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Confederação Nacional da Agricultura pretende ser mais atuante na área ambiental

ProdutoreseEmbrapacriamrede
parapesquisaráreasprotegidas

SCalterou legislaçãoambiental

Ruralistasbuscammelhorarsuaimagem

AMBIENTE

●OqueéAPP:Segundo oCódigo
Florestal, as Áreas de Preservação
Permanente podemser cobertas
ou não por vegetação nativa e têm
a função de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilida-
de geológica, a biodiversidade,
proteger o solo e assegurar o bem-
estar das populações humanas

●Ao longo de rios:ÉAPPuma
faixa de 30metros para os cursos
d’água commenos de 10metros
de largura. A faixa aumenta de
acordo coma largura dos rios, até
omáximode 500metros para
cursos d’água com largura supe-
rior a 600metros

●Nasnascentes:Ainda que inter-
mitentes e nos chamados “olhos
d'água”, emum raiomínimode
50metros de largura

●Nasalturas:Em topo demorros,
montes,montanhas e serras ou
emaltitudes superiores a 1,8mil
metros, qualquer que seja a vege-
tação da área

●Declives:Nas encostas ou par-
tes dessas, comdeclividade supe-
rior a 45˚

●Nas restingas:Como fixadoras
de dunas ou estabilizadoras de
mangues

● Florestas:Emcasos declarados
peloPoder Público, quando a ve-
getação atenuar a erosão das ter-
ras, formar faixas de proteção ao
longo de rodovias e ferrovias, pro-
teger sítios de excepcional beleza
ou de valor científico e dar asilo a
exemplares da fauna ou flora
ameaçados de extinção

Objetivo é usar ciência para estudar restauração e uso sustentável de ‘reservas’ em todos os biomas do País

Roldão Arruda

OenvolvimentodiretodaConfe-
deraçãoNacionaldaAgricultu-
ra(CNA)comumprojetonacio-
naldeexperimentaçãoepesqui-
sa ambiental faz parte de um
planomaior e aindamais ambi-
cioso – de reposicionamento da
imagem do produtor rural pe-
ranteaopiniãopúblicadoPaíse
do exterior. De acordo com a
presidentedaentidade,senado-
raKátiaAbreu,gruposambien-
talistas de dentro e fora do go-
verno tratam a questão de ma-
neira maniqueísta e se esfor-
çamparaapontarosproprietá-
rios rurais como os vilões da

guerra pela sustentabilidade.
Esse esforço, ainda segundo

a senadora, temsurtido efeito e
os empresários rurais, respon-
sáveis por um terço do PIB na-
cional e pelos sucessivos supe-
rávits na balança comercial,
são cada vez mais vistos como
predadores do meio ambiente.
Seriaumnovoestigmacontrao
setor, jáacusadodeserescravo-
crata,caloteiroeopositordare-
forma agrária.

O plano da CNA, já em mar-
cha, prevê reações em cada
uma dessas quatro frentes. Na
área ambiental, como indica o
projetodesenvolvidoemparce-
ria com a Embrapa, a meta é

sairdopapeldeacuadopara to-
mar assento namesa dos auto-
res de propostas, ao lado dos
grupos ambientalistas. A sena-
doraacreditaqueoconjuntode
interesses envolvidos no deba-
te é vasto demais para ser con-
duzido apenas por tais grupos.

É provável que a senadora,
que administra, ao lado dos fi-
lhos, três fazendas no Tocan-
tins, enfrente resistências no
seuprópriomeio,entreosfazen-
deirosmais tradicionais.Quan-
do a oposição aparecer, ela vai
tentardemonstrarqueumpro-
jetoambientalistacomapartici-
paçãodosprodutoresévantajo-
soporváriosmotivos.Oprimei-

ro deles é que leva em conta as
suas necessidades.

O segundoéquepode consti-
tuir um importante diferencial
para os produtos brasileiros no
mercado europeu, onde aques-
tão da sustentabilidade ocupa
cadavezmaisespaço,espraian-
do-se também para outras re-
giões do planeta. O Brasil pode
ficaràfrentedeArgentina,Aus-
trália e Estados Unidos, os ou-
tros três gigantes mundiais no
setoragropecuário.Por fim, se-
gundoasenadora,osproprietá-
rios de terras não podem se es-
quecer de cuidar de seu patri-
mônio. Se evitaremoempobre-
cimento da terra, poderão pro-

duzir mais e por um espaço de
tempomaior.

O debate promete. Nas ou-
trastrêsáreasnasquais,segun-
do Kátia Abreu, existem pre-
conceitos, também há projetos
em andamento. A CNA vai
apoiar e orientar os empresá-
rios rurais quanto às questões
trabalhistas e propor mudan-
ças no sistemade crédito rural.

Quanto à reforma agrária, a
senadoradizqueoagronegócio
não faz nenhuma oposição. Afi-
nal, explica, trata-sedeumapo-
líticasocialdogoverno,destina-
da a atender àpopulaçãopobre
que deseja cultivar a terra. O
que os proprietários rurais não
aceitam são as invasões de ter-
ras – e é isso que aCNAvai ten-
tardeixarclaroemsuascampa-
nhas. Existe o temor de que as
invasões, as criações de áreas
indígenasedequilombolasrela-
tivizem cada vez mais o direito
de propriedade noPaís. ●

USOSUSTENTÁVEL–Projetodeveabrangeraté7milpropriedades ruraisemtodososbiomasbrasileiros, comooCerrado;objetivoéexploraçãonãopredatóriadoambiente

Afra Balazina
Luciana Constantino

A Confederação Nacional da
Agricultura (CNA) e a Embra-
pa se unirão emumprojeto que
vai criar uma rede de experi-
mentação e pesquisa nos bio-
masbrasileiros.Apropostaéde-
senvolver umestudopráticode
como pode ser feita a restaura-
çãoeouso sustentável de áreas
de preservação permanente
(APPs), como topos demorros,
encostas emargens de rios.

Umadas intençõesdoproje-
to é criar uma rede nacional de
manejo de APPs – regiões am-
bientalmente importantes e
que, pela legislação atual, não
podem ter a vegetação altera-
da.Ocortesópodeserautoriza-
doemcasodeutilidadepública,
mas, a determinação da lei, na
prática,nemsempreérespeita-
da. O próprioministro da Agri-
cultura, Reinhold Stephanes,
costuma mencionar que a uva
do Rio Grande do Sul, as frutas
de Santa Catarina e metade do
cafédeMinasGeraissãoprodu-
zidos emAPPs.

“A questão ambiental hoje é
inegável. A produção precisa
ser sustentável. Queremos
usara ciência para sermospro-
tagonistas nesse processo”,
afirmou ao Estado a senadora
Kátia Abreu (DEM-TO), presi-
dentedaCNA.Aparceriaentre
a entidade e a Embrapa se dá
num momento em que ocorre
noCongressoenogovernoadis-
cussão acalorada da reforma
doCódigo Florestal, de 1965.

Organizações não governa-
mentais ambientalistas, como
Greenpeace e WWF, acusam
ruralistas de tentarem derru-
bar o código, com a omissão do
governo. Alegam que há uma
tentativa de aprovar um proje-
to “que anistia desmatamentos
ilegaisediminuioníveldeprote-
çãoàs florestas ainda remanes-
centes”. Já os ruralistas dizem
queocódigo,da formacomoes-
tá hoje, impõe muitas restri-
çõessobreousodaterraepreju-
dica produtores.

O pesquisador João Bosco
Gomes, da Embrapa Florestas,
ressalta que o projeto Biomas
não “está falando de lei” e não
temoobjetivode reduzir ouau-
mentar APPs. “Em muitos ca-
sos, a APP continuará intacta.
Mas, se houver uso, a atividade
serámuitobranda.”A justifica-

tiva do projeto destaca que as
APPs e entornos são “porções
doterritórioquedevemsusten-
tar serviços ambientais para a
proteção da paisagem (...), o
que não impede de auxiliar a
sustentação social e econômica
da propriedade rural”.

PARTICULARIDADES
Entre os resultados esperados
doprojetoBiomasestáodeesta-

belecera larguradeAPPs,prin-
cipalmentefluviais,consideran-
do as particularidades ambien-
tais de cada local – como o tipo
desolo,oclima,a floraea fauna.
“Amaiorconcentraçãodeáreas
experimentais do projeto será
nasAPPsfluviaiseentornos.Os
limitesdosentornosserãoanali-
sados caso a caso”, diz Bosco.

O programa prevê a instala-
çãodemódulosouunidades ex-

perimentaisemumuniversode
3mil a 7,5mil propriedades ru-
raisportodooPaís.Aáreatotal
envolvida será entre 6 mil e 15
mil hectares. Para ser viável, a
rede de experimentação deve-
rá ter parceiros dentro de cada
bioma – da própria Embrapa,
deuniversidadesede institutos
de pesquisa locais.

Bosco esclarece que a rede
deexperimentaçãoprevêares-

tauraçãoouenriquecimentode
APPsdegradadas“apenascom
espécies nativas”.

Ele explica que parte das
áreas experimentais em APPs
pode ter espécies com poten-
cial econômiconãomadeireiro,
como melíferas (que atraem
abelhas) e farmacológicas. Já
povoamentos mistos de espé-
ciesexóticasenativasserãotes-
tados nos entornos dasAPPs.

Os modelos incluirão áreas
preservadas e outras altera-
das,comdiferentesníveisdede-
gradação. O custo previsto pa-
ra a realização do projeto Bio-
masédeR$20milhõesaolongo
de nove anos, recurso vindo da
CNA.O investimento inicial se-
rá de R$ 3 milhões. O trabalho
será dividido emcinco fases.

PLANTAR FLORESTA
Um dos objetivos das experi-
mentaçõesétrabalharoplantio
de florestas. Hoje, as florestas
plantadas no Brasil correspon-
dema1%daárea total dematas
noPaís.Onúmeroficabemabai-
xo dos Estados Unidos (14,1%),
daÍndia(50,8),daChina(27,6)e
do Japão (44,4%).

O plantio de florestas é visto
como uma alternativa para di-
versificar a produção na pro-
priedaderural egerarrenda, fi-
xarmãodeobranocampoetra-
zermelhorias ambientais.

“NoPaís,aspessoasnãorela-
cionamasárvorescomgeração
de renda. É uma questão cultu-
ral”, afirma o pesquisador da
Embrapa. A proposta ressalta
quehoje, alémde a áreaplanta-
da com florestas ser pequena,
os plantios estão concentrados
nas grandes empresas especia-
lizadas, dificultando a inserção
dos proprietários rurais tradi-
cionais da agropecuária. ●

DEBATE–AsenadoraKátiaAbreu

Projeto terá
investimento de
R$ 20 milhões
em nove anos

●●●As Áreas de Preservação Per-
manente (APPs) costumam ser
foco de grande tensão entre rura-
listas e ambientalistas. Em abril
deste ano, uma lei sancionada
emSanta Catarina reduziu a fai-
xa de preservação ao longo de
cursos d’água de 30metros (míni-
mo determinado pela lei federal)
para até 5metros.

A legislação recebeu amplo
apoio dos agricultores catarinen-
ses, entretanto foi extremamente
criticada por ambientalistas, que
avaliaram que a regra pode colo-
car em riscomatas ciliares e con-
tribuir para enchentes e soterra-
mentos, como os quemataram
135 pessoas em novembro de
2008 no Estado.

Na época, o governador de

Santa Catarina, Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), argumentou
que amedida tinha como objeti-
vo auxiliar os pequenos produto-
res do Estado, que não conse-
guem sobreviver sem usar a
áreas das APPs para plantar.

Oministro CarlosMinc (Meio
Ambiente) questionou a lei e
orientou os fiscais do Ibama a
multarem quemdesrespeitasse a
norma federal. A Procuradoria-
Geral da República, então, ajui-
zou uma ação direta de inconsti-
tucionalidade no Supremo Tribu-
nal Federal para pedir impugna-
ção a disposições do código am-
biental. Na opinião da senadora
Marina Silva (PV-AC), a lei esta-
dual não poderia sermais permis-
siva do que a federal. ● A.B.
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