
e a agenda de votações do Sena
do Federal for cumprida, nesta 
terça-feira o país ganhará um no
vo Código Florestal, o conjunto 

de leis que regula a ocupação do solo em 
todo o território nacional. O novo código 
difere do que está hoje em vigor em pou
cos pontos — mas as diferenças são cru
ciais para estabelecer qual o equilíbrio 
que se deseja entre a preservação ambien
tal e o desenvolvimento promovido pela 
ocupação das terras com atividades pro
dutivas. O código que irá a votação nasce 
sob bombardeio dos ambientalistas, que 
o consideram excessivamente permissivo 
com relação à derrubada de florestas e 
ocupação de áreas de preservação. Se os 
alunos da Unicamp se mobilizaram na 
internet para defender a usina de Belo 
Monte, como mostra reportagem nesta 

edição, o código mereceu apenas uma 
série de vídeos com celebridades que o 
criticam — o mais visto deles, protago
nizado pela modelo Gisele Bündchen, 
teve até sexta-feira. 183000 acessos na 
rede. Sob uma ótica mais realista e menos 
apaixonada, o novo código em momento 
algum promove a devastação da mata. 
mas também não abre mão de garantir a 
ocupação econômica do máximo possível 
de terras. A agricultura e a pecuária res
pondem hoje por 30% do PIB nacional e 
por 38% do valor das exportações. Abrir 
mão dessa riqueza seria comprometer o 

futuro do país. O impasse do novo código 
é que. como ocorre com o que está hoje 
em vigor, é difícil lidar com um país de 
dimensões continentais. O Brasil abriga 
seis biomas diferentes, cada um com vá
rios ecossistemas distintos em seus limi
tes. A obediência a um código nacional 
único e generalista pode acarretar verda
deiros desastres localizados. Uma deter
minação que beneficia a Amazônia pode 
ser perversa para o Pantanal, e vice-versa. 
O próprio texto do novo código reconhe
ce essa disparidade ao prever que, nos 
três anos seguintes a sua aprovação, seja 
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vidade humana em suas mar
gens pode ser muito menor do 
que nos rios de menor porte da 
caatinga e do cerrado. 

Um documento divulgado 
neste ano por um grupo de cien
tistas brasileiros ressalta que há 
hoje no país 61 milhões de hec
tares — o equivalente a três es
tados do Paraná — de terras 
degradadas, que poderiam ser 
recuperadas e usadas na produ
ção de alimentos. Segundo eles. 
já existem conhecimento e tec
nologia para tanto. Além disso, 
na pecuária, a proporção média 
de um boi por hectare, apontada 
pelo censo rural de 2006, é con
siderada muito baixa. "O Brasil 
é o único país do mundo que 
pode triplicar sua produção de 
carne e dobrar sua produção de 
grãos sem desmatar um pé de 
árvore a mais: basta aproveitar 

melhor as áreas produtivas e recuperar as 
improdutivas", diz a senadora Kátia 
Abreu, presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil. O novo 
código é um primeiro passo para conciliar 
preservação e desenvolvimento econômi
co. O Brasil tem uma das legislações am
bientais mais rigorosas do mundo e é o 
único país que mantém áreas de preserva
ção dentro de propriedades privadas. Na 
prática, infelizmente, a legislação não 
funciona. A intenção do novo código é 
tomar mais aplicáveis as leis ambientais. 
É ainda polêmica a presença no novo có
digo de uma anistia aos pequenos e mé
dios proprietários rurais que desmataram 
ilegalmente até 22 de julho de 2008. "Es
se não é o código dos sonhos, mas hoje 
temos uma lei rígida que ninguém cum
pre", diz o senador Jorge Viana, um dos 
relatores. "A lei diz que todas as áreas de
vem ser recompostas, mas até hoje isso 
não trouxe nenhuma árvore de volta. O 
novo código tem um texto realista e, por
tanto, de maior aplicabilidade." O pecado 
original do novo Código Florestal, porém, 
é ser generalista, desconhecendo as reali
dades locais dos diversos biomas brasilei
ros. A natureza do Brasil agradeceria se 
os senhores senadores e, caso eles cochi
lem, a presidente Dilma, com seu poder 
de veto, corrigissem esse erro. 

COM REPORTAGEM DE ALEXANDRE SALVADOR 
E GUSTAVO SIMON 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 49, p. 148-150, 7 dez. 2011. 




