
APELO AO MUNDO
Ecologistas alertam e pedem aos países importadores que não comprem,

Juntos da carne brasileira, a degradação ambiental e o fim da floresta

TT"laniosa historicamente por considerar a pata do boi sobre a
w^natureza um dos maiores flagelos da degradação do solo, a

A AMDA-Assodação Mineira de Defesa Ambiente, que tem as-
sento e representa os ONGs da região Sudeste brasileira no Conse-
lho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), também vez elevar o
dom do debate sobre o avanço predatório da pecuária brasileira na
Amazônia. Enviou um documento ao Governo Federal, propondo
tomar obrigatória a comprovação pelo setor de respeitar as chama-
das Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente (APPs), de
modo a tomá-lo sustentavelmente apto a vender carne in natura
para o mercado internacional. E fez mais: sob o título "Sugestão ao
Estabelecimento de Mecanismos de Incentivo ao Desenvolvimen-
to da Pecuária com Respeito às Florestas Brasileiras", encaminhou
o mesmo documento a todos os governos dos países importadores
de carne do país, notadamente aos membros da Comunidade Eco-
nômica Européia, responsabilizando-os tambémpelo que venha a
acontecer na Amazônia, caso não auditem ambientalmente a ori-
gem da carne brasileira. Veja alguns trechos do documento:

"O território brasileiro, com sua enorme variedade de ambientes,
tem sido destacado no mundo inteiro pela fantástica riqueza de
sua vida selvagem. Seus cinco principais biomas, a Floresta Amazô-
nica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e a Mata Atlântica, abrigam,
juntos, a maior biodiversidade do planeta. O nosso país reúne qua-

se 12% de toda a vida natural terrestre. Concentra 55 mil espécies de
plantas superiores (22% de todas as que existem no mundo), mui-
tas delas endêmicas. 524 espécies de mamíferos. Mais de três mil
espécies de peixes de água doce e de 10 a 15 milhões de insetos, a
grande maioria ainda por ser descrita

Ao lado do título de campeão mundial de biodiversidade, o Bra-
sil tem sido também destacado, infelizmente, como um dos líderes
da destruição ambiental. Em função do alto nível de ameaça a que
estão submetidos, dois de seus principais biomas, a Mata Atlântica
e o Cerrado, foram inseridos pela entidade Conservation Internatio-
nal entre hot spots de biodiversidade - biomas mais ricos e ameaça-
dos de todo o planeta.

No caso da Mata Atlântica, que se estendia, de forma contínua,
quando do início da ocupação européia, do Piauí ao Rio Grande do
Sul, ocupando 15% do território nacional, restam hoje apenas 7% de
sua área original. Cerca de 93% de sua extensão foram devastadas.

Já o Cerrado, considerado a savana com a maior diversidade bio-
lógica da Terra, cuja distribuição natural ocupava dois milhões de
km2, já perdeu 57% de sua área original. Do que sobrou, estima-se
que ametade se encontra bastante alterada, podendo não mais ser-
vir aos propósitos de conservação da biodiversidade.

O avanço da supressão de vegetação nativa no Cerrado tem sido
da ordem de três milhões de hectares/ano. Isto eqüivale à perda
anual de 1,5% de sua área de distribuição, ou a 2,6 campos de fute-
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boi por minuto. Esta situação levou especialistas da Conservation
Internacional a preverem que, permanecendo o atual ritmo de des-
matamento, que o bioma corre o risco de desaparecer até 2030.

No que se refere à Floresta Amazônica, apesar de sua ocupação
ser mais recente (intensificada somente após a década de 1970), a
velocidade em que se processa tem gerado enorme preocupação
mundial, tanto pela destruição de sua biodiversidade, como pelas
enormes quantidades de C02 lançadas na atmosfera, decorrentes
da queima da biomassa florestal.

Em relação à sua biodiversidade ameaçada, estima-se que ela
abrigue metade da biodiversidade do planeta. Ali ainda existem
pelo menos 45 mil espécies de plantas, 1,8 mil espécies de borbole-
tas, 150 espécies de morcegos, 1,3 mil espécies de peixes de água do-
ce, 163 de anfíbios, 305 de serpentes, i.ooo de aves e 311 espécie de
mamíferos.

Calcula-se que a queima dessa biomassa responda atualmente
por cerca de 75% dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera
pelo Brasil, e colocam o país entre os quatro maiores emissores
mundiais de poluentes responsáveis pelo aquecimento global.

Dados recentes do INPE demonstram a velocidade do processo
de desmatamento na Amazônia Legal:
de 2000 a 2007, a área desmatada avan-
çou a uma média anual de 19.289 km2,
significando, em termos absolutos, a su-
pressão de 154312 km2. Para se ter uma
idéia espacial do que isso significa, em
termos comparativos, a área média
anual desmatada na Amazônia eqüiva-
le a 2/3 do território da Bélgica ou 45% do
estado do Rio de Janeiro.

Estudos realizados na Região Amazô-
nica mostram a pecuária como a princi-
pal atividade responsável pelos desma-
tamentos. Sua expansão, desde o início
da década de 1970, tem sido um proces-
so contínuo e de caráter inercial Grande
parte do processo de ocupação da re-
gião, independentemente de seus agen-
tes originais, resulta quase sempre na
pecuária. Documento do Banco Mun-
dial, de autoria de Sérgio Margulis, em
análise detalhada do processo de des-
matamento na região, chama a atenção para alta rentabilidade pri-
vada da atividade de criação de gado de corte na região, fato este de-
corrente das condições geoecológicas (em especial pluviosidade,
temperatura, umidade do ar). Segundo o documento, caso a ativi-
dade não fosse financeiramente viável, os processos de extração de
madeira e de abertura de estradas não resultariam em conversão
de florestas ou desmatamentos na escala em que ocorrem, porque
os agentes iniciais sequer cobririam seus custos de ocupação, des-
matamentos e de preparo do solo.

NADA destrói mais a natureza do
que pata de boi insustentável

Modelo predatório A exemplo da Amazômia, a pecuária

tem sido apontada com uma das principais causas do desmata-
mento em muitas outras regiões brasileiras. No Estado de Goiás, por
exemplo, dados da agência ambiental do Estado apontam a ativi-
dade como responsável por 69,77% do total das autorizações de des-
matamento concedidas nos últimos anos.

Em Minas Gerais, as autorizações de desmate concedidas indi-
cam ser a formação de pastagens a maior causa dos desmatamen-
tos, superando até mesmo a produção de carvão vegetal para aten-
dimento da indústria siderúrgica,

O modelo de ocupação de solo hoje na Amazônia repete o proces-
so ocorrido nas demais regiões brasileiras e tem como uma das
principais marcas do flagrante desrespeito à legislação ambiental
brasileira. Considerada uma norma moderna, o Código Florestal es-
tabelece princípios básicos para a manutenção de amostras repre-
sentativas dos ambientes naturais no pais. Entre outros dispositi-
vos, determina a necessidade de toda propriedade rural manter
parte de sua área com sua cobertura vegetal nativa, protegida co-
mo Reserva Florestal Legal ou como Área de Preservação Perma-
nente.

A Reserva Legal deve perfazer, no mínimo, 20% da área de cada
gleba rural, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-
Oeste e Nordeste. Na Região Amazônica, a
exigência sobe ao percentual de, no míni-
mo, 80% de cada propriedade. Já as Áreas de
Preservação Permanentes têm por motivo
proteger as nascentes, margens de cursos
dágua e áreas de dedMdade acentuada.

O não cumprimento da legislação tem
gerado a substituição de ambientes natu-
rais a níveis não aceitáveis, colocando em
sério risco a biodiversidade no país, além
dos prejuízos para a conservação do solo e
dos recursos hídricos. Estima-se que a erra-
dicação das florestas e demais formas de ve-
getação natural tenha levado 1/3 dos anfí-
bios e 1/4 dos mamíferos brasileiros sob al-
gum grau de ameaça de extinção.

Não obstante a importância do aperfei-
çoamento dos mecanismos de comando e
controle pelo poder público sobre ativida-
des que resultem em desmatamento, é ain-
da fundamental estabelecer políticas de in-

centivo financeiro a produtores rurais que protegem suas reservas
florestais. E, na atividade pecuária, um importante instrumento re-
fere-se ao estabelecimento de normas que vinculem a inclusão de
propriedades rurais no cadastro daquelas aptas à exportação de
carne in natura à demonstração de adequação à legislação am-
biental.

O Governo Federal tem de tornar obrigatória a comprovação da
proteção das Reservas Legais e das Áreas de Preservação Perma-
nente, de modo que toda e qualquer propriedade rural no país seja
incluída, doravante, no cadastro das propriedades aptas a vende-
rem carne in natura no mercado internacional".
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Text Box
Fonte: JB Ecológico, a. 5, n. 73, p. 26-28, fev. 2008.




