
ESPAÇOGRUPOESTADO

O papa Bento XVI defendeu on-
tem um compromisso para que
o direito inalienável à vida huma-
na nuncaseja submetido ao arbí-
trio do mais forte. “A história
demonstrou o quão perigoso e
nocivo pode ser um Estado que
legisla sobre questões que afe-
tam a pessoa e a sociedade, pre-
tendendo ser ele mesmo fonte e
princípio da ética”, disse.

RádioEldoradovence
prêmiode jornalismo
A Eldorado foi uma das vencedo-
ras do 4.º Prêmio Latino-Ameri-
cano de Jornalismo em Saúde
Cardiovascular na categoria rá-
dio. O trabalho Corpo em Movi-
mento: Rumo à Qualidade de Vi-
da, de Sandra Cabral e Elaine
Freires, para o Eldorado Debate
ficou em primeiro lugar na cate-
goria entrevista.

O prêmio é uma iniciativa da

Sociedade Interamericana de
Cardiologia, em parceria com a
Pfizer, e tem o objetivo de desta-
car a importância da divulgação
de informações sobre doenças
cardiovasculares – a principal
causa de morte no mundo – para
a população.

Concorreram à premiação
mais de 300 trabalhos, produzi-
dos em 14 países. O prêmio tam-
bém possui as categorias mídia
impressa, mídia eletrônica e tele-
visão.
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Astronautasconectam
novomóduloàestação
Tripulantes da nave Endeavour
conectaram na sexta o último mó-
dulo da Estação Espacial Interna-
cional – o Tranquility. Completa-
ram assim mais de uma década
de esforços na construção do em-
preendimento. Mas ontem foram
detectadas falhas em uma cober-
tura da instalação e os astronau-
tas tiveram de sair ao espaço pela
segunda vez. ● EFE e AFP

Confederação defende regras estaduais

NASA

Para CNA, Estados deveriam elaborar leis com base em peculiaridades

www.estadao.com.br/vidae/planeta

Leia mais reportagens sobre
meio ambiente e sustentabilidade

EmFoco

Papavoltaadefender
odireitoàvida

‘É o que eu chamo de
mel no melão’, diz Minc

RELIGIÃO

Área verde
obrigatória
pode ser útil
ao produtor
Biodiversidade equilibra ecossistema
e garante bons resultados agrícolas

A Confederação Nacional da
Agricultura (CNA) defende
que cada Estado defina suas re-
gras ambientais a partir das ca-
racterísticas locais e também
uma anistia para quem desma-
tou a reserva legal.

O superintendente técnico
da CNA, Moisés Pinto Gomes,
afirma que a questão ambiental
é“matéria de competência con-
corrente” da União e dos Esta-
dos e que “é muito mais razoá-
vel” que os Estados possam ela-
borar a legislação com base em
suas peculiaridades.

Ele ressalta que a instituição
quer “o desmatamento zero de
floresta”. Porém, considera ne-
cessário anistiar quem desma-
tou para plantar com boa fé,
muitas vezes incentivado pelo

governo. “Essa data de 2006
surgiu no Congresso. Diziam
que a partir desta data possuí-
mos imagem de satélite de boa
resolução, que permitiria uma
avaliação sem erro nem para
um lado nem para o outro”, ex-
plica. No entanto, ele afirma
que “não está discutindo a data,
mas o princípio”. “O Congresso
vai decidir a data.”

Ele não admite que a CNA
queira reduzir as APPs e a re-
serva legal. Porém, a institui-
ção não concorda com a defini-
ção atual na legislação. “Quere-
mos discutir o que é área sensí-
vel. Até hoje, o Código Florestal
traz medidas desconectadas
com a razão científica”, afirma.

A CNA e a Embrapa firma-
ram em 2009 um projeto para

criarumarededeexperimenta-
ção e pesquisa nos biomas com
o objetivo de estudar na prática
como pode ser feita a restaura-
ção e o uso sustentável de
APPs. Hoje, não é permitido o
usosustentáveldeAPP,somen-
te da reserva legal. “Queremos
trazerumpoucoderacionalida-
de para a discussão.”

RELATÓRIO
O deputado federal Aldo Rebe-
lo (PCdoB-SP) é o relator da co-
missão da Câmara que analisa
aspropostasdealteraçãodoCó-
digo Florestal. Ele espera con-
cluir as audiências públicas até
março, e daí preparar seu pare-
cerparavotação.“Queroencon-
trar uma solução que inclua a
proteção do meio ambiente e da

produção rural.”
Emsuaopinião,boaparte

da polêmica nas discussões
“é artificial”. “Uns têm no
ambientalismo uma profis-
sãoenãoconsideramaques-
tão produtiva relevante. E
háprodutoresquenãoconsi-
deram a preservação do am-
biente importante.”

Elenão dizserfavorávelà
redução da reserva legal nas
propriedades, mas ressalta
que em países da Europa
não existe essa figura. Se-
gundo o deputado, a situa-
ção é mais complicada nos
Estados onde a agricultura
se desenvolveu mais. “Vi
maisaceitaçãodareservale-
gal de 80% na Amazônia do
que a de 20% no Sul.” ● A.B.

AMBIENTE

Afra Balazina

As áreas verdes obrigatórias
que precisam ser mantidas nas
propriedades rurais – vistas
por muitos ruralistas como um
empecilho à produção – podem
serbastanteúteisaosagriculto-
res. Cientistas defensores do
Código Florestal têm mostrado
queasdeterminaçõesdalegisla-
ção ambiental não são capri-
chos de ambientalistas.

Segundo Paulo Kageyama,
professor da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP), a biodiversidade
nativa tem um efeito de equilí-
brio do ecossistema e pode ser
importante para garantir o su-
cesso do que é cultivado nas
áreas agrícolas.

Para comprovar, ele conta
que,ao fazerarecomposição da
mata ciliar em reservatórios da
Companhia Energética de São
Paulo (Cesp) usando cem espé-
ciesdiferentesporhectare,con-
seguiu-se evitar a ocorrência
de pragas e doenças nas árvo-
res. Após dois anos, nem formi-
gas atacavam.

Experiênciastambém noen-
torno de plantações de eucalip-
to levaram a um resultado posi-
tivo. Como as florestas de euca-
liptoepínustêmdiversidadege-
nética muito baixa – e neste ca-
so não é viável economicamen-
te utilizar agrotóxicos –, as flo-
restas nativas ajudaram a evi-
tar problemas. “Muitas vezes
as florestas de eucalipto têm
um só clone ou material genéti-
co,então,seumaárvoreésusce-

tívelauma praga, todas sãoafe-
tadas”, disse Kageyama, que já
foi diretor de conservação da
biodiversidade do Ministério
do Meio Ambiente.

Segundo ele, para a pecuá-
ria, a recuperação de APPs –
Áreas de Preservação Perma-
nente, como encostas e mar-
gens de rios – e reservas legais
também pode ser benéfica.
“Planta-se o mesmo capim em
centenas de hectares e, muitas
vezes, é preciso aplicar muito
agrotóxico. O País foi campeão
no uso de agrotóxico em 2009,
deveria ter vergonha disso.”

O Código Florestal determi-
na a preservação de topos de
morro, encostas, margens de
rioserestingas,alémdeexigira
manutenção de uma reserva le-
gal nas propriedades – o tama-
nho depende do bioma onde a
propriedade está localizada
(mais informações nesta página).

Mas há projetos no Congres-
so com o objetivo de flexibilizar
a legislação. Debates acalora-
dos sobre as mudanças propos-
tastêmocorridoemdiversasre-
giões do Brasil nas últimas se-
manas, em audiências públicas
que reuniram produtores ru-
rais, políticos, ambientalistas,
promotores e cientistas.

Solange Teles da Silva, pro-
fessora de direito ambiental da
Universidade Presbiteriana
Mackenzie, ressalta alguns dos
pontos mais preocupantes, em
sua opinião, nos dois projetos
de lei e anexos em discussão na
Câmara dos Deputados.

Eladizqueasalteraçõespro-
postas vão da redução da APP
em 50% no entorno dos corpos
d’água, diminuição da reserva
legal em áreas do Cerrado da
Amazônia Legal de 35% para
20% e até a supressão total des-
se tipo de área protegida. Tam-
bémmerecedestaque,segundo
a professora, a intenção de pas-

sar para a esfera estadual o po-
der de determinar o tamanho
da reserva legal.

O Estado de Santa Catarina
saiu na frente e já reduziu a fai-

xa de preservação ao longo de
rios para até cinco metros. Há
uma ação direta de inconstitu-
cionalidade no Supremo Tribu-
nalFederalparapedirimpugna-

ção a disposições desse código.
“Parece que os legisladores es-
taduais também se esquece-
ram das tragédias que abala-
ram o seu Estado”, afirma.

A engenheira florestal e con-
sultora Maria José Zakia com-
provou em sua tese de doutora-
do na USP que o Código Flores-
tal acerta ao determinar uma
mata ciliar de 30 metros ao lon-
go de rios com menos de 10 me-
tros de largura. Sua pesquisa
foi feita no Paraná.

“Aregrageral dos30 metros
é bastante eficiente na prote-
ção do solo e da água”, diz. Ela
afirma que a definição dos 30
metros não é suficiente para
manterumaboagestãoambien-
tal, mas é um passo importante
nessa direção.

Aengenheiraflorestaldefen-
de que os proprietários sejam
incentivados a manter as áreas
verdes nas propriedades com
ações como o pagamento por
serviços ambientais. Nova Ior-
que já faz isso há cerca de 20
anos e em São Paulo existe um
projeto-piloto em que os produ-
toresruraisrecebemporpermi-
tiremamanutençãodaqualida-

de da água em uma região.

ANISTIA
Os ruralistas defendem uma
anistia para quem desmatou
até julho de 2006. O pesquisa-
dor Dalton Valeriano, do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe), diz que a data
não faz sentido. Ele alega que o
País tem como detectar desma-
tamentosmaioresdoque30me-
tros desde 1985. Dessa forma,
seria possível apontar polígo-
nos desmatados em áreas de
matas ciliares, que devem ter
largura mínima de 30 metros
em cada lado do rio.

“Dá para fazer a detecção
desde 1985. Isso só não vai fun-
cionar em vegetação campes-
tre. Mas dá para fazer na Mata
Atlântica, no Cerrado, na Ama-
zônia,naCaatinga.Nãovejomo-
tivo para colocarem 2006 como
data.” ●

País tem dados
para apontar quem
derrubou mata
ciliar desde 1985

O ministro do Meio Ambiente,
CarlosMinc, ficou feliz aosaber
da defesa do Código Florestal
por cientistas. “É o que eu cha-
mo de mel no melão”, afirmou.

Ele disse estar “preocupa-
do” com as propostas de altera-
ção da legislação ambiental no
Congresso e com o clima de ter-
rorismo que tem observado em
algumas audiências públicas.
Mas afirmou que, dentro do go-
verno, tem o apoio do presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva em
pontos importantes da disputa.

Segundo Minc, o presidente
afirmouquenãovaiacabarcom
a reserva legal, não vai anistiar
(isentar da obrigação de refa-
zer ou compensar o que foi des-
matado)nempermitirqueEsta-
dos definam os tamanhos das

APPs – como ocorreu em Santa
Catarina, que exige mata ciliar
menor do que a lei federal.

O ministro admite, no entan-
to, que o governo aceitará algu-
mas flexibilizações no Código.
“Agentenãodizqueétudointo-
cável, mas não vamos desfigu-
rar, decepar”, afirma. De acor-
do com ele, a intenção é legali-
zar a produção de frutas, como
uva, em encostas.

MULTAS
Emmeioàpolêmicasobreamu-
dança do Código, o governo
adiou para 2011 o prazo para a
cobrançademultasdosproprie-
tários que não registraram a
área de reserva legal nem se
comprometeram a compensar
a área desmatada. ● A.B.
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. A18.




