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No momento em que o governo
federal se prepara para anun-
ciar uma proposta conciliatória
de reforma do atual Código Flo-
restal, organizações ruralistas e
ambientalistas prometem dar
demonstrações de força em Bra-
sília. A primeira acontece hoje:
uma passeata organizada pela
Frente Parlamentar do Agrone-
gócio, que pretende reunir 20
mil pessoas na Esplanada dos
Ministérios. A principal bandei-
ra do grupo é a votação imediata
do texto elaborado pelo deputa-
do Aldo Rebelo (PCdoB-SP),
que prevê mudanças profun-
das no Código Florestal brasi-
leiro. Ao tomar conhecimento
do movimento, os ambientalis-
tas convocaram outro ato para
quinta-feira (7) exigindo justa-
mente o contrário; mais debate
sobre as mudanças.

Por trás da pressa dos produ-
tores rurais está a data de 11 de
junho. É nesse dia que o Ibama
começará a autuar os produto-
res que não procuraram se lega-
lizar de acordo com lei vigente.
Segundo decreto baixado em
dezembro de 2009 pelo então
ministro do Meio Ambiente,
Carlos Minc, os produtores que
não averbarem sua situação am-
biental perderão o direito de fa-
zer empréstimos bancários e es-
tarão sujeitos a pesadas multas.
Para frear o ímpeto dos ruralis-
tas, os ambientalistas sinali-
zam com uma bandeira branca.
“Para distender o debate, nós
aceitamos que seja prorrogada
pelo governo essa data limite”,
disse ao BRASIL ECONÔMICO o de-
putado federal Sarney Filho
(PV-AM), presidente da Frente
Parlamentar Ambientalista.

Meio termo
A ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, disse ontem
em São Paulo que está muito
próxima de finalizar um projeto
de consenso. “Claro que ainda

há pontos de discussão, a exem-
plo da questão urbana, da silvi-
cultura — em torno das bases
para incrementar a produção de
floresta plantadas no Brasil — e
sobre a compensação de reserva
legal. Mas o caminho é positivo,
já que as discussões hoje são
mais do ponto de vista técnico
do que do político”, diz Izabella.

Apesar da boa vontade, o Mi-
nistério do Meio Ambiente não
promete uma data para apre-
sentar a proposta do governo.
Também não se sabe ainda se o
governo apresentará um projeto
substitutivo ao texto de Aldo
Rebelo ou um conjunto de pro-
postas para modificar o atual.
“O governo busca o consenso,
como foi solicitado pela presi-
dente da República. Mas a forma
como será encaminhado o de-
bate sobre isso, ainda não está
em discussão”, diz a ministra.

Aldo Rebelo diz que, por
maior que seja a pressão sobre o
Congresso Nacional, é preciso
aguardar que as propostas sejam
encaminhadas pelo governo.
“Já se esperou 11 anos para a re-
gulamentação do Código, dá
para esperar mais uma sema-
na”, diz. Ele afirma que manterá
sua posição de dispensar os pe-
quenos agricultores de recom-
por a reserva legal, o que difi-
culta a produção rural, princi-
palmente no Nordeste.

Fogo amigo
O maior foco de resistência ao
projeto de Aldo Rebelo, que é de
um partido da base aliada, veio
justamente da bancada do PT na
Câmara dos Deputados. O parti-
do da presidente Dilma decidiu
apresentar várias emendas que
desfiguram o texto original de
Rebelo. Deputados petistas ouvi-
dos pelo BRASIL ECONÔMICO disse-
ram que o projeto é um “retro-
cesso histórico” e uma “aberra-
ção”. O Partido dos Trabalhado-
res quer a manutenção dos atuais
30 metros como área mínima de
preservação nas margens de rio e
propõe a ampliação das Áreas de
Proteção Ambiental (APP). ■

Verdes aceitam
prorrogar prazo de
multa ambiental
Decreto do governo que exige regulamentação de produtores
ilegais é motivo de pressa na votação do novo Código Florestal

Demora do governo
em apresentar
uma proposta
conciliatória eleva
clima de embate
entre ruralistas e
ambientalistas no
Congresso Nacional.
Grupos organizam
manifestações
em Brasília

AS POLÊMICAS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL

O que muda em relação ao que existe hoje

Fonte: Brasil Econômico

COMO É...

RESERVA LEGAL: os agricultores precisam 
reservar um percentual mínimo de suas 
propriedades para preservação — de 20% 
em áreas de Mata Atlântica, de 35% no 
Serrado e de 80% na Amazônia

MARGEM DE RIO: a área mínima 
de preservação permanente nas 
margens de rio é de 30 metros

TOPO DE MORRO: as regiões de 
topo de morro são Área de 
Preservação Permanente (APP) 
e não podem ser ocupadas

ARROZ: há divergências sobre a legalidade 
de plantio em área alagada e 75% do arroz 
produzido no Rio Grande do Sul e em Santa 
Catarina estão nessa condição

30 metros

Áreas de floresta na Amazônia
podem ser preservadas com
recursos de produtores rurais
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Acaba greve em usina de Santo Antônio
As obras da usina de Santo Antônio, em Rondônia, foram retomadas
ontem, depois que os trabalhadores decidiram, em assembleia, aprovar
o acordo fechado em Brasília pela Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Com isso, 70% dos cerca de 15 mil trabalhadores já voltaram ao
trabalho. As obras ficaram suspensas por duas semanas. A paralisação
começou depois que uma rebelião eclodiu entre os trabalhadores
da obra vizinha, a da hidrelétrica de Jirau, que continua paralisada.

João Laet/O Dia

RURALISTAS

Moreira Mendes, presidente da Frente
Parlamentar da Agropecuária

“Já temos 97%
de consenso”

Os ruralistas estão contentes
com os resultados obtidos até
aqui em torno dos debates
de reforma do Código Florestal.
Mendes acredita que o projeto
deve ser votado com urgência.

Como avalia a participação do
governo no debate sobre as
mudanças no Código Florestal?
Nós temos participado
ativamente do debate
com o governo, que está
acontecendo em conjunto com
os ministérios do Meio Ambiente,
Agricultura e Desenvolvimento
Agrário. O saldo está sendo
positivo. Segundo a Izabella
Teixeira (ministra do Meio
Ambiente), já existe consenso
em pelo menos 97% do projeto.
Como antes havia 100%
de dissenso, podemos dizer
que avançamos bem.

Houve muitas mudanças no
projeto original do deputado
Aldo Rebelo (PCdoB-SP)?
O texto dele melhorou muito
e foi amadurecendo. Aldo
tem sido muito sensível ao
debate com os ambientalistas.

As áreas mínimas de
preservação permanente nas
margens de rio devem mudar?
Atualmente, a APP é de 30 metros
a partir da margem. O projeto
original prevê redução para
15 metros. A ministra Izabella
Teixeira sinalizou que vamos
chegar a um meio termo.

A produção de arroz em áreas
de várzea será liberada?
Há consenso sobre isso no
governo. A produção de arroz
tem que ser mantida onde
está. A lei atual deixa margens
para diferentes interpretações,
o que acaba gerando dúvidas.

O senhor defende a anistia
para os desmatadores?
Não existe anistia. Isso também
está sendo mal interpretado.
A atual legislação já prevê
a transformação da multa
em compensação e cumprimento
do passivo ambiental.

Jair Bertolucci

Antonio Milena

COMO VAI FICAR...

RESERVA LEGAL: o novo código acaba com
o conceito de reserva legal dentro das 
propriedades rurais. Ambientalistas defendem 
a manutenção das reservas para proteção
do solo degradado pelos plantios

MARGEM DE RIO: o projeto reduz para 15 metros a área mínima de 
preservação permanente nas margens de rio e ainda possibilita 
reduzir esse limite em até 50% para agricultores familiares

TOPO DE MORRO: as regiões de topo de 
morro deixam de ser APP, o que é 
questionado por ambientalistas, que  
temem mais desastres como os 
desabamentos da Região Serrana do Rio

s a área mínima de

ARROZ: o novo Código Florestal 
acabaria com as divergências e 
permitiria oficialmente a produção 
de arroz em áreas alagadas

15 metros

ANISTIA AOS 
DESMATADORES

Agricultores com 
multas pendentes 
devido a crimes 
ambientais seriam 
anistiados, desde que 
regularizem sua 
situação.
Ambientalistas 
temem que a anistia 
estimule o 
desmatamento. 
Ruralistas dizem
que as multas têm 
impacto negativo
na produção 
agrícola, gerando 
alta de preços.
E que só serão 
perdoados os 
agricultores que se 
adequarem às 
normas ambientais

AMBIENTALISTAS

Raul Silva Telles, coordenador
do Instituto Socioambiental

RURALISTAS VERSUS AMBIENTALISTAS

“Nós esperamos uma
posição do governo”

Apesar do otimismo do Ministério
do Meio Ambiente em torno
do consenso entre ruralistas
e ambientalistas sobre o
novo Código Florestal, Telles
não se mostra satisfeito
com o ritmo das negociações.

O que espera da manifestação
dos ruralistas em Brasília?
Os deputados da bancada
ruralista querem votar o projeto
logo e do jeito que está. Esse ato
que eles estão organizando visa
boicotar a câmara de negociação
que foi criada pelo presidente
da Câmara dos Deputados, Marco
Maia. Nós defendemos que haja
mais discussão sobre o tema.

Como avalia o papel do
governo no debate sobre
o Código Florestal?
Não estamos satisfeitos. O governo
está deixando rolar e ainda não
tomou uma posição. Não tem
uma proposta. É justamente essa
ausência que leva os ruralistas
a defender que a votação seja
feita rapidamente. Durante a
campanha do ano passado, a
presidente Dilma se manifestou
contra a maioria dos pontos
do projeto do Aldo Rebelo.
Isso está inclusive registrado
em cartório. Se ela não
se posicionar logo, o caso
vai estourar no colo dela.

Qual o ponto mais polêmico
do projeto do Aldo Rebelo?
A anistia para os desmatadores.
Pelo projeto, quem já desmatou
uma APP pode permanecer
na terra sem recuperar nada.
É claro que ele colocou um verniz
no artigo que trata do tema.
De forma hipócrita, o projeto
fala em criar um programa de
recuperação. É pernicioso colocar
o projeto para ser votado assim.

Acredita que as mudanças
podem gerar mais desastres
como o ocorrido na Região
Serrana do Rio de Janeiro?
Sem dúvida. A permissão para
(exploração) de topo de morro
vai aumentar o número de
desastres em épocas de chuva.

Reprodução
Reforma deve
criar mercado
para preservação
Proposta acatada por Aldo
Rebelo defende o comércio
de terras sem uso agrícola

O principal ponto de discórdia
entre ruralistas e ambientalistas
(a área de reserva legal) poderá
ser resolvido com a criação de
um novo modelo de negócios no
campo: compra, venda e aluguel
de terras exclusivamente dedi-
cadas a preservação. “Esta com
certeza é uma das discussões
‘técnicas’ as quais a ministra do
Meio Ambiente [Izabella Teixei-
ra] se refere”, afirma André Nas-
sar, diretor-geral do Instituto de
Estudos do Comércio e Negocia-
ções Internacionais (Icone).

O relator do projeto de refor-
ma do Código Florestal, o depu-
tado Aldo Rebelo (PCdoB-SP),
disse ao BRASIL ECONÔMICO, que
concorda com a proposta e que
no texto original haverá critérios
para a criação deste mecanismo.
O modelo, no entanto, ainda de-
penderá de uma série de nego-
ciações, como por exemplo, a
definição de preços para estas
áreas, a forma como serão nego-
ciadas e que órgão será respon-
sável pela regulação da ativida-
de. Mas, segundo Nassar, o mer-
cado para esta atividade existe, já
que pelo menos 40 milhões de
hectares de áreas produtivas es-
tão dentro de áreas de reserva le-

gal e de preservação permanen-
te. Por outro lado, a oferta de
campos ainda não desmatados e
de baixa aptidão para produção
são estimados em 70 milhões de
hectares. Este volume de terra
poderia ser negociado com ou-
tros agricultores que não as tem
disponíveis para efeito de regu-
larização. O dono da área virgem
receberia por mantê-las de pé. O
desmatador pagaria como com-
pensação pelo desrespeito a lei.

Há ainda resistências de am-
bientalistas em torno do tema. O
Ministério do Meio Ambiente de-
fende que a compensação do
desmatador se dê em uma área de
floresta dentro do seu próprio
bioma ou bacia hidrográfica. Já os
ruralistas defendem a ampliação
desta regra para toda área de na-
tureza, não importa a região. ■

O comércio de reserva
legal é importante
em estados como
São Paulo, onde
3,6 milhões de
hectares destas áreas
representam 19,9%
da produção agrícola

Infografia: Anderson Cattai
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