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O governo chegou a um con-
senso sobre o projeto de altera-
ção do Código Florestal. Pela
proposta negociada com os Mi-
nistérios do Meio Ambiente e
da Agricultura, que deve ser vo-
tada no Congresso até junho, a
grande maioria das proprieda-
des rurais do País (95%) – que
detém uma parcela menor das
terras – sairia da ilegalidade.
Mas ambientalistas e ruralis-
tas continuam insatisfeitos.

O impasse sobre a reforma do
Código Florestal teve início no
ano passado, quando a proposta
apresentada pelo deputado fede-
ral Aldo Rebelo (PC do B- SP)
chegou a ser votada em comis-
são especial na Câmara. No en-
tanto, o texto desagradou a am-
bientalistas e ao governo – que o
consideraram muito favorável à
expansão agrícola, o que, na prá-
tica, levaria a um aumento do
desmatamento. O governo resol-
veu então modificar o projeto de
Rebelo para facilitar sua aprova-
ção no Congresso. No processo
de negociação interna, os dois
ministérios tiveram de ceder.

Para o professor Jean Paul
Metzger, do Instituto de Biociên-
cias da Universidade de São Pau-
lo (USP), não se deve simples-
mente passar a borracha sobre
os passivos ambientais, uma das
mudanças previstas no projeto
de Rebelo e mantida pelo gover-
no. “Aceitar e legalizar não resol-
ve a questão.”

Metzger critica a proposta de
permitir que os proprietários ru-
rais façam a compensação da Re-
serva Legal no próprio bioma.
Por exemplo, quem desmatou
na Mata Atlântica, pode compen-
sar em qualquer Estado que te-
nha o mesmo bioma. Segundo o
governo, no entanto, serão defi-
nidas áreas prioritárias para is-
so. “É um absurdo biogeográfi-
co”, diz ele, que defende que a
recomposição seja realizada na
mesma bacia hidrográfica, numa
área de 20 mil a 50 mil hectares.
Para Metzger, outro risco dessa
medida é que as áreas que não
têm interesse para a agricultura
concentrarão reservas, enquan-
to outras ficarão sem nada.

Pelo acordo do governo, o pro-
dutor poderá descontar as Áreas
de Preservação Permanente
(APPs), como margens de rios e
topos de morros, da área de Re-
serva Legal. Em geral, a Reserva
Legal tem de ser de 20% da pro-
priedade. Mas na Amazônia ela
aumenta para 80% e, no Cerrado
dentro dos Estados na Amazô-
nia Legal, para 35%.

“Todo mundo está de acordo
em restaurar APPs. É importan-
te para a produção de água, para
a biodiversidade, para evitar des-
moronamentos”, diz Rodrigo Li-
ma, gerente-geral do Instituto
de Estudos do Comércio e Nego-
ciações Internacionais (Icone).
Segundo ele, entre ter APP ou Re-
serva Legal, a primeira é mais re-
levante. Por isso, defende que os
produtores possam somar as
áreas de APP com Reserva Legal.

E ainda não está claro na pro-
postado governo se haverá meca-
nismos de estímulo para recupe-
rar áreas degradadas. “O que
preocupa é que a discussão ficou
centrada na questão dos per-
dões. Não se discutiu uma revi-
são do Código que seja estratégi-
ca para o País”, avalia Roberto
Smeraldi, da ONG Amigos da
Terra – Amazônia Brasileira.

Na negociação da proposta, o
Ministério do Meio Ambiente
aceitou reduzir para 15 metros as
APPs às margens já degradadas
dos rios de até 10 metros de largu-
ra. O Ministério da Agricultura
aceitou manter 30 metros nas
margens ainda preservadas. A se-
nadora Kátia Abreu (DEM-TO),
presidente da Confederação Na-
cional da Agricultura, afirmou
que a mudança atende a reivindi-
cações dos pequenos proprietá-
rios, o que é positivo. Mas ela é
contrária à delimitação fixa do
tamanho das APPs. “Não concor-
damos com um número fixo, se-
ja de 15 ou 30 metros, para o País
todo. Isso é discutível do ponto
de vista técnico.”

Marcio Astrini, da Campanha
Amazônia do Greenpeace, diz
que a ONG cobra da presidente
Dilma Rousseff que não aceite
nenhum tipo de anistia para
quem desmatou no passado – ela
afirmou durante a campanha
que não admitiria anistia. /
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O presidente da República em
exercício, Michel Temer, disse
ontem a produtores reunidos em
Londrina para a 51ª Exposição
Agropecuária e Industrial que o
governo fará tudo para que o pro-
jeto de reforma do Código Flores-
tal seja votado pelo Congresso
Nacional até 11 de junho, quando
entraria em vigor decreto punin-

do com multa produtores que
não respeitassem as diretrizes
do código atual. “Eventuais resis-
tências poderão ser superadas
por aquilo que o Congresso cos-
tuma fazer, quando não há con-
senso em um ou dois pontos”,
disse. Segundo Temer, a princí-
pio, o governo não deve apresen-
tar emendas ao projeto sobre o
qual houve consenso, mas que
isso deve ser analisado nas próxi-
mas duas semanas. Entre os pon-
tos que ainda devem gerar dis-
cussão está o da metragem para
as matas ciliares. /EVANDRO FADEL

Vida / AMBIENTE / CIÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE / SOCIEDADE

JOSE PATRICIO/AE–16/1/2011

Congresso deve
votar proposta até
junho, diz Temer

Ambientalistas e ruralistas criticam
projeto de Código Florestal do governo
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Encostas. Código atual prevê a preservação da vegetação

Ambiente. Esforço do governo Dilma em atingir um consenso interno para fechar uma proposta de reforma do Código com chance de
aprovação pelo Congresso expõe divisão da sociedade sobre o tema e acaba desagradando aos dois segmentos diretamente interessados
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