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A discussão foi feita
à margem de fatos e
evidências, com
predomínio de
interesses setoriais,
visões pontuais e
discussão com base
em exemplos e não
efeitos globais

Gerd Sparovech,
professor da Esalq, da USP

florestasnomundo

viado agora para ser analisado pelo Sena-
do, mostram que, no Brasil, os defenso-
res das florestas e o setor agropecuário
ainda não chegaram ao ponto de equilí-
brio proposto pela ONU. "Sofremos uma
grande derrota na votação da Câmara,
que teve um caráter político", disse o res-
peitado ambientalista Paulo Nogueira Ne-
to, membro do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama). Nogueira Ne-
to se referia à crise sobre as denúncias
contra o ministro Antônio Palocci, da Ca-
sa Civil. Ele espera que a discussão agora
no Senado ganhe um caráter mais técni-
co. "Assim, poderemos recuperar a im-
portância que a nova lei deverá ter para
equilibrar os interesses do agronegócio e
do meio ambiente", disse.

Estudos da ONU apontam que a conser-
vação e a expansão das florestas são uma
oportunidade de negócios em todo o mun-
do. Um investimento de US$ 30 bilhões
no combate ao desmatamento pode gerar
um retorno de cerca de US$ 2,5 trilhões
em novos produtos e serviços. Os investi-
mentos direcionados à silvicultura podem
gerar até 10 milhões de novos empregos.
"Só na indústria farmacêutica, a conserva-
ção das florestas gera negócios da ordem
de US$ 670 bilhões ao ano", disse Fernan-
do Moreira, presidente da HSBC Seguros,
que esteve presente à conferência do Insti-
tuto Humanitare. "Todas as atividades eco-
nômicas estão relacionadas à conservação
das florestas e as duas coisas devem cami-
nhar juntas", afirmou. ■

pregam equilíbrio entre negócios e preservação

Cientistas
sugeremmais
2anosdedebate

A
proposta de discussão do
novo Código Florestal
aprovado na Câmara por
mais seis meses no Sena-
do, feita pelo líder do go-
verno, senador Romero Ju-

cá (PMDB-RR) - é um avanço, mas o ideal
é que o debate se prolongue no mínimo
por mais dois anos antes de nova votação.

A reivindicação é dos cientistas que,
com a Sociedade Brasileira para o Progres-
so da Ciência (SBPC) à frente, consideram-
se alijados do debate travado em torno da
matéria no país. O "obscurantismo" do no-
vo texto e a forma como ficaram definidas
as áreas de preservação permanente
(APP), são alguns dos motivos que os le-
vam a renegar o projeto do relator, depu-
tado Aldo Rabelo (PC do B-SP).

"O Código representa a volta de um obs-
curantismo medieval. Modificações dessa
importância não poderiam excluir a inteli-
gência, a academia e a ciência nacionais.
O novo código piora muito a lei florestal
brasileira", diz Antônio Donato Nobre,
dos institutos nacionais de Pesquisas da
Amazônia (INPA) e Espaciais (INPE).

Para o professor do Departamento de
Ciência do Solo da Escola Superior de
Agronomia Luís de Queirós (USP), Gerd
Sparovech, "a discussão foi feita à mar-
gem de fatos e evidências, com predomí-
nio de interesses setoriais, visões pon-
tuais e uma discussão que tem como base
exemplos ao invés dos efeitos globais."

Os cientistas lamentam que os legislado-
res não tenham seguido o exemplo de
1965 e 1934, quando se aproveitou me-
lhor o conhecimento científico. Donato
Nobre refere-se à Academia Brasileira de
Ciência (ABC) e à SBPC.

Resultado: para os cientistas, o código,
aprovado com intenção de preservar as
florestas brasileiras, principalmente as da
Amazônia, representa "o pior do pior" pa-
ra a preservação ambiental do país.

Os cientistas reconhecem pontos positi-
vos, entre os quais o de tentar proteger a
natureza e evitar que vingassem os própó-
sitos de uma parte do setor agropecuário
que tenta impor uma política de terra arra-
zada no campo. Como ponto mais negati-
vo, citam a emenda apresentada pelo
PMDB que anistia os produtores que des-
mataram ilegalmente até 2008. "Ela tira o
ônus do agricultor que agiu errado e ago-
ra fica livre de pagar o preço do seu erro",
lamenta Donato. "As anistias, na maior
parte dos casos beneficiam quem desma-
tou demais sem estender este benefício
para quem preservou o necessário", diz.

Donato volta suas esperanças ao Sena-
do e ao governo, que propõe modifica-
ções. Gerd não acredita em mudanças.
"Nós queremos dois anos de discussão. O
líder do governo propõe 6 meses. Já é al-
guma coisa. É um tempo mínimo para a
sociedade dialogar de verdade, sair desse
clima de guerra e guerilha e, ao final, eli-
minar “ideologias, achismos e paixão".
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 junho 2011, Especial, p. A3.
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