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Editorial
Uma das reuniões mais esperadas de 2012, a Confe-

rência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, mais conhecida com Rio + 20, marca o 20º 
aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), que ocor-
reu no Rio de Janeiro em 1992, e o 10º aniversário 
da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel (WSSD), ocorrida em Johannesburgo em 2002. E 
a revista Pensar Verde não poderia ficar fora de um 
evento tão importante como esse. 

Ao publicar esta Edição Especial e bilíngue, queremos 
mostrar aos participantes da Conferência que o Brasil 
atravessa um período muito delicado no que diz respeito 
à sua legislação ambiental e, consequentemente, ao 
futuro do meio ambiente e à biodiversidade. Para come-
çar, abrimos esta publicação com a apresentação dos 
biomas brasileiros e os impactos do homem sobre eles, 
o que já permite imaginar como as riquezas brasileiras 
são vulneráveis às mazelas de um código florestal que 
defende o agronegócio e o desmatamento.

Nas mãos da Presidenta Dilma Rousseff, o texto do 
novo Código foi publicado com 32 alterações. Mesmo 
assim, ainda é preciso ampliar as garantias e salvaguardas 
ambientais. São apresentados aqui dez artigos sobre os 
impactos da legislação ambiental na vida das pessoas. A 
sociedade provou que estará alerta contra retrocessos. A 
bancada do Partido Verde na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal reafirma seu compromisso de apresentar 
novas emendas aos pontos que não são dignos de elogio.

Esta Edição Especial publica também a posição dos 
verdes do mundo, deliberada em março deste ano 
no congresso mundial Global Greens, e a posição dos 
jovens verdes, consagrada no Global Young Greens, para 
a Rio+20. 

E, ao final dessa Conferência, a revista Pensar 
Verde espera ter cumprido seu papel de dar voz e 
fomentar o debate acerca de questões tão importan-
tes para a sociedade. 

Boa leitura!

From the editor

One of  the most expected meetings in 2012, the 
United Nations Conference on Sustainable Develop-
ment, better known as Rio+20, celebrates the 20th 
anniversary of  the United Nations Conference on 
Environment and Development (UNCED), held in Rio 
de Janeiro in 1992 and the 10th anniversary of  the 
World Summit on Sustainable Development (WSSD), in 
Johannesburg in 2002. The Pensar Verde (Think Green) 
magazine could not miss such an important event. 

This special bilingual issue intends to show confer-
ence participants that Brazil has been living a very 
sensitive period regarding its environmental laws and, 
consequently, the future of  its environmental assets 
and biodiversity. We open this issue with an intro-
duction to Brazilian biomes and human impacts on 
them, which gives us a clear picture of  how vulnerable 
these assets are in face of  a forest code that stands 
for agribusiness and deforestation.

The text of  the new code appreciated by President 
Rousseff, was published with 32 modifications. Never-
theless, environmental securities and safeguards must 
be further enhanced. The following ten articles discuss 
the impacts of  this environment law on people’s lives. 
Society has shown that it will remain alert against 
any retrocession. Green Party representatives both 
in the House and Senate reaffirm their commitment 
to present new amendments to the points that are 
considered prejudicial.

This special edition also contains the green perspec-
tive from other parts of  the world, agreed upon in 
March this year at the Global Greens Congress and the 
view of  the green youth, expressed at the Global Young 
Greens conference. 

After the conference ends, the Think Green magazine 
hopes to have played its role of  voicing our point of  
view and contributing to this debate which is so impor-
tant to society. 

We hope you will enjoy it!
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A foto ao lado, de Sérgio Amaral, ficou em segundo 
lugar no concurso da ONU sobre habitats. Para o 
autor desta impressionante imagem “é imperativo às 
metrópoles preservar seus mananciais limpos para 
garantir a integridade de seus ecossistemas periféricos 
e sua demanda por água saudável para consumo”.

Brasil/Pernambuco/Recife
This picture by Sérgio Amaral won second place at a 

UN photography contest about habitats. The author of  
this impressive image believes “it is essential for metropo-
lises to preserve their water springs clean to ensure the 
integrity of  their surrounding ecosystems and a healthy 
water supply for consumption.

COVER IMAGE
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O patrimônio natural brasileiro é sobejamente reconhecido como o mais 
significativo do planeta. Essa riqueza natural é expressa pela extensão 

continental e marinha, pela diversidade e pelo endemismo das espécies 
biológicas e seu patrimônio genético, bem como pela variedade paisagística 
de biomas, ecorregiões e biorregiões. São relevantes a maior rede hídrica do 

mundo e a belíssima riqueza sóciocultural. Todo esse patrimônio está em risco 
com a manutenção do atual modelo de desenvolvimento não sustentável.

As políticas públicas provocam impactos diretos sobre o modelo de 
desenvolvimento. Segundo simulações da Universidade de Brasília (UnB), 
a última versão do Código Florestal proposto pela Câmara dos Deputados 

provocaria um aumento de até 47% no desmatamento da Amazônia, até 2020. 
Para a Universidade de São Paulo (USP) o novo Código franquearia mais 22 

milhões de hectares de florestas para o desmatamento. 
Os dados e as projeções apresentados a seguir são baseados nos estudos 

do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), em algumas 
pesquisas brasileiras e na tese de doutorado do autor.

Brazilian natural heritage is worldwidely known as one of  the richest on 
the planet. This natural wealth is clearly seen in our continental and oceanic 

dimensions, the diversity and endemism of  our species and their genetic value 
as well as the landscape variety of  our biomes, ecoregions and bioregions. 

Other relevant features are the world’s largest river network and a wonderful 
social and cultural heritage. This entire heritage is put at risk by the current 

unsustainable development model.
Public policies have direct influence on development models. According to 

estimates by the University of  Brasilia, the last Forest Code draft proposed by 
the House would mean a 47% increase in Amazon deforestation until 2020. The 

University of  São Paulo (USP), predicts 22 million hectares of  deforestation. 
The following data and projections are based on the Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) studies, some works by Brazilian researchers and on 

my own doctoral thesis.  

IMPACTOS DA 
INSUSTENTABILIDADE 

SOBRE O FUTURO DOS 
BIOMAS BRASILEIROS

UNSUStAiNABiLitY ANd the imPACt oN 
the FUtUre oF BrAZiLiAN BiomeS

Moacir Bueno Arruda* 
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iMPAcTos ReGionAis e MUDAnçAs cLiMÁTicAs
REGIONAL IMPACTS AND CLIMATE CHANGE

O Brasil pode emitir até 300 milhões de toneladas 
de gases estufa por ano. No presente, estamos entre 
os maiores poluidores do mundo, sendo que 75% das 
emissões são originadas de desmatamentos e queima-
das descontrolados na Amazônia. A queima abusiva 
de petróleo, carvão e gás natural pela indústria e pelo 
sistema de transporte e a destruição das florestas têm 
provocado impactos com grandes proporções nos nossos 
ecossistemas: secas e inundações sem precedentes na 
Amazônia, grandes estiagens por todas as regiões, 
desmoronamentos de encostas, desertificação, furacão 
no Sul, e tempestades inéditas. Por ser um país muito 
extenso, com grande diversidade de paisagens, os efei-
tos se dão de forma diferenciada de bioma para bioma.

Brazil is currently among the biggest polluters in 
the world, generating up to 300 million tons of  green-
house gases annually, of  which 75% derives from 
deforestation and unregulated burns in the Amazon.  
The excessive burning of  oil, coal and natural gas by 
the industry, transport systems and forest destruction 
has caused large impacts on our ecosystems: unseen 
droughts and floods in the Amazon, long dry seasons 
all over the country, landslides, desertification, hurri-
canes in the south and unprecedented storms.  Being 
a very large and diverse country, different effects are 
seen depending on the biome.

“o Brasil pode emitir até 300 
milhões de toneladas de gases 
estufa por ano. estamos entre 

os maiores poluidores do 
mundo, sendo que 75% das 
emissões são originadas de 

desmatamentos e queimadas 
descontrolados na Amazônia”.

“Brazil is currently among the 
biggest polluters in the world, gener-
ating up to 300 million tons of green-
house gases annually, of  which 75% 

derives from deforestation and unreg-
ulated burns in the Amazon”.
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Região noRte 

no PResenTe - A região Norte é ocupada principal-
mente pela floresta amazônica, que apresenta grande 
diversidade de paisagens (32 ecorregiões). Abriga a 
maior rede de rios do mundo e contém cerca de 12% 
da água doce do planeta. O seu clima resulta da inte-
ração da floresta biológica com a água dos rios e a 
atmosfera, que é influenciada pelos oceanos Atlân-
tico e Pacífico. As alterações ambientais na Amazônia 
influenciam o clima em escala global.

A Amazônia já teve 22% de sua área desmatada, 31% 
com algum tipo de modificação pelo ser humano e restam 
44% de floresta preservada. As conhecidas “pragas” que 
degradam a Amazônia são: 1. FOGO das queimadas 
florestais; 2. MADEIREIRAS que realizam desmatamen-
tos ilegais; 3. PASTAGENS usadas para ocupação de terras 
com baixíssima produtividade; 4. ESTRADAS clandestinas 
ao longo das quais ocorrem  desmatamentos, queimadas 
e grilagem de terra; 5. GARIMPOS que desmatam, degra-
dam o solo e contaminam os rios com mercúrio.

As alterações ambientais na Amazônia provocam 
anomalias climáticas e meteorológicas relevantes. A 
intensificação das queimadas (200.000 focos/ano no 
Brasil) lança cerca de 200 milhões de toneladas de CO2 
na atmosfera. Surge, então, um ciclo vicioso com o aque-
cimento global, que favorece um clima seco na região e 
estimula o aumento das queimadas. Na estação seguinte, 
temos o surgimento de tempestades tropicais que aumen-
tam o nível dos rios em até 15 metros e provocam outros 
transtornos para as populações ribeirinhas. Em 2005, no 
mês de setembro, com a pior seca das últimas décadas na 
Amazônia, houve um aumento de 300% nas queimadas. 
As comunidades ficaram sem água e comida. Os barcos 
não puderam navegar em diversas áreas. Na estação 
seguinte, fortes chuvas provocaram grandes inundações 
que invadiram casas e desabrigaram pessoas.

CURRENT STATUS - The North Region is covered 
mainly by the Amazon Rainforest, composed by a 
large diversity of  landscapes (32 ecoregions). It has 
the largest river system in the world and holds 12% 
of  the planet´s fresh water supply. Its climate results 
from the interaction of  biological forests with rivers 
and the atmosphere, influenced by the Atlantic and 
Pacific oceans. Environmental changes in the Amazon 
affect the climate on a global scale.   

The Amazon has seen 22% of  its area deforested, 
of  which 31% was man inflicted and only 44% the 
forest remains preserved. The most famous “plagues” 
affecting the Amazon are: 1. BURNING of  the forests; 
2. TIMBER COMPANIES undertaking illegal logging; 3. 
PASTURES taking up lands and yielding low productiv-
ity; 4. ROADS illegally built and surrounded by defor-
estation spots, burnings and irregular land grabbing; 
5. SMALL-SCALE PROSPECTING causing deforestation, 
soil degradation and river pollution by mercury. 

Environmental changes in the Amazon provoke 
significant climate and weather disorders. The 
increase in forest burning, around 200 thousand fire 
spots a year, accounts for 200 million tons of  CO2 
release into the atmosphere. Therefore, a vicious cycle 
is created by global warming, favoring dry weather 
in the region and increasing fires. The subsequent 
season brings about tropical storms that rise river 
levels up to 15 meters, causing additional problems 
to riverside populations. In September 2005, we saw 
a 300% increase in burnings during the worst drought 
in decades. Communities were left without food and 
water. Many areas became inaccessible to boats. The 
following wet season saw strong rainfall, causing seri-
ous floods and damaging people’s houses and leaving 
them homeless.

AMAZôniA
north reGion 

amazon reGion
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FUTURE -If  the current trend continues, temperature might rise by 2 to 3 degrees 
Celsius, leading to the following consequences: 

•	 Drier weather, up to 20% less rainfall, creating a difference between the eastern 
and western parts of  the state of  Pará, the west becoming drier and the east wetter. 

•	 The forest would lose more than 50% of  its coverage and biodiversity, forming 
savanna corridors that would connect the Brazilian Cerrado and the Venezuelan 
savannas, providing a route for fire spread.

•	 Water basins would have less water and biodiversity.
•	 South American weather would suffer from changes, having less humidity trans-

ferred to the midwest, south and northeast of  Brazil.
•	 Global weather (rainfall) could be altered, with major impacts on North America 

and Europe.
•	 Human settlements, for instance, indigenous and quilombola communities, farmers 

and riverside populations would be most affected and  forced to migrate, probably 
north, in search of  better conditions.

no FUTURo - Mantida a atual tendência estatística, com um aumento moderado da 
temperatura entre 2 °C e 3 °C, haveria as seguintes consequências: 

•	 Clima mais seco, com redução de até 20% de chuvas, desequilíbrio entre a região 
Oeste e a Leste do Pará: a Oeste ficaria mais seca e a Leste mais úmida.

•	 A floresta perderia mais de 50% da sua cobertura e biodiversidade com o surgimento 
de savanas, que interligariam o Cerrado brasileiro e as savanas da Venezuela, que 
seriam rota para o fogo.

•	 As bacias hídricas ficariam mais pobres em água e biodiversidade.
•	 O clima continental da América do Sul sofreria alterações com a redução do transporte 

de umidade para o Centro-Oeste, Sul e Nordeste do Brasil.
•	 O clima global poderia ser alterado (chuvas), com efeitos principalmente sobre a 

América do Norte e a Europa.
•	 As populações humanas, indígenas, quilombolas, extrativistas, agricultores e ribeiri-

nhos seriam as mais atingidas pelos flagelos e teriam de migrar, provavelmente para 
o Norte, em busca de uma situação menos penosa.
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no PResenTe - A região Centro-Oeste é ocupada prin-
cipalmente pelo bioma Cerrado, a maior formação vege-
tal savânica do mundo, composta por 22 ecorregiões, 
com cerca de 2 milhões de km2 e biodiversidade rica 
e típica de climas secos. O Pantanal possui biodiversi-
dade semelhante ao Cerrado, porém é uma depressão 
inundável pelo ano todo. O clima do Cerrado é seco, 
com uma estação seca e outra chuvosa. A rede de rios 
é bem distribuída. O Cerrado já teve mais de 80% de 
sua vegetação alterada pelo homem; conta com um 
pequeno percentual de cobertura por áreas protegidas, 
cerca 2,5%. Os estudos demonstram que a vegetação do 
Cerrado é excelente na absorção de gases estufa.

Os principais fatores de degradação do Cerrado são: 1. 
DESMATAMENTO para a atividade agropecuária – pasta-
gens e agricultura – principalmente a monocultura da 
soja, que devastou o bioma nas duas últimas décadas; 
2. QUEIMADAS são a marca registrada do Cerrado, utili-
zadas para limpar a terra, prepará-la para o plantio, seja 
para a pecuária, seja para as monoculturas; as quei-
madas aumentam muito o aquecimento do clima e o 
extermínio da biodiversidade; 3. CARVOEJAMENTO é a 
maior praga clandestina da atualidade. A lenha é trans-
formada em carvão, destinado a suprir as siderúrgicas 
de Minas Gerais; 4. MINERAÇÃO, que desmata, degrada e 
contamina o solo de forma irrecuperável; 5. IRRIGAÇÃO 
mecânica, que exaure o lençol freático e empobrece o 
solo; 6. Obras de Infra-Estrutura foram construídas sem 
a menor viabilidade sócioambiental.

O Cerrado foi muito afetado com a chegada da soja, e 
de outras monoculturas, pois, além do desastre ambien-
tal, houve um grande empobrecimento das populações 
rurais, seguido de êxodo para a periferia das cidades. 

CURRENT STATUS - The midwest of  Brazil is mainly 
covered by the Cerrado biome, the largest savanna 
vegetation in the world, composed by 22 ecoregions 
and around 2 million square kilometers of  rich, dry-
weather biodiversity. The Pantanal’s biodiversity is 
similar to the Cerrado’s, however, it is an all year 
round wetland. Weather in the Cerrado is mainly dry, 
having a dry season and a rainy season and its river 
network is well distributed. The Cerrado has seen 
more that 80% of  its vegetation altered by human 
action and has a small portion of  protected areas, 
around 2.5%. Studies show that Cerrado vegetation 
is excellent at absorbing greenhouse gases.

The main degrading factors in the Cerrado are: 
1. DEFORESTATION driven by agriculture, both 
cultivation and cattle pastures, mainly soybean 
monocropping, which has devastated the region 
in the last two decades. 2. BURNING became a 
Cerrado trademark, done to clear the land for culti-
vation, cattle ranching and monocropping. These 
fires increase temperatures significantly and help 
destroying biodiversity. 3. CHARCOAL PRODUCTION 
is currently the main illegal hazard. Wood is turned 
into charcoal for steel mills in the state of  Minas 
Gerais. 4. MINING causes deforestation, degradation 
and irreversible soil contamination. 5. Mechanized 
IRRIGATION exhausts water tables and degrades 
the soil. 6. Infrastructure works were carried out 
without any social or environmental concern.

The Cerrado has been strongly affected by soybean 
cultivation, among other monocrops. Besides envi-
ronmental disasters, rural populations became 
poorer and migrated to city  outskirts. 

Região centRo-oeste

ceRRAdo
midwest reGion

the cerrado
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no FUTURo - Com um aumento moderado da temperatura entre 2 °C e 3 °C, o Cerrado 
seria um bioma drasticamente atingido pelo aquecimento global e isso afetaria muito as 
outras regiões que dependem de sua produção. As consequências seriam: 

•	 Os estudos indicam que as chuvas seriam reduzidas e o seu padrão de variação poderia 
ser alterado em até 30%, índice catastrófico.

•	 O surgimento de um ciclo climático vicioso: com o clima global aquecido, haveria 
aumento de aridez e dos incêndios savânicos que, por sua vez, contribuiram para o 
aquecimento regional e global.

•	 Com o aumento da área de savana e da secura, teríamos a interligação do Cerrado 
brasileiro com as savanas da Venezuela e riscos de mega incêndios florestais, a exemplo 
das savanas de Roraima, em 1998.

•	 As colheitas de soja, milho, feijão, arroz e café poderiam ser reduzidas com percentuais 
entre 20% a 75% e os alimentos ficariam escassos.

•	 O lençol freático e as bacias hídricas ficariam mais pobres em água, a irrigação seria 
comprometida e a biodiversidade, reduzida; estima-se que a já reduzida vazão dos 
rios poderia ser diminuída em até 50% com mais liberação de gases e problemas na 
geração de energia hidrelétrica.

•	 O Pantanal teria seu regime hídrico reduzido, o desaparecimento de rios e lagoas, sua 
biodiversidade prejudicada e mais liberação de gases.

•	 Com o desequilíbrio, poderia haver tempestades tropicais com inundações em 
áreas pontuais.

•	 As populações humanas rurais e urbanas teriam como alternativa deslocar-se para 
regiões mais amenas e úmidas, provocando o êxodo em busca de situação melhor.

FUTURE - With a slight temperature rise, between 2 and 3 degrees Celsius, the Cerrado 
biome would be drastically hit by global warming, affecting other regions that depend 
on its production. Consequences are: 

•	 Studies indicate that rainfall could suffer pattern changes and up to a 30% 
decrease, a catastrophic figure.

•	 A climatic vicious cycle would begin. Warmer global climate would increase aridity 
and fires in the savanna, which in turn contribute to global and regional warming. 

•	 With the expansion of  savannas and increase of  dryness, the Brazilian Cerrado 
would reach Venezuelan savannas, posing a threat of  huge forest fires, as it was 
seen in the Roraima savannas in 1998.

•	 Soybean, maize, bean, rice and coffee yields might drop between 20% and 75%, 
generating food shortage.

•	 Water tables and basins would have less water, irrigation would be compromised 
and biodiversity would be reduced. A 50% decrease in river flows is already expected, 
releasing more gases and causing problems to hydroelectric power systems. 

•	 The Pantanal water levels would shrink, killing rivers, lakes, biodiversity and 
releasing more gases.

•	 This instability might give rise to tropical storms and floods in some specific areas.
•	 Rural and urban populations could be forced to migrate to milder, more humid 

regions, causing massive displacements in search of  better conditions.
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no PResenTe - A região do semiárido corresponde 
ao bioma Caatinga, o único genuinamente brasileiro, 
composto por oito ecorregiões, com cerca de 1 milhão 
de km2 e biodiversidade típica de climas secos. A maior 
parte dos rios é intermitente, com fluxo somente na 
estação das chuvas. O seu clima seco resulta, principal-
mente, da influência de fatores atmosféricos do Atlân-
tico. As médias anuais de temperatura são altas e as 
chuvas são poucas e muito irregulares de ano para ano; 
as chuvas variam de 400 a 800 mm ao ano. Em anos 
de chuva excessiva, ocorrem inundações. A ocupação 
humana da região passa dos 30 milhões de habitantes.

A Caatinga já teve mais de 70% de sua vegetação 
alterada pelo homem e o menor percentual de áreas 
protegidas com cerca de 1%. Já temos grandes núcleos 
em processos de desertificação - Gilbués (PI), Seridó 
(RN), Cabrobó (PE), Irauçuba (CE) e outros - , num total 
de 181 mil km2.

Os principais fatores de degradação da Caatinga são: 
1. DESMATAMENTO para a atividade agropecuária – 
pastagens e agricultura; 2. EXTRAÇÃO DA MADEIRA 
para a construção de cercas, bem como para alimen-
tar o FOGO para a cozinha, restaurantes, indústria de 
cerâmica, cal e siderurgia, que realizam desmatamen-
tos ilegais; 3. GARIMPOS que desmatam, degradam 
e contaminam o solo, e levam a desertificação; 4. 
EMPREENDIMENTOS de Infraestrutura, como açudes 
e hidrelétricas, mal planejados.

A região Nordeste sempre foi a mais vulnerável à 
instabilidade climática, pois é a mais castigada por altas 
temperaturas e secas prolongadas. A população depende 
da escassa água armazenada em açudes e, durante as 
secas drásticas, ocorre a sede, a fome e o êxodo rural.

CURRENT STATUS - Our semi-arid region is charac-
terized by the Caatinga biome, the only exclusively 
Brazilian. It is composed by 8 ecoregions, covering 
approximately 1 million square kilometers, with a typi-
cally dry-weather biodiversity. Most rivers are intermit-
tent, showing full water flow only in the rainy season.  
Dry weather is mainly a result of  atmospheric factors 
coming from the Atlantic. Average annual temperatures 
are high and rainfall is low and irregular, varying from 
400 to 800 mm per year. In years of  excessive rainfall, 
floods are a common occurrence.  Human occupation 
in the region amounts to more than 30 million people.

The Caatinga has had more than 70% of  its vegeta-
tion altered by humans and has the smallest coverage 
of  protected areas, around 1%.  There are already big 
desertification spots: cities like Gilbués (PI), Seridó (RN), 
Cabrobó (PE), and Irauçuba (CE), among others, adding 
up to a total of  181 thousand square kilometers.

The main degrading factors in the Caatinga are: 1. 
DEFORESTATION caused by agriculture, both cultiva-
tion and cattle ranching. 2. ILLEGAL LOGGING to build 
fences, and making FIRE for home cooking, restau-
rants, ceramics, quicklime production and steelworks. 
3. SMALL-SCALE PROSPECTING that causes deforesta-
tion, contaminates and degrades the soil and drives 
desertification. 4. Poorly planned INFRASTRUCTURE 
such as dams and hydroelectric plants. 

The Northeast Region has always been the most 
vulnerable in terms of  climate instability, showing 
the highest temperatures and the longest dry periods. 
Population is highly dependent on scarce water stored in 
dams and during the worst droughts, many people suffer 
from thirst, hunger and are forced to leave rural areas.

Região noRdeste

seMiáRido
northeast reGion

the semi-arid
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NO FUTURO - Com um aumento moderado da temperatura entre 2 °C e 3 °C, o  
semiárido seria a região mais afetada pelo aquecimento com as seguintes consequências:

•	 Os estudos indicam que teríamos as chuvas ainda mais reduzidas e expostas aos 
altos índices de evaporação potencial.

•	 O lençol freático simplesmente desapareceria e seria o fim da irrigação.
•	 Os rios e açudes sumiriam para sempre.
•	 Se o clima passasse de semiárido a árido, haveria desertificação - teríamos o 

primeiro deserto no Brasil.
•	 A biodiversidade ficaria restrita a uma paisagem com poucas espécies de clima 

árido, como as cactáceas.
•	 A atividade agrícola seria inviabilizada pela degradação do solo e grandes hordas 

populacionais rurais e urbanas emigrariam para a periferia dos grandes centros 
do litoral do Nordeste e do Sudeste.

FUTURE - With a slight increase in temperature, between 2 and 3 degrees Celsius, 
the semi-arid region would be the most affected by warming and the following 
consequences might be expected:

•	 Studies indicate even less rainfall and high rates of  evaporation.
•	 Water tables would simply disappear making irrigation impossible.
•	 Rivers and dams would be gone forever.
•	 With a climate shift from semi-arid to arid, desertification would grow, creat-

ing the first desert in Brazil.
•	 Biodiversity would be limited to a landscape of  few arid species, such as cactus.
•	 Agriculture would be unfeasible due to soil degradation and many urban and 

rural residents would migrate to the outskirts of  coastline metropolises in the 
northeast and southeast.  
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no PResenTe - Neste item, incluímos na região 
costeira, a Mata Atlântica, seus ecossistemas associa-
dos e o Sudeste. Os ecossistemas costeiros e litorâneos 
têm uma grande interação com a região marinha e 
oceânica. Nessa região, encontramos recifes de corais, 
foz dos rios, manguezais, vegetação de restinga, mata 
Atlântica. A costa brasileira vai do Amapá até o Rio 
Grande do Sul. A Mata Atlântica vai do Rio Grande 
do Norte ao Rio Grande do Sul e, geralmente, ocorre 
em terras mais elevadas, com clima mais frio e mais 
úmido com as chuvas vindas do mar. A Mata Atlântica é 
composta por 11 ecorregiões. Nessa região, concentra-
-se a maior parte da população brasileira, nas capitais e 
nas maiores cidades. Após cinco séculos de colonização, 
essa região foi toda devastada, restando somente cerca 
de 7% da vegetação original.

Os principais fatores de degradação da região são: 
1. DESMATAMENTOS e QUEIMADAS para a extração da 
madeira e para a atividade agropecuária – pastagens 
e agricultura; 2. A EXPANSÃO DOS CENTROS URBANOS 
e muitas obras de infraestrutura – portos, aeroportos, 
estradas e hidrelétricas; 3. A INDúSTRIA E A MINERA-
ÇÃO; 4. OCUPAÇÃO URBANA pelo maior número de 
cidades e megalópoles.

CURRENT STATUS - Under this topic, we include as 
part of  the Brazilian coastline, the Atlantic Forest, its 
related ecosystems and the Southeast Region. Coastal 
ecosystems interact a great deal with oceanic and 
maritime areas. In this region we find coral reefs, 
river mouths, mangroves, sandbank vegetation and 
the Atlantic Forest. The Brazilian coastline starts in 
the state of  Amapá all the way down to Rio Grande 
do Sul and the Atlantic Forest goes from Rio Grande 
do Norte to Rio Grande do Sul and is generally present 
in higher, cooler and more humid areas, influenced by 
oceanic rainfall. The Atlantic Forest is composed by 
11 ecoregions. This region holds most of  the Brazilian 
population in its capitals and major cities. After five 
centuries of  occupation, this region has been entirely 
devastated, with only 7% of  original vegetation left.

The main degrading factors in the region are:  
1. DEFORESTATION and BURNING caused by timber 
extraction and agriculture, both cultivation and cattle 
pastures. 2. EXPANSION OF URBAN AREAS and infra-
structure works such as ports, airports, roads and 
hydroelectric power plants. 3. INDUSTRY AND MINING. 
4. URBAN SETTLEMENTS and the highest concentration 
of  cities and metropolises.

Região costeiRA e sudeste

MAtA AtlânticA
coastline and the southeast reGion

the atlantic forest
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FUTURE - With a slight increase in temperature, this region would be drastically hit 
by global warming. Sea levels would rise and generate weather disorders. Expected 
consequences are: 

•	 A rise in sea levels up to 90 cm, destroying houses, buildings and ports.
•	 Big coastal cities would be hit, affecting about 42 million people, who might 

be displaced.
•	 River mouths would be drowned, destroying mangroves and sewage systems 

would soon collapse.
•	 As temperature rises in the South Atlantic, storms would intensify, generating 

new hurricanes and twisters. 
•	 The increase of  temperature and acidity would lead to coral bleaching. 90% 

of  commercial species, such as tuna and grouper and up to 80% of  migrating 
species like turtles and whales, would be extinct.

•	 The Southeast Region could see higher temperatures, irregular dryness, which 
would make coffee and fruit production unfeasible. Rainfall would be limited 
to short periods, filled with constant storms and floods.

•	 About 60% of  the remaining Atlantic Forest might disappear.

no FUTURo - Com um aumento moderado da temperatura, essa região seria drastica-
mente atingida pelo aquecimento global com a elevação do nível do mar e turbulências 
meteorológicas. As consequências previsíveis são: 

•	 O aumento do nível do mar em até 90 cm, destruindo casas, construções e portos. 
•	 As grandes cidades litorâneas serão atingidas, cerca de 42 milhões de pessoas serão 

afetadas e poderão ser deslocadas.
•	 As áreas de foz dos rios serão elevadas e inundadas com a destruição dos mangue-

zais e os sistemas de esgoto entrarão em colapso.
•	 O aumento da temperatura do Atlântico Sul intensificará as tempestades e surgirão 

novos ciclones e furacões. 
•	 O aumento da temperatura e da acidez levará ao branqueamento dos corais, à 

extinção de 90% das espécies comerciais como atuns e garoupas, e à extinção de 
até 80% de espécies migratórias como tartarugas e baleias.

•	 Na região Sudeste poderá haver aumento do calor, com secas irregulares, que 
inviabilizarão o plantio de café e frutas; as chuvas serão concentradas em períodos 
curtos e haverá tempestades e inundações.

•	 Cerca de 60% do que restou da Mata Atlântica poderá desaparecer.
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Região sul
south reGion

Prof. Moacir Bueno Arruda, doutor 
em ecologia, biólogo do IcmBio e 
vice-presidente do Partido Verde-DF.

no PResenTe - A Região Sul, composta pelos esta-
dos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já 
convive com fenômenos climáticos extremos como dese-
quilíbrio das estações, calor e estiagens drásticas, baixas 
temperaturas, inundações e tempestades com granizo; 
em 2000, ocorreram 15 tornados; no furacão Catarina, 
em 2004, houve ventos de 200 km/h que destruíram 
muitas casas. O descongelamento da Antártida tem 
afetado com mais intensidade o Rio Grande do Sul, prin-
cipalmente a agricultura, que já vinha num processo de 
decadência com registros de desertificação. É chocante 
a imagem das Cataratas do Iguaçu com águas mirradas.

no FUTURo - Com um aumento moderado da 
temperatura entre 2 °C e 3 °C, essa região seria dras-
ticamente atingida pelo aquecimento global e pelo 
desequilíbrio climático.

As consequências previstas são o aumento da 
temperatura da Antártida (+3 graus ºC) e do Atlân-
tico Sul; a intensificação das tempestades, novos 
tornados, ciclones e furacões; os extremos climáticos 
de estiagens e granizos que inviabilizarão as colhei-
tas de grãos e afetarão muito a saúde da população. 

CURRENT STATUS - The South Region, comprised of  
the states of  Paraná, Santa Catarina and Rio Grande 
do Sul, already suffers from extreme climate phenom-
ena such as weather instability, drastic heat waves, 
droughts, low temperatures, floods and hail storms. 
In 2000, fifteen tornadoes hit the region. In 2004, the 
Catarina hurricane showed winds of  200 km/h and 
destroyed many houses. Ice melting in the Antarc-
tic Region has been affecting Rio Grande do Sul very 
intensively, mainly its agriculture, that had already 
been on a down slope, showing signs of  desertification 
in some areas. It is shocking to see the Iguaçu Falls 
with so little water running down.

FUTURE - With a slight increase in temperature, 
between 2 and 3 degrees Celsius, the region would be 
drastically hit by global warming and weather disorders.

Expected consequences are temperature increase 
of  3 degrees Celsius in Antarctica and the South 
Atlantic . More intense storms, new tornadoes, 
twisters and hurricanes. Extreme droughts and hail 
storms would ruin grain crops and affect the health 
of  the population.

CONCLUSION -  The world is  increasingly 
concerned about the current unsustainable devel-
opment model. International bodies, national 
governments, political parties and civil society can 
and should implement governability to reorient the 
current model to a pathway free from deforesta-
tion, with less burning of  fossil fuels and cleaner 
sources of  energy. A pathway towards a new more 
sustainable and fair society.  

The Rio+20 Conference is a great opportunity to 
discuss the advances and setbacks seen since the 
1992 Summit, making use of  technical and scien-
tific data as well as social and political concepts 
to make the right decisions for our future. 

concLUsão - É cada vez maior a inquietação mundial 
sobre os rumos que seguem o atual modelo de desen-
volvimento insustentável. A governabilidade estabele-
cida pelos organismos internacionais, governos nacio-
nais, partidos políticos e sociedade organizada podem 
e devem redirecionar o atual modelo para uma transi-
ção sem novos desmatamentos, redução na queima de 
combustíveis fósseis substituídos por energias limpas, 
em rumo a uma nova sociedade mais justa e sustentável. 

A Conferência Rio+20 é uma excelente oportunidade 
para se discutirem os avanços e retrocessos desde a 
ECO-92 à luz dos dados técnico-científicos e percep-
ções sóciopolíticas e, então, tomar-se as decisões mais 
acertadas para o nosso futuro.

* Prof. Moacir Bueno Arruda, doctor in ecology, biologist 
at IcmBio and Vice President of  the Green Party - DF.
*
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A Conferência das Nações Unidas sobre o desenvol-
vimento sustentável, que acontece este ano no Rio 
de Janeiro, a Rio+20, já começou. Faz-se necessário 
compreendê-la como um processo que envolve tanto 
os governantes, quanto a sociedade. Na verdade, esse 
processo dá sequência a mobilizações que antecedem 
a Conferência da ONU de 1992, a Rio-92. O fato é que 
a sustentabilidade vem progressivamente ganhando 
vigor na pauta dos debates nacionais e internacionais.

Quanto à Rio+20, de 13 a 22 de junho de 2012, líderes 
de todo mundo estarão no Rio de Janeiro participando 
da Conferência. Dois eixos foram definidos: 1) a econo-
mia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e 
da erradicação da pobreza; 2) o arcabouço institucional 
para o desenvolvimento sustentável[1].

Mas o que é economia verde? De acordo com o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA)[2], é aquela que resulta em melhoria do bem-
-estar humano e da equidade social, ao mesmo tempo 
em que reduz significativamente os riscos ambientais 
e a demanda por recursos escassos do ecossistema. 
Economia verde pressupõe baixa emissão de carbono, 
uso eficiente dos recursos naturais e, sobretudo, uma 
economia que não represente a devastação ambiental.

É preciso reconhecer que as últimas conferências 
mundiais sobre o tema resultaram em fracassos retum-
bantes. Isso porque os Estados Nações se recusaram a 
adotar políticas que contrariavam interesses econô-
micos. Ocorre que eles não perceberam ainda que as 
práticas insustentáveis associadas às mudanças climá-
ticas provocam a elevação dos mares, o aumento das 
catástrofes naturais, a crise na produção de alimentos, 
as mortes associadas às catástrofes, o risco que corre 

José Luiz Penna

O CÓDIGO E A RIO+20

The United Nations Rio+20 Conference on sustain-
able development, set to take place this year in Rio, 
has already begun.  We must therefore see it as a 
process that includes both government and civil soci-
ety. It is actually a sequence to the mobilization seen 
in the 1992 UN Conference, Rio-92.  The fact is that 
sustainability has been progressively drawing atten-
tion in international and national debates.

As for Rio+20, between June 13 and 22, 2012, lead-
ers from all over the world will meet in Rio for the 
Conference. Two main guidelines have been defined 
for the meeting: green economy within the context 
of  sustainable development and poverty eradica-
tion and an institutional framework for sustainable 
development [1].

What is green economy after all?  According to the 
United Nations Environment Programme (UNEP) [2], 
green economy is the one that results in improved 
human well-being and social equity, while signifi-
cantly reducing environmental risks and ecological 
scarcities. Green economy presupposes low carbon 
emissions, efficient use of  natural resources and, 
above all, an economy that does not devastate the 
environment.

We should remember that the last world meetings 
addressing these issues resulted in complete failures 
because Member States refused to adopt policies that 
hindered their economic goals.  What they have not 
yet noticed is that unsustainable practices linked 
to climate change cause sea level rise, increase 
natural disasters and deaths related to disasters, 
impact food production and put the very life on 
Earth at risk. Everything converges to an apocalyptic 

THE CODE AND RIO+20

DeputaDo FeDeral [pV-Sp]

“o Brasil deve lutar em defesa de 
propostas corajosas para a Rio+20”.
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a vida no planeta... E tudo isso 
resulta num final apocalíptico 
para o planeta! Essa insanidade 
faz com que as conferências 
mundiais não fechem acordos 
que evitem um cenário dantesco, 
pior do que o que temos hoje.

Para a Cúpula da Rio+20, não 
somos apenas mais um Estado 
que defende seus interesses. Pelo 
fato de sediar a Conferência e de 
termos expressado para o mundo 
– e com vigor! - a intenção de 
adotar medidas para redução do 
aquecimento global, cobrando 
até dos países ricos um posi-
cionamento mais firme, somos 
“obrigados” a provocar uma boa condução das conver-
sações e que elas provoquem a resultados animadores 
para a comunidade global. Sim, o Brasil deve lutar em 
defesa de propostas corajosas para a Rio+20, e lutar 
mais ainda para que elas sejam inseridas no documento 
final assinado pelos países.

Temos, portanto, dois desafios pela frente. Primeiro, 
como evitar que o Brasil sedie mais um fracasso? 
Segundo, como aproveitar esta chance de fazer alguma 
coisa para salvar a vida no planeta? Isto é, sediar a Rio+20 
é um problema ou uma solução? Claro, o Brasil tem a 
oportunidade histórica de mudar a trajetória política 
dessas reuniões da ONU para tratar de meio ambiente. 
Se só tivemos reuniões fracassadas, reuniões conside-
radas como fiascos mundiais, não seria o momento do 
Brasil assumir a vanguarda do processo e, aproveitando 
a completa desqualificação dessas tantas conferências, 
determinar novos rumos para a sociedade planetária?

Como?
Primeiro é preciso dar o exemplo. O Brasil poderia 

firmar-se no cenário internacional como exemplo de 
país que luta pelo meio ambiente construindo uma 
legislação avançada, realista. Temos algumas boas 
leis neste campo. Mas também estamos vivendo um 
processo de retrocesso em outro. É o caso do Código 
Florestal, eixo central da legislação que protege nossa 
biodiversidade, que foi alterado de forma grotesca para 
atender um segmento que historicamente tem devas-
tado o meio ambiente.

end to the planet! This 
lack of  reason results in 
unresolved world meet-
ings that do nothing to 
avoid this catastrophic 
scenario, even worse 
than what  we face 
today.

F o r  t h e  R i o + 2 0 
Summit, we are not just 
one more state defend-
ing their interests. As 
conference hosts, after 
vigorously telling the 
world our intention 
of  adopting measures 
against global warming 
and demanding a stron-

ger response from rich countries, we are “obliged” to 
conduct the talks correctly and generate encouraging 
results for the global community. Yes, Brazil must 
struggle in favor of  daring proposals at Rio+20, 
and fight for their inclusion on the final agreement 
signed by countries. 

Therefore, two challenges lie ahead. First, how 
to avoid another failure in Brazil? Second, how to 
take this opportunity and do something to save 
life on the planet? In other words, being a host 
to Rio+20, is it a problem or a solution? Obvi-
ously, Brazil has a historic opportunity to change 
the political path of  UN environment meetings. 
If  all we have seen are failed gatherings and 
world fiascos, would this be a chance for Brazil 
to take the forefront role on this process and, 
unlike previous meetings, change the course of  
the planet´s society? 

And how?
First we must set the example. Brazil could 

strengthen its position in the international scenario 
as an example of  environmental justice by adopting 
sophisticated and realistic legislation.  We already 
count on good laws for that, nonetheless, we have 
been facing some reversals. An example of  this is 
the Forest Code, a central piece of  legislation for the 
protection of  our biodiversity, which was grotesquely 
modified to meet the wishes of  a sector that has 
been historically devastating the environment.

“o Brasil poderia firmar-se 
no cenário internacional 

como exemplo de
país que luta pelo meio 
ambiente construindo  

uma legislação  
avançada, realista”.
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De fato, o que está ocorrendo é a mais agres-
siva ofensa à legislação ambiental. O Código 
Florestal aprovado no Congresso Nacional 
retira diversas garantias ambientais. Ele reduz 
as áreas de Preservação Permanente (APPs), 
flexibiliza a Reserva Legal, anistia infrato-
res ambientais, reduz a obrigatoriedade de 
recomposição de vegetação em APP degra-
dada, abrindo caminho para a devastação.

Assim, como o Brasil vai aparecer na 
Rio+20? O que o Brasil pode exigir de outros 
países se ele aprova legislação com esse cará-
ter? Como combater a pobreza e buscar o 
desenvolvimento sustentável sem proteger o 
nosso meio ambiente?

O novo Código Florestal aprovado permitirá 
que os recursos naturais - necessários à produ-
ção de alimentos e, portanto, diretamente 
relacionados à erradicação da pobreza - sejam 
dilapidados. Uma lei vai legitimar a destruição!

O Brasil, como um país megadiverso e com 
grande potencial para usar a floresta em pé, 

It is in fact the most aggressive attack 
against environmental legislation. The 
Forest Code approved by congress removes 
several environmental protections. It reduces 
Permanent Preservation Areas, softens the 
limits of  Legal Reserves, grants amnesty to 
environmental offenders and relieves the 
obligation of  reclaiming degraded areas, 
leading to more devastation. 

Therefore, how will Brazil perform 
in Rio+20? What can Brazil demand 
from other countries if  this legislation is 
enacted? How can we fight poverty and 
foster sustainable development without 
protecting our environment?

The new approved Forest Code will allow 
the squandering of  natural resources 
needed for food production, hence directly 
related to eradication of  poverty. This law 
will legitimize destruction!

Rio+20 must be a watershed occasion 
for Brazil, a hugely diverse country, with 

inclusive para a pesquisa 
de novos medicamentos 
e alimentos, precisaria 
mostrar esse diferencial 
na Rio+20. Com a apro-
vação do Código, estamos 
comprometendo nosso 
desenvolvimento, que, a 
partir de agora, passa a se 
dar em bases não sustentá-
veis - se é que existe desen-
volvimento sem sustentabi-
lidade ambiental.

Precisamos equacionar 
divergências e, efetiva-
mente, proteger a nossa 
legislação ambiental, para 
que o Brasil, por ocasião 
da Rio + 20, tenha a opor-
tunidade de mostrar sua 
relevância nas discussões 
mundiais, ao invés de 
se constranger ao tentar 

an enormous potential of  
using its standing forest for 
research about new medi-
cations and food.   With 
the approval of  this bill, 
we are compromising our 
development, which would 
be carried out on unsus-
tainable grounds, if  we 
can say that there could 
be such thing as develop-
ment without environmen-
tal sustainability.

We must  work out 
divergences and effec-
tively protect our environ-
ment legislation so that 
Brazil can take Rio+20 as 
an opportunity for rele-
vant contributions to the 
debates and not embar-
rass ourselves trying to 
explain the unexplain-

“Precisamos equacionar 
divergências e, efetivamente, 
proteger a nossa legislação 

ambiental, para que o Brasil, 
por ocasião da Rio + 20, 
tenha a oportunidade de 

mostrar sua relevância nas 
discussões mundiais”.
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explicar à comunidade internacional o inexplicável. 
Sim, como o Brasil se impõe metas de redução dos gases 
responsáveis pelo efeito estufa, mas assiste passivamente 
à agressão que flexibiliza sua legislação ambiental, invia-
bilizando os dois eixos de sustentação do evento?

Todos sabem que o planeta Terra, para sobreviver, 
exige mudanças de comportamento, uma nova econo-
mia (verde), mas, principalmente uma nova relação 
com a natureza. É hora de colocar em prática medidas 
de adaptação e de mitigação para minorar os efeitos 
da alteração do clima, que podem ser verificados em 
todo o Planeta. Este é o momento de usarmos uma 
tecnologia que garante a sustentabilidade, investir 
em pesquisas, criar mais modelos para produção de 
alimentos sem destruir a base de produção, mudar 
os padrões de consumo. E também criar legislações 
que garantam este caminho. A aprovação do “novo” 
Código Florestal, em função de seu retrocesso, significa 
o fomento do desastre planetário. O que os governan-
tes dirão na Rio+20 sobre isso? E o que eles dirão às 
gerações futuras quando elas questionarem por que 
deixaram que isso acontecesse?

Enfim, a Rio+20 é um palco para o Brasil se apre-
sentar diante das demais nações. Vamos ter um 
espetáculo que nos honre ou um fiasco, como está 
sendo anunciado?

[1] Disponível em: <www.rio20.gov.br>. Acesso em: 19 jan. 2012.
[2]  Disponível em: <www.pnuma.org.br >. Acesso em: 19 jan. 2012.

able. How is it possible for Brazil to meet the 
goals of  reducing greenhouse emissions and 
passively accept the softening of  its environ-
mental legislation, going against the two main 
guidelines for the meeting?

Everyone knows that for Earth to survive 
there must be change in our behavior, imple-
mentation of  a new green economy and, 
above all, a new relationship with nature. 
It is time to put adaptation and mitiga-
tion measures in place to lessen the effects 
of  climate change seen all over the planet. 
Time to use sustainable technology, invest 
in research, create models for food produc-
tion without destroying its basis, and change 
consumption patterns. Furthermore, we must 
adopt laws to keep us on the right track. The 
approval of  this retrograde “new” Forest Code 
means a free pass for world disaster. How will 
world leaders at Rio+20 react to this? What 
will they tell future generations when asked 
why they let this happen?

Finally, Rio+20 is a stage for a Brazilian 
performance before other nations. Will it be 
a decent presentation or a fiasco, as it is 
being announced?
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“A câmara dos Deputados e o senado Federal 
foram totalmente antagônicos aos dois eixos que 

norteiam a Rio+20: a economia verde no contexto 
do desenvolvimento sustentável e da erradicação 

da pobreza e o arcabouço institucional para o 
desenvolvimento sustentável”.

A proposta de revisão do Código Florestal Brasileiro, 
que foi aprovada no Congresso Nacional, representa 
um grande retrocesso na legislação ambiental. Reti-
ram-se diversas garantias de extrema importância 
para a proteção do meio ambiente, mediante a redu-
ção e flexibilização das áreas de Preservação Perma-
nente (APPs) e da Reserva Legal, entre outros quesitos, 
ferindo assim aspectos jurídicos e técnicos.

Os textos produzidos pelas duas casas legislativas 
embutem anistia a produtores rurais que causam danos 
irreparáveis às florestas e às demais formas de vegeta-
ção e, ainda, proíbem a aplicação de multas e outras 
sanções ambientais a infratores da legislação ambiental.

Ademais, as duas propostas, da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, são totalmente antagônicas 
aos dois eixos que norteiam a Rio+20: a economia 
verde no contexto do desenvolvimento sustentável e 
da erradicação da pobreza e o arcabouço institucional 
para o desenvolvimento sustentável. 

Incentivam a ocupação desordenada de áreas de preser-
vação permanente, privilegiam a impunidade e facilitam o 
desmatamento, entre outros pontos negativos. Escolhem, 
assim, o passado que já se mostrou problemático, e não o 
futuro com responsabilidades ambientais e sociais.

Aponta-se, nos textos elaborados pelo parlamento, 
para o sentido contrário ao da sustentabilidade e da 
economia verde. 

A exportação de commodities produzidas em bases 
não sustentáveis e a qualquer custo, em hipótese 
alguma, traz a segurança alimentar tão decantada e 
tão necessária ao nosso país e a todo o mundo.

Sarney Filho 

O NOVO CÓDIGO FLORESTAL: OPÇÃO PELO ATRASO
THE NEW FOREST CODE: A STEP BACKWARDS

DeputaDo FeDeral [pV-Ma]

The proposed revision of  the Brazilian Forest 
Code approved by Congress represents an enor-
mous setback for environmental legislation. It does 
away with extremely important restrictions aimed 
at protecting the environment by reducing and soft-
ening the limits of  Permanent Preservation Areas 
and Legal Reserves, among other things, hindering 
relevant technical and legal principles.  

The bill drafted by both houses of  Congress 
grants amnesty to past illegal deforestation, caus-
ing irreversible damage to the forest and other 
types of  vegetation. It also shields environmental 
lawbreakers from fines and other sanctions.  

Moreover, proposals from both Senate and House 
run afoul of  the Rio+20 Conference’s main guide-
lines, which are green economy in the context of  
sustainable development and poverty eradication 
as well as an institutional framework for sustain-
able development.   

They foster chaotic occupation of  Permanent Pres-
ervation Areas, allow for impunity and drive defor-
estation, among other problems. In this way, the bill 
looks to the past, which has already proven to be 
problematic, and not the future, permeated by social 
and environmental responsibility. 

The text drafted by parliament takes the wrong 
direction, against sustainability and green economy.  

The export of  commodities produced at any cost 
on unsustainable grounds in no way contributes to 
food security, a key necessity for our country and 
the rest of  the world.  
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Como se tudo isso não bastasse, 
com a aprovação final na Câmara 
dos Deputados, conseguiram 
piorar, ainda mais, essa situação. De forma geral, pode-
-se afirmar que o projeto de lei traz sérios retrocessos 
quando comparado às normas atualmente em vigor.

A grande preocupação não foi assegurar a proteção 
das florestas e demais formas de vegetação, como 
também não foi a de garantir padrões sustentáveis 
de exploração dos recursos florestais. Tampouco foi a 
compatibilização da atividade produtiva com a efetiva 
proteção ambiental, observando os pressupostos da 
sustentabilidade.  Ao contrário, a proposta continua 
mantendo e ampliando as formas e alcance da anistia, 
ao mesmo tempo em que exclui benefícios e garantias 
aos que cumpriram a lei!  

Um verdadeiro incentivo a quem não cumpriu e não 
cumpre as normas neste país.

O instituto da APP fica seriamente ameaçado e tem a 
sua importância drasticamente reduzida; as rejeições 
apontadas pelo relator retiram, na prática, a fixação 
dos limites das APPs, deixando tal atribuição para o 
Executivo e para os Estados, bem como a obrigatorie-
dade da sua recomposição. 

Trata-se, seguramente, do mais duro golpe já profe-
rido contra tais áreas, que terão suas garantias atingi-
das pela insegurança jurídica e, entre outros aspectos, 
pelo fato de que estados situados no mesmo bioma 
poderão ter limites diferenciados entre si.

A demasiada ampliação da consolidação de ativida-
des no interior de APPs, e agora também no interior 
das Unidades de Conservação (inclusive as de Prote-

As if  that were not 
enough,  wi th  the 
final approval by the 

House, situation has further deteriorated. Gener-
ally speaking, one could say that this bill takes seri-
ous steps backwards when compared to the rules 
currently in force. 

The main concern of  this new piece of  legislation 
is not to ensure the protection of  the forest and other 
vegetation or establish sustainable patterns for the use 
of  forest resources.  Neither is it to match sustainable 
activity with effective environment protection, steered 
by the principles of  sustainability. The proposal, on 
the contrary, sustains and expands amnesties, and at 
the same time removes benefits and securities from 
those who abide by the law.  

This is a real incentive for those who have offended 
our legislation and continue to do so.  

The concept of  Permanent Preservation Areas 
becomes threatened and loses drastic importance. The 
rejected points highlighted by the bill’s rapporteur 
remove the limits established for these areas, commis-
sioning it to the Executive and states. It also removes 
obligations to replant deforested areas.  

It is unquestionably the hardest blow against 
these areas, struck by legal uncertainty and gener-
ating situations in which different states sharing 
the same biome might have different borders for 
their areas.   

The excessive number of  activities allowed to take 
place within permanent preservation areas, and even 
within conservation units (including Integral Protec-

“o Brasil pode escolher 
o rumo da liderança 
mundial em prol da 
economia verde”.
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ção Integral), coloca em risco todo o arcabouço legal 
vigente, no momento em que o país está prestes a 
sediar a Rio+20.

Com a aprovação da nova lei na forma proposta, o 
Brasil estará institucionalizando a opção pelo atraso, 
no lugar de escolher o rumo da liderança mundial 
em prol da economia verde. Teremos todos que arcar 
com as consequências dessa opção equivocada, e 
nossos filhos e netos também.

Com a publicação da Lei do Novo Código Florestal 
e a respectiva Medida Provisória que o altera, apre-
sentamos Emendas para alterar o texto, uma vez que 
não houve o veto total ao mesmo, como solicitado 
por nós, através de Ofício, à Presidenta da República. 

Nesse caso, temos a certeza de que o bom senso, o 
compromisso com o combate à pobreza e à redução 
do desmatamento prevalecerão sobre os anseios do 
lucro fácil do agronegócio, com o veto a essa catas-
trófica revisão da Lei nº 4.771/1965. 

Agindo assim, a Presidenta honrará os seus 
compromissos de campanha, assumidos junto 
a todo o povo brasileiro, bem como fortalecerá 
os eixos que norteiam a Rio+20, privilegiando a 
sustentabilidade, o equilíbrio ambiental, a erra-
dicação da pobreza e o futuro saudável para as 
presentes e futuras gerações.

tion Areas), compromises our legal framework, 
precisely on the eve of  the Rio+20 Conference, 
hosted in Brazil. 

With the approval of  the bill as it is, Brazil will 
formalize its choice to follow the hardest road, 
instead of  the easier road, paved by green economy.  
We will all pay the price for this wrong choice, so 
will our children and grandchildren.

Therefore, with the publication of  the New Forest 
Code Law and the subsequent Provisional Measure 
altering it, we still suggest Amendments to the draft, 
once the full veto was not achieved, despite our formal 
request by letter to the President of  the Republic. 

In this case, we are certain that the veto over this 
catastrophic revision will restore common sense 
and the commitment to reduce poverty. The fight 
against deforestation shall prevail over the easy 
profits of  agribusiness. 

By doing this, the President will honor her campaign 
promises to the Brazilian people and strengthen the 
Rio+20 guidelines, favoring sustainability, environ-
mental balance, eradication of  poverty and a healthy 
future for our generation and those to come. 

“Fortalecer os eixos 
que norteiam a 

Rio+20, privilegiando a 
sustentabilidade, o equilíbrio 
ambiental, a erradicação da 
pobreza e o futuro saudável 

para as presentes e  
futuras gerações”.
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A afirmação de que o Código Florestal vigente atua 
como um inibidor do processo produtivo, principal-
mente em função de seu eventual desconhecimento, 
é uma grande falácia, pois, desde 1934, o país já 
se preocupava com a proteção de suas florestas e, 
mais, proibia o corte raso em 25% da área de cada 
propriedade, conforme disposto pelo primeiro Código 
Florestal brasileiro, que foi estabelecido pelo Decreto 
nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934, e posteriormente 
revogado pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965, que instituiu o Código Florestal vigente.

Certamente, não foi este o motivo da atual revisão, 
nem tampouco os eventuais entraves para a expansão 
do agronegócio.

Não é este o problema. áreas disponíveis para a 
expansão do agronegócio existem. A Embrapa estima 
que existam mais de 200 milhões de hectares de solo 
degradado no Brasil. Boa parte desse desastre atribui-
-se à agropecuária nacional, isto é, a quem  reclama da 
falta de áreas de plantio. Se devidamente recuperadas, 
submetidas às recomendações emanadas do Zonea-
mento Ecológico e Econômico (ZEE), elas poderiam 
voltar a compor a base produtiva do país. A legislação 
e o bom senso mandam que aqueles que devastaram 
recuperem o que destruíram. Mas, como se percebe, 
os infratores não querem corrigir os erros do passado 
e insistem em apoiar uma legislação que lhes garanta 
continuar devastando. Daí revisar o Código.  

Segundo estudo apresentado pela Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência (SBPC) e pela Acade-
mia Brasileira de Ciências (ABC), as terras destinadas 
à produção de lavouras permanentes e temporárias 
somam 59,8 milhões de hectares. De acordo com o 
mesmo estudo, a estrutura produtiva da agropecuária 

The argument that the current Forest Code hinders 
production is completely fallacious, mostly due to 
lack of  knowledge, for Brazil has been concerned 
with the protection of  its forests from as early as 
1934. As established by the first Brazilian Forest 
Code of  January 23, 1934, each property should 
leave 25% of  the area free from clear-cutting. This 
legislation was revoked by Law 4771 of  September 
15, 1965, that put in place the ongoing code. 

Certainly, this is not the reason behind the recent 
revision, nor is it the presumed barrier to agribusi-
ness growth.   

That is not the issue. There is enough land 
available for agribusiness expansion. Embrapa, 
the Brazilian Agricultural Research Corporation, 
calculates that there is more than 200 million 
hectares of  degraded soil in Brazil. A good share 
of  the blame rests with agriculture and livestock 
producers, precisely those who complain about the 
lack of  productive lands. Legislation, as well as 
common sense, establishes that used lands should 
be recovered by those who destroy them. If  properly 
reclaimed, these so called Economic and Ecologic 
Zones could once again be used for production. 
However, what is noticed is that lawbreakers are 
not willing to correct past mistakes and insist in 
advocating for legislation that allows them to keep 
on devastating. Hence, the proposed code revision.   

According to a survey carried out by the Brazil-
ian Society for Science Progress (SBPC) and the 
Brazilian Academy of  Science (ABC), lands dedi-
cated to permanent and temporary cropping add 
up to 59.8 million hectares. The survey also states 
that 18.6% of  the territory, around 158.8 million 

Paulo Wagner

OS REAIS MOTIVOS PARA A REVISÃO DO CÓDIGO
THE TRUTH BEHIND THE CODE REVISION

DeputaDo FeDeral [pV-rN]

“A afirmação de que o código Florestal 
vigente atua como um inibidor do 

processo produtivo, principalmente 
em função de seu eventual 

desconhecimento, é uma grande falácia”.
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ocupa 18,6% do nosso território, 
ou seja, 158,8 milhões de hectares. 
A média de ocupação da pecuá-
ria é de uma cabeça de gado por 
hectare, ou seja, ocupa-se muita 
terra na produção agropecuá-
ria. Considerando que o Brasil é 
líder mundial na venda de carne 
bovina, temos certamente um uso 
excessivo de terras para o setor.

A adoção de inovações tecnológi-
cas na agropecuária, mesmo que em 
escalas mínimas, poderiam contri-
buir para o aumento da produtivi-
dade e a consequente liberação de 
áreas para a produção de lavouras 
permanentes e temporárias. 

hectares, account for agricultural 
activities. The average occupation 
of  livestock is one head of  cattle 
per hectare. In conclusion, a large 
amount of  land is used by culti-
vation and cattle grazing. Consid-
ering that Brazil is the world´s 
greatest beef  exporter, there is 
certainly an excessive amount of  
land occupied by this sector. 

The  adopt ion  o f  t echno l -
ogy and innovation for agri-
culture, even in small scales, 
could contribute to productivity 
growth, making more land avail-
able for permanent and tempo-
rary cultivation.   

As reported by the SBPC/ABC survey, with an 
increase in stock density from 1 to 1.5 heads of  
cattle per hectare and a 30% cattle offtake rise, 
40 million heads could be slaughtered annually 
and grazing areas could be reduced by 70 million 
hectares (more land than the total occupied by 
agriculture in the country). These 70 million hect-
ares could also be turned into productive cropping 
areas.

Therefore, the expansion of  agribusiness is not 
hindered by lack of  land or any constraints in the 
current environment legislation.   

So, if  that is not the case, what are the real 
motives for the Forest Code revision?

Well, the current code, in force since 1965, was 
not drafted by environmentalists, but by agricul-
tural technicians who were primarily focused on 
production, however, did not forget the importance 
of  preserving and protecting our forest assets. This 
happened over 45 years ago, when environmental 
issues were not as relevant as they are today.

During this time, the code has never faced such 
strong objection because it has never been a barrier 
for the country´s agricultural development.  What 
is so new about it to have caused so much distress?

This dirty and devastating trend of  environmental 
aggression started after the approval of  the Environ-
mental Crimes Law, which imposed sanctions and 

Conforme estudo da SBPC/ABC , aumentando-se a 
lotação de 1,0 para 1,5 cabeças de gado por hectare, 
e o desfrute para 30%, seria mantido o abate anual 
de 40 milhões de cabeças e seria reduzida a área de 
pastagem em mais de 70 milhões de hectares (área 
maior que a ocupada pela agricultura no país). Estes 
70 milhões, observado o ZEE, também poderiam ser 
disponibilizados para a produção de lavouras.

Portanto, a expansão do agronegócio não está limi-
tada pela falta de áreas para este fim ou pela legis-
lação ambiental vigente. Mas, se não é isso, quais os 
reais motivos para que queiram fazer uma revisão 
do atual Código Florestal?

Ora, o Código vigente, que é de 1965, foi escrito não 
por ambientalistas, mas por técnicos da agricultura, 
que, mesmo com um intuito prioritário voltado para 
a produção, não esqueceram da importância de se 
conservar e se preservar o nosso patrimônio florestal. 
Isso ocorreu, portanto, há mais de 45 anos, quando 
a questão ambiental ainda não tinha a relevância 
dos dias atuais.

Durante esse tempo, o Código nunca havia sido 
contestado com tanta veemência, pois, na verdade, 
nunca representou empecilho ao desenvolvimento 
agropecuário do nosso país. O que teve de novo que 
causou tanto incômodo?

Apenas após a edição da Lei de Crimes Ambientais 
e de seus decretos regulamentares, dispondo sobre 

“o PV sabe que existem 
processos modernos 

de se produzirem 
alimentos e gerar renda, 
garantindo a preservação 

do meio ambiente”.
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as infrações e estipulando prazos e punições 
quanto a obrigatoriedade de se averbar a 
Reserva Legal, e da Resolução nº 3.545, de 
2008, do Banco Central, estipulando que os 
imóveis devem estar regulares do ponto de 
vista da legislação ambiental como condi-
ção de concessão de crédito rural, é que se 
começou essa avassaladora e desleal agres-
são à legislação ambiental.

Além dessa questão central, obviamente, 
oportunistas de plantão viram nessa revisão 
uma forma rápida de se beneficiar, materia-
lizada nas diversas “anistias” colocadas de 
maneira sistêmica em todo o texto, resolvendo 
os seus passivos ambientais históricos.

Sim, a presente revisão foi motivada única 
e exclusivamente por esses motivos, os quais, 
conforme se vislumbra, não estão ligados à 
pseudo necessidade de ajustes operacionais. 

Portanto, nada tem a ver a revisão do 
Código Florestal com a expansão do setor 
produtivo e muito menos com a pretensa 
dificuldade de “produzir alimentos”. 

A percepção de não se adequar ao arca-
bouço legal vigente, mas de ajustá-lo aos 
seus interesses, é extremamente equivo-
cada, ultrapassada e perigosa para todos - 
em curto prazo, vai se reverter em prejuízos 
para o setor (com restrições no ambiente de 
produção e no mercado) e para a Nação, 
com a depredação da natureza e compro-
metimento do futuro de todos. 

O Partido Verde (PV), fiel aos seus 
compromissos históricos de privilegiar a 
qualidade de vida para o homem e a defesa 
do uso racional e sustentável dos recursos 
ambientais, desde o início tem denunciado 
essa estratégia. 

O PV sabe que existem processos moder-
nos de se produzir alimentos e gerar 
renda, garantindo a preservação do meio 
ambiente. Defende, também, a punição 
justa para os que cometeram crimes contra 
o meio ambiente, ao invés de premiá-los, 
como propõe fazer o novo Código aprovado 
no Congresso Nacional.

deadlines for establishing Legal Reserves, 
and Resolution 3545 of  2008 issued by the 
Central Bank, declaring that all real estate 
properties should be in accordance with 
environmental legislation as a requirement 
for rural credit concession.    

Besides this central issue, opportun-
ists obviously saw this revision as a fast 
lane to benefits, provided by the many 
“amnesties” systematically inserted in the 
text, what would clean the slate of  their 
historic environmental debt.

Indeed, these were the exclusive reasons 
behind this revision, which, as it appears, 
is not related to false needs 
for operational reforms.  

Therefore, the Forest Code 
revision has nothing to do 
with expanding production, 
let alone the alleged barriers 
against “food production”. 

 Fitting the current legisla-
tion to their purposes and 
not the other way around is 
a terrible mistake. It is an 
old-fashioned and danger-
ous way of  handling the 
situation and will result 
in short-term losses for the 
economy (caused by restric-
t ions in production and 
markets) and the country, 
causing nature degrada-
tion and compromising the 
future of  the entire popula-
tion. 

The Green Party, in line with its long-stand-
ing struggle for quality of  life and sustain-
able use of  natural resources, has opposed 
this strategy from the very start. The party 
advocates modern solutions to produce food, 
generate income and preserve the environ-
ment. It also defends bringing to justice all 
those guilty of  environmental crimes and 
denying them the privileges intended by the 
new code passed in Congress.
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As florestas cobrem 31% das terras do planeta. O 
Brasil, segundo país com a maior extensão florestal 
do planeta (atrás apenas da Rússia), tem 516 milhões 
de hectares de florestas naturais e plantadas, o equi-
valente a 60,7% do território nacional. 

As florestas desempenham papel vital no processo 
de combate ao aquecimento global, fixando e seques-
trando carbono da atmosfera. Também contribuem 
com a conservação da biodiversidade e a proteção 
dos solos, das encostas e dos recursos hídricos; “com 
a redução da emissão dos gases responsáveis pelo 
efeito estufa, dentre outras importantes funções. 

Uma das suas funções mais importantes é a prote-
ção das encostas, reduzindo os desastres ambientais. 
Mas há uma outra função das florestas que tem rela-
ção direta com a vida humana, vital para a prote-
ção dos insumos que contribuem para a produção 
de alimentos: é a floresta que garante os recursos 
hídricos e a qualidade dos solos. Portanto, quando 
se desqualifica a floresta e o seu papel ecológico no 
meio ambiente, na verdade, desqualifica-se a sua 
base produtiva. É uma insensatez eliminar a floresta 
do sistema de produção de alimentos, porque ela 
sempre contribui para a geração e a preservação dos 
elementos primários (água, solo, clima, polinização 
etc), que contribuem para a produção.

Mas é exatamente isso que estabelece o novo 
Código Florestal. Em vários artigos, em maior ou 
menor escala, por diversos meios, se propõe diminuir 
a proteção às florestas. Pelo novo Código, a floresta é 
um estorvo, um problema. Por exemplo, as faixas de 
áreas de Preservação Permanente (APPs) ao longo dos 
cursos d’água foram perigosamente reduzidas. Em 
diversos momentos do texto, não existe mais a obri-

Roberto Lucena

 EFEITOS SOBRE A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
IMPACT ON FOOD PRODUCTION

DeputaDo FeDeral [pV-Sp]

“É uma insensatez eliminar a floresta do 
sistema de produção de alimentos, porque 

ela sempre contribui para geração e 
preservação dos elementos primários, que 
contribuem para a produção industrial”.

Forests cover 31% of  the planet’s surface. Brazil, 
holder of  the second largest forest area on the 
planet (only behind Russia), has 516 million hect-
ares of  natural and planted forests, approximately 
60.7% of  the national territory.  

Forests play a crucial role in fighting global 
warming, fixing and sequestering carbon from the 
atmosphere. They also help to preserve biodiver-
sity, protect the soil, hillsides and water resources, 
reduce greenhouse emissions as well as other 
important functions. 

One of  the most important is the protection of  hill-
sides, preventing environmental disasters. However, 
one of  the forest functions has a direct influence 
on human life. Forests provide water resources and 
good-quality soil, vital elements for food production. 
Hence, when a forest is harmed, and consequently 
its ecologic role, so is its productive capacity. It is 
irrational to separate forests from food production 
because they contribute to the generation and pres-
ervation of  primary elements (water, soil, climate, 
pollination, etc), all necessary for production. 

Nevertheless, this is exactly what the new Forest 
Code intends to do.  On several articles of  the code, 
to a greater or lesser extent, we can see how it 
rolls back forest protection. According to this new 
code, forests are seen as a nuisance, a problem. 
For instance, Permanent Preservation Areas around 
water bodies were dangerously reduced. The text 
removes obligations to replant deforested vegeta-
tion. Rules regarding maintenance and reestablish-
ment of  Legal Reserves were softened.

In summary, forest protection has been thinned 
out and neglected. Moreover, this all happened at 
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gatoriedade de recomposição da vegetação. A manutenção e a recomposição da Reserva 
Legal foram flexibilizadas.

Em síntese, a proteção à floresta foi reduzida e negligenciada. E isso aconteceu no 
momento em que a ONU apontou para a priorização da proteção das florestas, estabe-
lecendo 2011 como o “Ano internacional das florestas”. É mais um sinal de que o novo 
Código está na contramão do bom senso e do bem-estar comum, tripudiando das gerações 
futuras e relativizando as normas ambientais. 

O problema é que, ao se diminuir a proteção da floresta, certamente se contribuirá, de 
uma forma irreversível, para o comprometimento dos serviços ambientais que ela presta. 
Será sempre mais difícil (em alguns casos impossível) produzir num ambiente degradado, 
sem florestas, do que num ambiente equilibrado.

Os danos causados às florestas prejudicarão diretamente o agronegócio brasileiro, mas 
também trarão consequências negativas para a agricultura familiar, a grande responsá-
vel pela produção de alimentos no Brasil. Afinal, com os danos às florestas, os insumos 
necessários ao sucesso da agricultura estarão ameaçados e a disponibilidade de água e de 
terras sem erosão, sem desertificação, sem salinização, ficará cada vez menor. Por outro 
lado, o regime de chuvas de todo o país será prejudicado. Em alguns casos, considerando 
as mudanças climáticas, teremos menos chuvas e mais secas. Com as florestas sendo 
destruídas, será muito mais difícil produzir. 

A destruição das florestas está ampliando os efeitos negativos das mudanças climáticas. 
As secas “modernas” já não se limitam ao semiárido brasileiro. Hoje, o Rio Grande do Sul 
apresenta secas que já estão entrando no conjunto das normalidades climáticas da região.

the same time the UN pointed out to the priority 
of  protecting them, declaring 2011 as the Inter-
national Year of  Forests. It is one more sign that 
the new code goes against common sense and 
well-being, trampling on future generations and 
weakening environmental norms. 

The issue is that, by softening protection, 
ecosystem services provided by forests will be 
irreversibly compromised. It is always harder (in 
some cases impossible) to produce in a degraded 
environment than in a balanced one. 

Damaged forests will not only hinder Brazilian 
agribusiness, but also generate negative impacts for family farming, largely responsible for the country’s 
food production.   After all, these harms threaten the inputs necessary for successful agriculture, reducing 
the availability of  water and productive erosion-fee lands and causing desertification and salinization. 
Furthermore, rainfall levels all over the country would be affected and in some areas, there would be less 
rain and more droughts. Forest devastation would make production more difficult. 

This destruction is already extending the negative effects of  climate change. Dry season is no longer 
restricted to the semi-arid regions of  Brazil. Nowadays, the southern state of  Rio Grande do Sul sees 
droughts as a normal phenomenon in the region´s climate.  

The Fourth Assessment Report issued  by the IPCC in 2007 shows concrete evidence that Earth’s average 
surface temperature is rising. According to the Final Report of  the Joint Committee on Climate Change, 

 “Ao se diminuir a proteção 
da floresta, certamente 
se contribuirá, de uma 
forma irreversível, para 
o comprometimento dos 
serviços que ela presta”.



Revista de debates da Fundação veRde HeRbeRt daniel

29

O Quarto Relatório de Avaliação do IPCC, divulgado em 2007, apresenta evidências 
concretas de que a temperatura média da superfície terrestre está aumentando. 
Conforme explicitado no Relatório Final da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, 
no que se refere aos impactos do aquecimento global específicos para o Brasil, é 
previsto um aquecimento geral do território brasileiro. A agricultura deve ser bastante 
afetada, com redução da produção e da área plantada de soja, milho, feijão, arroz 
e café.

Na verdade, os efeitos provocados pelo fim das florestas ainda não são totalmente 
mensuráveis. Cientistas estão criando modelos que projetam para o futuro as conse-
quências da destruição das florestas. E os resultados são todos pessimistas. Em alguns 
casos, já se fala em tragédia ecológica. 

Por exemplo, o professor David de Jong, da Faculdade de Medicina da USP, em 
Ribeirão Preto, descobriu que, nos últimos anos, tem aumentado substancialmente 
a mortandade de abelhas. Em 2011, não havia abelhas suficientes para a polinização 
da maçã. Entre os elementos citados pelo mestre como responsáveis pelo problema, 
estão o uso de fungicidas e inseticidas na agricultura e, claro, o desmatamento. 
Quando se eliminam as florestas e se lançam agrotóxicos sobre os insetos, o que resta?

Já tem cientistas se indagando: É possível um mundo sem abelhas? Ou um mundo 
sem insetos? Ou um mundo com poucos insetos? Eles não têm dúvida: se um mundo 
assim existir, será muito pior do que um deserto (no deserto ainda tem vida) e a 
produção e alimentos será algo terrivelmente difícil, senão impossível. 

Desse modo, o incentivo ao desmatamento, representado pelas alterações introduzi-
das pelo novo Código Florestal, podem, além de todos os outros problemas, provocar 
uma redução da produtividade agrícola. A morte das abelhas polinizadoras é apenas 
um dos poucos sinais visíveis do que irá acontecer. Outros sintomas dessa doença 
imposta ao ecossistema com a redução das florestas ainda não se manifestaram. 

regarding the specific impacts of  global warming in Brazil, there should be a general 
increase in temperatures all over the territory. Agriculture should be highly affected, 
with drops in production and in the size of  cultivation areas of  soybean, maize, 
beans, rice and coffee. 

Actually, the effects caused by the end of  forests are not yet fully measurable. 
Scientists are working on models, trying to forecast future consequences of  forest 
destruction.  Results are all pessimistic. In some cases, real ecologic tragedies 
are predicted. 

For instance, Professor David de Jong, from the University of  São Paulo School of  
Medicine in Ribeirão Preto found out that in the last few years bee mortality has 
been increasing. In 2011, there were not enough bees to pollinate apple crops. Among 
the reasons mentioned by the professor are the use of  fungicides and insecticides in 
agriculture and, off  course, deforestation. When forests are destroyed and chemicals 
sprayed on insects, what do we have left?

Are scientists thinking about these questions? Is a world without bees possible? 
Without insects? Or a world with very few insects? There is no doubt about it. If  we 
ever come to a world like this, it would be worse than a desert ( for there is still life 
in the desert) and food production would become terribly difficult, if  not impossible. 

In this way, by fostering deforestation, the new Forest Code would, besides all the 
problems mentioned, hinder agricultural production. Dead pollinating bees is only 
one of  the few warnings about what is to come. Other symptoms of  this ecosystem 
illness, caused by reduction of  forests, have not yet manifested themselves. 
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Antônio Roberto

O CRIME (AMBIENTAL) COMPENSA
ENVIRONMENTAL CRIME PAYS OFF

DeputaDo FeDeral [pV-MG]

“Refletindo sobre o novo código 
Florestal, percebe-se que o infrator, 
beneficiado com a diminuição do 
valor da multa e prorrogação dos 

prazos, ganha quatro vezes”.

O Código Florestal anterior, Lei Nº 4.771/65 previa o 
instituto da Reserva Legal (RL) para todas as proprie-
dades rurais existentes no país, ocupando de 20% a 
80% da propriedade, dependendo da região do país.

O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que fixou 
as infrações administrativas para os crimes ambientais, 
previa, em seu artigo 55, multas variando de R$ 500 a 
R$ 100 mil reais para quem deixasse de averbar a RL. 
Tal medida foi de salutar importância para a manu-
tenção dos ecossistemas.

No entanto, logo em seguida, ainda em 2008, um 
novo Decreto foi assinado, o de nº 6.686, alterando a 
redação do anterior. O novo texto deu conta de uma 
nova punição para quem não averbasse a Reserva 
Legal: “penalidade de advertência e multa diária de 
R$ 50 a R$ 500 por hectare ou fração da área de reserva 
legal”. Como se vê, houve uma redução significativa 
do valor da multa, o que significou um desestímulo à 
averbação de tais áreas.

Mas o problema não parou por aí. Depois vieram 
as prorrogações...

Em 22 de julho de 2008, um novo Decreto, (nº 6.514), 
trazia em seu art.152 a previsão de que o disposto no art. 55 
– multa para quem não averbar a reserva legal – entraria 
em vigor 180 dias após a sua publicação, isto é, em 22 de 
janeiro de 2009. Porém, antes disso, o prazo foi prorrogado 
para 11 de dezembro de 2009 (Decreto nº 6.686/08). E nova-
mente prorrogado para 11 de junho de 2011 (Decreto nº 
7.029/09). E novamente prorrogado para 11 de dezembro 
de 2011 (Decreto nº 7.497/11). E novamente prorrogado 
para 11 de abril de 2012 (Decreto nº 7.640/11). E agora, às 
vésperas da votação do Código Florestal, foi prorrogado de 
novo para 11 de junho de 2012, pelo Decreto nº 7.719/12.

The current Forest Code, enacted by Law 4771/65, 
establishes Legal Reserves in all rural properties in 
the country, ranging from 20% to 80% of  their total 
area, depending on the region. 

Decree 6514, of  July 22, 2008, which provided for 
administrative sanctions for environmental crimes, 
described, on Article 55, fines ranging from R$ 500 
to R$ 100,000 to those who refrained from setting 
reserves aside.   This measure was vitally important 
to the maintenance of  that ecosystem.

However, following that, also in 2008, Decree 
6686, was enacted, altering the previous text. The 
new text imposed new sanctions to those who did 
not respect the Legal Reserve: “penalty warning and 
a daily fine between R$ 50 and R$ 500 per hectare 
or portion of  the legal reserve area”. As we can see, 
fines were significantly reduced, discouraging the 
establishment of  reserve areas.

However, problems did not stop there. Then came 
the time extensions...

On July 22, 2008, a new Decree, number 6514, stated 
on article 152 that the dispositions of  Article 55, that 
is, fines for those who did not have reserves, would only 
come into force 180 days after its publication, that 
is, January 22, 2009. However, before that, the dead-
line was postponed to December 11, 2009 by Decree 
6686/08, and extended once again to June 11, 2011 
by Decree 7029/09. If  not enough, Decree 7497/11 
extended the limit once more to December 11, 2011. 
Then, a fourth time to April 11, 2012, with Decree 
7640/11 and finally now, on the eve of  the Forest Code 
vote, a new extension was dictated to June 11, 2012, 
this time under the auspices of  Decree 7719/12.   
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Em resumo, desprezaram-
-se os comandos legais rela-
tivos à averbação da Reserva 
Legal fazendo uso de duas 
estratégias: redução drásti-
cas dos valores das multas e 
os prazos foram indefinida-
mente prorrogados.

Lamentavelmente, essa 
bizarrice foi incorporada no 
novo Código Florestal, aprovado no Congresso Nacional. 
Diante desses fatos, algumas perguntas se impõem:

- Por que a complacência com os descumpridores 
das leis ambientais?

- Como fica a situação do proprietário que atendeu 
às regras legais e averbou a RL da sua propriedade 
no prazo fixado em lei? 

Ora, e os brasileiros que agiram de acordo com a lei 
devem estar se perguntando: vale a pena cumpri-la? 

Refletindo sobre o novo Código Florestal, percebe-
-se que o infrator, beneficiado com a diminuição 
do valor da multa e prorrogação dos prazos, ganha 
quatro vezes:

1) quando desmata sem autorização, com o lucro 
da venda da madeira;

2) ao explorar a terra desmatada (formação de 
pasto, agricultura, pousio, etc.); 

3) ao ser dispensado de pagar a multa que lhe 
era devida; 

4) ao apresentar projeto de sequestro de carbono 
e, se ele for aprovado nos moldes do Protocolo de 
Quioto, ganha mais uma vez, pois poderá vender as 
Reduções Certificadas de Emissões (RCE’s).

Mas há outros absurdos nessa proposta do Senado. 
Por exemplo, no que diz respeito à reserva legal, há 
uma flexibilização para imóveis com até quatro módulos 
fiscais (art. 69). Para essas propriedades, fica valendo a RL 
existente em 22 de julho de 2008. Teríamos, na prática, 
uma falácia em termos da exigência da manutenção 
dos percentuais mínimos da Reserva Legal exigidos para 
cada bioma. Segundo o INCRA, tais imóveis representam 
cerca de 85% dos 5,2 milhões de imóveis rurais.

“Por que esta 
complacência com 
os descumpridores 

das leis 
ambientais?”. In summary, rules regard-

ing the establishment of  
Legal Reserves were ignored 
through the use of  two 
strategies: a drastic reduc-
tion of  fines and indefinite 
extension of  deadlines. 

Unfor tunate ly,  these 
preposterous rules were 
included in the new Forest 

Code approved by Congress. In view of  these facts, 
some questions must be asked:

Why are we being so lenient with those that break 
environmental laws?

What about those landowners that have abided 
by the rules and set aside Legal Reserves in their 
properties within the deadline? 

Well, those who followed the law must be asking 
themselves: was it worth it? 

Coming to think about the new Forest Code, 
lawbreakers who profited from the reduced fines 
and deadline extensions actually have four benefits:  

1) profits from timber extraction after logging 
illegally.

2) making use of  cleared land ( for pastures, culti-
vation, fallowing, etc.); 

3) waivers to fines they would have to pay. 
4) possibility of  presenting a carbon sequestration 

project, and, if  approved within the Kyoto Protocol 
rules, could profit from trading Certified Emission 
Reductions (CER).

There are other absurdities in this proposal by the 
Senate. For example, regarding legal reserves, there 
are some exceptions for properties with up to four 
fiscal modules (art. 69). For these properties, the 
adopted values are those from Legal Reserves that 
already existed on July, 2008. We would have, prac-
tically speaking, fake rules in terms of  maintaining 
the minimal percentages of  Legal Reserves in each 
biome.  According to INCRA, the Brazilian Institute 
for Agrarian Reform, these properties account for 
85% of  the 5.2 million rural properties. 
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Aliás, a flexibilização e a impunidade, em vários 
pontos do texto, elegeram a data de 22 de julho de 
2008 como o “marco legal” para suas benesses, com 
o argumento de se tratar da data do último Decreto 
regulamentador da Lei de Crimes Ambientais. Ora, 
se tivéssemos que eleger uma data para esse nefasto 
fim, a mesma seria 19 de setembro de 1999, data 
do Decreto nº 3.179/99, primeiro Decreto regula-
mentador da mesma Lei. Com este falso argumento 
presente no Substitutivo do Senado, amplia-se em 
mais nove anos os benefícios que nunca deveriam 
ter sido concedidos.

O impressionante é que tudo isso acontece no 
momento em que, por conta da Rio + 20, os olhos do 
mundo se voltam para o Brasil. Parece que não conta 
a movimentação de instituições públicas e privadas, 
dessa grande participação popular da sociedade civil 
organizada, contra isso – um novo Código Florestal 
que concede anistia aos que devastaram o meio 
ambiente e incentiva o descumprimento da legisla-
ção, avançando célere sobre tudo e todos.  

Com a publicação do novo Código Florestal, 
mantendo-se tal estado de coisas, pode-se afirmar que, 
no Brasil, o crime ambiental compensa.

Moreover, all these waivers and impunities 
provided by the text picked July 22, 2008 as the 
“legal framework” of  their benefits, arguing that this 
is the date of  the last regulation Decree for the Envi-
ronmental Crimes Law. Well, if  we have to choose 
a date for this evil purpose, it would be September 
19, 1999, when Decree 3179/99 was issued, being 
the first which regulated such Law. Under this false 
argument given by the Senate, nine more years are 
added to the granting of  benefits that should have 
never been granted.  .

The most astonishing thing is that this all takes 
place exactly at the moment in which all eyes are 
turned to Brazil and the Rio+20 Conference. It 
appears that all efforts put forth by public and 
private institutions as well as civil society do not 
matter in face of  the new code that grants amnesty 
to those who have devastated the environment and 
foster law breaking.   

If  this new Forest Code becomes a law, we will be 
able to say without any doubt that in Brazil, envi-
ronmental crime does pay off. 
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In the beginning of  every year, when 
rainfall is intense, environmental disasters 
are responsible for an increasing number 
of  casualties, many deaths included. 
However, most of  the times, these deaths 
can be avoided. 

It seems that mankind does not learn 
from mistakes, for it continues to occupy 
and destroy Permanent Preservation Areas, 
for example, unstable and degraded hill-
sides and river banks.

In the end of  2008, an environmen-
tal disaster of  great proportions unfor-
tunately took place in the state of  Santa 
Catarina, leaving 200 people dead. What 
were the reasons? Unregulated occupation 
of  preserved areas. In early 2010, more 
precisely on New Years, the city of  Angra dos 
Reis, state of  Rio de Janeiro, was also hit by 
a series of  tragedies, taking the lives of  126 
people. Also in Rio de Janeiro, during the 
same period, we saw landslides in the city 
of  Niteroi. Many houses collapsed in Morro 
do Bumba, where there used to be a garbage 
dump. Approximately 200 people died.

In early 2011, in the states of  São Paulo, 
Rio Grande do Sul and once again in Rio 
de Janeiro, floods and landslides left 
35,000 people without their homes and 
killed almost 1000. 

In early 2012, records show that only in 
the state of  Minas Gerais, dozens of  people 
lost their lives and tens of  thousands were 
displaced and left homeless.

A cada início de ano no país, quando as 
chuvas recrudescem, as catástrofes ambien-
tais fazem um número crescente de vítimas, 
incluindo muitas mortes. Na maioria das 
vezes, porém, essas mortes poderiam ter 
sido evitadas. 

Parece que o homem não está apren-
dendo com seus erros, pois continua a 
ocupar ou destruir as áreas de Preservação 
Permanente (APPs) como, por exemplo, as 
encostas instáveis e degradadas dos morros, 
e as margens dos rios.

Lamentavelmente, no final de 2008, ocor-
reu um grande desastre ambiental em Santa 
Catarina, resultando em duas centenas de 
mortes. Por que isso? Por causa da ocupação 
desordenada de APPs. No começo de 2010, 
mais exatamente na passagem do ano novo, 
tragédias assolaram Angra dos Reis (RJ), 
ceifando a vida de 126 pessoas. Também no 
Rio de Janeiro, no mesmo período, aconte-
ceu em Niterói o desmoronamento de casas 
localizadas no Morro do Bumba, local onde 
originalmente existia um lixão. Cerca de 200 
pessoas morreram.

No início de 2011, nos estados de São 
Paulo, Rio Grande do Sul e, mais uma vez no 
Rio de Janeiro, as inundações e o desmorona-
mentos desalojaram mais de 35 mil pessoas 
e provocaram quase mil óbitos. Já no início 
de ano 2012, registros mostram que dezenas 
de pessoas perderam suas vidas e dezenas 
de milhares de pessoas foram desalojadas e 
desabrigadas apenas em Minas Gerais.

Dr. Aluízio

O AGRAVAMENTO DAS CATáSTROFES AMBIENTAIS
AGGRAVATION OF ENVIRONMENTAL CATASTROPHES

DeputaDo FeDeral [pV-rJ]

“Temos presenciado uma evolução dos 
desastres ambientais, ceifando centenas 

de vidas e levando milhares de pessoas ao 
desabrigo. esses desastres estão relacionados 

com a ocupação de áreas de risco e com a 
não observância da legislação ambiental”.
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Dessa forma, infelizmente, temos presenciado uma evolu-
ção dos desastres ambientais, ceifando centenas de vidas 
e levando milhares de pessoas ao desabrigo. Esses desas-
tres estão relacionados com a ocupação de áreas de risco 
e com a não observância dos pressupostos emanados da 
legislação ambiental, em especial, pelo Código Florestal em 
vigor. Estudo do Ministério do Meio Ambiente, realizado em 
2011[1], com base em imagens aéreas dos locais afetados 
pela chuva na região serrana do Rio de Janeiro, referenda 
esse fato, mostrando que a ocupação de APPs e o desmata-
mento de morros foram (e são) os principais responsáveis 
pelas mortes e pelo prejuízo econômico trazido pelas chuvas. 

E quais foram os prejuízos econômicos? De acordo com 
a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), o 
prejuízo financeiro provocado pelas ocorrências na região 
serrana do Rio de Janeiro - apenas em 2011 - ultrapassou  
R$ 153 milhões[2]. Foram contabilizadas apenas as perdas de 
produção, matéria-prima, esto-
ques de produtos acabados e 
maquinário. Deve-se considerar 
que as chuvas afetaram 62,2% 
das empresas da região. 

A bem da verdade, esses 
dados não revelam todos 
os prejuízos causados pelos 
acidentes naturais. Boa parte 
deles é de difícil contabiliza-
ção – é o caso, por exemplo, 
das perdas da biodiversidade. 
Também deveríamos levar em 
conta os gastos para atender 
aos desabrigados e feridos, 
afinal sempre há um aumento 
considerável da demanda por 
serviços públicos, sobrecarre-
gando os existentes e exigindo a 
instalação de outros. Em alguns 
casos a contabilização dos reais prejuízos é impossível. Qual o 
valor, de uma vida ceifada? Quanto valem os sonhos abrupta-
mente interrompidos? Quanto se perde quando se perdem as 
referências culturais e afetivas de um lugar? Uma construção 
destruída pode ser avaliada por parâmetros financeiros, mas 
quem pode avaliar a perda simbólica de um lar?

Unfortunately, we have been witnessing an 
escalation of  environmental disasters, claim-
ing hundreds of  lives and leaving thousands 
without shelter.  These disasters are related 
to occupation of  risk areas and disobedience 
to environmental law principles, especially 
the Forest Code. A survey undertaken by the 
Ministry of  Environment in 2011, [1] based on 
air images of  the areas affected by rainfall in 
the highlands of  Rio de Janeiro, showed that 
occupation of  Permanent Preservation Areas 
and deforestation on the hills were, and are, 
the main causes of  death and economic losses 

during that season. 
W h a t  a r e  t h e s e 

economic losses? Accord-
ing to the Rio de Janeiro 
Indus t r y  Federa t ion 
(FIRJAN) the events in 
the highlands of  Rio 
totaled up more than 75 
million dollars in losses, 
only in 2011. [2] This 
figure takes into account 
only losses regarding 
production, raw mate-
rials, stocks of  finished 
products and machinery.  
It is important to notice 
that rains have affected 
62.2% of  the companies 
in the region.  

In fact, this data does 
not consider all the damages provoked by 
natural disasters. A good share of  them is hard 
to calculate, for example biodiversity losses. 
We should also consider the costs of  coping 
with the homeless and injured, after all, there 
is always an increase in demand for public 
services, overburdening the existing systems 
and requiring additional measures. In some 
cases, calculating the total losses is an impos-
sible task. How much is a human life worth? 
What about the interrupted dreams of  this 
people? How much is lost when cultural and 
emotional assets are destroyed? The damages 
of  a wrecked building can be measured in 
financial terms, but who could calculate the 
symbolic losses of  a lost home?

“À luz do foi exposto, fica 
a esperança de que se 
lance um pouco de luz 
nesta visão equivocada 
que coloca em risco o 

meio ambiente, e junto 
com ele a vida do cidadão 

brasileiro, principalmente o 
mais humilde”.

[1] Disponível em: http://www.ecodebate.com.br/2011/03/22/
estudo-feito-pelo-ministerio-do-meio-ambiente-mma-sobre-catas-
trofe-no-rio-expoe-desrespeito-a-legislacao/. Acesso em: 22/03/2011.
[2] http://bioclimaufv.blogspot.com.br/2011/01/prejuizos-estimados-
-em-153-milhoes-de.html
[3] Apud <http://www.brasildefato.com.br/node/2383> 
Acesso em: 13/04/2012
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De acordo com a ONG Contas Abertas, em 2009, “o Brasil gastou dez vezes mais 
recursos com os reparos causados por desastres naturais do que com a prevenção”[3].

À medida que crescem os desastres ambientais no mundo inteiro e no Brasil, 
em particular, cresce também a busca por mecanismos e instrumentos de controle 
voltados para o combate ao desmatamento e às queimadas. Mas, na Câmara dos 
Deputados, o que se nota é uma busca frenética pela relativização das normas de 
proteção ambiental, exatamente o contrário do que determina o bom senso e o 
pensamento moderno. A base desse movimento retrógrado está no “novo” Código 
Florestal aprovado no Congresso Nacional. Sob todos os aspectos, ele representa um 
grande retrocesso na legislação ambiental. Ele retira diversas garantias ambientais, a 
exemplo da redução das áreas de Preservação Permanente e da Reserva Legal; anistia 
infratores ambientais, multados por causarem danos ao meio ambiente; reduz a 
obrigatoriedade de recomposição da vegetação em APP degradada.

Infelizmente, com a sua aprovação, os desastres que atualmente assolam rotinei-
ramente o nosso país a cada início de ano, sob a forma de inundações e desmoro-
namentos, serão intensificados, pois está claro que a ocupação de áreas de risco e 
de APPs serão incentivadas pelo texto do novo Código. Igualmente, a presença de 
assentamentos humanos em encostas será intensificada, ocasionando um aumento 
dos riscos de novos desmoronamentos. 

A diminuição da proteção da mata ciliar, com a permissão do desenvolvimento 
de atividades produtivas e da diminuição das faixas de APPs, concorrerá para que o 
processo de assoreamento se intensifique, ocasionando a diminuição das calhas dos 
rios e o aumento das inundações.

Diante do exposto, fica a esperança de que se lance um pouco de luz nessa visão 
equivocada que coloca em risco o meio ambiente e, junto com ele, a vida do cidadão 
brasileiro, principalmente o mais humilde.

According to the NGO Contas Abertas, in 2009 “Brazil spent ten times more 
resources repairing damages from natural disasters than in prevention”[3].

As natural disasters intensify all over the world and particularly in Brazil, so does 
the need for control mechanisms and instruments dedicated to fighting deforesta-
tion and burns.  However, what we notice in Congress is a constant attempt of  
softening environmental protection, the exact opposite of  what common sense and 
modern thinking proposes. The main element of  this old-fashioned mindset is the 
“new” Forest Code approved by Congress. It represents, from all perspectives, an 
enormous setback for environmental legislation. For example, it removes several 
dispositions that protect the environment, such as Permanent Preservation Areas 
and Legal Reserves. It also grants amnesty to environmental lawbreakers that have 
been sanctioned for crimes against the environment and reduces the obligation of  
replanting degraded vegetation in preservation areas.

Unfortunately, with this approval, disasters that affect our country on a regular 
basis every year, through floods and landslides should be aggravated, for it is clear 
that this bill fosters occupation of  risk and preserved areas. Human presence on 
hillsides will also proliferate, increasing the risk of  new collapses. The softening 
of  riparian vegetation protection, by allowing productive activities in preserved 
areas will result in more aggradation of  rivers, cutting down their water flow and 
increasing floods.

Considering everything that has been exposed, we remain hopeful that some light 
will be shed on the misconceptions that put the environment at risk and threaten 
the lives of  all Brazilians, particularly the underprivileged population.
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Rosane Ferreira

A ECONOMIA VERDE E AS CONSEQUÊNCIAS 
INTERNACIONAIS PARA O AGRONEGÓCIO
GREEN ECONOMY AND THE INTERNATIONAL OUTCOMES FOR AGRIBUSINESS

DeputaDa FeDeral [pV-pr]

 “o modelo vigente é extremamente 
predatório, sendo o responsável 

direto pela devastação da natureza 
e, consequentemente, pelo 

aumento da pobreza”.

Ao longo dos anos, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) percebeu que havia uma relação direta entre os 
modelos de desenvolvimento econômico e os índices de 
pobreza. Já nos anos 1950, Josué de Castro, diretor da 
FAO, alertou para a pobreza e a fome como partes de 
uma estratégia de desenvolvimento. Para a ONU, está 
claro que o modelo vigente é extremamente predatório, 
sendo o responsável direto pela devastação da natureza 
e, consequentemente, pelo aumento da pobreza. 

Com efeito, em 31 de janeiro de 2012, o Painel sobre 
Sustentabilidade Global da ONU, composto por 22 espe-
cialistas de alto nível, ressaltou a urgência de adotar 
novas vias de desenvolvimento para salvar o mundo 
de uma crise econômica até mais grave que a vivida 
atualmente e para assegurar sua sustentabilidade[1].

O Painel enfatizou a necessidade de se adotar um 
novo modelo econômico, que esteja comprometido com 
o equilíbrio sustentável do planeta, fazendo com que 
a produtividade dobre até 2030; porém, reduzindo a 
pressão sobre os recursos naturais. 

Devem-se considerar os pressupostos que embasam 
uma “economia verde”, isto é, aquela que, posta em 
prática, resulta em melhoria do bem-estar humano e 
da equidade social, ao mesmo tempo em que reduz 
significativamente os riscos ambientais e a demanda 
por recursos do ecossistema.

O texto do novo Código Florestal sancionado pela 
Presidenta da República, ao incentivar a ocupação 
desordenada de áreas de Preservação Permanente 
(APPs) e privilegiar a impunidade, facilita o desma-
tamento, isto é, aponta em sentido contrário ao da 
sustentabilidade e da economia verde.

Throughout the years the United Nations have 
noticed a direct relationship between economic 
development models and poverty rates.  Back 
in the 1950s, Josué de Castro, FAO director, 
pointed out that development strategies were a 
key determinant of  poverty and hunger. The UN 
is well aware of  the predatory character of  the 
current model, directly responsible for nature 
devastation and, consequently, the increase of  
poverty. 

To this regard, on January 31, 2012, the 
UN Panel on Global Sustainability, composed 
by 22 high-level experts, pointed out to the 
urgency of  adopting new development methods 
to prevent an even worse economic crisis and 
ensure sustainability.  [1].

The Panel stressed the need of  adopting a 
new economic model, committed to the sustain-
able balance of  the planet, which would double 
productivity until 2030, however, exerting less 
pressure over natural resources.  

New postulates for a “green economy” must be 
taken into account.  In other words, those that 
result in improved human well-being and social 
equity, while significantly reducing environmen-
tal risks and the demand for natural resources. 

The text of  the new Forest Code, approved 
by Congress, promotes deforestation by foster-
ing disorderly occupation of  Permanent Pres-
ervation Areas and allowing for impunity, 
which go against the principles of  green 
economy and sustainability. 
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O nosso país mostra um histórico 
voltado à exportação de matéria-prima, 
infelizmente, sem agregar valor em todos 
os setores.

No setor agropecuário, isso fica mais 
patente. A exportação de commodities, 
produzidos em bases não sustentáveis, 
e a qualquer custo, também segue essa 
lógica. Essa produção não garante, em 
nenhuma hipótese, a segurança alimen-
tar tão decantada e tão necessária no nosso país e em 
todo o mundo.

Isso acontece em função do objetivo do agronegócio 
estar voltado, principalmente, para atender à demanda 
de mercado externo, ficando, portanto, uma insegu-
rança alimentar para o brasileiro. Resultado: o meio 
ambiente é devastado e o brasileiro menos favorecido 
é quem mais sofre. 

Conforme essa lógica do agronegócio, a produção de 
ração para consumo de animais no primeiro mundo 
é privilegiada em detrimento da produção de alimen-
tos para o brasileiro. A bem da verdade, essa prática 
mesquinha, desumana, acontece no mundo e não 
somente no Brasil.

Com a aprovação do nefasto texto referente ao Código 
Florestal, teremos, especificamente para o agronegó-
cio, em termos internacionais, sérias consequências. Os 
nossos produtos receberão taxações e outras barreiras 
comerciais ou não, por estarem sendo produzidos em 
bases não sustentáveis, sem agregar valor e em desa-
cordo com os pressupostos da economia verde. 

A l l  s e c t o r s 
o f  our  coun-
try ’s  economy 
show a history 
o f  e x p o r t i n g 
raw materials 
without added 
value. 

A g r i c u l t u r e 
and l ives tock 

make this even more evident. The export of  
commodities, produced at any cost on unsustain-
able grounds, also follows this rationale. This 
production by no means ensures the food security 
so necessary in our country and the world.

This happens due to agribusiness being mainly 
oriented towards external markets, therefore leav-
ing Brazilians with food insecurity.   The result 
is a devastated environment and more suffering 
to lower income populations. According to the 
agribusiness logic, priority is given to animal feed 
production in the first world in detriment of  food 
production for Brazilians. The truth is this inhu-
mane, greedy practice can be seen all over the 
world, not only Brazil.

With the approval of  this vicious Forest Code bill, 
there will be serious international outcomes for 
agribusiness. More taxes and trade barriers will 
be imposed on our products for being produced 
unsustainably, against green economy standards 
and without any added value to them.  

“É difícil entender como este 
país, ao mesmo tempo que 
se impõe metas voluntárias 

de redução dos gases 
responsáveis pelo efeito 

estufa, materializa regras 
voltadas à flexibilização da 

legislação ambiental”.

[1] Disponível em < http://www.onu.org.br/boletim40 > Acesso em: 01/02/2012.
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This approach is completely oppo-
site to what consumer markets do 
and expect in terms of  sustainabil-
ity. Argentina, for instance, regard-
ing organic products, has adapted 
its domestic laws to the UE Direc-
tives on this issue, becoming eligible 
to export to the European market 
without any restriction. 

For foreign consumers, it is hard 
to understand how a country like 
ours can adopt voluntary goals of  
reducing greenhouse gases and pass 
legislation softening environmental 
protection.

It is obvious that this attitude 
will lead to countless losses. With 
the “new” code approved, our agri-
cultural exports are bound for a mid 
and long term drop. It is not about 
being pessimistic. It is reality. The 
U.S. government has threatened to 
ban imports of  orange juice from 
Brazil for the use of  Carbendazim. 
This fungicide, used in Brazil, was 
banned in U.S. orange trees after 
studies proved that it can increase 
the risk of  liver cancer. If  it leads 
to diseases, why is it used in Brazil?

The international community is 
attentive not only to commitments 
taken on by Brazil at the COP-15, 
mater ia l i zed  in  our  Nat ional 
Policy for Climate Change, which 
will be made impossible with the 
approval of  the new Forest Code. 
It is also focused, on the environ-
mental and social certification of  
our export products which, if  not 
satisfactory, may lead to inevita-
ble trade deficit and great losses 
to Brazilian agribusiness.

Essa visão é totalmente antagônica com o 
que os mercados consumidores fazem e espe-
ram em termos de sustentabilidade. A Argen-
tina, por exemplo, no que diz respeito aos 
produtos orgânicos, adaptou a sua legislação 
interna à Diretiva da União Europeia que rege 
a matéria, ficando apta, portanto, a exportar, 
sem restrições para este importante mercado 
consumidor. 

Para o consumidor instalado fora do Brasil, 
é difícil entender como este país que, ao 
mesmo tempo que se impõe metas voluntá-
rias de redução dos gases responsáveis pelo 
efeito estufa, materializa regras voltadas à 
flexibilização da legislação ambiental.

É evidente que tal postura levará a enor-
mes e incalculáveis prejuízos. Com a aprova-
ção do “novo” Código, a médio e longo prazo, 
haverá uma redução das nossas exportações 
de produtos agropecuários. Não se trata de 
pessimismo, mas da realidade. 

O governo dos Estados Unidos ameaça 
suspender a compra de suco de laranja 
produzido no Brasil, em função da utilização 
do fungicida Carbendazim. O agrotóxico, libe-
rado para uso no Brasil, é vetado para uso nos 
laranjais norte-americanos, porque há estudos 
mostrando que a substância aumenta o risco 
de tumores no fígado. Se provoca doenças, 
por que é liberado no Brasil?

A comunidade internacional está vigilante 
e atenta, não apenas aos compromissos assu-
midos pelo Brasil, por ocasião da COP-15 e 
materializados na Política Nacional de Mudan-
ças do Clima, os quais, com a aprovação 
das absurdas mudanças ao Código Florestal 
vigente, tornar-se-ão praticamente inexequí-
veis, mas também quanto à origem ambiental 
e socialmente certificada de nossos produtos 
para exportação, levando, inevitavelmente, 
a déficits na nossa balança comercial, com 
prejuízos ao próprio agronegócio.
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Paulo Davim

AS MUDANÇAS CLIMáTICAS
CLIMATE CHANGE

SeNaDor [pV-rN]

As seguidas e violentas manifestações da natureza 
que estamos vivenciando já há alguns anos decorrem 
da falta de respeito do homem pelos fenômenos da 
natureza, da falta de planejamento urbano e da falta de 
estrutura do Estado para aplicar a legislação em vigor. 

Temos assistido a enchentes e secas atípicas em todo 
o país. O caso mais espantoso ocorreu na Amazônia 
no segundo semestre de 2005. Uma seca afetou direta-
mente 30 mil famílias. Seca na Amazônia? Sim. Mas não 
somente na Amazônia. Agora o fenômeno da seca, que 
historicamente estava restrito ao semiárido nordestino, 
é frequente no Sul do país. A bem da verdade, além das 
secas, os desmoronamentos e as inundações se torna-
ram infelizes rotinas.

Os desastres ambientais têm feito um número cres-
cente de vítimas. É preciso deixar claro que, muito 
embora os fenômenos climáticos decorram de um 
contexto maior, planetário até, na maioria das vezes, 
os danos, principalmente a morte de pessoas, poderiam 
ter sido evitados. A questão é: qual a relação entre os 
acidentes ambientais e a morte de pessoas?

A grande maioria dos cientistas tem o entendimento 
de que os desastres ambientais e as tragédias que deles 
decorrem irão ocorrer com mais frequência e com mais 
intensidade. Já temos visto a ocorrência de secas, em 
períodos normalmente chuvosos, e inundações em 
função de precipitações descomunais em curtos espaços 
de tempo. Basta ver que houve uma espécie de inversão 
na história: hoje acontece seca na Amazônia e inunda-
ções no Nordeste.

Para o Centro de Pesquisa da Epidemiologia dos Desas-
tres da Organização das Nações Unidas, o impacto das 
mudanças climáticas na incidência de catástrofes natu-
rais é provocado pelo aumento de inundações, furacões 

The violent and continuous manifestations of  
nature we have been observing in the last few years 
are caused by mankind’s disrespect towards natu-
ral phenomena, lack of  urban planning and poor 
enforcement of  legislation by the State. 

There have been unusual floods and droughts all 
over the country. The most terrifying case took place 
in the Amazon, in the second half  of  2005, when 
30 thousand families were affected. Drought in the 
Amazon? Indeed it happened, but not only there.  
The occurrence of  droughts, previously restricted 
to the semi-arid region in the northeast, is now a 
frequent event in the south. The truth is, besides 
droughts, landslides and floods have also become 
an unfortunate routine.

Environmental disasters have been taking an 
increasing number of  lives. It is important to clarify 
that even though climate phenomena happen within 
a broader context, sometimes at a planetary level, 
in most cases, fatal casualties can be prevented.  
The issue is trying to understand the relationship 
between disasters and deaths.

Most scientists understand that environmental 
disasters and resulting tragedies will become more 
frequent and intense. We have already seen droughts 
during what would normally be rainy seasons and 
floods caused by unusually hard rainfall in short 
periods of  time. It is clear that history has turned 
upside down, droughts in the Amazon and floods in 
the northeast.

The UN Center for Research on the Epidemiology of  
Disasters says that climate change has an impact on 
natural catastrophes, increasing floods, hurricanes 
and tropical storms, all clearly influenced by this 

“Fez-se uma “revisão” do código 
Florestal com três objetivos: facilitar 
o desmatamento; dispensar o que 

desmatou da obrigação de replantar; 
anistiá-lo dos crimes cometidos”.



PensaR veRde

40

e tempestades tropicais, claramente influen-
ciadas pelo fenômeno planetário. A tendência 
atual, segundo o Centro, “é consistente com 
os prognósticos do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas, e a ásia e a áfrica 
do Oeste já estão sofrendo inundações mais 
severas e seguidas”. 

É certo, para muitos cientistas, que o efeito 
estufa já está afetando os sistemas físicos 
(clima, recursos hídricos) e biológicos (ecos-
sistemas, saúde humana, fauna e flora, etc.) 
do planeta. A afirmação consta do quarto 
relatório do Painel Intergovernamental para 
Mudança Climática da ONU (IPCC, na sigla 
em inglês), de 2007. “Os sistemas naturais são 
vulneráveis às mudanças climáticas, e alguns 
serão prejudicados irreversivelmente”.

Conforme artigo publicado pela revista 
Nature , de janeiro de 2012, assinado por um 
grupo de pesquisadores brasileiros, incluindo 
professores da Universidade de Brasília (UnB), 
foi confirmada a existência de um acelerado 
processo de savanização da Amazônia, na 
porção oriental da floresta. Os pesquisadores 
alertam que essa situação resulta, principal-
mente, do desmatamento sem controle e dos 
incêndios florestais. 

De um modo geral, as pesquisas apontam 
para secas cada vez mais frequentes e inten-
sas, agravando ainda mais o quadro atual.

O que causa mais temor com relação ao 
futuro é constatar que essa situação pode ficar 
pior ainda se considerarmos que exatamente 
os dispositivos legais que poderiam conter 
as agressões ao meio ambiente estão sendo 
reformados, e reformados para atender àque-
les que destruíram a natureza no passado e 
continuam a destrui-la!

O ataque se deu sobre o Código Florestal. 
Fez-se uma “revisão” do Código Florestal 
com três objetivos: facilitar o desmatamento; 
dispensar o que desmatou da obrigação de 
replantar; anistiá-lo dos crimes cometidos. 

planetary phenomenon. According to the 
Center, the current trend is “in line with 
prospects issued by the Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change”.   In Asia 
and West Africa, floods are already more 
frequent and severe. 

Many scientists are sure that greenhouse 
effect is already affecting the planet´s phys-
ical (climate, water resources) and biologi-
cal (ecosystems, human health, fauna and 
flora) systems.  This is part of  the Fourth 
Assessment Report of  the United Nations 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), issued in 2007. “Natural 
systems are vulnerable to climate change 
and some will be irreversibly affected”.

According to an article published by 
Nature magazine   in January 2012, written 
by a group of  Brazilian researches including 
professors from the University of  Brasilia 
(UnB), there is clear evidence of  acceler-
ated savannization in the eastern portion 
of  the Amazon forest. Researches point out 
that this derives mainly from uncontrolled 
deforestation and forest burns. 

Generally speaking, researchers predict 
more frequent and severe droughts, making 
the current situation even more critical.

What is most frightening about the future 
is that it can get worse, if  we consider 
that legal instruments that could curb 
aggressions to the environment are being 
reformed to meet the interests of  those 
that have destroyed nature in the past and 
continue to do so!

The Forest Code is currently under attack. 
The “revision” of  the code has three main 
objectives. Facilitate deforestation, relieve 
those who have deforested from the obli-
gation of  replanting and grant amnesty to 
past crimes. 

This all happens after Brazil has made 
a “commitment to the planet”, adopting 
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Isso acontece enquanto o Brasil assume o “compromisso com 
o planeta”,  estabelecendo metas avançadas de redução de emis-
sões dos gases de efeito estufa: entre 36,1% a 38,9%. Por sua vez, 
o texto aprovado no Congresso favorece o desmatamento. O 
que o Brasil vai dizer lá fora quando se perceber que o desma-
tamento e as queimadas, responsáveis por cerca de 75% das 
nossas emissões, aumentarão mais ainda, comprometendo a 
meta autoestabelecida? Estudos apresentados pelo Observatório 
do Clima revelam um balanço negativo em emissões - de 25 a 
28 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa lançadas na 
atmosfera - com a aprovação do novo Código.

Na verdade, repercussões negativas em nível mundial já ocor-
reram antes mesmo da aprovação da matéria. Nas discussões 
internacionais sobre as mudanças climáticas, o Brasil, que vinha sendo considerado uma das 
principais lideranças, agora é questionado. 

Poderemos ser cobrados por todo o planeta, não somente em função de prejudicar a quali-
dade de vida dos povos da floresta com o agravamento do processo de savanização da Amazô-
nia, mas também por estar contribuindo, com a aprovação desse texto equivocado, para a 
aceleração das mudanças climáticas, em todo o mundo, e, por conseguinte, com o processo 
de aquecimento global, pondo em risco a vida no nosso planeta. 

ambitious targets of  cutting down greenhouse emissions in 36.1% to 38.9%.  Meanwhile, 
the bill passed in Congress favors deforestation. What will Brazil say to the world when 
it becomes clear that deforestation and burning, responsible for 75% of  our emissions, 
will increase even further, compromising our targets? Studies published by the Climate 
Observatory reveal that this new bill will mean a negative figure in terms of  emissions, 
25 to 28 billion tons of  greenhouse gases released into the atmosphere. 

As a matter of  fact, negative repercussions have already been seen in the world even 
before the approval.  During international talks on climate change, Brazil, previously 
seen as a world leader on the issue, is now being questioned. 

The entire planet might hold us accountable for our actions. Not only for affecting 
the lives of  forest populations, contributing to the savannization of  the Amazon, but 
also for speeding up climate change all over the world, therefore, adding up to global 
warming and compromising the very life on Earth. 

“o que o Brasil vai dizer lá 
fora quando se perceber que 

o desmatamento
e as queimadas, responsáveis 
por cerca de 75% das nossas 
emissões, aumentarão mais 
ainda, comprometendo a 
meta autoestabelecida?”
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No dia em que o projeto de novo Código Florestal foi 
votado, senti-me novamente numa daquelas votações 
na Câmara de Vereadores do Rio em que o azeitado 
lobby das empresas de ônibus entrava em ação em 
defesa de seus intere$$es. Não adiantava argumentar, 
demonstrar preto no branco. Havia uma maioria previa-
mente armada e “acertada” para dizer qualquer coisa 
e votar qualquer coisa. 

No caso da votação do Código Florestal, o que não 
faltou foram discursos grandiloquentes pela redenção 
da agricultura brasileira, do pequeno produtor, da 
pátria e tal contra uma tenebrosa conspiração estran-
geira. Defesa da honra do Congresso e do Brasil. Na 
real, o interesse era por anistia aos desmatadores e a 
promessa de futuras devastações nas APPs de matas 
ciliares e topo de morro, por intermédio da decretação 
de utilidade pública, que poderá ser feita por qualquer 
prefeito ou câmara municipal dos mais de 5 mil muni-
cípios do país; e a passagem de competências para os 
estados, o que pode transformar o Código em um verda-
deiro laissez-faire. 

Por isto não tenho dúvida, a Presidenta Dilma ao não 
vetar o texto da Câmara na íntegra, abriu um novo ciclo 
de desmatamento, para a vergonha do Brasil. Os sinais 
já foram dados: só a perspectiva de anistia e a possi-
bilidade de liberar novos desmatamentos fizeram com 
que aumentasse o desflorestamento em vários estados, 
entre agosto de 2011 e março de 2012, em Roraima o 
aumento foi de 363% e, no Mato Grosso, de 96%. 

O  pior é que o texto sancionado não pára por aí, 
avança também sobre os manguezais ao permitir o uso 
de 10% a 35% para instalação de fazendas de cama-
rão. Em regra, essas fazendas praticam a carcinicultura 

Alfredo Sirkis

O CÓDIGO DA MORTE
THE DEATH CODE

DeputaDo FeDeral [pV-rJ]

“os sinais já foram dados: só a 
perspectiva de anistia e a possibilidade 

de liberar novos desmatamentos fez com 
que aumentasse o desflorestamento em 

vários estados brasileiros”.

The day the new Forest Code bill was voted 
brought me back to those sessions at the Rio de 
Janeiro Municipal Council in which bus companies 
would display their cunning lobbying strategies to 
defend their interests. There was no use in arguing 
and showing clear evidence, for there was a  previ-
ously prepared and “rigged” majority, ready to say 
and vote for anything. 

During the Forest Code vote, we witnessed grandi-
ose speeches in favor of  agriculture, small farmers, 
the nation and so forth, all against an alleged evil 
foreign conspiracy. They defended the very honor 
of  Congress and Brazil. In fact, the real interest was 
obtaining amnesty to loggers and future guarantees 
of  devastating Permanent Preserved Areas, riparian 
vegetation and hill tops. All this would be made 
possible by a sole decree issued by city halls or 
councils all over Brazil, declaring the public interest 
on these areas. States would be in charge of  their 
management and a true laissez-faire atmosphere 
would rule over the legislation.  

Therefore, I am completely sure that without a 
full veto to this House bill by President Rousseff, 
a new deforestation cycle will commence, to the 
shame of  Brazil. The signs are clear: the sheer 
perspective of  amnesties and new areas for logging 
has already increased deforestation in several states 
between august 2011 and march 2012. In Roraima 
forest clearing reached a 363% increase and in Mato 
Grosso, 96%. 

To make matters worse, that is not all this bill 
does. It fosters the occupation of  mangroves, allow-
ing 10% to 35% of  their area to be used for shrimp 
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de forma predatória, pois os tanques onde são criados os camarões têm vida útil 
de, no máximo, dez anos, passando, em seguida, para novas escavações em outro 
manguezal. Isso significa devastar um ambiente muito sensível e fundamental para 
a economia pesqueira, já que 70% das espécies de peixes e crustáceos pescados 
comercialmente no Brasil precisam, em algum momento, dos manguezais. 

As sessões de apreciação do novo Código Florestal foram reveladoras para mim, 
que estou no primeiro mandato de Deputado, sobre o modus operandi que atua de 
forma transversal na política brasileira, seja em uma câmara de vereadores, seja 
no Congresso Nacional. Nas votações, o decisivo já estava armado há tempos e, nos 
olhares vazios e frases de efeito papagaiadas pelos porta-vozes da maioria de conve-
niência formada ali, pelos métodos e “prêmios”, que se advinha facilmente. Na vida 
parlamentar brasileira, a gente sente e percebe perfeitamente quando isso acontece. 

O pior de tudo é que a perspectiva para a agenda socioambiental não é boa. 
Os ruralistas e fisiológicos impuseram uma gravíssima derrota à Presidenta Dilma 
Rousseff, o que prenuncia tempos muito difíceis de chantagens e truculências de 
uma direita econômica que redescobriu sua força de sempre na política brasileira: 
sua capacidade de cooptação usando as armas mais tradicionais a sua disposição.

farming.  Usually, these farms grow shrimp in a predatory fashion since the 
tanks where shrimps are kept have a 10 year life span at most, creating the 
need for new diggings in other mangroves.  That means devastating a highly 
sensitive and crucial environment for fishing economy, since 70% of  fish and 
shellfish species traded in Brazil need mangroves at some point in their lives. 

The voting sessions of  the new Forest Code were very revealing to me, espe-
cially since this is my first term as a House member. I have learned a great 
deal about the modus operandi that permeates the Brazilian political scenario, 
be it in City Councils or the National Congress. For this session, the shots had 
long ago been called, a truth easily observed in the dull stares and catch 
phrases repeated by the advocates of  a convenient majority, formed through 
well known methods and “rewards”.  We can clearly feel and notice whenever 
this happens in the Brazilian parliament.  

The worst of  it all is that prospects for the social and environmental agenda 
are not good. The rural caucus has struck a crippling blow against President 
Rousseff, a presage of  very hard times to come, filled with blackmail and 
aggressiveness from a right-winged economic sector that has rediscovered 
what it has always had: the ability of  enticing through the most traditional 
means available.
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Fábio Ramalho

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS
AVAILABILITY OF WATER RESOURCES

DeputaDo FeDeral [pV-MG]

“no ano da Rio+20, é bom nos lembrarmos 
de um dos princípios acordados há 20 
anos: A água é um recurso limitado 
e vulnerável, necessário à vida, ao 

desenvolvimento e ao meio ambiente”.

O “novo” Código Florestal, sancionado pela Presi-
denta da República, inclui uma redução da proteção 
da mata ciliar, a permissão para o desenvolvimento de 
atividades produtivas, a redução das faixas de áreas de 
preservação permanente. Tudo isso concorre para que o 
processo de assoreamento se intensifique, ocasionando 
a diminuição das calhas dos rios e, consequentemente, 
o aumento das inundações.

Mas esse é somente um dos muitos problemas 
associados ao novo texto, que representa riscos para 
o ser humano de um modo geral e para a disponi-
bilidade hídrica.

A bem da verdade, os recursos hídricos já estão sob 
situação de risco. E dois fatores, dois “mitos”, pesam 
nessa direção:

- a água é um recurso abundante no Brasil;
- a água é um recurso renovável.
Primeiro, como o Brasil tem uma das maiores 

vazões superficiais do planeta, sugere-se que há 
uma fartura de água. Ocorre que essa água é desi-
gualmente distribuída pelo território nacional. Há 
diversas regiões do país, além do Nordeste, que vivem 
sob estresse hídrico – um valor estimado em menos 
de 1.000 m³/habitante/ano. 

Além disso, quantidade não significa qualidade. 
Nossas águas estão contaminadas com esgoto domés-
tico, defensivos agrícolas, fertilizantes, insumos e 
dejetos industriais. Não apenas as águas superficiais, 
mas também as subterrâneas. Considerando que boa 
parte dos municípios tem um sistema deficiente de 
tratamento das águas, com a sinergia entre tantas 
substâncias tóxicas, é difícil garantir uma água de 
qualidade para todos.

The “new” Forest Code passed by Congress, 
foresees less protection for riparian vegetation, 
reduction of  permanent preservation areas and 
authorizes economic activities in areas previously 
protected.  This all leads to further fluvial aggra-
dation, reducing river beds and increasing floods.  

However, this is only one of  many problems 
related to the new bill which pose a risk to people 
and to the availability of  water resources. 

Strictly speaking, water resources are already 
under risk and much can be blamed on two 
“myths”.

-That in Brazil water is an abundant resource.
-That water is a renewable resource. 
First, since Brazil has one of  the largest water 

flows on the planet, it is suggested that there is 
abundant water.  The fact is that all this water 
is unevenly distributed over the territory.  Several 
regions in the country, besides the famous north-
east, suffer from intense water stress, at levels 
below 1000 cubic meters per person per year.  

Moreover, quantity is not quality.  Both our 
surface and ground waters are contaminated by 
domestic waste, pesticides, fertilizers, industrial 
inputs and residues.   It is hard to ensure high 
quality water to everyone when in a consider-
able number of  cities all these toxic substances go 
through poor water treatment.  

As for the water being a renewable resource, here, 
we are dealing with a half  truth. It is renewable, 
but it is not available everywhere and is not always 
possible to be stored. Besides, as we have seen, 
quality may questionably vary.   
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Quanto ao fato de a água ser um recurso renovável, 
temos aqui uma meia verdade. É renovável sim, mas ela 
não ocorre em todos os lugares, nem sempre há como 
armazená-la, e a qualidade, como se viu, é uma entre 
as muitas variáveis. 

Os recursos hídricos significam energia. Cerca de 70% 
da nossa matriz elétrica é de origem hídrica. O que 
significa que o assoreamento dos corpos d’água compro-
mete a produção, tanto pela redução da vazão, como 
pelos prejuízos que os sedimentos causam às turbinas. 
Não por acaso, as empresas geradoras se esforçam para 
garantir a proteção no entorno dos reservatórios. 

No que se refere à agropecuária, a água não é apenas 
um recurso natural – ela é insumo de primeira neces-
sidade. Quanto se consome de água? Na produção de 
um quilo de arroz, gastam-se três mil litros d’água; um 
quilo de carne de gado requer 15,5 mil litros; se obtém 
um litro de leite gastando mil litros de água. E tem a 
irrigação – a sua utilização pode aumentar a produtivi-
dade da lavoura em até 200%. De toda água disponível, 
70% é para agricultura, 20% para a indústria e 10% para 
uso doméstico. 

A preocupação prioritária seria proteger os cursos 
d’água, as nascentes e as áreas de recarga dos aquífe-
ros. O que vemos, entretanto, são agressões históricas 
aos corpos d’água e tentativas – através da revisão do 
Código florestal – de reduzir as medidas legais de prote-
ção, como as áreas de Proteção Permanente (APPs). 

O “novo” Código Florestal, na prática, reduz as APPs, 
o que fará com que a poluição difusa, os defensivos 
agrícolas, fertilizantes e sedimentos atinjam mais rapi-
damente os corpos d’água, contribuindo, assim, para 
a degradação da qualidade da água e o assoreamento. 
Na verdade, degradando a água que o próprio produ-
tor vai usar.

O texto incentiva o desmatamento e a ocupação 
das APPs, a isenção de recomposição da reserva legal. 
Propostas como essas fragilizam a proteção da vege-
tação, principalmente das florestas ripárias (aquelas 
que se encontram nas cabeceiras e nas margens dos 
cursos d’água).

A vegetação tem um papel crucial na regulação dos 
ciclos biológicos e biogeoquímicos nas bacias hidro-
gráficas. O fluxo de água e nutrientes nas interfaces 

Water resources mean energy. About 70% of  our 
energy comes from hydroelectric plants, therefore, 
aggradation of  water channels threatens produc-
tion, by reducing the water flow and carrying sedi-
ment that damages turbines.   This is why electric-
ity power companies protect the surroundings of  
their reservoirs.  

With regards to livestock breeding, water is not 
only a sheer natural resource, it is a vital input. 
How much water is consumed?  It takes 3000 thou-
sand liters to produce 1 kg of  rice, 15,500 liters for 
1 kg of  beef, and 1000 liters for one liter of  milk.  
It is also known that with the use of  irrigation, crop 
yields can increase up to 200%. Of  all water avail-
able, 70% is used for agriculture, 20% for industry 
and 10% for domestic use. 

The main concern is protecting water channels, 
springs and aquifer recharge areas.  However, what 
we see is continuous degradation of  water bodies 
and attempts of  removing legal protection mecha-
nisms such as Permanent Preservation Areas.   In 
practice, the “new” Forest Code reduces these areas. 
This makes pollution, pesticides, fertilizers and 
sediments reach the water faster, causing degra-
dation of  water quality and river aggradation. As 
a matter of  fact, the water being affected is the 
very same water used by producers.

The drafted text fosters deforestation, occupation 
of  preserved areas and no longer requires refores-
tation of  legal reserves.   Proposals like this dete-
riorate vegetation protection, mainly riparian, in 
other words, plants along the banks of  rivers and 
water bodies. 

Vegetation has a crucial role in regulating biolog-
ical and biochemical cycles in water basins.  The 
water and nutrient flow between vegetation, soil, 
surface and ground water tables is a key element 
in keeping natural ecosystems sustainable.    The 
preservation of  diverse and dense riparian vegeta-
tion has a direct effect on water cycle, the chemical 
composition of  drained water. It also affects the 
transport of  organic material to rivers, lakes and 
dams, as well as the intensity of  surface runoff  and 
aquifer discharge.
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vegetação/solo/água superficial/água subter-
rânea é vital para a manutenção sustentável 
dos ecossistemas naturais. O ciclo da água, a 
composição química da água de drenagem, 
o transporte de matéria orgânica para os 
rios, lagos represas, e a intensidade do esco-
amento superficial e da descarga dos aquí-
feros dependem diretamente das condições 
da vegetação ripária, sua preservação e suas 
diversidade e densidade.

Devemos observar as omissões contidas no 
texto. É o caso das áreas úmidas, que foram 
totalmente esquecidas. São áreas com múltiplas 
funções ecológicas e relevantes serviços ambien-
tais, e são usadas pelas comunidades tradicio-
nais, ribeirinhas e indígenas. Qualquer ação 
sobre as áreas úmidas compromete o sistema 
ecológico e afeta diretamente os recursos hídri-
cos. Elas representam cerca de 20% do territó-
rio nacional. Somente na Bacia Amazônica 
totalizam 400 mil Km². Os serviços ambientais 
dos sistemas aquáticos ficam comprometidos 
com a remoção da vegetação e o uso intensivo 
das bacias hidrográficas. O comprometimento 
atinge todos os principais serviços ambientais: 
a deterioração da qualidade da água aumenta 
substancialmente os custos do tratamento para 
abastecimento público.

No ano em que o Brasil sediará a Conferên-
cia Rio+20, é bom nos lembrarmos de um dos 
princípios acordados há 20 anos: “A água é um 
recurso limitado e vulnerável, necessário à vida, 
ao desenvolvimento e ao meio ambiente”.

Do ponto de vista das mudanças climáticas, 
a poluição de origem agrícola, além dos efei-
tos diretos sobre a água, também reforçam as 
emissões tóxicas que contribuem para a polui-
ção atmosférica. E a poluição hídrica por ferti-
lizantes nitrogenados aumenta as emissões de 
óxido nitroso, um potente gás de efeito estufa. 

Com o Código aprovado pelos ruralistas 
aumentará a poluição atmosférica e hídrica, os 
cursos d’água serão agredidos e isto represen-
tará menos água para agricultura, produção de 
energia e consumo humano. Viveremos com 
menos água?

We should also pay attention 
to what has been omitted by the 
text. That is the case of  wetlands, 
completely ignored by the bill. These 
areas perform several ecologic func-
tions and offer significant ecosystem 
services to traditional communi-
ties, riverside dwellers and indig-
enous population.   Any action on 
these areas has a direct impact on 
the ecosystem and water resources. 
Wetlands make up about 20% of  
the national territory, accounting 
for 400 thousand km² only in the 
Amazon Basin.   Environmental 
services provided by water systems 
are put at risk by the clearing of  
vegetation and the intense use of  
basins.  The risk encompasses all 
the main environmental services, 
for instance, poor quality water 
means higher costs for treating the 
water for public supply. 

This year Brazil  will  host the 
R io+20  Confe rence ,  a  t ime ly 
reminder  of  pr inciples  agreed 
upon 20 year s  ago:  “Water  i s 
a l imited, vulnerable resource , 
essential to life, development and 
the environment”. 

From a climate change perspec-
tive, pollution derived from agri-
culture not only has direct effects 
on water, but also adds to the toxic 
emissions into the atmosphere.  
Water pollution by nitrogen fertil-
izers increases the emissions of  
nitrous oxide, a powerful green 
house gas.  The code approved by 
the rural caucus in Congress will 
increase air and water pollution, 
deteriorate water bodies, reduc-
ing the water available for agricul-
ture, energy production and human 
consumption. Will we survive with 
less water?
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III GLOBAL GREENS 
EM DAKAR
Resolução a respeito da Cúpula Rio+20
Global Greens Congress Resolution On Rio+20 Summit 

Tradução para o português: José Paulo Toffano
Revisão: Lunna Lima
Do grupo de trabalho Rio+20

ReTRosPecTo
1. A primeira conferência das Nações Unidas para o meio ambiente e o desenvolvi-

mento – a Cúpula da Terra – aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, onde os verdes do 
mundo todo se reuniram pela primeira vez.

2. O resultado da Declaração do Rio reconheceu o direito de cada nação buscar seu 
progresso social e econômico e estabeleceu o conceito de desenvolvimento sustentável, 
delimitado através da integração dos pilares social, econômico e ambiental. Ela levou 
em consideração o estilo de vida de nossa civilização atual e reconheceu a necessidade 
urgente de uma profunda mudança nos nossos padrões de produção e consumo.

BACkGROUND
1. The first UN Conference on Environment and Development -the Earth Summit 

- was held in Rio de Janeiro in 1992, where Greens from around the world gath-
ered for the first time.

2. The resulting Rio Declaration recognized each nation’s right to pursue social 
and economic progress and established the concept of  sustainable development 
de-limited through the integration of  the economic, social and environmental 
pillars. It addressed the lifestyle of  our current civilization and acknowledged 
the urgent need for a deep change in our consumption and production patterns.
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3. In 2000, the UN set out 8 Millennium Devel-
opment Goals (MDGs) for the eradicating extreme 
poverty, achieving universal primary education, 
promoting gender equality and empowering 
women, reducing child mortality rates, improving 
maternal health, combating HIV/AIDS, malaria, 
and other diseases ,  ensuring environmental 
sustainability, and developing a global partner-
ship for development.

4. These objectives are required to be achieved by 
2015 but mainly fall a long way short of  their targets.

5. The Rio+10 World Summit on Sustainable 
Development (WSSD) was held in Johannesburg in 
2002 to renew the global commitment to sustain-
able development but was widely regarded as a 
wasted opportunity and the agenda was over-ridden 
by trade interests.

6. In June 2012 the world community will recon-
vene in Rio for the UN Conference on Sustainable 
Development (Rio+20), which will focus on two 
themes: ‘a green economy in the context of  sustain-
able development and poverty eradication’ and ‘the 
institutional framework for sustainable develop-
ment’. The Brazilian government wants to make 
this event the largest UN conference in history, but 
that will serve no purpose unless there is also an 
ambition to produce binding agreements to take us 
forward on a path of  truly sustainable development 
and of  enforceable environmental governance.

7. As many as 1.4 billion people still live in 
extreme poverty, half  of  whom live in sub-Saha-
ran Africa; one sixth of  the world’s population 
is undernourished, while food insecurity is on 
the rise and unemployment or underemployment 
remain the reality for a large proportion of  the 
population in the developing countries; 70% of  
the people living on under $1 a day are women; 
climate change poses a serious threat to poverty 
reduction, human rights, peace and security and 
the achievement of  the MDGs in many develop-
ing countries.

3. Em 2000, as Nações Unidas estabeleceram as oito 
Metas de Desenvolvimento do Milênio para erradicar 
a pobreza extrema, alcançar a educação básica para 
todos, promover a igualdade dos gêneros fortalecendo 
as mulheres, reduzir as taxas de mortalidade infantil, 
melhorar a saúde materna, combater o HIV/AIDS, a 
malária e outras doenças, assegurar a sustentabilidade 
ambiental, e estimular uma parceria global para o 
desenvolvimento.

4. Essas metas devem ser alcançadas até 2015, mas 
ainda passam longe dos seus objetivos.

5. A cúpula mundial Rio + 10 para o Desenvolvimento 
Sustentável aconteceu em Johannesburgo em 2002 para 
renovar o compromisso global de desenvolvimento 
sustentável, mas foi amplamente considerada como 
uma oportunidade perdida tendo a agenda controlada 
por interesses comerciais.

6. Em Junho de 2012, a comunidade mundial retor-
nará ao Rio para a conferência das Nações Unidas para 
o desenvolvimento sustentável (Rio + 20), que focará 
dois temas: Uma economia verde no contexto do desen-
volvimento sustentável e da erradicação da pobreza e a 
estrutura institucional para o desenvolvimento susten-
tável. O governo brasileiro quer fazer deste encontro o 
maior já realizado pelas Nações Unidas em sua história, 
mas não fará sentido a menos que haja também uma 
ambição para se produzir FORTES acordos para nos 
conduzir a um verdadeiro caminho de desenvolvimento 
sustentável e à execução de uma governança ambiental.

7. Um bilhão e 400 mil pessoas ainda vivem na 
extrema pobreza (metade delas nos países chamados 
subsaarianos), um sexto da população do mundo está 
subnutrida enquanto a insegurança alimentar aumenta 
e o desemprego e o subemprego continuam a ser reali-
dade para grande parte da população nos países em 
desenvolvimento; 70% das pessoas que vivem com 
menos de US$ 1,00 por dia são mulheres; as mudanças 
climáticas representam uma séria ameaça para a redu-
ção da pobreza, para os direitos humanos, para a paz e 
a segurança e para o alcance das metas do milênio em 
muitos países em desenvolvimento.
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Nós, os Verdes do Mundo (Global Greens), reunidos no congresso de Dakar, em 1º de abril de 
2012, produzimos a seguinte declaração:

1- Nós entendemos que as três convenções, que nasceram no Rio, em Mudanças Climáti-
cas (UNFCCC), Biodiversidade (CBD) e Desertificação (UNCCD), significaram grandes passos na 
cooperação multilateral internacional e geraram pactos complementares de considerável valor, 
como o Protocolo de Kyoto, o de Cartagena e o de Nagoya.

2- A Rio + 20 tem que responder ao desafio de uma população mundial, cuja expectativa de 
crescimento é de pelo menos nove bilhões em 2050, o que exigirá demandas ainda maiores de 
nossos limitados recursos naturais e levará a uma demanda sempre crescente por água, solo e 
floresta. Isso irá causar perdas ainda maiores de biodiversidade, pesca predatória, degradação 
do ecossistema, desmatamento e retirada de terra de povos indígenas. A população mundial e 
o consumo exagerado têm que se voltar para a melhoria da saúde, da educação, do bem-estar 
social e para o fortalecimento das mulheres.

3- Tornaremos claras nossas demandas a respeito das mudanças climáticas em uma outra 
resolução, mas devemos enfatizar aqui que o aquecimento global e o aumento constante 
da instabilidade climática colocam o contexto dramático e urgente contra o qual todos os 
argumentos de sustentabilidade têm que ser ponderados. Dados recentes de que estamos 
enfrentando aquecimento de 4 ºC por conta das atuais emissões de gases de efeito estufa nos 
levam novamente ao caminho de autodestruição em que nos encontramos.

4- Portanto, a Rio + 20 representa a oportunidade de negociar uma abordagem integrada e 
efetiva do desenvolvimento sustentável através dos três pilares: ambiental, econômico e social. 
Isso é imperativo para abordarmos os desafios múltiplos e inter-relacionados que estão identi-
ficados pelas Oito Metas do Milênio das Nações Unidas, assim como as questões de segurança 
alimentar, acesso à água adequada e segura, desemprego e subemprego, mudanças climáticas 
e abastecimento energético, guerra e abusos dos direitos humanos.

WE, the Global Greens, meeting in Congress in Dakar Senegal on 1st April 2012 make 
the following declaration -

1. We recognise that the three Conventions, which emerged from Rio, on Biodiver-
sity (CBD), Climate Change (UNFCCC) and Desertification (UNCCD) were major steps in 
international multilateral co-operation and have generated supplementary treaties of  
considerable value, notably the Kyoto, Cartagena and Nagoya Protocols;

2. Rio+20 has to respond to the challenge of  a world population, expected to rise 
to at least 9 billion in 2050, which will put even greater demands on the limited 
supply of  natural resources and lead to an ever-growing demand for water, land and 
forest. This will initiate even further biodiversity loss, overfishing, ecosystem degrada-
tion, deforestation and land grabbing of  indigenous peoples lands. World population 
and overconsumption must be addressed through improving health, education, social 
welfare and women’s empowerment.

3. We will make clear our demands on climate change in a parallel Resolution, but 
we must emphasize here that global warming and ever-increasing climatic instability 
provide the dramatic and urgent context against which all issues of  sustainability must 
be measured. Recent warnings that we now face warming of  4 degrees Celsius under 
current global greenhouse gas emission trends underline yet again the self-destructive 
path that we are on.

4. Therefore this UN Conference should negotiate an integrated and effective approach 
to sustainable development through the three pillars: environmental, economic and 
social. This is imperative for addressing the multiple and inter-related challenges that 
are identified by the 8 UN Millennium Goals, as well as the issues of  food security, 
conservation of  and access to adequate safe water, unemployment and underemploy-
ment, climate change and energy supply, war and human rights abuses.
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5. Rio +20 represents a major opportunity to reaf-
firm the systemic vision of  sustainable develop-
ment, requiring a radical change from the existing 
system. We need an ecological and social trans-
formation to enable us to reach the fundamental 
objectives of  social justice and the preservation of  
the planet’s natural resources. We urgently need 
to develop indicators that encompass these values 
and move beyond the outdated and growth-oriented 
economic measurement of  GDP.

6. We urgently need a new Treaty to protect and 
manage our Oceans, which play a central role in 
global climate processes, are a major source of  
energy, are home to a wealth of  biodiversity, and 
provide sustainable livelihoods as well as the 
essential elements for life, including food, medi-
cines, and freshwater. All of  these attributes are 
under threat.

7. There are new forms of  migration such as envi-
ronmental and climate-induced displacement, and 
we therefore call for the establishment of  a new 
migration policy addressing the challenges of  inter-
national environmental and climate induced migra-
tion, recognising that people have the right to move 
to survive, and to be accepted in other countries. 

8. With regard to the Summit theme of  ‘a green 
economy in the context of  sustainable development 
and poverty eradication’, the Global Greens:

a. insist that the emphasis on green economy 
should reflect the acceptance of  limits to economic 
(GDP) growth in both developed and develop-
ing countries and the need to choose genuinely 
sustainable and low or zero net carbon forms of  
economic development;

b. insist that the emphasis on the green econ-
omy should reflect true innovatory thinking such 
as the concept of  a Green New Deal which provides 
employment in jobs which protect, not damage the 
environment, and development of  green technolo-
gies. The new Green economy should not be a cover 
for corporate green-wash or divert attention away 
from the need for sustainable practices, but should 
facilitate a shift in the production and consumption 
patterns of  developed and emerging economies;

c. Underline the need for addressing new and 
emerging challenges in global commerce, such as 
the scarcity of  resources, the ever-escalating cost 
of  commodities, the need for transfer of  green 
technologies to emerging countries, the long-term 
consequences for economic and social stability of  
such matters and the need to redistribute wealth 
from developed to developing countries, and within 
countries. Mechanisms and means to meet these 

5- A Rio + 20 representa uma grande oportunidade 
para reafirmar a visão sistêmica do desenvolvimento 
sustentável, exigindo uma mudança radical do sistema 
atual. Necessitamos de uma transformação ecológica e 
social que nos permita atingir os objetivos fundamentais 
da justiça social e a preservação dos recursos naturais 
do planeta. Nós precisamos desenvolver, com urgência, 
indicadores que englobem esses valores e vão além da 
medida obsoleta e orientada pelo crescimento econô-
mico chamado PIB (GDP).

6- Precisamos, com urgência, de um novo tratado 
para proteger e cuidar de nossos oceanos, que têm 
um papel essencial nos processos climáticos mundiais, 
são fonte importante de energia, abrigam uma rica 
biodiversidade e provêm subsistência sustentável, 
bem como elementos essenciais para a vida, incluindo 
comida, medicamentos e água fresca. Todos esses atri-
butos estão ameaçados. 

7- Existem novas formas de migração, tais como os 
deslocamentos induzidos por questões ambientais e 
climáticas e, portanto, pedimos pelo estabelecimento 
de novas políticas migratórias direcionadas aos desafios 
internacionais das migrações induzidas por questões 
ambientais e climáticas, reconhecendo que as pessoas 
têm o direito de se mudar para sobreviver e de serem 
aceitas em outros países.

8- Com respeito ao tema da cúpula - a economia verde 
no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradi-
cação da pobreza - os Verdes do Mundo (Global Greens):

a) Insistem que a ênfase na economia verde deve refle-
tir a aceitação de limites ao crescimento econômico (PIB) 
tanto nos países desenvolvidos, como nos países em 
desenvolvimento e a necessidade de se optar por formas 
genuinamente sustentáveis ou por redes de carbono 
zero de desenvolvimento econômico.

b) Insistem que a ênfase na economia verde deve 
refletir o pensamento realmente inovador tal como o 
Conceito do Pacto Verde (Green New Deal), que fornece 
empregos em trabalhos que protegem, não danificam 
o meio ambiente; desenvolve tecnologias verdes. A 
nova economia verde não deve ser um revestimento 
para a pintura verde corporativa (corporate green wash) 
ou para tirar a atenção da necessidade de práticas 
sustentáveis, mas facilitar uma mudança dos padrões 
de produção e consumo das economias desenvolvidas 
e das emergentes.

c) Enfatizam a necessidade de focar em desafios novos 
e emergentes do comércio mundial, tal como a escassez 
dos recursos, o custo sempre ascendente das commo-
dities, a necessidade de transferir tecnologias verdes 
para os países emergentes, as consequências de longo 
prazo para a estabilidade econômica e social de tais 
problemas e a necessidade de redistribuir a riqueza dos 
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países desenvolvidos para aqueles em desenvolvimento e dentro dos próprios países. Os mecanismos e os meios 
para se enfrentar esses desafios incluem a transferência de tecnologia verde entre todos os países, tanto entre os 
desenvolvidos quanto entre os em desenvolvimento.

d) Salientam que a transição em direção a uma economia verde exige ação imediata para a proteção dos 
ecossistemas, eficiência e sustentabilidade dos recursos e da proteção do capital natural, enquanto promove a 
produção e o consumo sustentável.

9- Com respeito ao tema da cúpula - a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável - os Verdes 
do Mundo:

a) Entendem que os desafios à frente estão mutuamente relacionados, são interdependentes e urgentes e 
que o processo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas deve receber uma estrutura avançada e 
coerente, incluindo uma abordagem coordenada entre as três conferências do Rio (Mudança Climática, Biodi-
versidade e Desertificação).

b) Pedem uma elevação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CSD) dentro da estrutura institucional 
das Nações Unidas e consideram que o Programa de Meio Ambiente da ONU e outras agências relacionadas à 
ONU deveriam ser transformados dentro do sistema da ONU pela criação de uma Organização Mundial de Meio 
Ambiente democraticamente responsável.

c) Pedem pelo estabelecimento de metas, alvos e indicadores claros para medição do desenvolvimento susten-
tável e garantia de resultados em 2020 e 2050.

d) Pedem o reconhecimento do papel considerável das cidades na implementação de modos de desenvolvi-
mento sustentável. 

e) Acreditam que a responsabilidade ambiental deve ser incorporada em todas as instâncias de governança 
local e mundial e insistir na imediata adoção do PIB Verde (Green GDP).

f) Pedem uma corte internacional de meio ambiente para que a legislação ambiental global se torne mais 
forte e executável e que essa alta corte possa resolver conflitos de regras comerciais e da Organização Mundial 
do Comércio (OMC).

challenges include transfer of  green technologies from developed to developing countries and between 
developing countries and of  the technological innovation occurring in developing countries to developed 
countries.

d. Stress that the transition towards a green economy requires urgent action as regards ecosystems 
protection, efficient and sustainable resources and natural capital, while promoting sustainable consump-
tion and production;

9. With regard to the Summit theme ‘the institutional framework for sustainable development’, the 
Global Greens:

a. understand that the challenges which lie ahead are mutually related, interdependent and urgent 
and that the UN Sustainable Development process must be given an on-going and coherent structure, 
including the need for a coordinated approach between the three Rio Conventions (Biodiversity, Climate 
Change and Desertification);

b. call for an upgrade of  the Commission on Sustainable Development (CSD) within the institutional 
framework of  the United Nations and consider that the UN Environment Programme and other related 
UN agencies should be transformed inside the UN system, by the creation of  a democratically account-
able World Environment Organisation;

c. call for the establishment of  clear goals, targets and indicators for measuring sustainable develop-
ment which guarantee outcomes by 2020 and 2050;

d. call for the recognition of  the significant role cities play in implementing sustainable development;
e. believe that environmental accountability should be incorporated into all institutions of  Global 

national and local governance and insist on the immediate adoption of  a Green GDP;
f. call for an international environmental court, so that global environmental legislation becomes 

more binding and enforceable, and that this higher body can resolve conflicts with trade rules and the 
World Trade Organization.
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Resolução para a próxima Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro

Vigente a partir de 05/05/2012

Proposta
A Global Young Greens aprova a seguinte declaração para a próxima Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a ser realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012.

Resolution foR the upcoming united nations 
confeRence on sustainable

Resolution for the upcoming United Nations 
Conference on Sustainable

Development (UNCSD) in Rio de Janeiro

Provisional as of  05/05/2012

Proposal
That the Global Young Greens endorse the following statement on the upcoming United 

Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) in Rio de Janeiro in June of  2012.

Resolução da Global YounG 
Greens paRa a Rio+20
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juVentude mundial Pelo desenVolVimento 
sustentáVel na rio+20

Em épocas de crise mundial na economia e no meio 
ambiente, precisamos de uma postura firme por parte 
dos tomadores de decisão do mundo inteiro na confe-
rência para o desenvolvimento sustentável no Rio este 
ano.  A primeira conferência no Rio de Janeiro, a Eco 92, 
e as convenções resultantes dela, sobre Biodiversidade 
(CDB), Mudanças Climáticas (UNFCCC) e Desertificação 
(UNCCD), estabeleceram metas ambiciosas de mudança 
dos padrões de consumo e produção, principalmente no 
Norte do planeta. No entanto, apesar de crucialmente 
importantes, essas metas não foram cumpridas. 

Nossas revindicações se baseiam nos princípios 
verdes de solidariedade, democracia, liberdade e 
justiça ecológica e, portanto, exigem que a Rio+20 
discuta uma abordagem integrada para enfrentar os 
diversos desafios de erradicação da pobreza, segurança 
alimentar, emprego, igualdade de gênero, mudanças 
climáticas e gestão de recursos. 

Recursos
A expectativa de crescimento da população 

mundial para os próximos dez anos traz consigo a 
necessidade de uma gestão global mais sustentável e 
justa dos recursos naturais. O aumento esperado da 
demanda por recursos deve exercer ainda mais pres-
são sobre a já decadente disponibilidade de água, 
terras e florestas. O mesmo vale para os recursos 
marítimos. Essa pressão adicional sobre os recursos 
naturais resultará em mais perdas de biodiversidade, 
serviços ecossistêmicos e reações em cadeia capazes 
de prejudicar ecossistemas inteiros. Por isso, exigi-
mos ações urgentes para um uso mais eficiente e 
suficiente desses recursos.  

segurança Alimentar
A garantia de nutrição básica e uma distribuição justa 

de alimentos são demandas constantemente expressas 
em comunidades locais e globais, porém a pobreza e a 
distribuição desigual de nutrientes básicos persistem. 
1,4 bilhões de pessoas ainda vivem em situação de 
pobreza extrema, metade delas na áfrica subsaariana. 
Além do mais, um sexto da população mundial está 
subnutrida. 70% das pessoas vivendo com menos de 
U$ 1 por dia são mulheres, logo, a desigualdade não só 
existe entre Norte e Sul, mas contempla também uma 
dimensão de gênero.

Global youtH For sustainable Development 
in rio+20

In times of  global economic and environmen-
tal crisis, we need a strong signal from the deci-
sion-makers of  the world at the conference on 
sustainable development in Rio this year. The first 
Earth Summit in Rio de Janeiro and the result-
ing conventions on Biodiversity (CBD), Climate 
Change (UNFCCC) and Desertification (UNCCD) set 
up high goals among them to change basic patterns 
of  consumption and production, foremost in the 
Global North. However, these goals despite their 
utter importance have not been met.

We base our demands on the Green principles of  
solidarity, democracy, freedom and ecological justice 
and ask therefore that the Rio+20 Summit should 
discuss an integrated approach to address the multi-
ple and inter-related challenges of  poverty eradica-
tion, food security and employment, gender equality, 
climate change and resources management.

Resources
As the global population is expected to increase even 

more in the next years, there is a stronger need for a 
more sustainable and fair global management system 
for natural resources.  The expected increase in the 
demand of  natural resources is expected to put an 
even greater pressure to the already declining and 
limited availability of  water, land and forest.  This is 
also the case for marine resources.  Additional pres-
sure on natural resources will result in further loss of  
biodiversity, loss of  ecosystem functions and chain 
reactions that can be detrimental to whole ecosys-
tems. This is why we demand urgent action for a more 
efficient and sufficient use of  these resources.  

Food security
The production of  basic nutrition and the fair 

distribution of  it is a demand expressed regularly 
in the global as well as local communities; however 
poverty and unequal distribution of  basic nutri-
tion persist. 1.4 billion people still live in extreme 
poverty, half  of  whom live in sub-Saharan Africa, 
and about one sixth of  the world’s population is 
undernourished. 70% of  the people living off  less 
than $1 a day are women, so the inequality does 
not only go between North and South, but also has 
a gender dimension.
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A brecha entre a ambição e a realidade se torna 
clara à medida que a insegurança alimentar cresce 
e o desemprego ou subemprego continuam sendo a 
realidade de uma grande parcela da população dos 
países em desenvolvimento.

Financeirização da natureza
Vemos uma crescente financeirização da natureza, sendo parte do problema 

presente no debate político sobre sustentabilidade. Mesmo cientes do nosso interesse 
em manter o ecossistema e a biodiversidade viva sobre o planeta, também vemos 
um valor único e genuíno nos recursos naturais em si.

Os bens do planeta devem ser usados sustentavelmente e bem distribuídos entre 
seus muitos habitantes. As necessidades da humanidade e do planeta devem estar 
no centro dos debates e os interesses por lucro e dinheiro, afastados da natureza.  

Mudanças climáticas
Após a crise global, as economias, assim como as emissões, seguem a trajetó-

ria crescente vista na última década. Parece que até agora nenhuma solução está 
à altura do desafio. As negociações sobre um acordo climático justo, ambicioso e 
vinculante, assim como medidas internas contra as mudanças climáticas antrópicas, 
mostram de maneira muito clara as fraquezas do marco das Nações Unidas. Quando 
os caminhos dos novos problemas, dos estilos de vida e dos padrões de produção 
se cruzam, gera-se um engarrafamento, pois ninguém se arrisca a desviar sua rota 
primeiro. Para evitar um aprofundamento dessa ameaça, é de suma importância 
ter as Nações Unidas comandando o volante.

Pontos-chave da Cúpula da Terra:

The gap between ambition and reality becomes 
clear, as food insecurity is on the rise and unem-
ployment or underemployment remains the reality 
for a large proportion of  the population in the 
developing countries.

Financialization of  nature
We see the ever growing financialization of  nature as part of  the problem 

within the political debate on sustainability. Although we see our own inter-
est to keep the ecosystems and biodiversity on this planet alive, we also see 
a genuine and unique value in nature itself.

The goods of  this planet should be used sustainably and distributed well 
among the many that are living on her. The needs of  humans and the planet 
should thus be in the focus of  our debates, but the interests to make profit 
and money out of  nature.

Climate Change
Following the global crisis, economies and emissions continue their decade-

long trend of  an upward spiral. It seems that no solution so far is meeting up 
to the challenge. The negotiations on a fair, ambitious and binding climate 
agreement as well as most of  domestic actions against man-made climate 
change show the weakness of  the UN structure stunningly clear: when the 
roads of  new problems, changing lifestyles, and changes in production patterns 
cross, there is a traffic jam as nobody wants to take the unavoidable turn 
first. To circumvent a deepening of  this peril, it is of  utmost importance to 
have the United Nations in the driver´s seat.
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Pontos-chave da Cúpula da Terra:
 

Marco Institucional
Precisamos de uma estrutura coerente dentro das 

Nações Unidas para enfrentar esses desafios e uma abor-
dagem coordenada entre as três convenções (Biodiver-
sidade, Mudanças Climáticas e Desertificação).

Por isso, o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e outras agências relacionadas devem passar 
por uma transformação dentro do sistema ONU, atra-
vés da criação de uma Organização Mundial do Meio 
Ambiente, que seja democraticamente responsável. 
Além disso, pedimos a criação de um tribunal interna-
cional do meio ambiente para que a legislação ambien-
tal mundial seja mais vinculante e aplicável e que essa 
instância superior possa resolver conflitos sobre normas 
comerciais e os debates com a Organização Mundial 
do Comércio. Esse tribunal internacional deve promo-
ver procedimentos que assegurem a execução de seu 
mandato de maneira imparcial e independente.

economia Verde
Nós, da Global Young Greens, acreditamos que o 

atual sistema econômico capitalista não se encaixa no 
futuro e que nos levará a mais crises, sejam ecológi-
cas, econômicas ou sociais. Reivindicamos um novo 
sistema econômico baseado em valores verdes como 
igualdade, justiça ambiental, ecologia e democracia. 
Somos veemente contrários às recorrentes tentativas 
de maquiar o sistema econômico de verde e lutamos 
por uma mudança real que contemple a proteção dos 
ecossistemas, o uso eficiente e sustentável dos recursos e 
do capital natural, promovendo o consumo, a produção 
sustentável e a distribuição justa das riquezas.  

Pedimos regulações mais rígidas e um controle popu-
lar da economia mundial. As necessidades das pessoas 
e do planeta devem ser o foco de nossa economia. A 
participação múltipla é, então, a ferramenta para a 
construção de um sistema econômico mais sustentá-
vel e justo em termos sociais. Essas mudanças devem 
incluir sistemas tributários ecológica e socialmente 
mais justos no mundo inteiro e a oferta de serviços 
públicos como saúde, educação e moradia por parte 
de Estados democraticamente governados. 

Nós, como Global Young Greens, sentimos que 
estamos em uma encruzilhada: somos jovens e nos 
emocionamos com a beleza deste planeta e da huma-
nidade, no entanto nos preocupamos profundamente 
com nosso futuro. Por isso, pedimos medidas urgentes 
de apoio aos movimentos a favor de um futuro mais 
justo e sustentável. 

Key points at the Earth Summit:

Institutional Framework
We need a coherent structure within the United 

Nations in order to be able to meet these chal-
lenges and a coordinated approach between the 
three Rio Conventions (Biodiversity, Climate Change 
and Desertification).

That is why the UN Environment Programme and 
other related UN agencies should be transformed 
inside the UN system, by the creation of  a demo-
cratically accountable World Environment Organ-
isation. Additionally, we ask for an international 
environmental court so that global environmental 
legislation becomes more binding and enforceable, 
and that this higher body can resolve conflicts with 
trade rules and the World Trade Organisation. The 
international environmental court should endorse 
procedures which will ensure that it executes its 
mandate in an impartial and independent manner.

Green Economy
We as Global Young Greens believe that the current 

capitalistic economic system is not built for the future, 
but will rather lead us in ever more crises – may they 
be ecological, economic or social. We ask for a new 
economic system that is based on Green values such 
equality, environmental justice, ecology and democ-
racy. We strongly oppose the ongoing attempts to 
green-wash our economic system and fight for a real 
change that includes ecosystems protection, efficient 
and sustainable resources and natural capital, while 
promoting sustainable consumption and production 
and fair distribution of  wealth.

We ask for much stronger regulation and control 
of  the World Economy by the people. The needs of  
people and the planet should be in the focus of  our 
economy. Participation of  many is thus the tool 
in order to build a more sustainable and socially 
just economic system. These changes should include 
more progressive and socially and ecologically just 
taxation systems all over the world and the provi-
sion of  public services such as health, education 
and housing by democratically controlled states.

We, as Global Young Greens, feel that we are 
standing at the cross-roads: We are young and 
enthusiastic about the beauty of  this planet and 
mankind; however we are also deeply concerned 
about our future. That is why we ask for urgent 
action supporting the movements for a more 
sustainable and just future. 
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