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I – RELATÓRIO:
Por intermédio do Projeto de Lei nº 2.593, de 2011, o ilustre
Deputado Onofre Santo Agostini (PSD/SC) propõe a alteração da delimitação
da Reserva Particular do Patrimônio Natural Emílio Einsfeld Filho em Santa
Catarina com desafetação da área de 14,4097 hectares para a implantação da
Pequena Central Hidrelétrica Capão Alto – PCH.

Ademais, a empresa responsável pelo empreendimento e também
proprietária da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN se obriga a
compensar a área desafeta ao agregar à RPPN outro sítio com o dobro da
dimensão objeto da desafetação.
Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
Projeto de Lei nº 2.593, de 2011, tramita sob o regime ordinário, tendo sido
distribuído para apreciação conclusiva das Comissões, com manifestação
inicial desta Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (mérito) e
posterior apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(art. 54).

É o relatório.
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II – VOTO DO RELATOR

Antes de adentrar no mérito, vale a pena tecer algumas
considerações sobre a Reserva Particular do Patrimônio Natural Emílio Einsfeld
Filho.

O Estado de Santa Catarina abrange 95.985 quilômetros
quadrados totalmente inseridos no domínio da Mata Atlântica. Originalmente,
85% de seu território, ou 81.587 quilômetros quadrados, estavam cobertos por
esta fisionomia florestal. Os reflexos da excessiva e irracional exploração das
principais espécies arbóreas são evidentes em toda a área de abrangência
desta tipologia florestal. Os raros remanescentes florestais, que juntos
perfazem apenas entre 1% a 2% da área original no Estado, são de reduzidas
dimensões, encontram-se dispersos e isolados e apresentam evidentes
alterações estruturais e praticamente não existem remanescentes de floresta
primária. A situação é agravada pelo fato da Floresta com Araucária em Santa
Catarina estar insuficientemente representada em unidades de conservação.
Somadas as áreas protegidas nacionais, estaduais, municipais e particulares
existentes no Estado, apenas 2,6% de todas as fisionomias que integram o
domínio da Mata Atlântica está sob proteção, área insuficiente para garantir a
conservação da biodiversidade existente nas florestas do Estado.

Documentada, desde 31 de Maio de 1899, pelo Sr. FIRMINO DA
SILVA ROSA, a fazenda é assumida, em 1975, pelo Sr. EMILIO EINSFELD
FILHO, onde foram iniciadas as atividades florestais com Araucaria angustifolia
em 1978 e os plantios de Pinus spp em 1981. Em 31 de maio de 2001, a
empresa passa a ser denominada FLORESTAL GATEADOS LTDA., e
centraliza suas atividades na produção e comercialização de toras de Pinus
spp, Eucaliptus spp e Araucaria angustifolia. A empresa adota no seu manejo
florestal várias práticas ambientais como: sistema de fiscalização nas florestas
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nativas da empresa; parceria com a polícia ambiental que faz rondas periódicas
na propriedade; sistema de controle de espécies exóticas em áreas nativas da
empresa; apoio a realização de pesquisas científicas; desenvolvimento de
projetos de educação ambiental realizados em escolas; palestras de educação
ambiental e parceria com a Polícia Ambiental no Projeto Protetor Ambiental
Mirim.

Além dos serviços ambientais (regulação climática, fornecimento
de água, contenção de encostas, etc.) e dos recursos resguardados, a unidade
é um campo fértil para pesquisas sobre a biodiversidade e o monitoramento
ambiental, práticas que já ocorrem há alguns anos. A RPPN é um refúgio para
a bromélia Dyckia distachya, espécie ameaçada de extinção com pouquíssimas
populações devido principalmente a represamentos promovidos por usinas
hidroelétricas. Com exceção dos trechos afetados pelo represamento de Barra
Grande, todos os cursos d’água envolvidos pela RPPN conservam suas feições
originais. A reserva abriga rica biodiversidade, com 157 espécies vegetais já
detectadas, das quais 10 reconhecidas oficialmente por sua vulnerabilidade. Já
foram identificadas 480 espécies de animais, sendo 56 sob algum grau de
ameaça, em níveis estadual, federal ou global - principalmente mamíferos e
aves. Há animais considerados raros, e descobertas inéditas, como duas
espécies de peixe, que a ciência está tomando conhecimento.

A empresa desenvolve suas atividades de acordo com legislação
vigente, respeita as premissas sociais e ambientais e atesta as suas práticas
de bom manejo florestal com a certificação pelo FSC que em 2010 certificou
suas plantações. A empresa possui vários programas de monitoramento
ambiental, principalmente em atividades potencialmente poluidoras como o
programa de destinação de resíduos. Mantém programa de educação
ambiental com visitas a trilha ecológica e palestras educativas e possui
programa de monitoramento socioambiental entre outros.
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Sabendo da situação de ameaça que se encontra o bioma mata
atlântica foi criada a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Emílio
Einsfeld Filho. A reserva situa-se em uma região considerada como um Hotspot
(bioma Mata Atlântica), ou seja, abrange amostras de ambientes naturais
reconhecidos mundialmente por sua extrema vulnerabilidade e pela urgência
de práticas conservacionistas. Neste bioma cerca da metade das reservas
particulares não tem nem 100 hectares e menos de 3 % passam de 1.000 ha. A
maior destas é justamente a RPPN Emilio Einsfeld Filho, com mais de 6 mil
hectares.

Localização da propriedade da Florestal Gateados Ltda., região sul do Brasil,
estado de Santa Catarina
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19º Prêmio de Expressão de Ecologia, Edição 2011-2012. Extraído, em 17 de maio de 2012,
do sítio eletrônico
http://www.expressao.com.br/ecologia/conteudos/cases2011/pdf/FLORESTAL_GATEADOS.pdf
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Principais rios na RPPN Emilio Einsfeld Filho, na propriedade da Florestal
Gateados Ltda. E área represada no rio Pelotas e tributários com a implantação da
usina hidroelétrica de Barra Grande.

2

Propriedade da Florestal Gateados Ltda., RPPN Emilio Einsfeld Filho, outras áreas
naturais e sede administrativa.
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No mérito, a Proposição Legislativa é composta por três artigos.
Sendo que:

O art. 1º visa alterar a delimitação da Reserva Particular do
Patrimônio Natural Emílio Einsfeld Filho, localizada no município
de Campo Belo do Sul e Capão Alto/SC, que foi criada através da
Portaria nº 74, de setembro de 2008, com a desafetação da área
de 14,4097 hectares, que correspondem a 0,2% da área total de
conservação, que é de 6.328,60 hectares, para a implantação da
Pequena Central Hidrelétrica Capão Alto – PCH, que irá gerar 10
megawatts de energia;

O

art.

2º

determina

que

a

empresa

responsável

pelo

empreendimento e também proprietária, Florestal Gateados Ltda.,
da Reserva Particular do Patrimônio Natural se obriga a
compensar, duplicando o tamanho da área desafetada;

E, por fim, o art. 3º determina que esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Ademais, cita-se trecho da exposição de motivos do Nobre Autor,
Deputado Onofre Santo Agostini (PSD/SC), que expõe o seguinte:
“Os estudos para avaliar a viabilidade da PCH Capão Alto foram
iniciados em 2007, antes da criação da RPPN Emílio Einsfeld
Filho, quando em julho daquele ano protocolou-se junto ao órgão
ambiental competente o Estudo Ambiental Simplificado – EAS. Os
referidos estudos foram realizados atendendo a legislação
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ambiental vigente, a publicidade ao processo deu-se no Diário
Oficial de agosto de 2007.
Segundo o parecer prestado pelo Instituto Chico Mendes (nota
técnica 367/2011/CCUC/CGEPI/DIREP, de 07 de julho de 2011,
em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente (ofício nº
737/2011 – GP/ICMBio), ocasião em que foram questionados
sobre a possibilidade da delimitação, estes se mostraram
favoráveis, salientando que a proposta objeto deste projeto se
mostra

tecnicamente viável, uma

vez que

a

área

será

praticamente duplicada com a reposição de aproximadamente
29,9950 hectares em área contígua à reserva existente, nas quais
possui características de conservação superior á atingida
atualmente pelo empreendimento.”

Assim, diante da centenária preocupação com a manutenção e
preservação do meio ambiente, a Reserva Particular do Patrimônio Natural
Emílio Einsfeld Filho é referência no Estado de Santa Catarina e um berço de
espécies animais e vegetais da Mata Atlântica, in verbis:
“- 480 espécies de animais, sendo 56 sob algum grau de ameaça,
em níveis estadual, federal ou global, principalmente mamíferos e
aves;
- 300 espécies de aves identificadas e protegidas;
- 79 espécies de mamíferos de 24 famílias identificadas e
protegidas;
- aproximadamente 30 espécies por grupo de anfíbios, répteis e
peixes;
- 40 espécies de aves de rapina (famílias Accipitridae,
Cathartidae, Falconidae e Strigidae) identificadas e protegidas;
- 39 espécies de anfíbios, quatro constam na lista da IUCN de
espécies sob algum nível de ameaça;
- 32 espécies de répteis identificados e protegidos;
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- 132 espécies vegetais silvestres, além de mais 25 reconhecidas
em nível de gênero, deste conjunto, 10 constam em listas oficiais
de espécies ameaçadas.”4

E, tendo a empresa Florestal Gateados Ltda. respeitado todos os
dispositivos legais para a preservação do meio ambiente e por fazer a
compensação duplicando o tamanho da área desafetada, o Instituto Chico
Mendes se mostrou favorável à implementação da Pequena Central
Hidrelétrica Capão Alto – PCH por gerar energia limpa a partir da aprovação
desta Proposição Legislativa e pelo fato da área desafetada ser duplicada com
a reposição de aproximadamente 29,9950 hectares em área contígua à reserva
existente, nas quais possui características de conservação superior à atingida
atualmente pelo empreendimento.

Diante

do

exposto,

utilizo-me

da

faculdade

assegurada

regimentalmente para expender minha opinião favorável a do Autor para
apresentar voto pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 2.593, de 2011.

Sala da Comissão, em

de maio de 2012.

Deputado Roberto Santiago
PSD/SP
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