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PRONUNCIAM[ENTO IX) DEPUTADO FEDERAL MARCOS 
AFONSO - PT/ACRE, NO GRANDE EXPEDIENTE DE 10 DE 
ABRIL DE 2000 - PLENÁRIO ULISSES GUIMARÃES. 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Parlamentares. 

Trago à Tribuna desta Câmara dos Deputados um tema que, substancialmente, é 
paradigmático para o modelo sustentável que tanto se debate nesta Casa e que, de 
certo modo, procura ser aplicado em vários pontos do nosso país. 

Qualquer pessoa minimamente informada sabe que a sustentabilidade não é 
apenas ambiental. Numa rede, este paradigma envolve a economia, a política, a 
cultura e os problemas sociais. 

Muitos confundem sustentabilidade com visões anacrônicas e desprovidas de 
informações capazes de converter este modo de desenvolvimento em realidade, 
não somente na Região Amazônica, mas em todos os biornas do nosso país. 

Estamos nos referindo à conversão da Medida Provisória N. 1956-48 
(novamente reeditada) que está sendo processada pela Comissão Mista do 
Congresso Nacional, presidida pelo Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT) e relatada 
pelo deputado Moacir Micheletto(PMDM-PR). 

Muitos nos preocupa, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a 
possibilidade de nos encontrarmos na ante-sala de uma proposição oriunda desta 
Casa que pode por em terra todo um clamor nacional e mundial para um 
moderno ordenamento produtivo que guarneça as futuras gerações .. 

Temas a consciência de que o Código Florestal Brasileiro deve ser atualizado. 
Mas, não podemos, em hipótese alguma, confundir essa mudança necessária 
criando um Código Agrícola irreal, plantado somente na ampliação das áreas de 
produção, não importando se, para isso, as florestas, os cerrados, e as matas 
atlânticas, desapareçam. 

Apresentando por base somente uma região podemos dizer que o atual modelo 
de desenvolvimento para a Amazônia, fracassou. 
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Sempre se pensou no progresso "para" a Amazônia, numa visão 
antropocêntrica. Perspectiva que hoje não tem mais sentido pela evolução e 
experiências que se avolumam na construção de um modelo que pense o 
progresso "da" Amazônia e "do" país como um todo. 

Venho acompanhando, através das discussões da Frente Parlamentar 
Ambientalista, e pelo excelente trabalho desenvolvido pelo Instituto 
Socioambiental - ISA, o processo de conversão dessa Medida Provisória em Lei. 

Agora, podemos ao menos dizer que há uma discussão mínima aqui no 
Congresso, ao contrário do que ocorreu no final de 1999 quando, numa 
velocidade vertiginosa, insólita e febril, o projeto do nobre deputado Moacir 
Micheletto, estava já para ser votado, desconhecendo, inclusive, todo um 
trabalho que vinha sendo elaborado desde abril do ano passado por uma Câmara 
Técnica do Ministério do Meio Ambiente para atualização do Código Florestal. 

A sociedade agora está atenta, Senhor Presidente. 

E a sociedade brasileira acompanhará essa discussão com esmero. Porque não 
estão em jogo apenas as ações do Governo Federal e seus compromissos, alguns 
de retórica, sobre a questão ambiental: mas especialmente o futuro das próximas 
gerações, da sobrevivência humana, da diversidade biológica, e do avanço 
tecnológico inteligente, que considera a tonalidade e estabeleça normas seguras 
para o avanço da própria humanidade. 

E o nosso país tem uma cota de responsabilidade muito positrva nesta 
construção. E este Congresso não poderá ir de encontro com o bom senso, com 
a obviedade. 

Inicio agora, Senhoras e Senhores Parlamentares, uma análise mais detida 
sobre a questão, tendo por base os documentos do Instituto Socioambiental - 
ISA, e do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - Ilv.IAZON. 

Estas duas entidades avaliam especialmente a proposta final aprovada no último 
dia 29 de março pelo plenário do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 
CONAMA. 

Como dissemos, o plenário do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) aprovou, com destaques, a proposta elaborada pela Câmara Técnica 
Temporária de Atualização do Código Florestal. O texto está sendo encaminhado 
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como subsídio à Comissão Mista do Congresso Nacional encarregada de 
converter a Medida Provisória nº 1.956-48 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 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 cntica 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 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 a 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. 

A proposta do CONAMA inovou favoravelmente aos proprietários rurais ao 
instituir a Cota de Reserva Florestal (CRF). Por este instrumento, qualquer 
proprietário interessado em conservar áreas de reserva legal, em sua propriedade, 
superiores ao mínimo fixado na lei poderá solicitar um crédito ao órgão 
ambiental responsável (os CRF) e negociá-lo com outros proprietários que não 
detenham o mínimo de reserva legal exigido por lei em sua propriedade, ou com 
qualquer cidadão ou entidade que queira promover a conservação de florestas. 

Embora tenham feitos críticas aos percentuais estabelecidos para a reserva legal 
da Amazônia Legal, os representantes do Ministério da Agricultura e da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) no CONAMA votaram 
favoravelmente a proposta. 

Entre os destaques aprovados, aquele que promoveu alteração significativa na 
proposta apresentada ao CONAMA foi o que reivindicou a redução de 50% para 
35% do percentual de reserva legal em propriedades localizadas no cerrado no 
Amazônia Legal. Atualmente, segundo os termos da MP 1.956-47 em vigor, a 
reserva legal nessa regiões é de 20%, percentual que já foi de 50% antes da 
trigésima edição desta mesma MP. 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. 



Outro destaque ir.nportante aprovado foi o encaminhamento pelo representante 
da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (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 agroextrativista. Os destaques aprovados no plenário do 
CONAMA foram incorporados ao texto definitivo em 30 de março. O texto 
final do CONAMA foi entregue ao seu presidente, ministro Sarney Filho, à 
relato ria e à presidência da Comissão Mista do Congresso Nacional incumbida de 
convertes a MP n" 1.956 em lei. 

Senhor Presidente, senhora e Senhores Parlamentares. 

Fazemos questão de destacar o fato de que a proposta do CONAMA chega 
lastreada por mais de 25 audiências públicas ou reuniões regionais ocorridas 
durante os meses de janeiro e março, em mais de 20 estados diferentes do país 
tendo sido realizadas cerca de 40 reuniões da Câmara Técnica e do Grupo de 
Trabalho do COJ\lAMA. 

Esta proposta, foi resultado de uma ampla consulta pública e representa o desejo 
da sociedade brasileira de ver os ecossistemas naturais brasileiros devidamente 
protegidos sem prejuízo do desenvolvimento econômico nacional. 

Para se ter uma idéia, participaram das audiências, reuniões e através da internet, 
cerca de 7.800 pessoas e mais de 730 instituições ligadas a 6rgãos estaduais e 
municipais de meio ambiente, universidades, institutos de pesquisa, ongs, 
ministério público federal e estaduais, movimento social de trabalhadores rurais, 
federações de agricultores, estudantes e cidadãos interessados no tema. Da 
proposta aprovada pela Câmara Técnica destacam-se: 

Sobre 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-Econômico e 
Agrícola indicarem, ouvidos o CONAMA o Ministério de Meio Ambiente e 
Ministério da Agricultura. 
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Em relação às propriedades situadas em áreas de cerrado na Amazônia legal, o 
percentual proposto é de 35%, devendo 20% ser situado na mesma propriedade 
e 15% 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. 

Visando estabelecer orientação para que se mantenham ou sejam recuperados 
grandes corredores de vegetação nativa conectados por vegetação em área de 
preservação per.manente 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 pllano diretor municipal, o zoneamento ecológico-econômico, 
outras categorias de zoneamento ambiental e a proximidade cm 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. 

Sobre Área de Preservação Permanente: 

A proposta do CONAMA resgata o principio da excepcionalidade da supressão 
da vegetação situada em área de preservação permanente (margens de rios, lagos 
e nascentes, topos de morro, terrenos com alta declividade) assegurando-se, no 
entanto, a implantação de obras públicas essenciais de utilidade pública, ou 
atividades de interesse social imprescindíveis, assim definidas pelo CONMiA, 
desde que não comprometam a função ambiental da área de preservação 
permanente e que não haja alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto. 
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Pode ainda ser autorizada a supressão "eventual e de baixo impacto ambiental" 
da vegetação ern área de preservação permanente, assim definida em 
regulamento, corno por exemplo, abertura de pequenas estradas internas nas 
propriedades ou construção de pequenos pontilhões, além de ser permitido o 
manejo agroflorestal para pequenos produtores rurais familiares. 

Sobre Incentivos à Conservação em propriedade Privada: 

A proposta do CONAMA cria a figura da servidão florestal, mediante a qual o 
proprietário rural, voluntariamente, protege os ecossistemas naturais em sua 
propriedade - excedentes ao percentual mínimo exigido por lei. Sobre a servidão 
florestal, a reserva legal (no que exceder o limite mínimo da lei) e as Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural - RPPN s pode o proprietário rural solicitar 
ao Órgão ambiental a emissão de um título (Cota de Reserva Florestal) que 
poderá ser negociado 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 (Reservas 
Particulares de Patrimônio Ambiental). 

As cotas de reserva Florestal 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, reserva legal ou RPPN. 

Sobre a Pequena. Propriedade ou Posse Rural Familiar 

O pequeno produtor ou possuidor rural mereceu atenção especial da Câmara 
Técnica do CONAMA no sentido 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 (laranja, café etc) com nativas, para permitir a rápida 
recuperação da vegetação, com possibilidade de uso econômico dessas espécies. 



A proposta 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 área de preservação permanente. 

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, assim como, na hipótese de recuperação da reserva 
legal, o órgão ambiental deverá apoiar tecnicamente a pequena propriedade ou 
posse rural familiar. 

Sobre a 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 a proposta da Câmara Técnica oferece as 
seguintes alternativas, que podem ser adotadas isolada ou conjuntamente: 

a) realizar recuperação da área de reserva legal, 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) permmr, 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. 
A compensação de que trata a terceira opção acima referida, 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 de que trata o item III deste relatório. 

Assim, Senhor Presidente, 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 1956-47 /00 em vigor. 

A proposta da Câmara Técnica moderniza o C6digo 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, a proposta da Câmara Técnica resgata aspectos fundamentais, até 
então apenas objeto de literatura, estatuídos nos incisos I, II, VII e parágrafo 4°, 
do artigo 225, e incisos III 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: 

I - assegure a função social da propriedade no que respeita à preservação e uso 
sustentável dos recursos naturais; 

II - preserve e restaure os processos ecológicos essenciais e proveja o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 

III - preserve a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país; 

IV - 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 

V - 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. 

Estas posições contidas no texto do CONAMA são apoiadas pelas seguintes 
entidades: ANAMMA - Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente 
Amigos da Terra= Programa Amazônia, Conservation lntemational, CONTAG 
- Confederação Nacional de Trabalhadores em Agricultura, ECOA - Ecologia e 



Ação, Fórum Brasileiro de Ongs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, Fundação SOS Mata Atlântica, Fundação Vitória Amazônica 
- FV A, Governo do Estado de São Paulo, Greenpeace, Grupo Ambientalista da 
Bahia - GAMBA, ICV - Instituto Centro de Vida, Il\TESC, Instituto Sociedade, 
População e Natureza - ISPN, Instituto Socioambiental - ISA, Rede Cerrado, 
Rede de Ongs da Mata Atlântica, Vitae Civilis, WWF. 

Como se pode observar, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Deputados, toda a sociedade brasileira ligada a questão, desde municípios, 
Estados e entidades não governamentais, estabelecem uma grande soma no 
esforço de trazermos à luz um Código Florestal contemporâneo e justo. 

Porém, essa soma de esforços não vem como simples adesismo. Ela está calcada 
na cointraposição firme das propostas petrificada do setor ruralista neste Poder. 

Passo, Senhor Presidente, com base no estudo feito pelo Instituto do Homem e 
Meio Ambiente d.a Amazônia - IMAZON, a expor os argumentos profundos 
que se contrapõe à proposta que tramita na Comissão Mista do Congresso, de 
cunho agrícola e d.e interesse ruralista, na essência. 

A proposta original de alteração do código florestal (lei 4.771, 15/09/65) do 
deputado federal Moacir Micheletto (PMDB -PR) tem implicações significativas 
para o futuro da _paisagem Amazônica. Para analisar os impactos econômicos e 
sacio-ambientais potenciais dessa proposta é fundamental observar o atual 
padrão de uso do solo (agricultura, pecuária e exploração madeireira), as 
condições naturais do ecossistema amazônico (solos, regime pluviométrico, 
condições de drenagem, elevada biodiversidade etc) e o significado da cobertura 
florestal no desenvolvimento regional. 

Em geral a proposta do deputado Michelleto (PMDB-PR) assume que o 
desenvolvimento rural da Amazônia deve ter como base a agropecuária. Para 
analisar a racionalidade econômica e o significado social dessa concepção nos 
iremos analisar as três premissas básicas da proposta original de alteração do 
código florestal. 



PREMISSA 1: O AUMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOIA NA 
AMAZÔNIA DEVE OCORRER EM FUNÇÃO DA EXPANSÃO DA 
FRONTEIRA AGRÍCOIA. 

A proposta do deputado Micheletto assume que há uma necessidade justificada 
de expansão da fronteira agrícola na região. Ou seja, o desenvolvimento 
agropecuário precisaria incorporar (em termos práticos desmatar) novas áreas ao 
processo produtivo. Dados oficiais, entretanto, revelam um outro cenário. Uma 
estimativa conservadora do Censo Agropecuário do IBGE (1996) revela que 
aproximadamente um quinto das áreas alteradas (isto é, áreas de floresta e 
cerrado convertidas para uso agrícola) na Amazônia legal está abandonado - a 
maior parte degradado (para o exmanista Alfredo Homma - Embrapa/Pará, peloneios 
25% das áreas cometidas estariam abandonadas ou degradadas: É praw:ud que esse udor 
seja abula maior consideramo que os proprietários rurais tendem a substimar a proporr;íio de 
áreas não utilizazadas. Ver Tabda 1). Essas áreas degradadas concentram-se no sul 
do Pará, sudoeste do Maranhão, norte do Tocantins e, em menor extensão, em 
Mato Grosso e Rondônia. Isto corresponde ao "arco do desmatamento" da 
região. A área total abandonada na Amazônia (aproximadamente 165 mil km~ é 
maior do que a soma da superfície dos Estados de Santa Catarina (95 mil knr') e 
Espirita Santo (46 mil krrr'). 

Mesmo as áreas utilizadas (aproximadamente 600 mil km') apresentam uma baixa 
produtividade agrícola. O exemplo da pecuária é ilustrativo por ser o uso da terra 
dominante nas áreas antrópicas, representando 77% da área convertida 
considerada produtiva (Chomitz et al. inédito). Em geral o desempenho 
econômico da pecuária é sofrível. A taxa interna de retomo é apenas 4% ( Uma 
taxa mfnima aceiufud seria de um i:m:estimentn sem risco, amo par exemplo, a poupança que 
oferece um retorno de 6% ao ano). Em contraste, a exploração madeireira sob regime 
de manejo sustentado obtém um taxa excepcional: 71 % (Imazon, inédito). Essa 
baixa lucratividade da pecuária está associada ao caráter extensivo da atividade (a 
lotação média é apenas 0,7 cabeça por hectare) em quase toda a região. Somente 
em poucos casos a pecuária atinge uma lotação superior a 1 cabeça por hectare. 
Em contraste, a média no Sul-Sudeste do País 1,3 cabeças por hectare. Se toda a 
área atualmente utilizada para a pecuária extensiva (baixa produtividade) fosse 
intensificada as pastagens existentes poderiam suportar quase que o dobro do 
rebanho atual. (Intensificar a pecuária consiste em derrubar a wgetação tmusom; mirar os 
toros, gradear a área, plantar forragens melhoradas e, em alguns casos, aplicar f ertdiumtes É 
bon kmbrar que o rebanho atual é estimado em 32 milhões de cabeças de gado. A área 
ocupada por esse rebanfu é estimada em 45,8 milhões de beaares. A intensificação 
possihilitaria um reb:mho de 60 milhões de cabeças na mesma área). 
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Isso significa que o setor pecuarista pode continuar crescendo simplesmente 
através da intensificação da criação de gado (Arima & Uhl, 1997). 

Vejamos a Tabela 1, que mostra alterada não utilizada ou em descanso na 
Amazônia Legal, 1996, sendo que: 

a) À re.a alterada é a soma das áreas de culturas perenes e anuais, áreas temporárias 
em descanso, produtivas não utilizadas, pastagens plantadas e florestas plantadas. 
Excluiu-se portanto as áreas de pastos naturais, os cerrados intactos e as matas 
nativas. 

b) Àreas produmas não utilizadas: De acordo com a definição do IBGE, áreas 
produtivas não utilizadas são aquelas que se prestam à formaçio de adturas, pastos e matas 
e que não estaoam sendo utilizadas para tais finalidades, incluindo terras não utilizadas 
por período superior a 4 anos. Terras em, descanso são aquelas habitualmente 
utilizadas para o plantio de lavouras temporárias e que se encontravam em pousio 
por prazo inferior a 4 anos em relação ao último ano de sua utilização. 

Estado .Area total Area alterada 
(Km2) 

Total (km~ Não Não 
(a) Usada (Km~ Usada 
AREAALTERADA 

~)ÁREAS PRODUTIVAS (% do total 
NAO UTILIZADAS alterado) 

Acre 1.53.149 13.297 1.795 13,5 
Amapá 143.453 4.692 1.051 22,4 
Amazonas 1..577.820 37.759 15.632 41,4 
Maranhão 333.365 115.449 48.488 42,0 
Mato grosso 906.806 240.702 23.107 9,6 
Pará 1..253.164 217.920 48.596 22,3 
Rondônia 238.512 62.669 5.703 9,1 
Roraima 2.25.116 6.274 1.568 25,0 
Tocantins 278.420 84.666 19.473 23,0 

Area (km2) 5.109.805 783.428 N 165.413 
Area (%) 100 15 100 N 21 
Fonte dos dados: IBGE 1996 e INPE 1997. 



Portanto, a solução não é expandir a fronteira agrícola e sim recuperar as 
áreas degradadas ou abandonadas (> 165 mil km2} e melhorar a 
produtividade das áreas utilizadas para fins agropecuários de forma 
extensiva(> 600 mil km2}. 

A intensificação não é apenas tecnicamente correta, mas é também 
economicamente viável em muitas regiões da Amazônia (lvlattos & Uhl, 1994). 
De fato, a reforma das pastagens tem sido feita com sucesso no leste e sul do 
Pará. Essas pastagens reformadas suportam um lotação maior ( 1 
cabeça/hectare). O ganho de peso por hectare é cerca de três vezes maior nesses 
pastos quando comparado aos sistemas extensivos ( Mattos & Uhl, 1994). Além 
disso, a perda de fertilidade do solo nessas pastagens reformadas é menor, 
sugerindo uma melhoria no grau de ciclagem de nutrientes. Uma vez reformada a 
pastagem, os lucros são de aproximadamente US$ 50 por hectare ano. Dessa 
maneira, a. taxa interna de retomo sobe para aproximadamente 10% (Imazon, 
inédito). Uma performance econômica marginalmente aceitável se comparada a 
outras opções financeiras na região. 

PREMISSA 2. TODA A AMAZÔNIA TEM VOCAÇÃO AGRÍCOLA 

A proposta do deputado Michelleto (PMDB- PR) assume que toda a Amazônia 
tem vocação agrícola. Essa crença está aparentemente baseada em dois 
pressupostos. 

Primeiro, haveria um relativa homogeneidade das condições naturais como 
pluviosidade, umidade, solos, drenagem e relevo. Dessa maneira, as condições 
agronômicas existentes nas áreas desmatadas (sul da bacia Amazônica) seriam as 
mesmas encontradas na parte central e norte da Amazônia. 

Segundo, o desempenho econômico da agropecuária seria relativamente similar em 
toda a bacia. Ou seja, um sucesso relativo da agricultura em algumas áreas secas 
(sul da bacia Amazônica) implicaria que é possível obter o mesmo rendimento 
econômico nas áreas úmidas (parte central da bacia). Em síntese, os dois 
pressupostos sugerem que não haveria limitações naturais à expansão da 
agropecuária na Amazônia. 



A realidade, entretanto, é bem diferente, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Parlamentares. 

As condições naturais (precipitação, solos, drenagem, relevo, etc) diferem 
significativamente ao longo da paisagem Amazônica. Por exemplo, há uma 
grande diferença no regime de chuva existente entre o sul da Amazônia (zona 
relativamente mais seca dominada por florestas abertas e áreas alteradas) e a sua 
porção central, onde predominam chuvas copiosas (acima de 2.500 mm por ano). 
No geral, nessas áreas mais centrais há enormes restrições naturais à agricultura 
incluindo elevada pluviosidade, umidade excessiva, solos pobres, drenagem 
desfavorável (solos encharcados) e, em muitos casos, relevo acidentado. 

A baixa vocação agrícola nas áreas úmidas da floresta amazônica tem sido 
constatada por diversos autores (Moran 1989, Smith 1982, Hecht 1988, Cochrane 
& Sanchez, 1992, Uh1 &Mattos 1994, Schubart 1999). De acordo com Schubart 
(1999) essa falta de aptidão agrícola ocorre porque cerca de 90% dos solos da 
Amazônia são ácidos, quimicamente pobres, e a umidade excessiva favorece 
extraordinariamente o desenvolvimento de pragas e doenças. Para Cochrane & 
Sanchez (1992) além dos solos e da umidade, 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 tomam a 
agricultura do ponto de vista econômico extremamente desvantajosa (em muitos 
casos inviável) na maior parte das áreas úmidas da Amazônia. 

Uma conclusão similar indicando a falta de aptidão agrícola da maioria das áreas 
da Amazônia está presente no relatório final do Projeto Radam Brasil (1975), o 
maior e mais completo levantamento de recursos naturais feito na Amazônia. Em 
uma compilação inédita feita a partir dos dados do Radam, os pesquisadores do 
IMAZON avaliam o potencial agrícola e florestal da Amazônia. 

O Estudo do Th1AZON (inédito) revela que ao se pensar em desenvolvimento 
rural é importante considerar as macro diferenças agronômicas (solos, 
precipitação, drenagem, etc) existentes na região. Dessa maneira, os autores 
dividem a Amazônia em três grandes regiões. 
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Primeiro, há uma. Amazônia relativamente seca (precipitação inferior a 1.800 
mm/ano) correspondendo a aproximadamente 30% do território. Essa área 
concentra-se ao longo do arco de desmatamento (ao sul da bacia amazônica) e 
em áreas isoladas de cerrados e campos naturais situadas principalmente nos 
Estados do Amapá e Roraima. Nessa região, as condições climáticas são 
relativamente mais favoráveis para a agricultura. Embora os solos sejam 
predominantemente pobres há manchas esparsas de terras férteis (por exemplo, 
terra rocha) em Rondônia, Pará e Mato Grosso. As condições de drenagem são 
adequadas e o relevo é relativamente favorável à mecanização agrícola. 

Entretanto, é importante observar que mesmo sob essas condições naturais 
relativamente favoráveis a agropecuária tem tido um desempenho inferior ao 
esperado. Como discutido anteriormente um quinto das áreas alteradas para uso 
agrícola, a maior parte situada nessa região, está abandonado (grande parte está 
degradada). E mesmo nas áreas consideradas em uso a produtividade ainda é 
inadequada e significativamente inferior à média nacional . 

Em segundo lugar, há uma Amazônia úmida caracterizada por uma 
precipitação anual superior a 1.800 mm e inferior a 2.500 mm. Essa região é 
formada basicamente por florestas densas de terra firme, os solos são em geral 
quimicamente pobres (embora haja manchas de solos férteis), o relevo é 
ondulado e as condições de drenagem são razoáveis. O excesso de chuvas e a 
existência de um período seco reduzido criam severas dificuldades agronômicas e 
econômicas ao desenvolvimento agropecuário. Essas áreas representam 
aproximadamente 30% da Amazônia e estão localizadas principalmente em um 
cinturão de transição situado entre a Amazônia central e arco de desmatamento 
(sul da Amazônia Legal). 

Finalmente, há uma Amazônia extremamente úmida caracterizada por 
chuvas em excesso (a precipitação anual é superior a 2.500 mm e, em muitas 
áreas, atinge 4.000 mm -4.500 mm), baixa fertilidade, solos encharcados, elevado 
risco de erosão e relevo, em muitas áreas, acidentado. Essa zona (40% do 
território ) localiza-se principalmente na porção central da Amazônia ocupando a 
maior parte do Estado do Amazonas, norte do Pará e Amapá. Essas condições 
naturais extremamente adversas tomam a agricultura economicamente inviável 
nessa zona. 
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Estudos realizados pelo Ilv1AZON e pelos economistas do Banco Mundial Ken 
Chomitz e Tim Thomas (inédito) revelam que as culturas agrícolas e, e até 
mesmo a pecuária, geram retornos econômicos muito baixos nessas regiões 
extremamente úmidos. A análise de Chomitz & Thomas (inédito) revela também 
uma maior proporção relativa de áreas abandonadas, o que indica a baixa 
sustentabilidade econômica e ambiental da agropecuária nessas zonas úmidas. 

Nessas áreas, a umidade excessiva ocasiona um aumento extremamente 
significativo de pragas e doenças. A colheita e o armazenamento, em especial de 
grãos, é severamente afetado pelo excesso de chuvas. 

Todos esses fatores contribuem para aumentar de forma dramática os 
custos de produção tornando a agricultura economicamente inviável 
nessas áreas de alta pluviosidade e elevada umidade. 

PREMISSA 3: A FLORESTA NÃO TEM IMPORTÂNCIA 
ECONÔMICA 

A proposta do deputado Michelleto (PMDB-PR) assume que a 
floresta é um obstáculo ao desenvolvimento. A realidade, porém, revela 
uma situação significativamente diferente. 

A principal atividade econômica de uso da terra na Amazônia é a atividade 
madeireira e não a agropecuária. A atividade florestal incluindo a exploração 
e o processamento de madeira e os produtos não-madeireiros (castanha, 
palmito, borracha etc) contribui com aproximadamente 15% do PIB 
regional contra menos de 10% da agropecuária. 

O desempenho econômico da exploração madeireira é significativamente maior 
do que a pecuária em todas as condições agronômicas existentes na Amazônia. 
De acordo com Arima et. al (inédito) a pecuária tem uma baixa taxa interna 
de retomo ( 4,2%) contra 71 % da atividade madeireira sob regime de 
manejo florestal sustentado. Para os autores, a exploração madeireira, 
utilizando técnicas de manejo, pode ser uma solução intermediária, pois concilia 
geração de emprego, renda e impostos com a manutenção da cobertura florestal. 
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Sobre Importância Estratégica. A Amazônia é a maior reserva de madeira 
tropical do mundo, Os diversos tipos de florestas existentes abrigam 
aproximadamente 60 bilhões de m3 de madeira em tora de valor comercial. Um 
estoque capaz de abastecer o mercado mundial de madeira tropicais por mais de 
um século. 

Atualmente o Brasil é o maior produtor e também o maior consumidor de 
madeira tropical do mundo (Smeraldi & Veríssimo, 1999). Aproximadamente 
90% da madeira tropical produzida no País é oriunda da Amazônia. Essa madeira 
é largamente (86%) comercializada no mercado interno. De fato, nas regiões Sul 
e Sudeste do Brasil concentra-se o maior e mais intenso comércio de madeira 
tropical do mundo, mais do que o dobro do que é importado pela União 
Européia ( Smeraldi & Veríssimo, 1999). 

Por isso, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, foi que 
apresentei no ano passado um Projeto de Lei que obriga o Poder Público a 
comprar e utilizar apenas madeira proveniente de manejo sustentável, seja para 
suas construções, ou mesmo para aquisições de móveis indispensáveis aos 
serviços públicos. 

Sobre a Renda bruta. Há aproximadamente 2.500 madeireiras em operação na 
Amazônia Legal. Essas empresas extraem cerca de 28 milhões de metros cúbicos 
de madeira em tora, o que coloca a região como um dos maiores produtores de 
madeira tropical do mundo (ao lado da Indonésia e Malásia) (Smeraldi & 
Veríssimo, 1999). Desse total, aproximadamente 10 milhões são transformados 
em madeira processada na forma de madeira serrada e, menor proporção, 
laminados, compensados e madeira beneficiada (portas, piso, forros, paredes etc) 
(Y eríssimo & Lima, inédito). A renda bruta do setor madeireiro é 
aproximadamente R$3 bilhões contra R$660 milhões da pecuária ( 5 vezes 
maior). 

Sobre Rentabilidade. A taxa interna de retomo da exploração madeireira 
manejada é estimada em 71% contra 4% da pecuária extensiva e 10% da 
pecuária intensiva (Arima et ai. manuscrito). A performance excepcional da 
atividade madeireira deriva principalmente dos baixos custos de produção ( em 
especial, matéria-prima) e preços relativamente bons e estáveis no mercado. Em 
geral, a atividade madeireira é substancialmente lucrativa com uma margem de 
lucro elevada, oscilando entre 20% e 30%. 

r: 
'o 



Fazemos a Seguinte Indagação: Expansão da Pecuária na 
Amazônia : Um Paradoxo Econômico ? 

Apesar do baixo retomo eanõma: a pecuária continua em expansão na ngião. Uma 
' 

1 justificatiu:i para esse paradoxo é dada por Rcber: Scbneider (1995). Para ele os 
ocupantes pioneiros de uma fronteira possuem, em geral,, baixo capital humano e um reduzido 
custo de oportunidade de trabalho. Deste maio, a tecnola;ja adotada e os retornos sãn 
ampatiuis am essa baixa qual,ificação e o reduzido custo de oportunidade de trabalho. 
Qµando a fronteira amaduna: (estradas, energia, cvmunú:açfles) nows inustidore: am mais 
capital e melhor urnologia são atrafdos. O preo da terra sobe (reflet:indn uma expectatioa 'YYl/1;. 
de renda eanànca do solo} e, entdo, esses colonos pioneiros unden a terra por um 
expressnameue maior- obtendo um retomo f awrárel 

Sobre Empregos. Com relação a empregos, a contribuição do setor florestal é 
extremamente significativa. Por exemplo, os empregos permanentes gerados 
pelo setor madeireiro (220 mil) representam o dobro do obtido pela 
pecuária (118 mil). 

Do ponto de vista de área a diferença é ainda maior. Para gerar 1 emprego 
permanente na pecuária é necessário utilizar 428 hectares de pasto, enquanto na 
atividade madeireira apenas 7 hectares de floresta é capaz de gerar 1 emprego. 
Ou seja a relação é de 1:61. Mesmo se considerarmos a soma dos empregos 
permanentes e temporários (2 a 3 meses) gerados pela pecuária (510 mil) a 
relação continuaria favorável ao setor madeireiro. Nesse cenários seriam 
necessários 53 hectares de pasto para gerar 1 emprego (permanente e 
temporário) contra 7 hectares na floresta. Finalmente, é importante 
considerar também a qualidade dos empregos gerados. No geral, os empregos no 
setor madeireiro são mais estáveis e o salário maior (até 4 vezes maior) se 
comparado a pecuária. 

Sobre Impostos. A contribuição de imposto é um outro exemplo ilustrativo. A 
contribuição anual potencial do setor madeireiro no ICMS é 
aproximadamente R$300 milhões contra apenas R$ 33 milhões da 
pecuária. Ou seja, a relação de contribuição tributária potencial do setor 
madeireiro em relação a pecuária é 8 para 1. Em termos relativos, a 
contribuição do setor madeireiro é expressiva representando 10-15% do total de 
impostos arrecadados nos Estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia 



Finalmente, é necessário considerar também o valor da floresta que seria 
desflorestada para dar lugar a agropecuária. Alguns valores são 6bvios. A 
Amazônia abrigam os maiores estoques de madeira tropical do mundo. 
Atualmente a região é a principal produtora de madeira tropical (em tora) 
do planeta. A floresta também está sendo valorizada pelos produtos não 
madeireiros (fibras, óleos, corantes, resinas, plantas medicinais e 
alimentos). Esses produtos tem grande importância na economia regional 
e contribui para o bem estar de 1,5 milhões de extrativistas (Scharwtzman, 
1995). As florestas intactas estão sendo valorizadas pelos serviços que prestam ao 
Brasil e ao mundo na regulação climática e proteção das bacia hidrográficas. E, 
finalmente, a Amazônia abriga também possivelmente mais de 50% da 
biodiversidade do mundo. 

Por tudo isso, concluímos que a concepção de desennvolvimento p baseado na 
agropecuária, como objetiva a proposta de alteração do código florestal (lei 
4.771, 15/09/65) do deputado federal Moacir Micheletto (PMDB -PR), é 
inadequada as condições naturais e econômicas da maior parte da Amazônia. 

Primeiro, não é necessário aumentar a produção agrícola através da expansão da 
fronteira (i.e, desmatamento). Como ficou evidenciado nesse artigo a solução é 
recuperar as áreas degradadas ou abandonadas (> 165 mil km2) e melhorar 
a produtividade das áreas utilizadas para fins agropecuários de forma 
extensiva(> 600 mil km2). A intensificação não é apenas tecnicamente correta, 
mas é também economicamente viável em muitas regiões da Amazônia. 

Segundo, há severas restrições agronômicas em aproximadamente 60% 
das terras da Amazônia. Essa falta de aptidão agrícola ocorre porque a maioria 
dos solos da Amazônia são ácidos, quimicamente pobres, e a umidade excessiva 
favorece extraordinariamente o desenvolvimento de pragas e doenças. Além 
disso, 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 tomam a agricultura do ponto de vista econômico 
extremamente desvantajosa ( em muitos casos inviável) na maior parte das áreas 
úmidas da Amazônia. 



Finalmente, a floresta representa enormes oportunidades de renda, 
emprego, geração de impostos para a Amazônia. De fato, cerca de 15% do 
Produto Interno Bruto da região provém da exploração dos recursos 
florestais contra menos de 10% da agropecuária.. O setor madeireiro 
emprega aproximadmaente 5% da população economicamente ativa na 
região. E o setor extrativista não-madeireiro ( óleos, resinas, frutos, 
borracha) contribui para significamente a vida econômica de 1,5 milhões 
de extrativistas . 

O desempenho econômico da exploração madeireira é significativamente 
maior do que a pecuária em todas as condições agronômicas existentes na 
Amazônia. A pecuária tem uma baixa taxa interna de retomo (4,2%) contra 71% 
da atividade madeireira sob regime de manejo florestal sustentado. A 
exploração madeireira, utilizando técnicas de manejo, pode ser uma solução 
intermediária, pois concilia geração de emprego, renda e impostos com a 
manutenção da cobertura florestal. 

Por fim, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, informo que a 
sociedade brasileira está formahnente reivindicando, em caráter de urgência, uma 
audiência com o Excelentíssimo Senhor Presidente da República com o objetivo 
de apresentar apoio ao Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória N. 
1956/ 48, aprovada pelo CONAMA no último dia 29 de março. 

Subcrevem este Ofício as seguintes instituições e personalidades: 

- Carlos Edegard de Deus - Secretário de Meio Ambiente do Estado do Acre 
(membro da Câmara Técnica Temporária de Atualização do Código Florestal 
doCONAMA) 

- Representante do Estado de São Paulo na Câmara Técnica temporária de 
Atualização do Código Florestal do CONAMA 

- Representante da Associação Técnica Nacional de Municípios e Meio 
Ambiente - ANAMA na Câmara Técnica Temporária de Atualização do 
Código Florestal do CONAMA 

- Márcio Santilli - Instituto Socioambiental - ISA 
- Maria TerezaJorge Pádua- Fundação Pr Ó Natureza- FUNATIJRA 
- Paulo Nogueira Neto - Fundação SOS Mata Atlântica 
- Garo Batmanian - Fundo Mundial para a Nartureza - WWF 
- Representante da Sociedade Brasileira de Sivicultura - SBS 



- João Paulo Capobianco -Rede de ONGs da Mata Atlântica- RMA 
- Jerônimo Brumatti- Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura - CONT AG (membro da Câmara Técnica Temporária da 
Atualização do C6digo Florestal do CONAMA) 

- Renato Cunha - Grupo Ambientalista da Bahia - GAMBA 
- Paulo Gustavo do prado Pereira - Conservation Internacional - CI (membro 

da Câmara Técnica Temporária da Atualização do C6digo Florestal do 
CONAMA) 

- Claudionor Barbosa da Silva- Grupo de Trabalho Amazônico - GTA 
- José Juarez dos Santos - Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS 
- André Lima - Instituto Socioambiental - ISA 
- Adriana Ramos - Grupo de Trabalho de Florestal do Fórum Brasileiro de 

ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(membro da Câmara Técnica Temporária da Atualização do Código Florestal 
doCONAMA) 

- Roberto Smeraldi - Programa Amazônia de Amigos da Terra 
- Helcio Souza -· Instituto de estudos Sócio Econômicos - INESC 
- Flávio Montiel - Greenpeace 

Assim, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, podemos dizer 
que há uma digladiação aberta entre a proposta de Conversão da Comissão Mista 
do Congresso e a proposta do Governo ( ouvida a sociedade brasileira) inserida 
na formulação do CONAMA. 

Vejam os senhores o ineditismo da questão. 

Independente de ideologias, visões partidárias ou corporativistas, a sociedade 
formulou, fez a sinergia necessária, abriu espaços para consensos serem 
construídos para, finalmente, aprovar um texto contemporâneo para o Código 
Florestal brasileiro. 

É de esperar, ao menos, que esta Casa saiba respeitar a vontade majoritária da 
Nação, sob pena do interesse exclusivo, subtraído e retrógado vingar à revelia da 
vontade nacional e do bom senso. 

Estaremos, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, legislando 
para o presente e para o futuro. 



As gerações do amanhã saberão ser gratas ao nosso essforço de desenvolvimento 
inteligente deste país. 

Muito Obrigado .. 
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