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Alceo Magnanini, ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Leia. Nasa adia pela segunda
vez lançamento de Endeavour
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ENTENDA OS CONCEITOS

Clarissa Thomé / RIO

O engenheiro agrônomo Alceo
Magnanini, de 85 anos, é o últi-
mo remanescente do grupo de
especialistas que se reuniu en-
tre 1963 e 1965 para elaborar a
lei florestal que vigora até hoje
e deve ser modificada nos próxi-
mos dias pela Câmara. Crítico
do projeto, ele defende o enrije-
cimento do Código Florestal.

● O deputado Aldo Rebelo che-
gou a propor a redução de 30

para 15 metros do limite mínimo
de proteção de mata ciliar, mas
recuou e manteve em 30 metros.
Qual seria o impacto?
É um absurdo total. Todos os
estudos mostram que o limite
de 30 metros é muito pequeno.
O ponto de vista do Aldo e da
bancada ruralista é de que as ár-
vores ali seriam necessárias pa-
ra defender contra a erosão. A
proteção de mata ciliar é para
proteger a fauna e a flora. E isso
só pode ser feito por cobertura
florestal, uma faixa de proteção

da natureza em evolução natu-
ral. Plantar árvores não adianta.
Tem de restaurar a floresta.

● E o que acontecerá se isso não
for feito?
Uma tragédia como a da região
serrana do Rio. Caíram árvores,
não floresta. Naquela região
houve plantio de café. Aquilo é
resto de floresta e não segura
uma precipitação como aquela.

● Mas houve um recuo por parte
do deputado.

Em linguagem militar, ele criou
uma distração. Chama-se aten-
ção para um assunto sem signi-
ficado e o importante é deixado
de lado. Eles insistem na mata
ciliar, mas o que importa real-
mente é a reserva legal. Tere-
mos na Amazônia uma repeti-
ção da destruição da Mata
Atlântica: grandes áreas sem
ninguém, com o solo envenena-
do, esgotado. E estamos jogan-
do esse solo no mar, com a ero-
são dos rios. É um atentado à
soberania nacional. É um cara
(Aldo Rebelo) que está trabalhan-
do contra o futuro do Brasil.

● O senhor acha que a lei será
aprovada?
Sou um descrente. Acho que
vão mexer na lei, flexibilizá-la.

● Como o senhor mudaria a lei?

Na minha opinião de ecologis-
ta, que teve 50 anos de experiên-
cia após elaborar o código, a lei
deve ser mais restritiva. Agricul-
tura e pecuária não precisam de

novas áreas, têm de aumentar a
produção, mas não às custas de
novas áreas. O Brasil precisa di-
minuir suas áreas agrícolas e de
pecuária e fazer a intensifica-
ção dos processos.

● Como foi elaborado o código
de 1965?
O grupo foi chamado em 1963,
e estudamos a matéria por dois
anos. Em 1964, a lei estava pron-
ta e fizemos as audiências públi-
cas. Em 1965, a lei foi apresenta-
da. Querem mudar a lei, ótimo.
Mas quem deve dar o embasa-
mento são os técnicos, agrôno-
mos, veterinários, especialistas
em conservação do solo. Eles
devem preparar e encaminhar
ao Congresso para que os con-
gressistas votem a lei. Fizeram
o contrário. A nova lei foi prepa-
rada por leigos, visando o lucro.

✽ Alceo Magnanini, de 85
anos, formou-se engenheiro
agrônomo na antiga Escola
Nacional de Agronomia. Tra-
balhou no Conselho Nacional
de Geografia, no Museu Na-
cional e no antigo Instituto
Brasileiro de Desenvolvimen-
to Florestal (atual Ibama).
Participou do grupo que ela-
borou o atual Código Flores-
tal. Hoje trabalha no Instituto
Estadual do Ambiente (Inea).

ENTREVISTA

Área de Preservação
Permanente (APP)
● O que é: zona protegida, cober-
ta ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de pre-
servar a água, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o
solo e assegurar o bem-estar
das pessoas. São APPs: mata
ciliar, nascentes, restingas, en-
costas e topos de morros, mon-
tes, montanhas e serras.

● A proposta de Aldo Rebelo
mantém os tamanhos das APPs.
Nas margens de rios pequenos,
a regra é proteger 30 metros de
vegetação. O texto, porém, flexi-
biliza a forma como os proprietá-
rios terão de cumprir a lei.

Reserva legal
● O que é: área de uma proprie-
dade rural necessária à conser-
vação da biodiversidade e ao
abrigo e proteção de fauna e flo-
ra. O tamanho varia de acordo
com a localização. Na Amazô-
nia, equivale a 80% da proprie-
dade; no Cerrado, a 35% para os
Estados da Amazônia Legal e
20% nos demais. Nos outros
biomas (Mata Atlântica, Pampa,
Caatinga, Pantanal) é de 20%.

● A proposta de Rebelo mantém
os porcentuais. Mas proprietá-
rios de terras de até 4 módulos
fiscais ficam livres da exigência
de recuperar a área com vegeta-
ção nativa.

Relator do novo Código Florestal
flexibiliza recuperação de mata nativa

Tentativa. Rebelo: texto está próximo do acordo selado com representantes do governo

‘A reforma da lei ambiental foi
preparada por leigos, visando o lucro’
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A nova versão do texto de re-
forma do Código Florestal,
que o relator Aldo Rebelo (PC
do B-SP) concluiu ontem e ho-
je irá à votação no plenário da
Câmara dos Deputados, esten-
de a todas as propriedades do
País de até 4 módulos fiscais o
benefício de não ter de recupe-
rar a vegetação nativa corres-
pondente à reserva legal des-
matada ilegalmente até julho
de 2008. A medida varia de 20
a 400 hectares, dependendo
do município.

Outro ponto polêmico do rela-
tório, de 25 páginas, é a manuten-
ção dos tamanhos das Áreas de
Preservação Permanente (APPs)
e da reserva legal como estão ho-
je na lei. Nas margens de rios
mais estreitos, a regra é proteger
30 metros de vegetação nativa.
Mas o texto flexibiliza a forma co-
mo os proprietários rurais terão
de cumprir essas exigências.

Com isso, o passivo ambiental
no País, estimado em 830 mil qui-
lômetros quadrados, quase qua-
tro vezes o tamanho do Estado
de São Paulo, cairá bastante. Re-
belo não soube informar, po-
rém, em quanto cairá a exigência
de manutenção de vegetação na-
tiva nas propriedades rurais
com a aplicação do novo Código.

Nem ruralistas nem ambienta-
listas ficarão completamente sa-
tisfeitos com a nova versão do

Código Florestal, avisou Rebelo
ao apresentar o texto. “Foi o acor-
do possível”, resumiu o deputa-
do, depois de quase dois anos de
negociação de regras para a pre-
servação do meio ambiente nas
propriedades rurais do País.

O resultado está próximo do
acordo selado com representan-
tes do governo. Com exceção de
umdispositivoincluídonorelató-
rio – o benefício de não ter de re-
cuperar a vegetação nativa cor-
respondente à reserva legal des-
matada até 2008. Na campanha

eleitoral, a presidente Dilma
Rousseffsecomprometeuemcar-
ta a vetar a eventual redução das
APPS às margens de rios e encos-
tas mais íngremes e da reserva le-
gal, porção de vegetação nativa
que deve ser preservada nas pro-
priedades, entre 20% e 80% dos
imóveis, dependendo do bioma.

Desconto. A primeira regra pa-
ra facilitar a regularização am-
biental das propriedades é a pos-
sibilidade de descontar a APP
das propriedades no cálculo da

reserva legal. Além disso, se os
proprietários rurais tiverem des-
matado parte da vegetação nati-
va às margens dos rios mais es-
treitos, só terão de recuperar 15
metros das áreas de preserva-
ção.

O relatório de Rebelo também
permite algumas atividades em
encostas mais inclinadas, como
o pastoreio extensivo. A explora-
ção das APPs das reservas legais
é autorizada, desde que tenha
baixo impacto no meio ambien-
te ou de interesse social. Os pro-

prietários rurais também ga-
nham mais tempo para regulari-
zar os imóveis, sem a pressão da
aplicação de multas a partir de
junho, como previa decreto edi-
tado pelo ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva.

“Não é o texto que contenta a
todos. Há leis que não podem ser
cumpridas, há leis que não preci-
sam ser cumpridas. O meu esfor-
ço é fazer uma lei para ser cum-
prida”, insistiu o relator.

Rebelo apresentou no início
da noite de ontem o texto que vai

à votação hoje. O relator vestia
calça jeans e camisa verde páli-
do. Não parecia muito confortá-
vel com o resultado do trabalho.
“Posso estar insatisfeito, mas é
com a cor da camisa”, comen-
tou.

O palpite do relator para a vo-
tação é que haverá pouca contes-
tação de ambientalistas e ruralis-
tas. Depois de passar pelo plená-
rio da Câmara, o projeto seguirá
para debate no Senado. Antes de
virar lei, passará pela sanção da
presidente Dilma Rousseff.
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Ambiente. Texto de Aldo Rebelo mantém tamanhos das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e da reserva legal, como queriam os
ambientalistas, e agrada proprietários ao relativizar obrigação de recuperar regiões desmatadas; proposta vai à votação na Câmara dos Deputados
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