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PARECER N.O OO5/2022l CADFARF

Protocolo no í0089/2021 - Processo no 133512021

Data: 2210912021.

Referente Projeto de Lei (PL) n" 84712021 que "lnstitui a política
Estadual para o Manejo Sustentável, Plantio, Extração,
Consumo, Comercialização e Transformação dos Frutos e
Produtos Nativos do Cerrado Mato-Grossense".

Autor: Deputado Eduardo Botelho.

Relator: Deputado f.trOrrf

I - DO RELATORIO

A iniciativa em epigrafe foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços

Legislativos no dia 2210912021. O Projeto foi colocado em pauta na data de 29t09t2021 e

6 teve o seu cumprimento no dia 2011012021. Posteriormente foi encaminhado ao Núcleo

Ambiental e Desenvolvimento Econômico e à Comissão de Agropecuária, desenvolvimento

Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária em 2111012021, para emissão de parecer.

O autor do projeto justificou que "o cerrado é muito rico em biodiversidade,

sua flora é a mais rica entre as savanas do mundo, com mais de seis mil espécies de

plantas. Diante de tanta riqueza, faz-se necessário o estabelecimento de políticas públicas

voltadas para a flora da região".

Em apertada síntese, é o relatório.
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II - DA ANALISE

Cabe a esta Comissão, dar parecer a todos os projetos que abordem os

temas contidos no Art. 369, inciso V, alíneas "â" a "q", do Regimento rnterno.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento lnterno

prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate especificamente do

tema abordado restando-se prejudicada a propositura. Já no segundo, a existência de

projetos semelhantes tramitando, se houver, a mesma deverá ser apensada.

O projeto de Lei no 84712021,que"lnstitui a Política Estadual parao Manejo

Sustentável, Plantio, Extração, Consumo, Comercialização e Transformação dos Frutos e

Produtos Nativos do Cerrado Mato-grossense".

O Cerrado é um Bioma lmportantíssimo para o Estado de Mato Grosso, berço

das águas da Bacia do Alto Paraguai, rico em biodiversidade, base e equilíbrio de um

ecossistema que alimenta o Pantanal.

A oferta de frutos comestíveis e comercializáveis foi identificado há muitos

anos, porém a criação de uma política que regulamente, fomente e forneça condições para

o manejo e o extrativismo desses produtos, será de grande relevância no contexto atual.

A Universidade de Brasília, Centro de Excelência em Turismo, no Curso de

Pós-Graduação em Gastronomia e Segurança Alimentarl produziu um artigo sobre a

matéria, como seguel

.Esta vegetação, ainda pouco estudada, apresenta grande

potencial alimentar, madeireiro, combustível, agroindustrial,

forrageiro, medicinal e ornamental. No ecossisfema Cerrado, existe

brlbitstream/ I 0483 / 524 / I /2004 ElaineTellesRodrigues.pdf
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uma infinidade de fruteiras nafivas de importância fundamental

para a vida silvestre e silvícola e para manutenção desse bioma de

relevante destaque para nosso país."

"As fruteiras nativas ocupam lugares de destaque no ecossistema

do cerrado e seus frutos já são comercializados em feiras e com

grande aceitação popular. Esses frutos apresentam sabores sui

generis e elevados teores de açucares, proteínas, vitaminas e sais

minerais e podem ser consumidos in natura ou de diversas formas

(MANC|N ,2002)".

lmportante ressaltar que o cerrado é um banco e ao mesmo tempo um berço

de sementes nativas, também denominadas "crioulas", que garantirá a perpetuação desses

frutos com sua identidade genética íntegra, com características orgânicas e de alto valor

nutricional.

Dentro do Cerrado já possuem proprietários e comunidades tradicionais que

desenvolvem o reflorestamento e extrativismo dessas espécies nativas, por intermédio de

"Sistemas Agroflorestais", sem grandes interferências no sistema, preservando suas

características originais, fazendo seu manejo sustentável, interferindo menos possível no

bioma.

Para tratarmos sobre os frutos do cerrado faz-se necessário conceituar sobre

o Bioma Cerrado2.

O Bioma Cerrado

O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma

área de 2.036.448 km2, cerca de 22o/o do território nacional. A sua área

contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso,

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia,x,besENrS\
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:

Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá,

Roraima e Amazonas. Neste espaço territorial encontram-se as

nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do sul
(Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta em um

elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade.

considerado como um hot spots mundiais de biodiversidade, o cerrado

apresenta extrema abundância de espécies endêmicas e sofre uma

excepcional perda de habitat. Do ponto de vista da diversidade biológica,

o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo,

abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. Existe uma

grande diversidade de habitats, que determinam uma notável alternância

de espécies entre diferentes fitofisionomias. Cerca de 199 espécies de

mamíferos são conhecidas, e a rica avifauna compreende cerca de 837

espécies. Os números de peixes (1200 espécies), répteis (180 espécies)

e anfíbios (150 espécies) são elevados. O número de peixes endêmicos

não é conhecido, porém os valores são bastante altos para anfíbios e

répteis: 28o/o e 17o/o, respectivamente. De acordo com estimativas

recentes, o Cerrado é o refúgio de 13o/o das borboletas, 35% das abelhas

e 23o/o dos cupins dos tropicos.

Além dos aspectos ambientais, o Cerrado tem grande importância social.

Muitas populações sobrevivem de seus recursos naturais, incluindo

etnias indígenas, quilombolas, raizeiros, ribeirinhos, babaçueiras,

vazanteiros e comunidades quilombolas que, juntas, fazem parte do

patrimônio histórico e cultural brasileiro, e detêm um conhecimento

tradicional de sua biodiversidade. Mais de 220 espécies têm uso

medicinal e mais 416 podem ser usadas na recuperação de solos

degradados, como barreiras contra o vento, proteção contra a erosão, ou

para criar habitat de predadores naturais de pragas. Mais de 10 tipos de

frutos comestíveis são regularmente consumidos pela população local e

vendidos nos centros urbanos, como os frutos do Pequi (Caryocar

brasiliense), Buriti (Mauritia flexuosa), Mangaba (Hancornia speciosa),

Cagaita (Eugenia dysenterica), Bacupari (Salacia crassifolia), Cajuzinho
dí""--%
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do cerrado (Anacardium humile), Araticum (Annona crassifolia) e as

sementes do Barú (Dipteryx alata).

Contudo, inúmeras espécies de plantas e animais correm risco de

extinção. Estima-se que 2Qo/o das espécies nativas e endêmicas já não

ocorram em áreas protegidas e que pelo menos 137 espécies de animais

que ocorrem no Cerrado estão ameaçadas de extinção. Depois da Mata

Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com

a ocupação humana. Com a crescente pressão para a abertura de novas

áreas, visando incrementar a produção de carne ê grãos para

exportação, tem havido um progressivo esgotamento dos recursos

naturais da região. Nas três últimas décadas, o Cerrado vem sendo

degradado pela expansão da fronteira agrícola brasileira. Além disso, o

bioma Cerrado é palco de uma exploração extremamente predatória de

seu material lenhoso para produção de carvão.

Apesar do reconhecimento de sua importância biológica, de todos os "hot

spofs" mundiais, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de

áreas sobre proteção integral. O Bioma apresenta 8,21o/o de seu território

legalmente protegido por unidades de conservação; desse total, 2,85o/o

são unidades de conservação de proteção integral e 5,36% de unidades

de conservação de uso sustentável, incluindo RPPNs (0,07%).

No que tange ao PL no 84712021 podemos descrever a importância da

preservação do cerrado e suas peculiaridades, como a comercialização de seus produtos,

ou seja, extrativismo sustentável, em prol da biodiversidade e tudo que depende dele para

que continue em harmonia, como segue no texto descrito pela Universidade de Brasília3:

IM PORTÂN CtA

O Cerrado ocupa 2.036.448 km2 ou 22o/o do território brasileiro (MMA,

s/d), mas ainda é um bioma pouco conhecido e valorizado. Antigamente,

era considerado de pouca beleza e utilidade, o que pode ter contribuído
dFÉs'Nr%
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para sua rápida destruição. Hoje já se sabe que muitas são suas

qualidades! Apresenta paisagens de rara beleza, com mosaicos de

vegetações e rios com belas cachoeiras, além de muitas espécies

animais. Possui plantas que produzem frutos de sabor peculiar e outras

tantas de alto potencial para utilização. o cerrado também fornece água,

seja pelas suas águas subterrâneas, seja pelas nascentes de diversos

rios que contribuem para importantes bacias hidrográficas do país.

Muitos são os valores deste bioma e dos serviços ambientais (ou

ecossistêmicos) de extrema importância econômica e social por ele

prestados.

DIVERSIDADE DE AMBIENTES

Mesmo com aproximadamente metade do tamanho da Amazônia, o

maior bioma do país, estudos recentes mostram que o Cerrado é

composto por quase o mesmo número de regiões

ecológicas (ARRUDA, 2OO2). E muito provável que esta riqueza de

ambientes e, consequentemente, de espécies, deve estar relacionada

aos diversos mosaicos de vegetação e a sua localização central, que

permite o contato com outros quatro biomas brasileiros: a Amazônia, a

Mata Atlântica, o Pantanal e a Caatinga. Nestas áreas de contato,

chamadas ecótonos ou zonas de transição, os biomas adjacentes

compartilham espécies e, geralmente, apresentam maior biodiversidade.

Certamente, estes contatos influenciam a composição de espécies do

Cerrado (BUSCHBACHER, 2000), já que muitas de suas espécies,

principalmente animais, também ocorrem nos biomas adjacentes.

DIVERSIDADE DA FLORA

O Cerrado é considerado uma das savanas de maior biodiversidade do

planeta. Nele ocorrem mais de 7.000 espécies de plantas vasculares,

das quais grande parte (44o/o) é endêmica (KLINK, MACHADO, 2005). Já

se sabe que mais de 700 de suas espécies vegetais apresentam

potencial de uso para nossa sociedade. Além desta riqueza, atualmente

se conhecem cerca de 900 espécies de fungos, que não são vegetais,
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mas um reino a parte, contudo estima-se que possam existir mais de 3g

mil espécies no Cerrado.

DIVERSIDADE DA FAUNA

A fauna do Cerrado também é muito rica. Mesmo com índices menores

que da flora, seu números também surpreendem. Somente entre os

vertebrados, há mais de 800 espécies de aves e 1.200 de peixes,

havendo 17o/o e 28o/o de endemismo na fauna de répteis e anfíbios,

respectivamente (KLlNK, MACHADO, 2005). Se sua fauna de

vertebrados é pouco conhecida, a de invertebrados é menos ainda. Há

estimativas que indicam haver cerca de 90 mil espécies de invertebrados

no Cerrado (DIAS, 1992). Outros estudos, estimam que este bioma

abriga 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23o/o dos cupins de

toda Reg ião Neotropical (CAVALCANTI ; JOLY, 2002).

PAISAGENS E POTENCIAL PARA O ECOTURISMO

Belas paisagens, céu de muitas estrelas, amplo horizonte, belos fins-de-

tarde... rios e cachoeiras, combinações de campos e florestas, arbustos

tortuosos e coloridas flores... aves diversas e ambientes abertos que

facilitam a visualização da fauna... chapadas, cavernas, pinturas

rupestres... cidades históricas, populações quilombolas e usos rurais

tradicionais... Estes são alguns dos aspectos que podem ser explorados,

de forma responsável e sustentável, pelo turismo e, especificamente,

pelo ecoturismo ou turismo ecológico. Estas são atividades de demanda

crescente em público e, se adequadamente implementadas, de retorno

em benefícios sociais e econômicos para a região e seus habitantes. São

formas de conciliar uso e desenvolvimento econômico e social,

conservando os recursos naturais e serviços ambientais. Resta que os

setores público e privado se aliem e promovam o desenvolvimento

adequado deste rico potencial que o Cerrado propicia.

FORNECTMENTO E QUALIDADE DA ÁGUAf,uesr'l14
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O Bioma Cerrado é fundamental para a manutenção do equilíbrio

hidrológico no país. Apesar do clima semiárido e ambiente com períodos

de deficiência hídrica, as águas das chuvas penetram no solo e

abastecem aqüíferos e nascentes. o subsolo da região é rico em água e

há quem o compare a uma "caixa d'água" para todo continente. Nele há

grandes reservatórios subterrâneos, dos quais se destaca parte

do Aqüífero Guarani. Mais ainda, o Cerrado fornece água para outras

regiões brasileiras, pois nele nascem rios de diferentes bacias

hidrográficas do país. A água é um importante e valioso recurso natural

do Cerrado e, dentre suas valiosas funções ambientais, destacam-se a

manutenção do suprimento e a qualidade de água, serviços de extrema

importância econômica e social.

Fontes:

ARRUDA, M.B. 2002. Representatividade ecológica com base na biogeografia e ecorregiões
continentais do Brasil: O caso do bioma Cerrado. Tese, UnB : Brasília. 176pp.

BUSCHBACHER, R. (org.). 2000. Expansão agrícola e perda da biodiversidade no Cerrado: origens
históricas e o papel do comércio internacional. \{WF : Brasília.

KLINK, C. 4., MACHADO, R. B. 2005. A conservação do Cerrado brasileiro. ln: Megadiversidade.
Desafios e opoÍunidades para a conservação da biodiversidade no Brasil. Vol 1, 1: í47-'155. Belo
Horizonte: Conservação I nternacional.

DIAS, B. F. S. 1992. Alternativas de desenvolvimento dos Cerrados: manejo e conservação dos
recursos naturais renováveis. IBAMA, FUNATURA : Brasília.

CAVALCANTI, R.; JOLY, C. 2002. The conservation of the Cerrados. ln: OLIVIEM, P. S.;
MARQUIS, R. J. (ed.) The Cerrado of Brazil, Ecology and natural history of a notropical savanna. Pp.
351-3ô7. Columbia Univ. Press : New York.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. s/d. O bioma Cerrado. Disponível em:
<http://mma.gov.br/biomas/cerrado>. Acesso em junho de 20 1 5.

BRASIL. Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo. Brasília : MICT/MMA, 1994.

Para fundamentar os argumentos supracitados faz se necessário elencar a

legislação pertinente, como segue:

,/ Lei Complementar Estadual no 233, de 21 de dezembro de 2005.

"Dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras

providências."

r' Lei Complementar Estadual no 663, de 15 de maio de2020.
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DEPUTADO NININHO
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DÉPUTADO ELIZEU NASCIMENTO
Vicê-Presidentê
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OEPUTADO VALOIR BARRANCO
Membro Íitular

DEPUTADO XUXU DAL MOLIN
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.Altera e acrescenta dispositivo à Lei complementar no 233, de 21 de

dezembro de 2005, que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato

Grosso e dá outras providências."

Encontra se em tramitação no Senado Federal Projeto de Lei no 5462, de

2019, de autoria do Senador Jaques Wagner (PT/BA), que ?ispõe sobre a conseruação, a

proteção, a utilização e proteção da vegetação nativa e a Política nativa e a Potítica de

DesenvolvimenÍo Susúentável do Bioma Cerrado e dos ecossisÍemas, da flora e da fauna

assoctados", matéria correlata a que esta sendo proposta pelo Deputado Eduardo Botelho.

Na Câmara dos Deputados também está em tramitação uma matéria análoga

ao tema aqui em apreciação, Projeto de Lei no 1970, de 2019, de autoria do Deputado

Rogério Correia (PT/MG), que "lnstitui a Política Nacional para o Manejo Sustentável,

Plantio, Extração, Consumo, Comercialização e Transformação do Pequi e Demais Frutos

e Produtos NaÍiyos do Cerrado".

Diante das proposições em tramitação no âmbito Federal e Estadual,

percebe-se a importância da matéria e o quão relevante é o interesse em se legislar e

regulamentar posto a necessidade de se preservar, conservar ambientalmente e extrair de

forma sustentável o que o Cerrado oferece para a economia, para a exploração dos seus

produtos e para as populações que residem e se sustentam do extrativismo.

Desta feita, concluímos que a presente propositura deva ser aprovada, assim,

opinamos peta APROVAçÃO do Projeto de Lei (PL) no 84712021, de autoria do Deputado

Eduardo Botelho.

E o parecer.
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DEPUTADO ELIZEU NASCIMENTO
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DEPUTADO VALDIR BARRANCO
Mombro Titular

DEPUTADO XUXU DAL MOLIN
Membro Tilular
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III - DO VOTO DO RELATOR

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 84712021, de autoria do Deputado Eduardo

Botelho, que "lnstitui a Política Estadual para o Manejo Sustentável, Plantio, Extração,

Consumo, Comercialização e Transformação dos Frutos e Produtos Nativos do Cerrado

Mato-grossense".

Legislar e regulamentar sobre o manejo Sustentável, Plantio, Extração,

Consumo, Comercializaçáo e Transformação dos frutos e Produtos provenientes do

Cerrado torna-se condição sine qua non posto à necessidade de se preservar, conservar

ambientalmente, extrair de forma sustentável e explorar economicamente o que o bioma

oferece para as populações que residem na região.

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela APROVAçÃO do

Projeto de Lei (PL) n'84712021, de autoria do Deputado Eduardo Botelho.

Sala das Comissões, em 0./joe 
ilr*o 

de 2022.
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Membro Tilulâr

DEPUTADO XUXU DAL MOLIN
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rv - FICHA DE VOTAçÃO

Projeto de Lei n.o 84712021 Parecer no 0OSt2Ot22

Reunião da Comissão em: r_r,{ I , 1\1 ..,'a

Presidente: Deputado Estadual Nininho

VOTO DO RELATOR
Pelasrazõesexpostasquantoaomérito,ovotoepé

"lnstitui a Política Estadual para o Manejo Sustentável, Plantio, Extração, Consumo,

Comercialização e Transformação dos Frutos e Produtos Nativos do Cerrado Mato-

Grossense", de autoria do Deputado Eduardo Botelho.
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Presidente
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Membros Suplentes
DEPUTADO CARLOS AVALLONE

DEPUTADO GI LBERTO CATTANI

DEPUTADO ULYSSES MORAES
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