que muda o 
Código Florestal. A proposta está lastreada por 25 
audiências e participação de mais de 7.300 pes 
soas. Será votada pelo Conama na quarta-feira. 

O anteprojeto faz uma re 
visão completa do Código 
Florestal, aborda e aprimo 
ra todas as proposições já 
apresentadas à MP 1.956- 
47/00 em vigor e procura 
substituir o projeto de lei 
de conversão feito pelo de 
putado Moacír Micheletto 
(PMDB·PR), claramente Ia- 

1 vorável aos ruralistas e de 
grande risco para o meio 
ambiente. Depois de apro 
vado pelo Conama, o ante 
projeto será entregue pelo 
Governo ao deputado Moa 
cir Mlcheletto, 

No anteprojeto de Carlos 
Edegard de Deus, secretário 
de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente do Acre, e de 
André Lima, assessor jurídi 
co do Instituto Socioambien 
!al, pequenos produtores ru 
rais têm tratamento diferen 
ciado dos grandes produto 
res. A proposta moderniza o 
Código Florestal, ligando-o 
ao Sistema Nacional de Re 
cursos Hídricos e incorpora 
alguns dos principais com 
promissos Internacionais 
sobre o meio ambiente assu 
midos pelo Governo brasilei 
ro, como a convenção sobre 
espécies ameaçadas de ex 
tinção e a convenção sobre. 
diversidade biológica. 
Além do mais, a proposta 

de anteprojeto procura res 
gatar determinações consti 
tucionais, como a de asse 
gurar a Iunção social da pro 
priedade na parte relativa a 
preservação e uso sustentá 
vel dos recursos naturais; 
preservação da diversidade 
e integridade do patrimônio 
genético do país; proteção à 
Iauna e à Hora, vedando, por 
lei, práticas que ponham em 
risco a sua !unção ecológica 
ou que provoquem a extin 
ção de espécies; e estabele 
ce critérios que asseguram 
a preservação da Floresta 
Amazônica, da Mata Atlânti 
ca, da Serra do Mar, do Pan- 

tanal, do Cerrado e da Caa 
tinga. 

A proposta mantém os 
percentuais mínimos de re 
serva legal previstos pelo 
Código Florestal, que é de 
80% para as propriedades 
localizadas na Amazônia 
Legal, podendo ser reduzi 
dos para até 50% depois de 
ouvidos o Conama, o Minis 
tério do Meio Ambienle e o 
Ministério da Agricultura. 
Áreas de vocação para a 
agricultura poderão desrna 
tar mais, até 50~Y,. 
As propriedades situa 

das em áreas do Cerrado na 
Amazônia necessitarão de 
50% de área preservada, de 
vendo 20% estar situada na 
mesma propriedade e 30% 
em outra, desde que na 
mesma bacia hidrográfica. 
Nos demais ecossistemas e 
regiões do país, o percen 
tual de. reserva legal é de, 
no mínimo, 20% da propríe 
dade. Como se vê, há a pos 
sibilidade de flexibilizar a 
exigência da reserva legal. 
Se um proprietário tiver 
desmaiado mais do que o 
permitido, pode negociar 
com o vizinho que desma 
tou menos, desde que na 
mesma bacíahldrográlíca. 
A reserva legal poderá 

ser utilizada sob a forma de 
manejo llorestal sustentá 
vel, com permissão para 
que haja condomínio entre 
vários proprietários, que 
poderão dizer onde deverá 
ser localizada. 

O projeto de conversão 
da medlda provisória leito 
pelo deputado Moacir Mi 
cheletto privilegia muito 
mais o proprietário rural do 
que o meio ambiente. É co 
mo se ele estivesse trans 
formando o Código Flores 
tal num Código Agrícola. 
Reduz, por exemplo, a área 
de preservação da Amazô 
nia para apenas 50%; e as 
de Cerrado, para 20%. 
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Reserva 
é cl efinida · 

VILMA SILVEIRA 

BRASÍ:...IA - o governo fé~ 
chou em 35% o percer tual de re 
serva legal que deve :;er preser 
vado das propriedades situadas 
em áreas de cerrado 11a Amazô 
nia Legal. O Ministério do Meio 
Ambiente defendia percentual de 
50%. A decisão do governo .foi 
aprovada ontem, por 3 t votos fa 
voráveis e 18 contra, pelo Conse 
lho Nacional do Meio Ambiente 
(Conamn) e não agradou nem 
ambientalistas nem ruralistas. · '. 

O percentual de ~5%, pode 
ser reduzido para 20% por um 
artifício que permite ro proprie 
tário rural contabiliza os 15% 
restantes em outra área na região 
que tenha um excedente de pre 
servação. A proposta de redução 
da área preservada f Ji tomada 
um dia antes da reunião do.Co 
nama, Numa reunião anteontem 
t, noite entre os mi iistros · do 
Meio Ambiente. Sarney Filho; da 
Agricultura. Pratini de Morais, e 
da Casa Civil, Pedro :>arente. O 
ministro c.!o Meio Ambiente de 
f cndia o percentual de 50%:ê -o 
da Agricultura de 20%. Anles. 
mesmo da reunião, o ministro· 
Sarney Filho disse que acataria a 
decisão do govei no. • · · : 

Os ambientalistas não €0íl-: 
cordam com o percentual :Jc: 
35%. "Niio há por <pe ad111iti( 
essa mudança. Vanu» condenar 
toda a região do cerrado à des 
truição", afirmou o ccosdenador 
do Instituto Socio Ambiental e 
da rede de ONGs da Mata Atlân 
tica, João P:mlo Capohi:mco; - : · 

A Conselho Nacional' :dá 
Agricultura j,í se prepara para 
tentar diminuir os j.ercentuais 
junto ao Congresso, onde a deci 
são do Conama será debatida pe 
la Comissão Mista que analisa o 
código florestal. O seor agrícc 
la def ende uma reserva de 50% 
para a área de floresta da Ama 
zônia e 20% para qualquer outra 
região do país. A proposta apro 
vada ontem prevê ainda a possi 
bilidade de as comunidades in 
dígenas explorarem de maneira 
sustentada suas terras. Essa ex 
ploração, no entanto, :;ó poderá 
ser feita com autor iza1;ão do go 
vemo federal, segui1 do regras 
de planos de manejo. Segundo 
técnicos do lba-ua. essa autoi i 
zação será uma ganuuiu para 
evitar que haja degradação ou 
explornção descortrol ida. 
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r: .ti Ambientalistas ficam satisfeitos, mas ::; 

~ ru r: IQ 

agricultores contestam proposta que r- 
~ reduz para 35% a área de preservação (" 

r- 
1 

~ 
Romário Schettino Instituto Brasileiro de MeioAm- r- 

1 
Da equipe do Correio biente e Recursos Naturais Não- 

r 
~ 

Renováveis (lhama). 
r o Conselho Nacional do r- Meio Ambiente (Cona- CONTROVÉHSIA CONTINUA 

0 ma) decidiu reduzir de Cinco meses depois de deba- 
("' g 50% para 35% a cota de reserva tes e audiências públicas realiza- 

florestal para as terras do cerra- das cm vários pontos do país, es- 
{' do localizadas na Amazônia Le- sas modlflcações aprovadas pe- 

tE2 gal. Isso significa, caso a pro- lo Conamu não refletem o con- r,. posta seja aprovada no Cou- senso necessário para sua apro- 
r- v=4 gresso, onde deve ser apreciada vação no Congresso. Os ambien- 

no próximo mês, que cada Ia- talistas aceitaram as mudanças, ' n ~ zenda da região terá que mau- mas os agricultores, representa- 
("' ter intocáveis 35% de suas ma- dos pela C 'onfcdcração Nacional 

OJ tas nativas. Mas a sugestão do da Agricultura (CNJ\), se retira- n Conama não conseguiu serenar rarn ela última reunião realizada 
ri ....;i os ânimos na disputa entre am- cm Brasília. dia 29 de março, de- - 

~ 

bientalístas e fazendeiros. pois de perderem nas votações. :.l:l r. ~ Há outras três novidades ad- Eles queriam 20% de reserva 110· 
0, ~ mitidas pelo Conama. Será restai para o cerrado da Amazõ- 

ttíJ permitido que um vizinho alu- nia. Os representantes do Minis- n gue áreas de floresta para que tério da Agricultura e da Coufe- 
a sua cota de reserva legal atin- deração Nacional da Indústria r: w ja o limite exigido pela lei, des- (CNI), nu entanto, aceitaram os 

("' de que este aluguel seja feito resultados e registraram críticas 
r- 

~~ 

em terras da mesma microba- aos agrlcuhores, 
eia hidrográfica. O arrenda- O texto votado e aprovado foi r: •...•. mento poderá ser realizado encaminhado pelo ministro do 

ri 
~ 

também em área sob regime Meio Ambiente, José Samey ri- 
de servidão florestal, ou seja: lho, à Comissão Mista do Con- 

0 0 Vk=-~ em terra com vegetação nativa gresso que examina o projeto 
é' que não esteja sob a forma de de conversão à Medida Provisó- 

~ 

reserva legal mas que o pro- ria 1956/47, presidida pelo se- r- prietário desejou preservar nador Jonas Pinheiro :PrL-.tl·1T). 
0 por um determinado tempo, Lá, o lobby da agricultura conti- 

mediante registro em cartório. nua representado pelo relator 
r 

~ 
A terceira novidade é a Cota . do projeto, Moacir Micheleto 

r- de Reserva Florestal (CRF). O (PMDB-PR), que vai examinar o ru terreno que tiver uma área de texto final do governo e dizer se ri floresta maior do que a exigida concorda ou não com ele. Pre- 
0 ~- -J. 

por lei poderá receber do órgão vê-se ainda muito bate-boca. ·~~~ ambiental controlador títulos Adriana Ramos, do Instituto 
r negociáveis no mercado finan- Sócio-Ambiental (ISA), acredita 
r. e ceiro. Por último, a área florestal que os ambientalistas foram 

reservada na Amazônia Legal bastante transigentes, mas te- r. poderá ser reduzida para até me que "a retirada da CNA da 
r: 50% onde houver Zoneamento reunião final possa significar 

~ Ecológico Econômico, com o sérios entraves no voto dos 
('\ w 

~ 
consentimento dos técnicos do parlamentares". 

li) r: z w ::::i ro r- N 
<( 
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o u r iii a: a: 
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AGRICULTURA 

Confederação 
prepara ataque 
A tática da Confederação da 
Agricultura está sendo armada. 
"Vamos para mais umfânun de 
discussão. Podemos perder de 11ovo, 
mas vamos brigar pelos votos dos 
deputados e senadores para manter 
o Código Florestal, que determina 
50% de reserva leqa! 11a Amazônia 
e 20% no cerrado", revelou o 
representante da CNA. O problema 
para os ambientalistas é que a 
comissão especial do Congresso que 
examina a medida provisória é 
dominada por ruralistas. 
Representantes dos núcleos agrário 
e. de meio ambiente do PT, do 
Instituto Socioambiental (ISA) e do 
Instituto Nacional de Estudo 
Socioeconómico (lnesc) também 
preparam seus contra-ataques. Eles 
contituiram um qrupa técnico que 
vai trabalhar no convencimento dos 
parlamentares e em uma 
campanha para mobilizar a 
opinião pública. 
Os técnicos afirmam que grande 
parte dos interesses dos ruralistas 
foi atendida, como as cotas de 
reserva legal acima do nível 
exigido que podem ser neqociadas 

no mercado financeiro. 
O anteprojeto do Conama também 
permite que um vizinho alugue 
áreas de floresta para que a sua 
cota da resen1a legal atinja o limite 
exigido pela lei, desde que o 
contrato seja feito em terras das 
mes111a mlcrobacia hidrográfica. 
Essa tese tinha sido defendida pelo 
relator, 110 ano passado, e foi 
criticada pelos ambientalistas. A 
única diferença é. que Micheletta 
pennitia o aluguel de ecossistemas 
diferentes. 

1 O Conama admite ainda que a 
reserva florestal nii Amazônia 
Legal seja reduzida a 50% - como 
defenden: os nini listas - desde que 
a região tenha Zo11ea111ento 
Ecológico Econômico e com o 
consentimento dos técnicos do 
lhama. A proposta do ministério 
prevê uma reserva legal de 35% 110 
cerrado, contra os 20% defendidos 
pelos agricultores. Esse percentual 
foi negociado entre os Ministérios do 
Meio Ambiente e da Agricultura. 
Os ambientalistas defendiam 50%, 
mas foram persuadidos durante a 
votação.(RG) 
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Ruralistas querem evitar mudanças 
que aumentam reservas florestais 
Deputados ameaçam votar projeto que .reduz áreas preservadas 

Vannildo Mendes --- 
e, BRASlLJA. A bancada ruralista 
na Câmara fechou questão on 
tem contra a proposta do Con 
selho Nacional do Meio Am 
biente (Conama) para mudan 
ças no Código Florestal e 
ameaça levar: à votação o pro 
jeto do deputado Moacir Mi 
cheletto (PMDB-PR), que re 
duz para 50% a reserva legal 
elas propriedades na Amazõ 
Í1ia e para 20% as nas áreas de 
cerrado. A proposta do Cona 
ma, que tem o aval do Gover 
no federal, fixava em 80% a re 
serva legal na Amazônia e em 
35% na área de cerrado. 

A medida, segundo técnicos 
do Governo, é vital para evitar 
que se reproduza na Amazônia 

a tragédia ecológica que des 
truiu 93% da Mata Atlântica. 
Ontem, ainda houve uma ten 
tativa de acordo durante au 
diência pública na Câmara. 

Ministro convoca reunião 
para discutir o assunto 
O impasse levou o ministro 

do Meio Ambiente, Sarney Fi 
lho, a cancelar viagem que fa 
ria a Washington. Ele fará uma 
reunião hoje com Micheletto e 
os ministros da Agricultura, 
Pratini de Moraes, e da Casa 
Civil, Pedro Parente. 
Micheletto avisou que en 

trega seu relatório na próxima 
quarta-feira e garantiu que os 
percentuais são inegociáveis. 
O projeto é um substitutivo à 
medida provisória, editada pe- 

lo Governo há um ano. 
Micheletto disse que. seu 

substitutivo tem avanços em 
relação à legislação anterior. 
Segundo ele, o principal é a 
instituição do zoneamento 
econômico-ecológico, parã 
metro que definirá o perfil de 
cada área. Com base nele, a 
faixa de proteção legal pode 
chegar a 100%, se houver inte 
resse ambiental em jogo. Nas 
demais áreas ela Amazônia, a 
faixa de proteção será estipu 
lada caso a caso, podendo 
chegar ao mínimo de 50%. 
As ONGs ambientalistas, li 

deradas elo Instituto Sócio 
Ãriibiental (ISA), desenca ea 
ram uma campanha nacional e•' 
internacional para barrar as 
pretensões dos ruralistas. e 
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Correio eletrônico do 
Senado censura ONG 
Mensagens foram enviadas a senadores 
para pressioná-los a aprovar o texto do 
Código Florestal proposto pelo Conama 
Da Agência Estado 

ri.;, écnicos do serviço de 
1 correio elcn ônico do Se- 

...d. nado bloquearam ache, 
gada de mensagens da campa 
nha SOS Florestas enviadas a 
partir do servidor do Fundo 
Mundial para a Natureza 
(WWFJ. Com o bloqueio, as 
mensagens enviadas estão sen 
do ignoradas pelo sistema, que 
não as remete aos destinatá 
rios. A alegação é que as men 
sagens estariam congestionan 
do o sistema. No entanto, se 
gundo informaram técnicos do 
WWF, até o momento do blo 
queio apenas 345 mensagens 
haviam sido repassadas através 

do WWF - o que não é sufi 
ciente para congestionar o ser 
vidor do Seu ado. 

O motivo real da "censura", 
como estão denominando as or 
ganizações não-governamen 
tais (ONGs) envolvidas na cam 
panha, é que esse tipo de men 
sagem "irrita os assessores dos 
senadores, que simplesmente as 
detetam". A cam anha virtual, 
Õcém,corillmiã or me10 o si 

te do Instituto oc1oam iental, 
Quem enviar pelo WWf; nÕen 
tanto, não ficará desprotegido. A 
organização promete imprimir 
todas as mensagens e entregar 
em mãos aos senadores. 

A Campanha SOS Florestas 
foi deflagrada no último dia 24 

de abril por um grupo de ONGs 
para que a sociedade manifes 
te apoio à proposta do Conse 
lho Nacional do Meio Ambien 
te (ConamaJ para a reforma do 
Código Florestal. Essa propos 
ta, defendida pelo Ministério 
do Meio Ambiente (MMJ\) com 
apoio das entidades ambienta 
listas, foi ignorada pela Comis 
são Mista do Congresso encar 
regada de apresentar o projeto, 
que apresentou texto propon- 

.. do a iedução das áreas de.pre 
servação permanente e reserva 
legal nas propriedades. 

Mas a proposta do Conama 
ainda está no páreo. O sena 
dor Pedro Simon (PMDB-RSJ 
apresentou a proposta do con 
selho para a Comissão Mista 
como emenda substitutiva ao 
projeto apresentadopelo rela 
tor, deputado Moacir Mlche 
letto (Pl\lDB-PH). A votação 
está marcada para a próxima 
quarta-feira. 
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áYiudança no Código Florestal causa reação 

S,arney Filho prepara estratégia para evitar que proposta da bancada ruralista seja 
aprovada no Congresso 

~,ão Paulo - O ministro do Melo Ambiente, José Samey Filho, declarou que vai enviar carta 
para cada todos os parlamentares e se reunir com cada uma das bancadas para explicar a 
proposta do Governo, elaborada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), para 
~~ mudanças no Código Florestal e evitar que o projeto do deputado Moacir Micheletto 
(PMDB-PR) seja aprovado no Congresso. Se isso não adiantar e o projeto for aprovado, 
Sarney Filho garante que o presidente Fernando Henrique Cardoso irá vetá-lo, porque 
representarla um retrocesso. "Vai contra o interesse da sociedade brasileira", disse o 
ministro. 

A aprovação do projeto de Micheletto de alteração do Código florestal, ontem, na comissão 
parlamentar criada para fazer a proposta de conversão da Medida Provisória 1.956-49 em 
lei, deixou decepcionados os ambientalistas que, desde o final do ano passado, lutam para 
que uma proposta mais restritiva fosse encaminhada. 

Caso seja aprovado no Congresso Nacional (por maioria simples ou voto de liderança), a 
área de reserva legal na Amazônia cai de 80% para 50% e no Cerrado amazônico 
especificamente, de 50% para 20%. O texto prevê ainda a isenção da recomposição das 
áreas destinadas à reserva legal para propriedades de até 25 hectares, em qualquer parte do 

.. pais (em estados como Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo isso corresponde a mais de 
50% das propriedades). Além disso, áreas de preservação permanente(topos de morro, 
margens de rios etc.) poderão ser computadas à reserva legal. 

Apesar do ministro Sarney Filho ter encaminhado à comissão a proposta elaborada pelo 
Conama, depois de um processo de consulta em vários estados e apoio das organizações 
ambientalistas, o texto de Micheletto passou em troca da votação da bancada ruralista no 
novo salário mínimo de R$ 151,00. 

Desmatamento 

·Esse desastre é de responsabilidade integral do governo, que mexeu numa lei que está em 
vigor há rr.ais de 30 anos de forma irresponsável", afirmou João Paulo Capobianco, 
coordenador do Instituto Socioambiental (ISA). ·A sociedade civil fez tudo o que pode para 
ajudar o governo a inverter essa situação. Agora, cabe ao governo resolver o problema que 
ele mesmo criou", disse. 

A Medida Provisória 1.946, que dipõe sobre mudanças no Código Florestal (lei de 1968), 
vem sendo reeditada desde 1996. Essa Medida Provisória foi decretada na época como 
resposta do Governo ao desmatamento recorde de 30 mil Km2 registrado no ano anterior na 
Amazônia e aumentou para 80% a área de floresta protegida naquela região. A taxa de 
desmatamento de 1999 anunciada há poucas semanas ficou em torno dos 17 mil Km2. 
·caso da prosposta dos ruralistas seja aprovada em plenário, o Brasil voltará a bater 
recordes de desmatamento", diz Garo Batmanian, secretário geral do WWF-Brasil. 

Segundo Adriana Ramos, assessora política do ISA, a vinculação com a votação do salário 
mínimo acabou dando mais visibilidade ao projeto, gerando indignação na opinião pública. 
Esse fato deverá ser usado pelos ambientalistas, que planejam manter a mobilização contra 
o projeto aprovado ontem. "Vamos fazer um trabalho corpo-a-corpo com os deputados 
através de suas bases em cada estado para correr atrás do prejuízo", disse Mário 
Mantovani, diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, durante o Seminário Internacional 
sobre Tendências Florestais, que está acontecendo hoje em Curitiba. 

A campanha SOS Florestas (disponível através do Portal do Grupo Estado), deflagrada 
pelas ONGs para a sociedade se manifestar a favor da proposta do Conama continua no ar, 
no site de várias entidades. 



R11.mrrui§tas vencem ambientalistas 
Romano Schettino 
Da equ!Pe do Correio 

O s ruralistas venceram a 
primeira queda-de-braço 
com os ambientalistas e 

conseguiram aprovar ontem, na 
Câmara, projeto modificando a 
medida provisória que altera o 
novo Código Florestal brasileiro. 
Com a mudança, passa a ser legal 
o desmatamento de até 50% das 
terras na Amazônia e de até 80% 
das áreas do cerrado. A aprova· 
ção ocorreu sob um surdo pro· 
testo dos ambientalistas. que fo 
ram impedidos por seguranças 
de entrar no auditório da Ala Nilo 
Coelho, do Senado, onde era dis 
cutido e votado o projeto de con- 

versão da MP. ,'/.;, uma batalha, 
Com esta a pro· mas a guerra te· 
vação, a Com is- 1 '4PERDEMOS UMA nho certeza ah- 
são Místa derru- • soluta de queva- 
bou a proposta I BATALHA. A GUERRA, mos ganhar." 
do Conselho Na· VAMOS GANHAR" O pro j e to 
cional do Meio I aprovado fixa 
Ambiente (Co- Sarney Filho, em 50% a reser- 
nama), que era ministro do Meio Ambiente valegal em áreas 
mais flexível. O de floresta e em 
novo Código vai 20% nas áreas de 
a plenário no dia 27 deste mês, cerrado. Na prática, a proposta 
podendo ainda sofrer emendas. diminui a porção intocável da co- 

Até o ministro do Meio Am · berrura vegeta! a ser protegida 
biente, José Sarney Filho. protes- em propriedades rurais. A pro 
tou e garantiu que vai trabalhar posta do Conama fixava em 80% 
para reverter a posição da Cernis- a mata nativa a ser preservada na 
são: "A proposta do Conama é a Amazônia e em 35% como reser 
proposta da sociedade brasileira", va legal para o cerrado na região 
disse o ministro. "Nós perdemos amazônica. 

/ 

Para o deputado Moacir Mi 
cheletto (Pl\lDB-PR), da bancada 
ruralista e autor do projeto a pro· 
vado, não são os burocratas em 
Brasília que vão definir as áreas a 
serem preservadas, 
"São os técnicos, os engenhei 

ros, os biólogos e a comunidade 
que têm que fazer isso, sob oco 
mando dos órgãos públicos lo- 
cal e federal." . 
Samey Filho discorda. "O setor 

rural não deve tentar resolver 
seus problemas, que são estrutu 
rais, prejudicando o meio am 
biente. A agricultura deve buscar 
soluções por meio de mecanis 
mos de financiamento." Ele 
acrescentou que os dados estatís 
ticos demonstram uma redução 
de 10% das áreas de agricultura 
no país, mas que isso aconteceu 
voluntariamente e com aumento 
de produtividade. "Isto nos con 
firma que o problema não é de 
espaço", diz ele. 

SOCOS E CACETADAS 
Nos corredores de acesso no 

auditório, ambientalistas do 
Greenpeace, do Fundo Mundial 
para a Natureza (WWF) e do Ins 
tituto Sócio Ambiental f!SA) sen 
tavam com uma tarja preta na 
boca para denunciar o cercea 
mento. Eles foram impedidos de 
entrar pelo presidente da Co 
missão Mista. senador Jonas Pi 
nheiro (PFL-1\T). 

Mas os ambientalistas. na ver 
dade.estavarn mais irritados pelo 
fato de a proposta ter sido posta 

cm votação no dia em que se vo 
tava o valor do novo salário míni 
mo." Houve uma barganha políti 
ca entre governo e ruralistas", 
acusava Plãvio Montiel, diretor 
do Greenpeacc. 

Mas ele garante que a pressão 
vai aumentar, agora sobre o presi 
dente Fernando Henrique Cardo 
so, para que não reedite a medida 
provisória, cujo prazo de validade 
termina depois de amanhã. Des 
sa forma. Montiel acredita que o 
projeto de conversão aprovado 
ontem perde a validade e tudo 
volta à estaca zero. "Nós não po 
demos aceitar o Código como foi 
aprovado. porque seria um desas 
tre em termos ambientais e eco 
nômicos para o país", diz ele. 

Estudantes do curso de Enge- 

nharia Florestal da Universidade · 
de Brasília (UnB) que tentaram ~. 
protestar contra a aprovação do 
parecer de Michelleto entraram 
em choque com policiais. N.o 
confronto, que ocorreu nas ime 
diações do espelho d' água do 
Congresso, Ricardo Flores Haidar 
levou um soco no olho e Ciáudio 
Rocha dos Santos apanhou de 
cassetete. Os estudantes tenta 
vam plantar mudas de mogno e 
pau-ferro no local. 
Para dispersá-los, a segurança 

do Congresso ameaçou chamar a 
Tropa de Choque da Polícia Mili 
tar. O reforço só não chegou por 
causa da interferência de deputa 
dos, como Nilmário Miranda (PT· 
MG), ex-presidente da Comissão 
de Dlreítos Humanos da Câmara. 
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P • l • o· 'Am. A • roJeto · eva IllaIS nsco a . · azoma 
e Careesc 13.11.97 que a agricultura não precisa de 

mais área, e não será devastando 
florestas e cerrados que resolverá 
suas questões." 
Segundo o ministro, o gover 

no não quer a Amazônia como 
uma vitrine intocável. "Quere 
mos explorá-la, mas de maneira 
racional, não destrutiva", acen 
tuou. Ele lembrou que, segundo 
levantamento na região amazô 
nica, há 165 mil quilômetros 
quadrados de áreas desmatadas 
e abandonadas. Isto, em sua 
opinião, prova que a região não 
tem vocação agrícola. "É uma 
loucura querer avançar ainda 
mais sobre a Amazônia." 
"Esse desastre é de responsa- 

bilidade integral do governo, / 
que mexeu numa lei que está 
em vigor há mais de 30 anos de 
forma irresponsável", denun- 
ciou João Paulo Capobianco, 
coordenador do Instituto So- 
cioambiental USA}. "A socieda- 
de civil fez tudo o que pôde para 
ajudar o governo a inverter essa 
situação. Agora, cabe ao gover 
no resolver o problema que ele 
mesmo criou", acrescentou. 

A Medida Provisória 1.946, que 
dispõe sobre mudanças no Códi 
go Florestal (Lei de 1968), vem 
sendo reeditada desde 1996. Essa 
MP foi decretada na época como 
resposta do governo ao desmata - 
mente recorde de 30 mil quilô 
metros quadrados no ano ante 
rior na Amazônia e aumentou 
para 80% a área de floresta prote 
gida naquela região. A taxa de 
desmatamento de 1999 anuncia 
da há poucas semanas ficou em 
torno dos 17 mil quilômetros 
quadrados. 

---~~~ ; !.~~I Redução da área de preservação será 
decidida dia 24. ACM é favorável, mas 
se o Congresso aprovai; FHC vai vetar 

' ... \ 

presidente Fernando Henrique 
Cardoso vai vetá-lo. Ele observou 
que a proposta aprovada quarta 
feira na comissão parlamentar 
criada para fazer a conversão em 
lei da Medida Provisória 1.956-49 
representa um retrocesso. "Vai 
contra o interesse da sociedade 
brasileira." 
"O presidente espera modifi 

cações no trâmite (da matéria) 
pelo plenário e! em último caso, 
dependendo da evolução, o pre 
sidente usará o veto", confirmou 
o porra-voz da Presidência. Geor 
ges Lamaziêre, O porta-voz afir 
mou que a posição do governo 
em relação ao código florestal é a 
proposta aprovada pelo Conama. 

O ministro também anunciou 
que enviará carta para todos os 
parlamentares e se reunirá com 
cada uma das bancadas para ex 
plicar a proposta do governo, ela· 
borada pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama). A 
aprovação do relatório de Mlche 
letto deixou decepcionados os 
ambientalistas que, desde o final 
do ano passado, lutam para que 
uma proposta mais restritiva fos 
se encaminhada. 

O líder do PFL na Câmara. lno 
e ênclo Oliveira. antecipou-se e 
informou que vai convidar Sar 
ney Filho para uma reunião com 
a bancada do partido na Câmara 
e no Senado, para explicar o pro 
jeco. "Vou trabalhar para reverter 

Da Agência Estado ·" 

S ão Paulo-O desmatamen 
to na Amazônia poderá atin 
gir mais 405 mil quilômetros 

quadrados. se o plenário do Con 
gresso aprovar o parecer do de 
putado Moacir Micheletto 
(PMDB-PR) que reduz de 80% 
para 50% o limite da área de re 
serva legal em cada propriedade 
na região. A projeção é da Secre 
taria de Coordenação da Amazõ 
.nía, do Ministério do Meio Am 
biente, e a área equivale quase à 
soma dos territórios de São Pau 
lo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Paraíba e Distrito Federal. 

O presidente do Congresso, se 
nador Antônio Carlos Magalhães 
(PFL- BA), anunciou ontem que a 
votação do projeto de Micheletto 
cm plenário será no dia 24. ACM 
disse que a maioria do PFL é Ia 
vorãvel ao aumento da área que 
pode ser desmaiada, e que ele 
não pretende "trabalhar nem a 
favor nem contra o projeto". In 
dagado se não seria uma incoe 
rência do PFL apoiar uma pro 
posta completamente contrária à 
posição do ministro do Meio Am 
biente, que é do partido. ACM 
disse: "Nem sempre apóio o mi 
nistro (José) Samev Filho. e nem 
sempre ele tem que me apoiar". 
Sarnev Filho, contudo. avisa: se 

"o Congresso aprovar o projeto 
que altera o Código Florestal. o 
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Devastação na Amazô11ia para a agricultura: 17 mil quilômetros quadrados desmaiadas só em 1999 

projeto que ele classifica de pre 
dador do meio ambiente, e que 
repete o mesmo modelo respon 
sável pela destruição da caatinga, 
da Mata Atlântica e de parte da 
Amazônia. 
Sarney Filho insistiu que o pro· 

blema da agricultura não é exten 
são de terra. mas falta de tecnolo 
gia e de acesso a créditos finan 
ceiros. Argumentou. a propósito, 
que nos últimos quatro anos hou - 
ve uma redução espontânea de 
10% na área agrícola do país. em 
bora a produção tenha registrado 
um aumento de 12%. "Isto prova 

cerrado amazônico de 50% para 
20%. O texto prevê ainda a isen 
ção da recomposição das áreas 
destinadas à reserva legal para 
propriedades de até25 hectares, 
em qualquer parte do país (em 
estados como Santa Catarina. Pa 
raná e Espírito Santo isso corres 
ponde a mais de 50% das pro 
priedades). Além disso, áreas de 
preservação permaneurc (topos 
de murro, margens de rios erc.: 
poderão ser computadas na re- 
serva legal. · 

Na opinião do ministro. o Con 
gresso não aceitara aprovar um 

a votação de ontem (anteontem) 
na comissão mista e como o mi 
nistro é do PFL, o nosso compro 
misso é maior em relação a essa 
matéria". afirmou o líder. "Esse 
projeto não será votado (pelo 
plenário) sem uma ampla dis 
cussão", garantiu. 

EXPLORAÇi\O RACIONAL 
Caso o texto aprovado pela co 

missão passe também no plená 
rio do Congresso (por maioria 
simples ou voto de liderança), a 
área de reserva legal na Amazô 
nia cairá de 80% para 50% e no 



~ 
,USTITUTP -, 

'-' 
o o '~ Documentação o o o 

\,,.) N 
Ul ~ S0Cl0AM81EN TAl o 5 Fonte o esP u 01 •..••. ,_. 

Data 4c2) 05 7 '2ooo Pg A te w 
~ ' 

Class. u Ul e - Cl ' 
N V ,-. 

~ 
I..J 

~ 
- 
V Ul - P,, 

"'<{z:_ .~ w 
~ Ambientalistas dos agricultores", avalia Manto- - 
rj C\1 l 

prometem campanha vani. "Foram isolados o Cona- w 
U) e ma e toda uma discussão demo- V 

j contra parecer de crática", completa ele, referiu- 
Moacir Micheletto do-se ao foto de que o projeto u 

l do Conama resultou de audíên- ' 
~ MARTA AVANC!NI elas públicas e foi aprovado por w 

meio de uma votação. - © (,,,,.,1 A aprovação do parecer Para o economista rural Eu- - 
~ 

do deputado Moacir Mi- gênio Arima, pesquisador do w 
cheletto (PMDB-PR), Instituto do Homem e do Meio u anteontem, na comissão mista Ambiente da Amazônia (Ima- - 

~ 
de senadores e deputados do zon), o projeto de Micheletto ai- \.,) 
Congresso, foi duplamente críti- tera o conceito vigente cm rela- 

V 
~ 

cada pelos grupos de defesa do ção à preservação. "A socíeda- 
meio ambiente. Eles conside- de tinha o direito de preservar a v 

~ 

ram que, além de dar margem floresta, e quem desmaiava ar- ,,_, à intensificação do desmata- cava com um custo", explica. 
menlo no País, o projeto atrope- "O parecer inverte esta rela- ~ lou um processo de discussão ção," 
que estava cm curso na área. Outras ONGs, como o lnsti- ~ 
Na tentativa de reverter o tuto Socioambiental (ISA), Ia- -~ quadro, as entidades prome- zern uma análise semelhante. ~ 

1 LY tem fazer um trabalho de cons- "A proposta é uma aberração 0 •••• {lJ) cientização da porque subordi- 
\e) z população sobre na o futuro da Ilo- 

r•i I IM & os riscos do pro- 
fROPOSTA 

resta aos interes- w • CC, m jeto, criando um ses de um grupo :E clima de pres- 
DOCONAMA 

predatório que r,,..; 
< são sobre os de- nem sequer re- - pulados, a fim presenta o con- w 

RECEBE - o de evitar que ele junto do setor \d seja definitiva- agrfcola", avalia -.. 
~cd) mente aprovado ELOGIOS Marco Santilli, w 

no dia 24. um dos coordena- w (1) "Havia um Clores do ISA. ~ 
o~ acerto político que assegurava Produção - Alguns dados de- \,,J 

a aprovação da proposta do monstram que a ampliação da o Conselho Nacional do Meio área passível de ser desmaiada w 
~ < Ambiente (Conama) no Con- não levará necessariamente ao u gresso", diz Mário Mantovani, aumento da produti vidade agrí- 

~ 
diretor da organização não-go- cola na Amazônia, como defen- u 
vernamental (ONG) SOS Mata de o deputado. '-' Atlântica. "Isso não ocorreu." Um estudo do Imazon mos- o s tra que o aproveitamento da 
Presenação- O projeto do Co- área destinada à pecuária - ~ u - nama baseia-se em princípios que prevalece entre as ativida- - ro como a necessidade de manter des agrícolas da Amazônia - é 1,..) 

' os recursos naturais, ím prescín- inferior ao de outras regiões 
~) u díveis para a continuidade da do País. Enquanto no Sul e no - 1 atividade agrícola, e a necessi- Sudeste se registra J ,3 cabeça w o~ Í' dade de preservação da capací- de gado por hectare, na Ama- - 

~ : dade florestal da Amazônia pa- zônia a média fica cm O, 7. A re- \d 
o: ºt; lt ra as atividades madeireira e ex- ceita tributária produzida pe- u ...:i trativistas, mais condizentes la agricultura também é me- :::, ' com a vocação da região do que nor do que a da extração de ~ < u a agricultura. madeira, por exemplo - a pri- - p., 
U} "O que ocorreu mostra que o meira rende R$ 33 milhões ao \,.J 
~ 

~ 
governo não tem política para o ano ante R$ 300 milhões da se- \,,) o 

o meio ambiente e que está refém gunda. 
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Novo código 
ameaça deSmatar · 
uma Espanha 

flu im e 
IIDtHJ ,~1mazon1a 
Parecer do deputado 
Moacir Micheletto vai a 
plenário no dia 24 
ejá conta com a 
simpatia da maioria dos 
parlamentares do PFL. 
FHC, contrariado, diz que 
pode vetar proposta 

O desmatamento na Amazô 
nia poderá atingir mais 405 mil 
km2 se o plenário do Congresso 
aprovar o parecer do deputado 
Moacir Micheletto (PMDB·PR) 
que reduz de 80% para 50% o li 
mite da área de reserva legal em 
cada propriedade na região. 
A projeção é da Secretaria de 

Coordenação da Amazônia, do 
Ministério do Meio Ambiente. A 
área é quase o território da Espa 
nha, que tem cerca de 500 mil 
km-, ou quase a soma das áreas 
de São Paulo, Rio, Espirita San 
to, Paraíba e Distrito Federal. 
O presidente do Congresso, se 

nador Antônio Carlos Maga 
lhães (PFL-BA), anunciou on· 
tem estar marcada para o dia 24 
a votação em plenário do projeto 
de Micheletto. O presidente FHC 
acena com a possibilidade de ve 
to se o projeto passar. 
ACM disse que a maioria do 

PFL é favorável ao aumento da 
área que pode ser desmatada, e 
que ele não pretende "trabalhar 
nem a favor e nem contra o proje-, 
to". Indagado se não seria uma 
incoerência do PFL apoiar uma 
proposta completamente contrá 
ria à posição do ministro do 
Meio Ambiente, José Samey Fi- 

L_ 

lho, que é do partido, ACM com· 
pletou: "Nem sempre apóio o mi 
nistro Samey Filho, e nem sem 
pre ele tem que me apoiar." O Ií 
der do PFL na Câmara, Inocên 
cio Oliveira, prometeu articular 
a rejeição em plenário do proje 
to, aprovado anteontem pela co 
missão mista encarregada de re 
ver o Código Florestal. 

Último caso 
Já o porta-voz da Presidência 

da República, Georges Lamazíê 
re, garantiu que a posição do go 
verno com relação ao governo já 
foi expressa com clareza pelo mi 
nistro Sarney Filho. "A matéria 
ainda vaia plenário e o presíden 
te espera modificações nesse trâ 
mite, de acordo com o que foi ex 
presso pelo ministro Sarney Fi 
lho. Caso não seja possível, em úl 
timo caso, o presidente se reser 
va o direito legal do veto." 
Para a assessora de coordena· 

çãodegestãoambientaldaSecre 
taria da Amazônia, KatiaLemos 
Costa, não faz sentido ampliar a 
área disponível para exploração 
econômica convencional, pois já 
existe uma extensaáreaabando 
nada na região. Segundo o lnstí 
tuto NacionaldePesquisasEspa 
ciais (Inpe), 180 mil km2 foram 
desmatados e abandonados, o 
correspondente a 20% da área 
desmatadanosúltímosaüanos. 
A pedido da secretaria, o Insti 

tuto do Homem e Meio Ambien 
te da Amazônia (lmazon) reali 
zou pesquisa no início do ano 
que identificoujá terem sido eles 
matados 783,4 milkm-do total de 
5,1 milhões de lun2daArnazônia. 
Essa área já é superior aos 500 
mil km2 considerados com poten- 
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cial agrícola médio e alto. Katia 
dizque29% das terrasna Amazô 
nia não têm vocação para a agrí 
cultura. O potencial é extrema 
mente baixo em 34% do territó 
rio e baixo em outros 30%. 

A devastação na Amazônia po 
derá tornar-se ainda mais grave, 
segundo previsão do Instituto de 
Pesquisas Ambientais (Ipam), a 
partir da abertura de novas es 
tradas e recuperações de outras 
existentes na região. 

Segundo um estudo do Iparn, 
a expansão da malha viária-em 
torno de 4.600 quilômetros, con 
forme previsão do governo fede- 1 
ral - poderá ocasionar um des- - 
mate em uma área de 80 mil a 180 
mil km2 nos próximos 25 anos. 

Grupos de resistência 
A aprovação do parecer de 1\ li 

cheletto tem sido duplamente 1 

criticada pelos grupos de defesa 
do meio ambiente. Eles conside 
ram que, além de dar margem à 
intensificação do desmatamen 
to no País, o projeto atropelou 
umprocessodediscussãoquees 
tava em curso na área. 

"Esse desastre é de responsa 
bilidade integral do governo, 
que mexeu numa lei que está 
em vigor há mais de 30 anos de 
forma irresponsável", afír 
mou João Paulo Capobianco, 
coordenador do Instituto So 
cioambíental(ISA). "Asocieda 
ae c1vilfez tuao o que pôde pa 
ra ajudar o governo a inverter 
essa situação. Agora, cabe ao 
governo resolver o problema 
que ele mesmo criou." 

JOH Paulo Lacerda/AE 

Deputado Moaclr Mlcheletto, 
autor do parecer que altera o 
Código Florestal: criticado por 
grupos ambientalistas 
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a) C/) Vannildo Mendes Congresso. O projeto desflgu- - o ' ra o Código Florestal Brasllel- u ·e '"O o RASÍLIA. Os dez parlamenta- ro e permite o avanço da pro- "-' cu o.o r que votaram ontem pela dução agrícola sobre reservas ,- 
·- a1 lrovação do projeto que per- ambientais. O Governo, segun- t....J e - 
C/) m te 'o desmatamento de 50% do Sarney Filho, iniciou ontem V 
Q) d Amazônia-são parentes de a mobilização dos aliados pa- 

lffi lo.... la lfundlârlos ou proprietários ra derrotar a bancada ruralis- ~ cu n als. O relator do projeto na ta, que tem 130 votos certos - 
~ 

+-' \d e e missão mista, Moaclr Mi- nas duas casas do Congresso. 
Q) cl eletto (PMDB-PR), é pecua- - Temos orientação ex- \,J 

~ E ri ta e tem uma fazenda de 50 pressa do presidente para im- u cu h ctares no Paraná. O maior pedir essa catástrofe ambien- Le - la if undiário do grupo é o se- tal - disse Sarney Filho. \,J cu 11 dor Lúdio Coelho (PSDB- A tarefa, todavia, não será 

© o.. M , dono de 55 mil hectares tranqüila. O presidente do V 
lo.... n Pantanal. A deputada Kátia Congresso, senador Antônio \,,,.) ~.... ' 
o o, Abreu (PFL-TO) preside a Fe- Carlos Magalhães (PFL-BA), 

deração da Agricultura do To- marcou ontem a votação em V 

ffl o ct,ntlns. O senador Gilberto plenário para o dia 24. Partido \,.) "'O M strinho (PMDB-AM), ex-go- cujos votos são essenciais pa- 
LíS.;:;j/G5j cu w > v rnador do Amazonas, não ra a derrubada do projeto Mi- (@) o tejn propriedades em seu no- cheletto, Antônio Carlos disse V lo.... me, mas seu filho e outros pa- que o PFL é majoritariamente. C:1 o, V ro rentes têm grandes proprieda- favorável ao texto aprovado 

des, O senador Carlos Bezerra na comissão mista e que ele \o:) 

E cu (MT) é sócio do irmão em em- próprio ainda não se definiu: - 
+-' preendimentos agropecuários - Isso não quer dizer que V 
U) no Mato Grosso. eu tenha que ficar com uma ou 1 

..••. 
Q) V 

ffl lo.... São ligados à atividade. aín- com outra posição. o da os senadores Moreira Meu- Lamazlêre esclareceu que a \,,,.) 

~ 
LL eles (PFL-RO) e Leomar Quln- posição do Governo é a ex· V 
o tanilha (PPB-TO); e os deputa- pressa por Sarney Filho. Com 

ffl b.O dos Sérgio Barros (PDT-AC), isso, desautorizou o ministro \.-) 

-o Rlcarte de Freitas (PSDB-MT) da Agricultura, Pratini de Mo- V ~ 'º e João Tola (PPB-AC), que raes, que vinha apoiando a po- e u apoiaram o projeto. A propos- sição dos ruralistas. V 
ta recebeu três votos contra O projeto de Micheletto reduz \.,) 

~ 
cu (senadora Marina Silva, do PT- de. 80% para 50% a reserva am- - - ::l At; e deputados Marcos Aíon- biental obrigatória em proprie- l.c) 

vt b.O so, PT-AC, e Jorge Costa, dades na floresta amazônica. ...J ·- P~DB-PA), e uma abstenção Nas áreas de cerrado, o percen- '+- o C/) (senador Jonas Pinheiro, PFL- tua! cai de 35% para 25%. \d Q) 
'"O MJ, presidente. da comissão). - O Governo tem o controle u 1::1~ Agora, irá a plenário. da situação e será responsável 

~ 
Q) - :=l Governo iniciou mobilização 

pelo que ocorrer. Tem maioria V -es o- e força para aprovar um salá- - 
de.allados , diz Sarney Filho rio-mínimo impopular. Tem \.,,} 

o O ministro do Meio Ambíen- também prerrogativa do veto 
. 

Ll~ -f-.J u 
"e Q) te, Sarney Filho, e o porta-voz - disse André Lima, diretor - •--. u o da Presidência, Georges Lama- do Instituto Súcioambicntal, 

lo.... zíêre, afirmaram ontem que o ONG que atua n~ Amazonia. t'. ~ e CL V 
presidente Fernando Henrique ----- - vetará o projeto caso seja COLABORARAM t\driww 1..:) = cu aprovado pelo plenário do Vascm1celos e .losci Augusto Gayoso ,+-1 ~ Q) 

~m > ,_; 
a~ Q) - 
~ > \d 

ffl Q) 
u ,_.) .. 
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.g O coo11Jenatlor dl, IJ1~titulo S o· 
VJ do:imblen~f _(ISA), Jo~4:1_j'aulo 
..§ Cílpubianrn. dc111111ciu11 untem 
c;::s que o desmatamento poderá che 
--0 gar a 75% nas propriedades da 
.~ Amazônia e a 9UI nas áreas de a cerrado. caso o Congresso aprove 
O o projeto do deputado Moacir Mi s, cheletto (PMDB-PR) que modili 
,:r.i ca o Código Florestal. 
.§ Segundo o coordenador do 

ISA -uma ONG ambiental- o 
~ projeto de Micheletto prevê que 
tn os estados poderão fazer seu pró 
r- prio zoneamento ecolôgicu e 
~ econômico e determina que as 
c'j áreas preservadas CIO cada pro- 
~ príedadr! devem ser de no míui- 

mo 25% na Amazônia caindo pa- s O ra apenas 10% nas áreas de cer 
~ rddo, Ou seja, o projeto aumenta 
0 a~ áreas passí ve!~ de desmata 

mento nessas regrces, ~ , ·;j ! Se os estados não criarem seus '*' . e próprios zoneamentos, cada pro- ..:, t:: pfiedade terá de seguir os limites ••. ~ & definidos pelo projeto de Miche- 
leuo: podem ser desmatadas até 

~ 50% da vegetação nativa nas pro- 
0 priedades que ficam na Amazô 
o., nia, e 80%, nas áreas de cerrado. 
gj Hoje o mãximo de dcsmata 
t':, mente permitido na A111:1zô11h1 é 
:.=: de 20% em cada pro111 iedade. § Também preocupado com us limi 
i:; lcx propostos por Micbelcuo, Ru- 

berto Esmcraldl, diretor da ONG ô ambientalista Amigos da Temi, 
C.. observa inicialmente que a idéia. 
o do zoneamento ecológico esta- 16 Ju:d é louvável: "O que n:io se po 

. - de é uütizar ma idéia para permi- 8,. tir um desuutemento ainda maior 
~ ik111ut: o prr~ÍSlll pela lei federal". 
o O zoneamento ecológico cs 
QJ tadunl, segundo Esmernldi, ser 
. õ" \"C para lorn~r 111aí~ flex! vel o 
1--4 uso das propriedades, de acordo. 
O. por exemplo. cum a situação de 
(1.) cada u111a cm relação à~ zonas de & produção ou de maior densidade 

de população. "Isto não quer di § zer que temos qUt: uxar us mcs 
. - mos cri te rios cm áreas ainda 8 bem preservadas", 
::::::, P:1r:i João Paulo Capobiauco, o 
S::: governo começou a recuar no ti- .g nal de 1998 quando também por 
r.Jl p.-rs~ãu da bancada ruralista ree- 
0 ditou a medida provisúria de 96. u .. ....• ' 
ç;: 
u 
'º E- • 

,,,. 

,,... .... 

Q 
> Q = 

r> 

r' 

,..,, 
, 1 

:IJ:iTITUTC 

Documentação 
socm~f.!l!l~HTAL 

Fonte -:1B 
nata A 3 / 0.5 / ólmo 
Class. 

__ Pg~ 
j 1 •.• 

- . if~ _.,._. -· 

S;ii, (i:tlm~I 11:t Cacl 10P11a,'AM - Roget10 Reis. 199~ 

que altera\:t o ~·ódíp, lfo1estal e 
acabou baixando de 50'.'I:· para 
20'l: a área de proteção dus 1,w 
priedades do ..:c1rndu. ''"li1111h:111 
em 9~ o~ nnulista, conseguiram 
1cv11_gm um 1lisp11liilivo que 11!,1 i: 
gavam os prt'J)tiet;"11 los a recom 
por J ãrea desuntnda .. 

Os números de- Copobianco so- 

b1 e a 11utu1 ezn das pi opt iedudev da 
Auuzõnlu Legal. dh e1 gem do\ 
dudus 11rn: IÍ'.111 .,iJn aprcsenladu,; 
pd ox 1111 afüt,~: ,t·g1111dn o :11n 
toic111uli sta. 11:1 /\ 111.1.Lôu ia Legal. 
que compreende a floresta e :, área 
de ccn atlu, 11 % da :í1 l':1 j;í e.~t.í lo- 
1,, l111~11t~ dr~r11:11;1dí1 t· !f:<;; n,111. 
preendem ám1~ de: pmtcçii11 e rc- 

,rn a imli);!Cll,1. A n1.aí111 pai te tia 
te11.1~. o~ (il 't 1~,tm11c~. aht.1111(c 
.t~ propriedades que têm :1l)?.u111 ti· 
pn de \l'~c1a,·;io e que ,;i1, ,1f1jl'lo 
d1)). 1111\m li111ik, 1k ck,111.11.um·n 
tu pct mitido, tlcfi11h.l1,s p~ lo p1 oje 
to do deputado Michelctto. apru- 
1 :nlu 1101 11111,1 com issão especinl 
<111 Congressn. 
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• O projeto de conversão 
do deputado Moacir Mi 
cheletto (PMDB-PR) é vis 
to pelo Governo e por 
ambientalistas como o 
maior retrocesso já ocor 
rido na legislação am 
biental brasileira. Um gru 
po de ONGs, liderado pe-_ 
lo Instituto Socioambien 
tal QSA), enviou ao presi 
dente Fernando Henrique 
e aos líderes do Congres 
so um levantamento so 
bre os pontos do projeto 
prejudiciais à natureza e 
ao uso sustentável das 
florestas e demais ecos 
sistemas do país. 

Conforme o estudo, o 
projeto retira a proteção 
legal das áreas de pre 
servação permanente, 
como topos de morro, 
tnargens de rios, lagos e 
nascentes e dos solos 
com alta declividade. 
Também isenta os donos 
de áreas de até 25 hecta 
res da obrigatoriedade 
de recuperar suas áreas 
degradadas. Com isso 
propõe a regularização 
de empreendimentos ile 
galmente implantados, 
tais como pocilgas, plan 
tios, pastos, agricultura 
e mineração. Esses mini 
fúndios representam 
mais de 50% das proprie 
dades nos estados de 
Santa Catarina, Paraná e 
Espírito Santo. 

O projeto muda a figura 
da reserva legal que pas 
sa a ser implantada ape 
nas em áreas inaptas para 
qualquer tipo de ativida 
de econômica. Assim, as 
áreas florestais perdem a 
função de se prestarem a 
serviços ambientais es 
senciais para a coletivida 
de. Entre esses serviços 
estão a conservação e a 
reabilitação dos proces 
sos ecológicos, a conser 
vação de biodiversidade, 
a proteção de fauna e flo 
ra, o equilíbrio do clima e 
das pragas agrícolas. 

O Artigo 46 do projeto, 
o mais polêmico, permite 
que a reserva legal nas 
áreas de floresta na Ama 
zônia seja de só 50% da 
propriedade, podendo 
descer a 25%, se houver 
vocação econômica no lo 
cal. Pela legislação em vi 
gor, essa faixa de prote 
ção legal é de 80%. 

A reserva legal no Cer 
rado amazônico e na Ma 
ta Atlântica, pelo projeto 
de Micheletto, pode ser 
reduzida a 10%, quando 
hoje é de, no mínimo, 
20%. A proposta é consi 
derada um contra-senso, 
considerando que 50% 
do Cerrado e 93% da Ma 
ta Atlântica já desapare 
ceram. 

O projeto admite o uso 
total de espécies exóti 
cas (pínus e eucalipto, 
por exemplo) para efeito 
da manutenção e recom 
posição da reserva legal. 
Essas espécies são, po 
rém, incompatíveis com 
a proteção da biodiversi 
dade. O projeto omitiu 
qualquer dispositivo que 
preveja a proteção de es 
pécies da fauna e da flora 
ameaçadas de extinção. 
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Ambiente: 'mudança é retrocesso' 
mico-ecológico a ser feito pelos 
Estados indicar que a área tem 
mais propensão a atividades 
agrícolas do que de preservação. 

área de preservação na A organização não-governa 
Amazônia causará / mental Instituto Socio~~ien- 

. , . ~ (ISA) promete, nos proxunos 
danos 1rreparave1sras,manifestaçõescontraopro- 

jeto, que deve ser votado no dia 
24. OISAquercolocarfaixaspre- 

"Impensável", "loucura", "re- tas em árvores de São Paulo, 
trocesso". Assim os ambientalís- alémdefazerwna vigiliaemBra 
tas reagem à proposta de modífí- silia, na véspera da votação. "A 
cação do Código Florestal, em questãoésimples:osolodaAma 
análise no Congresso Nacional, zônia é de baixa potencialidade 
cujo parecer do deputado Moa- agrícola e só permite produções 
cir Micheletto (PMDB-PR) re- de curto prazo", diz o coordena 
duz de 80% para 50% o limite de dor do instituto, João Paulo Ca 
área de reserva legal em cada pobianco. As ONGs Amigos do 
propriedade na Amazônia, na Futuro e WWF fazem manifesta 
qual é obrigatória a preservação ções. hoje, em Brasília, diante do 
de mata nativa. A aprovação do Congresso Nacional. 
parecer de Micheletto. na sema 
na passada, pela comissão mista 
encarregada de rever o Código, 
causou muita apreensão entre 
os especialistas, mesmo com a 
promessa do presidente Fernan 
do Henrique Cardoso de vetar as 
modificações, caso elas sejam 
aprovadas no Congresso. 
Se o projeto entrar em vigor, o 

desmatamento na Amazônia po 
derá aumentar em 405 mil km2, 

conforme projeção da Secretaria 
de Coordenação da Amazônia, 
do Ministério do Meio Ambien 
te. A área equivale ao território 
do Paraguai. E mais: o texto do 
deputado também pennite que o 
porcentual de preservação caia 
a 20%, se um zoneamento econô- 

Segundo ambientalistas, 
proposta que altera 
Código Florestal e reduz 

Danos irreparáveis 
Se a redução da mata ocorrer 

em detrimento de um aumento 
da exploração da agricultura, 
os danos serão "irreparáveis", 
segundo Capobianco. "O gover 
no tem se mostrado aberto a 
pressões da bancada ruralista. 
A culpa é do Executivo, que me 
xeu numa lei em vigor há mais 
de 30 anos de maneira irrespon 
sável." 

"O projeto está fora do tempo 
e representa um retrocesso para 
antes de 1936, quando foi instituí 
do o primeiro Código Florestal", 
diz o diretor da ONG Amigos da 
Terra, Roberto Esmeraldi. Ele 
vê dois pontos graves na propos- 

ta de revisão. "Ela legaliza o que 
hoje é ilegal e. além disso. dá mar 
gem à especulação fundiária." 
Para compensar a redução de re 
serva nativa em suas áreas, os fa 
zendeiros deverão adquirir, em 
outra propriedade no Estado, co 
tas equivalentes ao porcentual 
desmatado. "Esperamos que es 
ses pontos já sejam prevenidos 
pelo próprio Congresso." 
Para o ambientalista Mario 

Mantovani. diretor da Funda 
ção SOS Mata Atlântica, o proje 
to não tem nenhuma justificati 
va. "Nem do ponto de vista eco 
nômico, nem ambiental." O espe 
cialista cita outros projetos para 
o desenvolvimento da região 
amazônica que. segundo ele. fra 
cassaram. "O Pólo Tecnológico 
da área e a Transamazónica, por 
exemplo, viraram devastação e 
provocaram degradação. A pro- 

posta é oportunista e irresponsá 
vel, de autoria de alguém que 
não conhece a Amazônia." 
Para Capobianco, seria mais . 

positiva a adoção da proposta do 
Conselho Nacional do Meio Am 
biente (Conama), que mantém 
em 86% das propriedades a área 
de floresta protegida. "O Cona- , 
ma só defende o interesse dosam 
bientalistas e coloca a agricultu- · 
raemsegundoplano",disseode 
putado Micheletto, líder da ban 
cada ruralista. 
Dirigentes de federações de 

trabalhadores na agricultura de 
seis Estados da Amazônia amea 
çam bloquear estradas e ocupar 
prédios públicos, a partir de 
amanhã, caso o governo não se 
manifeste oficialmente contra a 
aprovação do parecer. 

Daniel Gonzales 

Raío~x .da•Amazônia 
"A Amazônia iegal tem hoje 5 milhões de km2 =·- 

7 
-:Atualmente, sob proteção legal, está 1,4 milhão de km2 (28% da área) fL 
••. Até 98, já foram desmatados 550 mil kmZ (11 % da área) ;; : 

..:A proposta de reduzir de 80% para 50% a área da Amazônia legal pode~~ 
levar a autorização de desmatamento de até 75% da cobertura de ~ . 
floresta tora de áreas protegidas ~ 

~

. 
..:,A área total poderá atingir mais 405 mil km~ o equivalente ao território f · · · 
do Paraguai e quase o território da Espanha . -- r~:rnr,". Fonta: Instituto Socloamtnental (ISA} •. ·-~. 
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Reedição da Medida 
Provisória que altera o 
Código Florestal vai 
incorporar proposta do 
Conselho Nacional do 
Meio Ambiente, que 
mantêm proteção da 
Amazônia e do Cerrado 

O governo vai incorporar a 
proposta elo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama), no 
d ia 2G, na rcerl i~·iio ria medida 
provisrnin que muda o Código 
Florestal O minístro tio Meio 
Amhient«, .Josê Sarney Filho, de 
tendeu a estratégia ontem em 
rcuniào com o presidente Fer 
nando Henrique Cardoso O mi 
nistro-rhcfo da Casa Civil.Pedro 
Parente, confirmou que "a posi 
('.1.0 do governo está retratada no 
projeto do Conama" 

A proposta elo Conama man 
têm 80 •;, de proteção para a Ama 
zônia e 50ºi, para o Cerrado nos 
Estados que integram a Amazô 
nia Legal. 
Sarney Filho explicou que a 

vantagem de se absorver o proje 
to <lo Conama é a vigência ime 
diata das regras discutidas por 
meses com torla a sociedade e 
c111e garantem a conservação am 
biental da região. O ministro 
quer que o projeto vá a plenário 
para evitar o surgimento de no 
vas "armadilhas", como as conti 
das na proposta que a bancada 
ruralista tentou aprovar. 

Nesse processo, o governo se 
rá ajudado pelo recesso branco 
no Legislativo, caracterizado pe 
la suspensão das votações do fim 
de junho até a eleição municipal. 

O ministro Sarney Filho diz 
que o governo "não topa nego 
ciar nada com os ruralistas", a 
não ser o zoneamento económí 
co-ecológíco que já constava do 
projeto do Conama 

,,.- Diferentes vocações 
O zoneamento definirá quais 

as áreas têm vocação agrícola e 
ambiental em cnda 11111 rios Esta 
dn;, formadores da Amazônia. 
Encp1:11110 esse osuulo náo ficar 
prc iu l u, us propríetários ele ter 
ras nossa região serão obrigados 
a manter 80''.;, dn fazenda como 
ún:H .unbientahnente protegida. 

<b l•'.stados de Rnruimu Rnn 
d1111io1 (leu: 11/J11i.rn) .. \111.111.1 (' Til· 
1 :111!111,, 1,1 r<·:diz.11 :1111 o 1.111H·o1- 

menta, mas deverão adequá-los 
aos critérios nacionais a serem 
fixados pelo governo. "Nenhum 
Estado poderá mexer nas áreas 
de preservação e reserva legal 
sem autorização do MMA e do 
Conarna", disse Sarney Filho. 

Fim da isenção 
O governo vai aproveitar a 

reedição para acabar com a isen 
ção de recomposição da reserva 
legal destruída até dezembro de 
1999 em propriedades com no 
máximo 25 hectares, que consta 
va do projeto de conversão do de 
pu tado Moacir Micheletto 
(PMDB-l'R). 

O próprin presidente ela ban 
caria ruralista na Câmara, de 
putado Abelardo Lupion (PFL 
PR) defendia ontem para esses 
proprietários a exigência de 
comprar área nu mesmo Esta 
do equivalente à da reserva le 
gal que deveria conservar em 
suas terras para compensar o 
que já destruiu. Lupion recla 
ma que o projeto de Michelet 
to, aprovado na comissão mis 
ta e rejeitado por acordo de I ide 
res na Câmara, "perdeu a guer 
ra da imprensa". 

A nova comissão será consti 
tuída para discutir a revisão do 
Código Florestal, após a reedi 
ção da MP. Opresidentedo Sena 
do, Antônio Carlos Magalhães, 
informou ontem que o desejo 
dos líderes da Câmara de am 
pliar para 28 o número de inte 
grantes da comissão esbarra em 
uma resolução do Senado que 
prevê a participação de apenas 
sete senadores e sete deputados. 

Consenso da Casa 
Mas para o líder do PSDB na 

Cámara, deputado Aécio Neves 
(MG), uma comissão mais am 
pla pode ser nomeada porque o 
"regimento não é maior do que o 
consenso da Casa". 

,Já para Sarney Filho, a nova 
comissão deverá "refletir o 
que é o Congresso. e de manei 
ra nenhuma ser porta-voz rln~ 
interesses do segmento ru ralis 
ta". Mas, até ontem, o relator e 
o presidente da nova com is são 
seriam os mesmos, respcct ivu 
mente Micheletto e o senador 
Jonas Pinheiro (PFL-MT). 

O Pl\1DH advertiu n relator, 
no entanto, que o partido não 
tem compromisso com a sua 
Ili opnstn t' q1H· a bancada 1r(1 
apruriru: todo 11 n•l:1túrío nntr-s 
dc·d<Tlrlir 11 •;p11 \·1>10 

ALENTO: reedição da MP pode salvar Amazônia da devastação 

Mesmo assim, 
protestos 
vão continuar 

aproveitar para comemorar a 
vitória e defender que a 
proposta do Conama seja 
aprovada na íntegra. Apenas as 
marchas, gue chegariam a 
Brasília na quarta-feira, 24, dia 
marcado para a votação do 
projeto, foram canceladas. 

Em reunião ele avaliação 
realizada entre ISA. Rede de 
ONGs da Mata Atlântica, 
Conselho Nacional dos 
Seringueiros. Greenpeace. 
Amigos da Torra e WWF, entre 
011lros. as ent idarlcs 
consuleraram a vitória parcial, 
jú que a proposta do Conarna, 
amplamente negociada com a 
sociedade, será reavaliada, 
agora por nova comissão mista, 
com prazo de :iu a 60 d ias para 
aprosentar um novo projeto. 

_\:, nuunícstaçõcs em 
protesto ao projeto de alteração 
do Código Florestal deverão ser 
mantidas em todo o País. 
mesmo com a rlL•cis;"iu dos 
liclt -n •:,; dos pnrl idDs eh> anular a 
Yolnçfio da com issân mista rlo 
C, ingresso, que reduzia a área 
ambiental protegida 

Segundo André T ,una, 
assessor ju r tcl i, ·o do l nst ítu to 
S1 wio:tt 11'1 ÍPll t; d (fS,\ ). :1;, 
1 ·111 ídatl1 -s 11wl>1 l 11..1rl.1s cl1iv1irão 
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·:cGoverno deve editar 
nova MP para alterar o 
Código Florestal 
Assim, o ministro do Meio Ambiente, José Sarney 
Filho, garante a troca dos integrantes da Comissão 
Mista no Congresso e a elaboração de um novo 
parecer que altere o código atual 

Para garantir a troca dos 
membros da comissão mista do 
Congresso e a elaboração de um 
novo parecer mudando o Códi 
go Florestal, o governo poderá 
editar uma nova medida provi 
sória (MP), em vez de simples 
mente reeditar a antiga. 

A informação é do ministro 
do Meio Ambiente, José Sarney 
Filho, que ontem anunciou tam 
bém a intenção de propor a reti 
rada do projeto que prevê odes- 
-matamento de 10% dosmangue 
zais para produção de camarão. 
De autoria da senadora Maria 
do Carmo Alves (PFL-SE), o pro 
jeto está na pauta da Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado 
de amanhã. 

Sarney Filho explicou que 
não seria possível mudar os in 
tegrantes da comissão mista 
que aprovou o projeto de con 
versão do deputado Moacir Mi 
cheletto (PMDB-PR) - em sua 
maioria formada por represen 
tantes ruralistas-, se o governo 
optar pela reedição da MP. Isso 

porque uma resolução recente 
do Congresso sobre tramitação 
de projetos de conversão prevê 
a manutenção da comissão e do 
parecer, quando se tratar de ree 
dição de uma mesma medida. 

O governo, mesmo reeditan 
do a MP e aproveitando inte 
gralmente as sugestões do Con 
selho Nacional do Meio Am 
biente (Conama), esbarraria na 
resolução. Da mesma forma, a 
decisão dos líderes dos partidos 
na Câmara de formar uma nova 
comissão, mais ampla, para re 
discutir o Código Florestal, tam 
bém não poderia ser executada. 

Prazo curto 
Sarney Filho contou que o go 

verno só espera o parecer dos 
técnicos sobre legislação para 
decidir a estratégia. Se optar 
por uma nova MP, precisará 
editá-la antes de sexta-feira, 
quando obrigatoriamente te 
ria de fazer a reedição da anti 
ga medida. 

"A provável edição da nova 

MP faz o processo retornar à es 
taca zero", diz o ministro, ga 
rantindo que o governo vai ado 
tar a proposta do Conama, que 
garante proteção ambiental pa 
ra 80 % das propriedades rurais 
na Amazônia e 35 % das existen 
tes no cerrado. 

Organizações não-governa 
mentais (ONGs) querem que se 
aproveite o apoio da sociedade 
para garantir proteção para 
uma área maior do que a almeja 
da pelos ruralistas. A proposta 
de Micheletto, derrotada no 
Congresso, reduzia a 50% are· 
serva legal na Amazônia e a 
20% no cerrado. Integrantes da 
Rede de ONGs da Mata Atlânti 
ca, do Instituto Socjoambieo 
tu, do Fundo Mundial para a 
Natureza (WWF), do Greenpea 
ce e do Grupo de Trabalho Ama 
zônico (GTA) pediram ontem 
ao ministro empenho para apro 
vação das novas regras flores 
tais ainda em junho. 
As entidades também que 

rem que o projeto que altera par 
te do Código Florestal para be 
neficiar a produção de cama 
rões em mangues não seja vota 
do em uma comissão separada 
- no caso, a de Assuntos Sociais 
do Senado. 

Sandra Sato/ AE 
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Governo quer evitar 
que comissão mista 
controlada por 

ruralistas seja mantida 
SANDRASATO 

B RASÍLIA - O governo prepara uma estratégia 
para acabar com a hege 

monia dos ruralistas na comis 
são mista do Congresso que 
analisa o Código Florestal. Em 
vez de reeditar a medida provi 
sória atual, deverá baixar uma 
nova MP, o que levará à forma 
ção de outra comissão, permi 
tindo, assim, a substituição de 
todos integrantes já nomeados. 
E o projeto de conversão do de- 
putado Moacir Micheletto 
(PMDB-PR) perderá definitiva 
mente a validade. 
A informação sobre a nova 

estratégia é do ministro do 
Meio Ambiente, José Sarney Fi 
lho, que ontem revelou também 
a intenção de pedir a retirada 
do projeto que prevê o desmata- 
mento de 10% dos manguezaís 
para produzir camarão. Esse 
projeto é de autoria da senado 
ra Maria do Carmo Alves (PFlr 
SE) e está na pauta da Comis 
são de Assuntos Sociais do Se 
nado desta quarta-feira. 

. Sarney Filho explicou que 

'

, não seria possível mudar os in 
tegrantes da comissão mista 
que aprovou o projeto de con 
versão do deputado Moacir Mi- 
cheletto (PMDB-PR)- em sua 
maioria formada por represen 
tantes de ruralistas-, se o gover- 
no optasse pela reedição da 
MP. Isso porque uma resolução 
recente do Con- 
gresso sobre tra 
mitação de proje 
tos de conversão 
prevê a manuten 
ção da comissão 
e do parecer, 
quando se tratar 
da reedição da 
mesma medida. 

Da mesma for 
ma, a decisão 
dos líderes dos partidos da Câ 
mara de formar uma nova co 
missão, mais ampla, para redis 
cutir o Código Florestal tam- 
bém não poderia ser executada. 
Sarney Filho contou que o go 
verno só espera o parecer dos 
técnicos do Senado para deci 
dir a estratégia. Se optar por 
uma nova MP, precisará editá 
la antes de sexta-feira, quando 
obrigatoriamente teria de reedi 
tar a antiga medida. 

"A provável edição da nova 
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Sarney Filho discute a questão com representantes de ONGs 

MP faz o processo retornar à 
estaca zero", diz o ministro, ga 
rantindo que o governo vai 
adotar a proposta do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), que garante prote 
ção ambiental para 80% das 
propriedades rurais na Amazô 
nia e 35% das do cerrado. O 
Congresso teria um mês para 
avaliar a proposta, mas a medi 
da entraria em vigor imediata 
mente. 
A organizações não-governa 

mentais (ONGs) 
querem que se 
aproveite o 
apoio da socieda 
de a fim de ga 
rantir proteção 
para uma área 
maior do que a al 
mejada pelos ru 
ralistas. A pro 
posta de Míche- 
letto, derrotada 

no Congresso, reduzia a 50% a 
reserva legal na Amazônia e a 
20% a do cerrado. 

Integrantes da Rede de ON 
Gs da Mata Atlântica, do Insti 
tuto Socioambiental (ISA), do 
Fundo Mundial para a Nature 
za, do Greenpeace e do Grupo 
de Trabalho Amazônico pedi 
ram ontem ao ministro empe 
nho para aprovação das novas 
regras florestais ainda em ju 
nho. "Para que submeter o País 
a um desgaste permanente?", 

DECISÃO 

guestiona Mareio Santilli, do 
ISA, ao ressaltar que hoje é poli 
ticamente inviável derrubar flo 
resta e que a proposta do Cona 
ma precisa ser transformada 
em lei. Sarney Filho observou 
que este é um mês de conven 
ções municipais e talvez não ha 
ja quórum no Congresso. 

Mangue - As entidades tam 
bém querem que o projeto que 
altera parte do Código Flores 
tal para beneficiar a produção 
de camarões em mangues não 
seja votado em uma comissão 
separada - no caso, a de Assun 
tos Sociais do Senado. Segundo 
o conselheiro da Sociedade Nor 
destina de Ecologia, Marcelo 
Mesel, o projeto original da se 
nadora permite o desmatamen 
to de 250 mil hectares de man 
gues para produzir camarões. 
Já o parecer do relator, o se 

nador Luiz Estevão (PMDB 
DF), prevê apenas o uso de sali 
nas e viveiros desativados, 
abrangendo 30 mil hectares. 
Mesmo assim, Mesel comenta 
que haveria danos ao meio am 
biente, porque boa parte das sa 
linas e viveiros abandonados já 
está virando mangue de novo. 

Os mangues são importantes 
para dois terços dos peixes, diz 
Mesel, porque os animais nas 
cem e voltam ao local para ali 
mentar-se ou até para proteger 
se dos predadores. 

es > o z 

TEM DE SER 
ESTA 

SEMANA 



Código Florestal 
SONIA CARNEIRO 

BRASÍLIA - O presidente 
Fernando Henrique Cardoso ree 
ditou ontem a medida provisória 
que cria o Código Florestal bra 
sileiro e estabelece o mínimo de 
80% para a área de proteção na 
Amazônia e de 35% para os cer 
rados. Antecipando-se à briga 
entre ruralistas e ambientalistas 
na votação no plenário do Con 
gresso. o governo restabeleceu o 
texto aprovado pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente 
( Conama), na condição de órgão 
consultivo do poder Executivo. 
A reedição desta forma foi uma 
vitória do ministro do Meio Arn- 

biente. Sarney Filho. que lutou 
para manter a área de proteção 
sem mudanças. As mudanças no 
Código Florestal foram aprova 
das no mesmo dia da votação do 
salário mínimo na comissão mis 
ta que deu parecer sobre a medi 
da provisória. 

Foi criada ainda a Cota de 
Reserva Florestal - CRF. título 
representativo de vegetação na 
tiva. O proprietário ou possui 
dor de terra que possuir esse tí 
tulo poderá ficar isento do paga 
mento do imposto territorial ru 
ral - ITR. Ma« a partir da nova 
medida provisória. se o proprie 
tário alegou ter o certificado e 
desobedeceu a lei suprimindo 

reeditado; . : ... (" 

total ou parcialmente as flores 
tas ou demais formas de vegeta 
ção nativa. situadas no interior 
de sua propriedade. sem a devi 
da autorização, não poderá fazer 
uso dos benefícios fiscais de 
isenção do Itr e terá que pagar o 
imposto mm juros e multa, caso 
fique comprovado que sua de 
claração de imposto de renda 
não é verdadeira. 

A medida provisória obriga 
ainda o proprietário a recompor 
a área desmatada mediante o 
plantio temporário de espécies 
exóticas para restaurar o ecossis 
terna. de acordo com os critérios 
do Conarna. Com a iniciativa do 
presidente Fernando Henrique, o 

projeto apresentado pelo dépütü : 
do Moacir Micheletto (PMDB~ . 
PR) fica neutralizado e se atçndt: 
às inúmeras solicitações remeti- . 
das ao governo, principalmente , / 
por parte de organizações não , 
governamentais. ligadas à -pre-. 
servação do meio ambiente. , , , . 

De acordo com estudos feitos . 
elo Instituto Ambiental (ISA ç 

divu ga os ia 12 deste mês, o , 
governo vinha cedendo às. pres- . 
sões da bancada ruralista desde . 
1998, quando reeditou medida 
provisória de 1996, alterando. o 
código florestal e baixando de . 
50% para 20% a área de proteção 
fixada para as áreas de proteção 
localizadas no cerrado. 
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