Manifesto pela continuidade da produção sustentável no Brasil
Ao longo dos últimos 40 anos foi consolidada no Brasil uma política ambiental de Estado para
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais para benefício de toda a sociedade. Entretanto, a
implementação de alterações nas políticas ambientais propostas nas MPs 867 e 870 trarão prejuízos com
impactos irreversíveis não apenas ao meio ambiente, mas também aos setores agropecuário e florestal do
país.
De acordo com o Ministério da Agricultura (MAPA), "o agronegócio brasileiro se destaca como o
setor que mais contribui para o fortalecimento da nossa economia, respondendo individualmente por 1/4
do Produto Interno Bruto". Esse setor apresenta a terceira maior área de produção agropecuária do
mundo. Segundo a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne representantes do agronegócio,
do setor florestal, das entidades de defesa do meio ambiente e da academia, tanto os especialistas no
tema quanto o próprio MAPA concordam que não há mais necessidade de conversão de vegetação nativa
em áreas de produção agrícola ou pecuária (https://bit.ly/2ZSZCaI). É impossível, entretanto, manter essa
produção a médio e longo prazo, em qualquer que seja a região do país, sem a conservação das florestas,
responsáveis por serviços ambientais extremamente importantes como a produção de água através das
chuvas, manutenção das nascentes dos rios, a polinização de cultivos, o equilíbrio climático, dentre
muitos outros benefícios ecossistêmicos à sociedade.
A implementação do novo Código Florestal, votado após um longo período de discussão no
Congresso, com participação de diferentes grupos de interesse, sobretudo do setor agropecuário, permitiu
avanços como o cadastramento de mais de 4 milhões de registros no Cadastro Ambiental (CAR). O CAR,
juntamente com a exploração sustentável das florestas públicas através das concessões florestais, fazem
parte de um conjunto de medidas de combate ao desmatamento ilegal. Ambos valorizam os esforços dos
produtores rurais e das empresas de exploração florestal que cumprem a lei e que já sofrem com a
concorrência desleal dos infratores.
Entretanto, o cenário constante de insegurança jurídica impede avanços na implementação do
Código Florestal. As sucessivas prorrogações do prazo para inscrição no CAR causaram a baixa adesão aos
Programas de Regularização Ambiental (PRAs). A MP 867/2018 representa o perigo de retrocesso:
resultará na paralisação dos PRAs em curso; revisão das legislações Estaduais; aumento dos casos de
judicialização dada a insegurança jurídica. A postergação da implementação do Código Florestal será um
incentivo ao aumento do desmatamento ilegal, pois sinaliza que a lei pode sempre ser alterada para
conceder novos benefícios aos produtores rurais que descumprem as regras de proteção.
Por sua vez, a MP 870/2019 propõe o enfraquecimento do Serviço Florestal Brasileiro, da gestão
dos Recursos Hídricos e da gestão ambiental territorial de povos e comunidades tradicionais, transferindo
esses temas do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para o MAPA e Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR). Outro enorme retrocesso à política ambiental nacional, pois provoca uma drástica
redução das competências atribuídas ao MMA. Já o MAPA passaria a tomar conta de políticas conflitantes
com os interesses primários da pasta. Sua implementação já está dificultando a gestão eficiente das águas,
das florestas e das terras rurais, com potencial de aumentar o desmatamento ilegal, a contaminação dos
recursos hídricos e a violação de direitos humanos, afastando com isso o desenvolvimento sustentável e
comprometendo o ambiente de negócios.

A comunidade internacional já está se posicionando oficialmente em revistas científicas renomadas
contra as consequências do aumento do desmatamento ilegal e contra o produto agropecuário e florestal
brasileiro (https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48055582). Ambas MPs colocam em risco o ambiente
de negócios ao sinalizar graves danos ao equilíbrio ecológico, impedindo o Brasil de cumprir os
compromissos firmados no Acordo de Paris (cuja permanência reflete em muitos ganhos ao país) e
abalando nossa credibilidade internacional. Lembramos também que combater o desmatamento ilegal da
Amazônia, o crime organizado, o tráfico de armas e as violações a direitos humanos deveria ser a
prioridade de qualquer governo. Fortalecer a produção legal e sustentável contribui para a imagem do
setor no exterior e permite alcance aos mercados internacionais mais exigentes que respeitam a
sustentabilidade dos recursos naturais, necessários à manutenção da espécie humana.
Nesse sentido, nós, servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA,
representados pela Asibama DF e Ascema Nacional, alertamos a sociedade e solicitamos apoio a todos os
parlamentares e ao governo brasileiro no sentido de fazer cumprir as leis ambientais já existentes, sem
perder tempo com modificações em seus dispositivos, implementando definitivamente o Código Florestal,
rechaçando a MP 867/2018 e não aprovando a MP 870/2019 sem as devidas emendas de n° 3, 178, 237,
326 e 371, necessárias à continuidade da produção brasileira sustentável.
NÃO À DESTRUIÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL. ABAIXO A MP 867/2018!
APOIO ÀS EMENDAS DA MP 870/2019:
Emenda 3 - Modificativa
Emenda 178 - Modificativa
Emenda 237 - Modificativa
Emenda 371 - Modificativa

Emenda 326 - Aditiva

Altera os Arts. 39 e 40 da MPV 870/2019 - Permite o retorno do
Serviço Florestal Brasileiro ao MMA
Altera os Arts. 29, 39 e 40 da MPV 870/2019- Permite que a gestão
dos Recursos Hídricos retorne ao MMA
Altera o Art. 39 da MPV 870/2019- Permite a Reinserção do
Zoneamento Ecológico Econômico no MMA
Altera os Arts. 39 e 40 da MPV 870/2019 – Permite o retorno da
Gestão Ambiental territorial de povos e comunidades tradicionais
retorno ao MMA
Acrescenta parágrafos ao Art. 21 da MPV 870/2019 - Restaura a
competência ao MMA na gestão compartilhada do ordenamento
do uso sustentável dos recursos pesqueiros
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