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EDITORIAL

   oje em dia, o tema recorrente da sustentabilidade parece ser mais uma 

daquelas preocupações do mundo moderno que não é, necessariamente, bem 

discutida e avaliada nos ambientes de mercado e/ou acadêmico. A proposta 

da décima edição da Visão Agrícola direciona-se à seguinte pretensão: trazer 

aos leitores um conjunto diversificado de “visões” sobre a sustentabilidade no 

ambiente agroflorestal.

Inicialmente, o ponto central da sustentabilidade está voltado para nosso 

futuro, e que este seja pautado por maior segurança para a vida em nosso 

planeta. Para tanto, precisamos planejar sempre à frente, focando em um 

ecossistema sustentável os nossos recursos naturais, que envolvem a fauna, 

a flora e, também, o ser humano, entendido como um ser ético e responsável 

pela valorização da qualidade de preservação da vida. Nesse sentido, a univer-

sidade – ambiente favorável ao desenvolvimento das boas práticas de ensino, 

pesquisa e extensão – tem enorme responsabilidade e compromisso com a 

formação de seus quadros.

Não tem sido suficiente apenas o compartilhamento dos estoques de conhe-

cimentos; são fundamentais também o cuidado e o respeito ao nosso patrimô-

nio quanto aos recursos naturais. O novo profissional, que será efetivamente 

reconhecido como um colaborador para uma sustentabilidade efetiva, por de-

mais, depende dos bons exemplos que a instituição universitária possa vir a lhe 

oferecer. Este novo profissional será, de fato, diferenciado, por ter a humildade 

devida de reconhecer seus eventuais erros; por saber que poderá sempre contar 

com a sabedoria de sua família e, quem sabe, de seus antigos mestres, amigos e 

colegas para se levantar novamente e tomar uma nova decisão mais acertada. 

Essa nova cronologia irá nos demonstrar que os profissionais diferenciados 

errarão cada vez menos, em nome da sustentabilidade.

José Vicente Caixeta Filho

Diretor da USP/ESALQ

H 
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FÓRUM

Reforma do Código Florestal: 
uma visão equilibrada

André Meloni Nassar e Laura Barcellos Antoniazzi*

A reforma do Código Florestal se trans-

formou em um dos mais contenciosos 

temas em debate na sociedade brasileira. 

As calorosas discussões no Congresso 

Nacional e por meio da mídia entre o 

deputado Aldo Rebelo, relator do texto 

aprovado na Câmara dos Deputados, 

e a ex-ministra Marina Silva, principal 

porta-voz daqueles que são contra a 

reforma, mostram o quão difícil seria 

negociar uma reforma que, antes de ser 

apresentada para votação no Congresso, 

fosse fruto de um consenso entre todas 

as partes interessadas.

Três grandes interesses estão em jogo 

na reforma do Código Florestal Brasilei-

ro. O primeiro, representado – sobre-

tudo – pelo discurso do deputado Aldo 

Rebelo, é do contingente de produtores 

para os quais as exigências do Código 

são incompatíveis com sua capacidade 

de geração de renda ou com a estrutura 

das suas propriedades. Equivale às 

classes pobre e muito pobre definidas 

por Alves (2011) – as quais representam 

89% dos estabelecimentos rurais e 14% 

do valor da produção –, o cumprimento 

das exigências de Reserva Legal (RL), 

e mesmo de áreas de preservação per-

manente (APP), somente ocorrerá com 

subsídios governamentais. Foi pensan-

do nesse grupo que o deputado Aldo 

(I) criou a consolidação da vegetação 

remanescente para fins de regularização 

de RL nas propriedades de até 4 módulos 

fiscais e (II) propôs um conjunto de al-

ternativas para viabilizar a consolidação 

de atividades produtivas nas APPs. E, 
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Colheita do consórcio milho com Brachiaria ruziziensis no oeste baiano

caso a recomposição seja necessária, 

esta poderá ser de 15 metros, e não de 30 

metros, para os casos dos rios com até 10 

metros de calha regular.

O segundo grupo interessado na refor-

ma é formado pelos produtores respon-

sáveis por grande parte da produção e da 

área utilizada. Fazendo novo paralelo com 

a classificação de Alves (2011), eles repre-

sentam 11% dos estabelecimentos rurais e 

86% do valor da produção (médios e ricos 

na classificação de renda bruta). A maior 

preocupação desse grupo é com regulari-

zação ambiental, porque são eles os mais 

visados pelo Ministério Público, sobretu-

do após a promulgação da lei de crimes 

ambientais e por conta dos potenciais im-

pactos negativos que a recomposição de RL 

dentro da propriedade, e de certas APPs, 

poderia gerar sobre a produção existente.

Uma parte desse grupo demonstra 

resistência em investir na recomposição 

de APPs hídricas, sobretudo quando o 

passivo é elevado. Os dados de Sparovek 

(2011) indicam que a grande maioria das 

áreas com APPs antropizadas são ocupa-

das com pastagens. Considerando, ainda, 

que a recomposição de APPs na pecuária 

implica dois custos – de plantio e manu-

tenção das mudas e de cercamento das 

áreas para impedir a entrada dos animais 

–, são os pecuaristas que se mostram 

mais defensores da consolidação. Além 

disso, eles argumentam que pastagens 

manejadas ajudam a conservar o solo e 

água, que são duas funções importantes 

das APPs. Embora discordemos do mon-

tante do déficit de RL estimado por IPEA 

(2011), o estudo, pelo menos, mostra que o 

déficit é generalizado e, nas propriedades 

de menor porte (abaixo de 4 módulos 

fiscais), mais relevante em relação à 

área total da propriedade (Nassar, 2011). 

Assim, a regularização e a consolidação 

são igualmente importantes para ambos 

os grupos. No grupo dos pobres e muito 

pobres, é importante porque estes não 

são capazes de investir na recomposição. 

No grupo dos médios e ricos, é fundamen-

tal para não levar a queda na produção.

O terceiro grupo interessado na re-

forma é composto pelos ambientalistas. 

Eles avaliam que a reforma do Código 

traz perdas ambientais maiores do que 

os benefícios econômicos e sociais da 

consolidação proposta no texto apro-

vado na Câmara. Os ambientalistas não 

R
O

D
R

IG
O

 E
ST

EV
A

M
 M

U
N

H
O

Z 
D

E 
A

LM
EI

D
A

 

Vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP): preservação é funda-
mental para a sustentabilidade da agricultura
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FÓRUM

reconhecem a necessidade da reforma 

para promover a regularização ambien-

tal, pois afirmam que esta deveria ocorrer 

por meio da recomposição dos passivos e 

com base nos instrumentos já existentes 

no Código atual. No entanto, as posições 

entre ambientalistas não são absoluta-

mente homogêneas. Algumas ONGs, so-

bretudo aquelas que atuam em projetos 

de regularização ambiental de proprie-

dades e de implementação dos cadastros 

ambientais rurais (CAR), dão suporte à 

reforma, mesmo não concordando com 

partes do texto aprovado na Câmara. Em 

linhas gerais, tais ONGs discordam da 

consolidação de atividades produtivas 

em APPs e áreas de uso restrito, querem 

que a lei seja mais precisa para garantir 

que o CAR vai funcionar e não apoiam a 

ideia de dar flexibilidade para os estados 

definirem as regras dos programas de re-

gularização ambiental (PRA), o que afeta 

diretamente a consolidação nas APPs. 

Um quarto grupo que passou a se po-

sicionar mais tardiamente no processo 

abrange os cientistas. A realidade é que 

as posições públicas apresentadas pela 

SBPC e ABC reforçam o posicionamento 

dos ambientalistas quando enfatizam os 

resultados das pesquisas que avaliaram 

impactos ambientais das atividades pro-

dutivas. As organizações praticamente 

não se posicionaram publicamente nas 

questões econômicas e sociais e optaram 

apenas pela abordagem ambiental. Dois 

argumentos têm sido extensamente utili-

zados pelos cientistas e replicados pelos 

ambientalistas. 

O primeiro é que a não conformidade 

dos produtores (ou déficit) em relação às 

RLs poderia ser resolvida no contexto da 

lei atual sem a necessidade da reforma, 

sobretudo recompondo vegetação nativa 

em áreas consolidadas não aptas para 

produção agrícola (em geral, ocupadas 

com pastagens). Conceitualmente, tal 

argumento faz sentido desde que a 

compensação de RL possa ocorrer em 

um escopo geográfico mais amplo do 

que a microbacia (o que não é realidade 

no Código atual) e se o Brasil possuir um 

ótimo cadastro ambiental das proprie-

dades, viabilizando um cruzamento das 

informações (outra situação inexistente 

no contexto do Código atual).

O segundo argumento decorre do estu-

do de Sparovek (op. cit.). O autor mostra 

que existem cerca de 60 milhões de ha 

ocupados com pastagens que são aptas 

para produção agrícola. Assim, toda a 

expansão futura previsível da produção 

agrícola poderia ocorrer nessas áreas de 

pastagens, sem prejuízo da produção de 

carne e leite. Tal argumento é utilizado 

por aqueles que contestam a necessidade 

da reforma e assumem que seus propo-

nentes a defendem porque o Código atual 

seria uma restrição à expansão da produ-

ção. Conforme discutiremos a seguir, a 

reforma é necessária para regularizar as 

áreas consolidadas, e não para viabilizar 

a abertura de novas áreas.

Somos favoráveis a uma reforma equi-

librada do Código Florestal, que possa: 

viabilizar a regularização dos produtores, 

permitir a consolidação de atividades 

produtivas e exigir a recomposição ou re-

generação de vegetação nativa em APPs, 

salvaguardadas algumas exceções (espé-

cies florestais, culturas lenhosas, perenes 

e de ciclo longo e agricultura de várzea). A 

reforma do Código Florestal é necessária 

porque trata-se de uma lei com baixa 

efetividade. Os déficits de APPs e RL são 

elevados, quando, na vigência desta lei, 

o Brasil bateu recordes de desmatamen-

to na Amazônia. É uma lei avançada do 

ponto de vista das exigências de con-

servação sobre os produtores mas, ao 

mesmo tempo, com muitas dificuldades 

de sair do papel. A primeira razão para 

sua reforma é transformá-la em uma lei 

que será cumprida efetivamente a partir 

de sua promulgação.

A reforma precisa ser feita porque o 

Código atual exige a recuperação das 

RL dentro das propriedades, ou a com-

pensação na mesma microbacia, o que 

levaria, dado o passivo de RL existente 

(Sparovek, op. cit.), a uma redução na 

área produtiva, acarretando em perdas 

econômicas para os consumidores e 

para as muitas regiões que dependem 

exclusivamente de atividades agrícolas. 

Contrariamente ao afirmado por alguns 

ambientalistas e cientistas, a reforma do 

Código não é defendida para liberar mais 

área para produção. Até porque o texto 

aprovado na Câmara não altera em nada 

as regras para abertura de novas áreas, 

nem mesmo nas APPs. Ela é defendida 

porque o Código corrente tem enorme 

potencial de deslocar área produtiva, 

resultando num efeito que ninguém quer: 

transformar em vegetação nativa áreas 

aptas e já utilizadas para produção.

A reforma é igualmente necessária 

para reduzir a insegurança jurídica que 

o Código atual traz aos produtores. 

Tendo em vista que o Código passou por 

inúmeras mudanças e aprimoramentos 

desde sua promulgação em 1965, muitas 

propriedades foram se tornando ilegais. 

Como em nenhuma das mudanças se 

concebeu o conceito de área consolidada 

com ocupação antrópica, como estabe-

lecido pela versão aprovada na Câmara, 

qualquer ocupação da propriedade 

poderia torná-la ilegal caso possuísse 

déficit de RL. Ocupações antigas, ante-

riores à promulgação da lei, ou mesmo 

na sua vigência, mas em épocas em que 

o poder público pouco se importava com 

a efetividade da lei, poderiam colocar os 

produtores na ilegalidade.

Sem a reforma, a criação de um CAR 

é impraticável. O Estado brasileiro hoje 

desconhece o montante de RLs e de 

APPs nas propriedades privadas. A única 

referência oficial das áreas de vegetação 

natural ainda existente nas propriedades 

é o Censo Agropecuário. A informação 

que consta do Censo, no entanto, é au-

todeclaratória e certamente não espelha 

a realidade. O Censo de 2006 indica que 

existem 50 milhões de ha dedicados a RLs 

e APPs nos estabelecimentos rurais. No 

entanto, apenas 1 milhão de estabeleci-

mentos informaram os dados relativos 

a RL e APP. Isso representa 1/5 do total 
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de estabelecimentos rurais do Brasil (o 

Censo aponta um total de 5,2 milhões de 

estabelecimentos). Mesmo que a infor-

mação esteja correta, ela cobre apenas 

uma parcela pequena do universo de 

propriedades rurais.

A ausência de tal informação coloca 

o Brasil no escuro para entender qual o 

nível de conformidade das propriedades 

rurais ao Código Florestal, atual ou o 

novo. E mesmo estudos independentes 

feitos com o objetivo de avaliar esse grau 

de conformidade chegam a conclusões 

diferentes (ver Sparovek op. cit. e The 

Nature Conservancy). É o CAR que vai 

sanar o nosso desconhecimento sobre o 

montante de vegetação natural existente 

nas propriedades e, por consequência, é 

o primeiro passo a fim de que elas sejam 

regularizadas. Para o cadastro ser abran-

gente, ou seja, cobrir todas as proprieda-

des rurais brasileiras, é preciso viabilizar 

a regularização ambiental destas. As 

experiências de estados que criaram o 

cadastro rural mostram que, se as exi-

gências de regularização são elevadas, 

os proprietários simplesmente optam 

por não informar os dados, sobretudo 

aqueles que estão com baixa conformi-

dade com a lei. O cadastro do estado do 

estado de Mato Grosso, por exemplo, 

possui cerca de 6,6 mil propriedades, 

totalizando apenas 15% de toda a sua área 

passível de cadastramento.

O cadastro obrigatório, fundamental 

para se conhecer a situação ambiental 

das propriedades, jamais será abrangen-

te se for utilizado como informação para 

impor sanções sobre os proprietários. 

Viabilizar a regularização ambiental das 

propriedades, portanto, é condição ne-

cessária para implantação de um cadas-

tro que possa reunir informações cada 

vez mais detalhadas sobre áreas produ-

tivas, degradadas, com vegetação nativa 

e outras ações ligadas à regularização.

O Código também precisa ser refor-

mado para viabilizar a valoração da 

vegetação nativa protegida dentro das 

propriedades. No Código atual, APPs e 

RLs são colocadas como obrigação e, 

consequentemente, vistas apenas como 

custo pelos produtores. Uma reforma que 

crie as condições para o desenvolvimen-

to de um mercado florestal, via compen-

sação de RL através da chamada cota de 

reserva ambiental (como previsto pelo 

Código aprovado na Câmara) e pagamen-

tos pelos serviços ambientais gerados 

pelas APPs e RLs, mudará completamente 

a mentalidade dos produtores. A reforma 

pode criar um círculo virtuoso em que 

produtores com vegetação nativa além 

das suas necessidades de APP e RL pos-

sam comercializar tal excedente, e que 

produtores com déficit possam avaliar 

as vantagens da recomposição de RL vis-

-à-vis à compensação.

A visão equilibrada requer que a con-

solidação de atividades produtivas em 

APPs seja uma exceção, sobretudo nas 

matas ripárias. São inúmeros os estudos 

científicos que mostram os benefícios 

ambientais desse tipo de vegetação e dos 

corredores que elas criam, bem como o 

tipo de convivência aceitável entre ati-

vidades produtivas e vegetação natural, 

necessária para garantir conservação do 

solo, proteção da água e da biodiversi-

dade. O código aprovado na Câmara, em 

nossa opinião, endereça corretamente 

as situações de atividades florestais, 

culturas de espécies lenhosas, perenes 

ou de ciclo longo, que hoje ocupam APPs 

e precisam ser regularizadas, bem como 

as situações de agricultura praticada em 

várzeas, como o arroz. No entanto, diante 

da dificuldade de acomodar outras con-

solidações porventura legítimas, o texto 

acabou por flexibilizar demais, tornando 

a possibilidade de consolidação disponí-

vel para todas as atividades produtivas.

Quando compreendemos que 65% da 

vegetação natural ainda existente no 

Brasil está em áreas privadas, reconhece-

mos que é fundamental criar incentivos 

econômicos para estimular os proprie-

tários a conservar além das exigências 

impostas pela lei. A regularização é o pri-

meiro passo. Regularizar os produtores 

no Código atual, a despeito dos louváveis 

esforços de algumas ONGs em mostrar 

exemplos de sucesso de regularização, 

sempre será exceção. Defendemos uma 

reforma equilibrada do Código Florestal 

para que a conformidade seja a regra e a 

fim de que possamos aliar conservação 

ambiental com produção agrícola.

* André Meloni Nassar (amnassar@
iconebrasil.org.br) e Laura Barcellos 
Antoniazzi (lantoniazzi@iconebrasil.org.b) 
são pesquisadores do Instituto de Estudos 
do Comércio de Negociações Internacionais 
(Icone) (www.iconebrasil.org.br) e da Rede de 
Conhecimento do Agro Brasileiro (RedeAgro) 
(www.redeagro.org.br).
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VISÃO LEGAL

O debate sobre a reforma do Código Florestal Brasileiro traz à tona uma reflexão – que não pode ser ligeira nem leviana – sobre 

a política nacional de preservação e conservação da flora. O Brasil ocupa uma posição privilegiada sobre o tema, considerando-

-se que a imensa extensão de suas florestas, bem como a extraordinária biodiversidade que elas abrigam, confere ao país uma 

vantagem comparativa no cenário mundial. Do ponto de vista jurídico, a avaliação dessa política deve se iniciar pela Constituição 

Federal, a qual proclama o direito de todos a um “meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida” (art. 225, caput). Para proteger esse direito, a Constituição condiciona o uso da propriedade 

ao atendimento de sua função social (art. 5º, XXIII). Tal função é cumprida, no caso da propriedade rural, mediante a “utilização 

adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente” (art. 186, II).

Ante esses parâmetros, a legislação brasileira criou um tripé de institutos jurídicos visando proteger a flora de forma mais 

intensa, cujos pontos principais são as áreas de preservação permanente, a reserva legal e as unidades de conservação.
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Reserva legal e unidades de conservação: Área de Preservação Permanente (APP) é principal instituto jurídico visando proteger nossa flora

Constituição

A política nacional de 
preservação e conservação 

do meio ambiente
João Carlos Cabrelon de Oliveira*
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UNIDADES PROTEGIDAS
As áreas de preservação permanente 

têm a função ambiental de “preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabili-

dade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem-estar das populações 

humanas” (Código Florestal, art. 2º, § 2º, II). 

São extensões territoriais ambientalmente 

sensíveis, como as matas ciliares e a vege-

tação que recobre os topos de morros ou 

montanhas, assim como suas encostas. Da 

conservação dessas áreas depende a pró-

pria viabilidade ecológica e econômica da 

terra, pois evita o esgotamento dos recur-

sos hídricos e previne a erosão dos solos.

Por tais motivos, as áreas de preserva-

ção permanente são objeto de proteção na 

maioria dos países. Como aponta Valverde 

(2010), na China são previstas as “flores-

tas de abrigo” em razão de sua função 

hidrológica. Na Argentina, preservam-se 

áreas florestais de “alto valor biológico” 

e de proteção de bacias; na Finlândia, as 

florestas ripárias (matas contíguas a cursos 

de água). Na Austrália, há a “zona de prote-

ção” da mata nativa em ambos os lados das 

depressões ou cursos de água.

Nos Estados Unidos, Bass (1996) des-

taca na legislação federal a Lei da Água 

Limpa – instrumento de coibição de 

desmatamentos que afetem a qualidade 

da água –, além de diversas legislações 

estaduais que, com maior ou menor 

intensidade, protegem áreas de preser-

vação permanente. No Canadá, Costa 

(2008) noticia a proteção conferida pela 

província de British Columbia às zonas 

ribeirinhas, divididas entre 1) zonas de 

gestão: mais distantes das margens dos 

rios e passíveis de manejo; e 2) zonas de 

reserva: próximas às margens, onde é 

proibido o uso da terra.

Já as unidades de conservação, previs-

tas na Lei 9.985/2000, são constituídas de 

espaços territoriais com características 

naturais relevantes, instituídas com obje-

tivo conservacionista e por ato do Poder 

Público. Sob os mais variados formatos 

jurídicos, elas têm sido prestigiadas no 

mundo inteiro como importante meio de 

preservação e conservação de espaços 

naturais de maior relevância ecológica 

e paisagística. Dois exemplos dessas 

áreas são Yosemite, nos Estados Unidos, 

e Torres del Paine, no Chile.

Por fim, a reserva legal, que, de acordo 

com o Código Florestal, é uma “área loca-

lizada no interior de uma propriedade ou 

posse rural, excetuada a de preservação 

permanente, necessária ao uso sustentá-

vel dos recursos naturais, à conservação 

e reabilitação dos processos ecológicos, à 

conservação da biodiversidade e ao abrigo 

e proteção de fauna e flora nativas” (art. 

2º, § 2º, III).

Trata-se de limitação administrativa, ou 

seja, de restrição ao uso da propriedade 

rural que atinge um número indetermina-

do de proprietários, em maior ou menor 

extensão, de acordo com a localização 

geográfica do imóvel rural. Assim, na área 

de reserva legal, é permitido o manejo flo-

restal, mas não o corte raso da vegetação.

É tarefa um tanto quanto ociosa compa-

rar o regime de reserva legal praticado no 

Brasil com institutos semelhantes de ou-

tros países. A reserva legal, tal como con-

cebida pelo Código Florestal, reveste-se de 

originalidade. Ainda que sua localização 

deva observar critérios estabelecidos 

pelo Código Florestal – como proximidade 

com áreas de preservação permanente 

ou de acordo com o indicado por planos 

de bacias hidrográficas ou zoneamentos 

ecológico-econômicos –, ela é instituída 

independentemente de se tratar de uma 

área de interesse específico de preserva-

ção ambiental. 

O QUE VAI MUDAR
O projeto de Código Florestal, em gesta-

ção no Congresso Nacional, pouco mo-

difica a política nacional de preservação 

da flora: mantém as áreas de preservação 

permanente e de reserva legal, definindo-

-as de forma praticamente idêntica. A 

extensão dessas áreas de preservação, 

inclusive os percentuais de reserva legal, 

tampouco variam de forma significativa. 

Contudo, a utilização dessas áreas 

pelos proprietários rurais será menos 

rígida, pois eles estarão autorizados, por 

exemplo, a implementar atividades “de 

baixo impacto ambiental” nas áreas de 

preservação permanente, e de manejo 

florestal sustentável, na reserva legal.

A grande novidade do projeto do novo 

Código Florestal atende pelo nome de 

“áreas consolidadas”. São áreas rurais 

onde a flora foi explorada ilicitamente 

até 22 de julho de 2008. Pelo projeto 

de lei, haverá a concreta possibilidade 

de manutenção da exploração desses 

territórios, sem obrigação de sua re-

composição. Assim, o proprietário será 

beneficiado com anistia das multas 

aplicadas e extinção da punibilidade dos 

respectivos crimes.

Conclui-se que, ao invés de repensar a 

política nacional para o setor, o projeto 

em questão instituirá um modelo iníquo, 

em que o proprietário rural que transgre-

dir a lei será anistiado e beneficiado com 

a manutenção indefinida da exploração 

de seu imóvel além dos limites legais. 

Em contrapartida, o proprietário que 

cumpriu as normas ambientais se verá 

em situação de inferioridade, sem possi-

bilidade de ampliar sua exploração além 

desses limites. É muito pouco do que se 

esperaria de uma nova política legislativa 

para a flora brasileira.

* João Carlos Cabrelon de Oliveira é juiz 
federal substituto da 3ª Vara Federal de 
Piracicaba,SP, Subseção Judiciária do Estado 
de São Paulo (jccolive@jfsp.jus.br ).
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VISÃO LEGAL

Equidade

O Código Florestal na legislação:
 elementos condicionantes 

à agropecuária

As questões relativas à legislação am-

biental – e, especificamente, ao Código 

Florestal – geram polêmica não apenas 

pelo grau de ideologização recorrente-

mente envolvido no debate, mas também 

pela necessidade de buscar a conciliação 

entre valores que podem se revelar coli-

dentes na prática: o desenvolvimento de 

atividades produtivas e a aplicação de 

medidas de preservação ambiental. Em 

resumo, trata-se do complexo desafio de 

buscar um marco legal que, concomitan-

temente, promova equilíbrio ecológico, 

justiça social e viabilidade econômica, 

tal como aponta a Constituição Federal 

de 1988 ao indicar os fundamentos e 

objetivos da República. São alguns deles: 

dignidade da pessoa humana, valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa, 

desenvolvimento nacional etc.
Plantio de milho: o conceito de área rural consolidada visa a dar segurança jurídica às 
áreas de atividades agropecuárias
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A partir desse contexto, o escopo do 

presente artigo é apresentar alguns 

subsídios iniciais acerca do Projeto de 

Lei do Congresso (PLC 30/11), que propõe 

a revisão do atual Código Florestal Bra-

sileiro. A fim de sistematizar a descrição 

proposta, as seções subsequentes são 

dedicadas a indicar dispositivos do texto 

do PLC 30/11 que estejam direcionados, 

respectivamente, (i) à viabilização e 

adequação de atividades produtivas no-

tadamente consideradas consolidadas; 

e (ii) à proteção dos remanescentes de 

floresta e outras formas de vegetação, 

especialmente no que se refere a brechas 

para desmatamento.

Deixe-se explicitado desde logo que a 

pretensão não é formular qualquer con-

clusão ou impor qualquer ponto de vista, 

tampouco realizar uma análise exaustiva 

do mencionado Projeto de Lei. O que se 

busca é apenas e tão somente fomentar 

a reflexão sobre a adequação ou não 

do PLC 30/11 na busca da conciliação 

entre atividade produtiva e preservação 

ambiental. Para tanto, tomar-se-á como 

base a redação mais recente do PLC 

30/11, aquela contida no Substitutivo 

apresentado à Comissão de Constituição 

e Justiça do Senado Federal, em 31de 

agosto de 2011.

ATIVIDADES PRODUTIVAS 
Diversas das propostas contidas no PLC 

30/11 conferem mais segurança às áreas 

atualmente utilizadas para atividades 

agropecuárias. É o que se verifica, por 

exemplo, com a instituição do conceito 

de área rural consolidada, bem como por 

sua previsão de tratamento diferenciado. 

Entende-se por esse termo a “área do 

imóvel rural com ocupação antrópica 

preexistente a 22 de julho de 2008, com 

edificações, benfeitorias ou atividades 

agrossilvopastoris, admitidas, nesse úl-

timo caso, a adoção do regime de pousio” 

(art. 3º). Em tais situações, o PLC 30/11 

autoriza, “exclusivamente, a continui-

dade das atividades agrossilvopastoris, 

de ecoturismo ou de turismo rural em 

áreas rurais consolidadas até 22 de julho 

e 2008” que estejam localizadas em Áre-

as de Preservação Permanente (APPs), 

“sendo exigidas nestes casos a adoção 

de técnicas de conservação do solo e 

água que visem à mitigação dos eventuais 

impactos” (art. 8º caput c/c § 1º).

Ainda no que se refere à adequação das 

atividades desenvolvidas em áreas rurais 

consolidadas, o PLC 30/11 cria o instituto 

denominado Programas de Regularização 

Ambiental (PRAs), em cuja regulamen-

tação “a União estabelecerá normas de 

caráter geral, incumbindo-se aos Estados 

e ao Distrito Federal o detalhamento, por 

meio da edição de normas de caráter es-

pecífico, em razão de suas peculiaridades 

territoriais, climáticas, históricas, cultu-

rais, econômicas e sociais, conforme pre-

ceitua o art. 24 da Constituição Federal” 

(art. 33, caput e § 1º). Para além do regime 

jurídico das áreas rurais consolidadas e 

dos PRA’s, sob a ótica do desenvolvimento 

de atividades produtivas, também podem 

ser indicadas outras inovações inseridas 

no texto do PLC 30/11.

Ao longo de cursos de água, as APPs 

passam a ser definidas a partir do leito 

menor, assim entendido como o canal 

por onde correm regularmente as águas 

durante o ano (art. 4º, ), ao contrário do 

critério atual (maior nível da cheia sazo-

nal), considerado pouco objetivo e inse-

guro. No que se refere a topos de morros, 

montanhas e serras, embora continuem 

inseridos na lista de APPs, o PLC 30/11 

propõe utilizar uma nova conceituação 

(art. 4º, VIII), tida como mais adequada 

à realidade fática. Nos reservatórios de 

d’água artificiais que não decorram de 

barramento ou represamento de cursos 

d’água, o texto sob análise no Congresso 

Nacional propõe que não se exija faixa de 

preservação permanente (art. 4º, § 1º). O 

mesmo ocorre em relação às acumula-

ções naturais ou artificiais de água com 

área de até 1 hectare (art. 4º, § 4º).

Para além disso, no PLC 30/11 fica 

esclarecido que as áreas de várzeas, 

salgados e apicuns não são considera-

das APPs fora dos limites previstos (30 

metros etc.), exceto quando ato do Poder 

Público dispuser em contrário (art. 4º, § 

3º), além de admitir o plantio de vazante 

para algumas culturas – desde que não 

ocorram novas supressões de vegetação 

e que seja conservada a qualidade da 

água (art. 4º, § 5º).

Nos topos de morros, bordas de tabu-

leiros, chapadas e em altitude superior 

a 1800 metros, desde que não implique 

conversão de novas áreas para uso al-

ternativo do solo e que sejam adotadas 

práticas conservacionistas do solo e da 

água, o PLC 30/11 admite a manutenção de 

atividades florestais, culturas de espécies 

lenhosas (perenes ou de ciclo longo), 

pastoreio extensivo e a infraestrutura 

associada ao desenvolvimento de tais ati-

vidades (art. 10). Mecanismo semelhante 

está previsto para as áreas com inclina-

ção entre 25º e 45º, consideradas de uso 

restrito, nas quais não seria permitida a 

supressão de vegetação, mas admitidas: 

a manutenção de culturas de espécie 

lenhosa (perene ou de ciclo longo), as 

atividades silvicultoras, ou outras ativi-

dades, excetuadas aquelas realizadas em 

áreas de risco e sendo vedada a expansão 

dos locais atingidos (art. 12). Ainda como 

área de uso restrito, o PLC 30/11 destina 

dispositivo específico para a planície 

pantaneira, na qual se admitiria a ex-

ploração ecologicamente sustentável, 

devendo considerar as recomendações 

técnicas dos órgãos de pesquisa (art. 11).

Embora o PLC 30/11 (art. 13) mantenha 

os mesmos percentuais concernentes à 

Reserva Legal (RL) atualmente previstos 

pela Lei 4.771/65, nas propriedades rurais 

com área de até 4 módulos fiscais que 

possuam remanescentes de vegetação 

nativa em percentual inferior ao previsto 

em Lei (20%, 35% ou 80%), a RL seria cons-

tituída pela vegetação nativa existente 

em 22 de julho de 2008 – vedadas novas 

conversões para uso alternativo do solo 

(art. 13, § 7º).

Ainda no que se refere à RL, o texto do 

PLC 30/11 propõe que o protocolo da do-
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cumentação exigida para análise da sua 

localização impeça que o produtor seja 

multado em razão da não formalização da 

RL (art. 15, § 2º). Além disso, o Substitutivo 

em tramitação no Congresso Nacional 

permite computar a APP no cálculo da RL 

desde que atendidos os seguintes requisi-

tos: (i) não implicar a conversão de novas 

áreas para uso alternativo do solo; (ii) a 

área a ser computada estar conservada 

ou em processo de recuperação; (iii) o 

imóvel estar no Cadastro Ambiental 

Rural (art. 16). De mais a mais, a inscrição 

da RL passaria a ser feita diretamente 

no Cadastro Ambiental Rural, mantido 

pelo órgão ambiental, por meio de pro-

cedimento simplificado, e não mais no 

Cartório de Registro de Imóveis (art. 19).

Argumentando ser necessário obser-

var a irretroatividade temporal das impo-

sições contidas na legislação ambiental, 

o PLC 30/11 determina que, para fins de 

recomposição da Reserva Legal, quando 

necessário, passam a ser aplicados os 

percentuais da legislação que estava em 

vigor na época em que foi realizada a 

supressão de vegetação, ainda que atu-

almente os percentuais sejam maiores. 

Assim, o proprietário que tenha observa-

do a legislação vigente na época em que 

iniciou suas atividades será beneficiado 

(art. 39). Nos casos em que for necessário 

destinar novas áreas para atender às 

exigências de RL, o PLC 30/11 amplia as 

alternativas de compensação em outras 

propriedades, admitindo-se a utilização 

de áreas fora da bacia hidrográfica ou 

mesmo do Estado (desde que seja o mes-

mo bioma). Também permite que os Es-

tados criem fundos de regularização fun-

diária de unidades de conservação como 

forma de compensar obrigações relativas 

à Reserva Legal (art. 38). No que se refere 

às áreas rurais consolidadas às margens 

de cursos de água com até 10 m de largu-

ra, o PLC 30/11 admite a manutenção de 

atividades agrossilvopastoris, desde que 

sejam recompostos, no mínimo, 15 m de 

vegetação e sejam observados critérios 

técnicos de conservação do solo e água 

(art. 35). Dessa forma, consubstancia-se 

modalidade específica de adequação, 

independentemente da adesão a Progra-

mas de Regularização Ambiental. Por fim, 

pode-se destacar no PLC 30/11 a previsão, 

ainda que de forma bastante singela, de 

mecanismos econômicos, inclusive pa-

gamento por serviços ambientais, como 

medidas de estímulo ao cumprimento da 

legislação ambiental (art. 48 a 50).

A QUESTÃO DO DESMATAMENTO 
Da leitura do PLC 30/11 também é possível 

identificar a previsão de dispositivos des-

tinados à proteção de áreas de floresta 

e vegetação naturais ainda existentes 

no País, tendo em vista a inclusão de 

diversos dispositivos que demonstram a 

preocupação de não estimular a realiza-

ção de desmatamentos ilegais, dentre os 

quais se destacam:

a) a expressa previsão de que as infrações 

à legislação serão sancionadas penal, 

civil e administrativamente (art. 2º, § 2º);

b) regra explícita que não admite a su-

pressão de novas áreas de vegetação 

nativa no caso de agricultura de vazan-

te (art. 4º, § 5º);

c) a determinação no sentido de que, 

tendo ocorrido novas supressões de 

vegetação nativa em área de preser-

vação permanente, o proprietário ou 

possuidor é obrigado a promover a re-

composição da vegetação, ressalvados 

os usos autorizados em Lei (art. 7º § 1º);

d) no caso de desmates não autorizados, 

realizados após 22 de julho de 2008, 

veda-se a concessão de novas autoriza-

ções de supressão, enquanto não for re-

cuperada a área desmatada (art. 7º, 3º);

e) deixa explicitamente consignado que 

novas intervenções e supressões em 

APPs somente poderão ser admitidas 

em situações excepcionais, conside-

radas de utilidade pública, de interesse 

social ou de baixo impacto, bem como 

reafirma vedação à expansão de ati-

vidades consolidadas realizadas em 

áreas de preservação permanente 

(art. 8º);

f) como regra, é vedada a conversão 

de novas áreas para uso alternativo 

do solo em topo de morros, veredas, 

chapadas e altitudes superiores a 1800 

metros (art. 10), assim como em locais 

com inclinação entre 25º e 45º (art. 12);

g) é vedada a conversão de novas áreas 

para uso alternativo do solo, nas pro-

priedades com até 4 módulos fiscais 

que não tinham remanescentes de 

vegetação suficientes em 22 de julho 

de 2008 (art. 13, § 7º);

h) a possibilidade de computar APP no 

cálculo da RL não poderá implicar 

conversão de novas áreas para uso 

alternativo do solo (art. 16, I);

i) o regime de proteção da RL não se al-

tera nos casos de transmissão, a qual-

quer título, ou de desmembramento do 

imóvel rural (art. 19);

j) não é permitida a conversão de vege-

tação nativa para uso alternativo do 

solo no imóvel rural que possuir área 

abandonada (art. 29);

k) as obrigações relativas à RL são trans-

mitidas para o sucessor em caso de 

transferência do domínio ou posse do 

imóvel rural (art. 38);

l) a definição de áreas prioritárias para a 

compensação de RL deve buscar favo-

recer, entre outros, a recuperação de 

bacias hidrográficas excessivamente 

desmatadas, a criação de corredores 

ecológicos, a conservação de grandes 

áreas protegidas, a conservação ou re-

cuperação de ecossistemas ou espécies 

ameaçados (art. 38, § 7º);

m) estabelece normas para o controle do 

desmatamento, entre as quais a impo-

sição de sanções e embargos, além da 

divulgação de dados da propriedade 

embargada (art. 58).

* Leonardo Papp é doutorando em Direito 
Econômico e Socioambiental (PUC-PR), 
mestre em Direito Ambiental (UFSC) e 
professor de Direito Ambiental da Católica de 
Santa Catarina. (leonardo@papp.adv.br)
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VISÃO TÉCNICA

Estratégias

Novos conceitos da pecuária para

Apesar de a água ser um dos elementos 

essenciais para a vida, o ser humano nun-

ca se preocupou muito com a sua preser-

vação, em razão de sua aparente inesgo-

tabilidade. Porém, estudos têm indicado 

que um dos problemas mais críticos que 

a humanidade enfrentará nos próximos 

anos será a indisponibilidade de água. A 

consciência quanto à importância dessa 

substância, contudo, ainda não chegou 

ao cidadão comum e, tampouco, induziu 

ao estabelecimento de políticas públicas 

voltadas à sua conservação.

Preservar a água é um processo com-

plexo, pois depende, fundamentalmente, 

da conservação dos outros recursos 

naturais existentes no planeta. O com-

portamento da água em sua superfície, 

ou seja, como a fase terrestre do ciclo 

hidrológico se manifesta, é um reflexo 

direto das condições e do uso do local 

por onde ela emana. A alteração da pai-

sagem e a degradação do solo reduzem 

a produtividade de água e afetam sua 

disponibilidade e sua qualidade (Bossio 

et al, 2010).

preservação das bacias
 hidrográficas

Walter de Paula Lima* 

Vista aérea de área de produção: atividade 
agropecuária preserva a fonte da água, 
componente essencial da vida
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Quando o assunto é abordado, a maio-

ria das pessoas pensa apenas na “água 

visível”, ou seja, naquela que pode ser 

usada diretamente para os mais varia-

dos fins. E é justamente ela que está se 

esgotando. Poucos se dão conta de que o 

ciclo hidrológico é o sistema circulatório 

da biosfera, o qual proporciona a geração 

dos chamados serviços ambientais – 

fundamentais para a sobrevivência da 

humanidade. A diminuição da disponi-

bilidade de água está também afetando 

os processos ecológicos da biosfera, 

responsáveis pelos chamados serviços 

ambientais (Gordon et al, 2010).

Os serviços ambientais podem ser clas-

sificados em quatro categorias: 

a) produção: de alimentos, de grãos, de 

fibras, de carne etc.; 

b) regulação: controle de pragas, polini-

zação, clima; 

c) culturais: valores recreacionais, espi-

rituais e estéticos; 

d) suporte: processos ecológicos básicos, 

como formação do solo, proteção 

da superfície do solo e da infiltração 

pela cobertura vegetal, produção de 

oxigênio, absorção de gás carbônico, 

desnitrificação, dispersão de semen-

tes, polinização.

Mesmo com a implementação de 

práticas adequadas de manejo do solo 

que visam à produção agropecuária, 

não é tarefa fácil evitar o aumento do 

escoamento superficial e da erosão, que 

arrastam nutrientes, matéria orgânica 

e sedimentos para os cursos de água e 

lagos, alterando a qualidade da água e o 

funcionamento do ecossistema aquático. 

Nesse sentido, o chamado ecossistema 

ripário – resultado da interação da ve-

getação ciliar evolutivamente adaptada 

às áreas ribeirinhas saturadas – desem-

penha papel fundamental para o controle 

desses possíveis efeitos. Tal ecossistema 

tem, também, papel decisivo na perma-

nência da biota aquática. Desta maneira, 

a crise da água, principalmente quando 

se trata da diminuição da vazão e altera-

ção do regime de rios e ribeirões, da seca 

de córregos, assim como da alteração 

da qualidade da água – em grande parte 

causada pela manipulação da paisagem 

pelo homem –, tem muito mais implica-

ções para a saúde da biosfera como um 

todo do que para o abastecimento da 

população.

AGROPECUÁRIA X ÁGUA
Falar sobre a relação entre atividade 

agropecuária e água requer, evidente-

mente, muita responsabilidade e em-

basamento, já que dois componentes 

essenciais para a vida são o resultado 

dessa discussão: alimento e água. O tema 

fica ainda mais complexo em razão de 

a agricultura, principalmente pela irri-

gação, ser responsável por 70% de todo 

o consumo de água pela humanidade. 

Além disso, a manipulação da paisagem 

visando preparar a área para o desen-

volvimento da agricultura resulta em 

mudanças nos processos hidrológicos 

de superfície; isso reduz a produtivida-

de de água. Assim, uma carga maior de 

nutrientes, agroquímicos e sedimentos 

pode chegar aos cursos de água e, dessa 

forma, alterar sua qualidade (Figura 1).

VISÃO TÉCNICA

FIGURA 1. ÁREA DE TOPOGRAFIA ONDULADA COM PREPARO RECENTE PARA PLANTIO*

A atividade agropecuária ocupa cerca 

de 40% da superfície terrestre e a altera-

ção da paisagem – resultado da expansão 

da agricultura – foi, sem dúvida, um dos 

fatores responsáveis pela modificação 

do ciclo hidrológico, tanto em termos 

quantitativos quanto qualitativos (Gor-

don et al, 2011). Em termos quantitativos, 

o padrão da evapotranspiração global 

mudou, diminuindo nas áreas desmata-

das e aumentando em áreas irrigadas. O 

elevado uso consumptivo de água para a 

irrigação, por sua vez, reduz o fluxo dos 

rios e ribeirões. Já o aumento da erosão 

e a degradação da matéria orgânica do 

solo, ao longo dos ciclos de produção, 

tornam menor a escala de produtivi-

dade de água, principalmente devido à 

diminuição da infiltração, ao aumento 

do escoamento superficial e à redução 

da capacidade de seu armazenamento 

(Bossio et al, 2011). E parece inevitável a 

necessidade de aumento da área agrícola, 

previsto inclusive de ocorrer a uma taxa 

de 0,8% ao ano, o que equivaleria a um 

aumento do consumo de água da ordem 

de 30% a 40% até 2050 (Gordon et al, 2011); 

(Figura 2). 

*Os processos hidrológicos de superfície são alterados após alterações na paisagem. 
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Outro fator que também é muito im-

portante na avaliação dos efeitos das 

atividades agropecuárias sobre a água 

diz respeito ao planejamento da ocupa-

ção dos espaços produtivos da paisagem 

visando à produção agropecuária. Não é 

fácil tentar incutir a necessidade de prote-

ção das áreas ripárias onde há a presença 

da vegetação ciliar, que em nosso país, 

por força do novo Código Florestal, ficou 

restrita a uma largura arbitrária fixa e si-

métrica ao longo dos córregos e ribeirões, 

assim como ao redor de nascentes.

Mas na natureza a ocorrência dessas 

áreas, denominadas hidrologicamente 

sensíveis, não guarda nenhuma simetria, 

sendo função da heterogeneidade natu-

ral da paisagem, em termos de geologia, 

geomorfologia, solos e clima. Além disso, 

também pode haver áreas saturadas nas 

partes mais elevadas do terreno, e não 

apenas nas margens e cabeceiras dos 

cursos de água. Em ambos os casos, são 

áreas de descarga ou de afloramento dos 

fluxos subsuperficiais de água. Por essa 

razão, devem ser protegidas, e não dre-

nadas ou usadas. Nenhuma microbacia 

hidrográfica é exatamente igual à outra 

e, portanto, não há como estabelecer 

prescrições generalizadas para realizar 

seu mapeamento. Por outro lado, o bar-

ramento dos cursos de água, tão comum 

em áreas rurais, também é responsável 

pela ruptura da chamada conectividade 

hidrológica, ou seja, a propriedade que 

reflete a eficácia do fluxo de água entre os 

elementos do ecossistema, que, por sua 

vez, afeta a geração de serviços ambien-

tais (Creed et al, 2011); (Figura 3).

Assim, é necessário garantir a preser-

vação da água, a qualidade ambiental 

e a produção de alimentos – e estas 

são metas que têm de ser abordadas de 

forma integrada. Tratar cada uma sepa-

radamente causa conflitos e prejuízos 

para todos (Falkenmark & Folke, 2002). 

A água, em termos de suas demandas e 

funções, é o componente fundamental 

que possibilita relacionar o uso da terra 

(visando à produção) com os impactos 

ambientais decorrentes. Esse conceito 

deve ser a base para o planejamento 

de ações de manejo que busquem a 

sustentabilidade. Por exemplo, quando 

direciona-se melhor o uso da água, pro-

cedimento fundamental para a busca da 

agricultura sustentável, a degradação 

da área é evitada. Há estimativas de que 

cerca de 40% da área agrícola mundial 

encontram-se moderadamente degra-

dadas, enquanto que cerca de 9% estão já 

em forte estado de deterioração (Bossio 

et al, 2011). E a destruição da terra, como 

já afirmado, afeta tanto a produtividade 

agrícola quanto a disponibilidade de 

água (Figura 4).

FIGURA 2. ÁREA DESMATADA E TRANSFORMADA EM PASTAGEM*

FIGURA 3. CABECEIRA DE DRENAGEM DE UMA MICROBACIA EM UMA PROPRIEDADE RURAL*

*A expansão das fronteiras agropecuárias é responsável por mudanças na evapo-
transpiração, assim como nos processos hidrológicos de superfície.

*Já são visíveis os sinais de degradação hidrológica, resultado da destruição da vegetação ciliar 
e do uso intensivo pela pecuária
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DESAFIOS 
A sustentabilidade ocorre em diferentes 

dimensões e escalas. A conceituação 

proposta é fundamental para o estabe-

lecimento de estratégias sustentáveis 

de manejo agropecuário. Por exemplo, é 

essencial que a dimensão econômica da 

sustentabilidade, inerente à produção 

agropecuária, possa abranger também a 

dimensão ecológica. Nesse sentido, uma 

estratégia que vem ganhando apoio está 

relacionada com o chamado pagamento 

por serviços ambientais. Trata-se de polí-

tica pública questionável, no mínimo, por 

várias razões. A principal delas reside no 

fato de que ações isoladas – como reve-

getação da área ciliar – não são, por si só, 

garantia de inclusão de toda a dimensão 

ecológica envolvida na conservação am-

biental. Outro argumento diz respeito ao 

alcance do manejo sustentável que, por 

definição, requer mudanças de compor-

tamentos em diversos âmbitos, princi-

palmente culturais, o que é diferente de 

se remunerar uma boa ação.

A questão das escalas da sustenta-

bilidade tem papel importante nessa 

FIGURA 4.  ÁREA RURAL DEGRADADA*

discussão. Levando em conta a relação 

produção agropecuária e água, a Figura 

5 fornece uma visão prática dessas dife-

rentes escalas. A escala macro represen-

ta as imposições e limitações, naturais 

e legais, que devem nortear o estabe-

lecimento de um sistema de produção 

agropecuária. No outro extremo, há a 

escala micro, que é a própria unidade 

de produção, a propriedade rural, onde 

as ações de manejo são implementadas. 

No meio é representada a escala da mi-

crobacia hidrográfica, unidade natural 

da paisagem. A microbacia é a escala da 

água. As imposições naturais determi-

nam sua estrutura e seu funcionamento 

hidrológico, ao mesmo tempo em que as 

imposições legais, como a das Áreas de 

Preservação Permanentes (APPs), visam 

a protegê-la. Do outro lado, as conse-

quências das ações de manejo visando 

à produção agropecuária, conforme já 

comentado, podem afetá-la tanto em 

termos de diminuição do fluxo de água, 

quanto de alteração da qualidade e dos 

serviços ambientais.

Assim, a microbacia constitui a base 

sólida para o estabelecimento de estraté-

gias sustentáveis de manejo, pois permite 

estabelecer práticas sustentáveis de ma-

nejo adaptadas às especificidades locais. 

Pela mesma razão, possibilita, também, 

a materialização do conceito de manejo 

integrado, conforme ilustra a Figura 6 

(adaptada de Falkenmark & Folke, 2002). 

Em cada microbacia, as fontes de água 

são as chuvas, que podem ser dissipadas 

em “água verde”, ou evapotranspiração, 

que faz as plantas crescerem e possibilita 

a produção agropecuária, e “água azul”, 

que é a água superficial, visível e respon-

sável por abastecer a humanidade e gerar 

os serviços ambientais. O manejo susten-

tável tem necessariamente de manter o 

equilíbrio entre estes dois fluxos de água.

* Walter de Paula Lima é professor titular 
permissionário LCF USP/ESALQ (wplima@
esalq.usp.br). 
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*A destruição da terra pode ser evitada com correto manejo da água, fundamental na busca da agropecuária sustentável
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FIGURA 5. ESCALAS DA SUSTENTABILIDADE HIDROLÓGICA*
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FIGURA 6. BALANÇO HÍDRICO DA MICROBACIA HIDROGRÁFICA*

* O manejo sustentável busca o equilíbrio entre os fluxos de “água verde” e “água azul”. 
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Vantagens

Reserva Legal pode ser boa
 oportunidade de negócios 

em propriedades rurais
Pedro Henrique Santin Brancalion, Edson José Vidal da Silva e Carine Klauberg*

Diante dos recentes debates sobre as 

mudanças no Código Florestal, a Reserva 

Legal (RL) tem sido frequentemente clas-

sificada como um ônus para o produtor, 

uma obrigação que não lhe trará nada 

em troca, exceto a regularização legal. 

Apesar dos desafios para consolidar 

o manejo da RL como opção econô-

mica, já existem inúmeros exemplos 

que apontam essa possibilidade. Neste 

artigo, serão apresentados alguns deles 

evidenciando que o percentual da pro-

priedade rural a ser destinado como RL 

não implica necessariamente perda de 

áreas produtivas.

VISÃO TÉCNICA

Reserva florestal ao lado de área agricultável: 
rendimentos de atividades florestais podem 
ser, em alguns casos, maiores que de ativida-
des agropecuárias

JOÃO LUÍS F. BATISTA
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Nenhuma propriedade agrícola é for-

mada exclusivamente por áreas aptas 

para a agropecuária, principalmente em 

se tratando de culturas que envolvam a 

colheita mecanizada. No caso de culturas 

agrícolas anuais e perenes, a totalidade 

de áreas aptas para cultivo normalmen-

te não ultrapassa 70% da propriedade 

agrícola. Assim, se for considerada a 

demanda de área para o cumprimento do 

atual Código Florestal (com exceção da 

Amazônia Legal), representada por 20% 

de RL e aproximadamente 10% de Áreas 

de Preservação Permanente, verifica-se 

que cumprir a RL não seria um obstáculo 

tão grande se houvesse um planejamento 

racional de uso e ocupação do solo.

Ao avaliar essa questão em mais de 

500 mil ha de usinas sucroalcooleiras do 

estado de São Paulo, onde o cenário para 

o cumprimento da lei é mais drástico, a 

recomposição da RL resultaria no deslo-

camento médio de apenas 6,4% de áreas 

cultivadas com cana-de-açúcar, ao invés 

de 20% (Brancalion & Rodrigues, 2010). Em 

se tratando de áreas em uso pela silvicul-

tura ou pecuária, a situação é ainda mais 

favorável para o cumprimento do código. 

Se fosse conduzida uma avaliação mais 

rigorosa, certamente mais áreas seriam 

abandonadas por problemas de inapti-

dão agrícola e poderiam ser recompostas 

no processo de adequação ambiental. 

Embora o cumprimento da RL possa não 

deslocar áreas de produção agrícola, é 

preciso também avaliar se o uso susten-

tável delas constitui uma opção rentável 

para o produtor rural.

No caso do manejo de remanescentes 

de vegetação nativa, as perspectivas 

são muito favoráveis, e ressalta-se a 

importância socioeconômica do manejo 

da floresta. Para a Amazônia Legal, é 

permitida a exploração de madeira nativa 

na RL de até 30 m³ de toras/ha, no caso 

de ciclos mínimos de 35 anos, e de 10 m³ 

de toras/ha, com ciclos de 10 anos (IN nº 

05/06). A madeira gerada na RL pode ser 

tanto utilizada para suprir as demandas 

da propriedade como para gerar renda. 

Considerando os valores médios apli-

cados para madeira em tora e madeira 

serrada na Amazônia Legal, verifica-se 

que as possibilidades de uso econômico 

da RL são bastante atrativas, e poderiam 

ser mais bem exploradas caso a RL fosse 

respeitada, conforme indica a Tabela 1.

Quando comparados aos rendimentos 

de outras atividades atualmente esta-

belecidas, muitas das quais são ilegais 

do ponto de vista ambiental, os lucros 

provenientes de atividades florestais 

podem ser maiores. Além disso, são ativi-

dades que se mantêm ao longo do tempo, 

diferentemente do uso de pastagens 

extensivas em várias regiões amazônicas, 

as quais não sustentam níveis satisfató-

rios de produtividade pouco tempo após 

a conversão da área. Afora a madeira, 

os chamados produtos florestais não 

madeireiros são outra opção atrativa e 

participam ativamente da economia de 

muitas famílias rurais no Norte do país.

RL: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS
Cerca de 98% da produção de frutos do 

açaí são oriundos da atividade extrati-

vista em florestas. Com a adoção de boas 

práticas de manejo, o açaí-do-amazonas 

(Euterpe precatoria) pode produzir de 6 

mil a 10 mil kg de frutos/ha/ano, tendo de 

200 a 500 plantas/ha. Para o açaí-do-pará 

(Euterpe oleracea), a produção pode va-

riar de 6 mil a 12 mil kg de frutos/ha/ano, 

com 300 a 500 plantas/ha. Considerando 

que a lata com 14 kg de frutos é vendida 

hoje entre R$ 18,00 e R$ 40,00, verifica-se 

que essa é uma ótima atividade econômi-

ca. Embora o manejo do açaí seja concen-

trado nas várzeas, já existem variedades 

de sequeiro que podem ser usadas em 

modelos de recomposição da RL. No 

caso da castanha-do-brasil (Bertholletia 

excelsa), que tem uma ocorrência de 1 a 

5 árvores por hectare, a produção por 

árvore é de cerca de 30 kg, sendo este 

um dos produtos mais valorizados da 

floresta, atingindo de R$ 2,50 a R$ 5,00 

por litro dessa semente com casca. A pu-

punha (Bactris gasipaes) é outra espécie 

de interesse, podendo produzir de 4 a 10 

t de frutos/ha, que são vendidos na faixa 

de preço entre R$ 10,00 e R$ 25,00 por kg. 

Além de outros produtos alimentícios 

de relevância na economia regional, 

como o cupuaçu (Theobroma grandiflo-

rum) e o taperebá (Spondias mombin), 

a Floresta Amazônica oferece inúmeras 

possibilidades de aproveitamento de 

plantas medicinais, tais como a andiroba 

(Carapa guianensis), o breu (Protium sp.) 

e a copaíba (Copaifera spp.), que estão 

cada vez mais despertando o interesse 

de empresas nacionais e internacio-

nais. Todas essas oportunidades de uso 

econômico, sem falar nas modalidades 

de pagamento por serviços ambientais, 

como a venda de créditos de carbono, 

são possíveis na RL, mas deixam de ser 

uma opção quando ocorre a conversão de 

áreas para uso alternativo do solo, como 

pode ser observado na Figura 1.

Apesar de o manejo da RL em frag-

mentos remanescentes ser especial-

mente recomendado para a Amazônia, 

outros biomas, como o Cerrado, também 

apresentam ótimas oportunidades de 

negócios. Por exemplo, a exploração de 

TABELA 1. PREÇOS MÉDIOS (R$/M³) POR CLASSE DE VALOR ECONÔMICO DE MADEIRAS EXPLO-
RADAS NA AMAZÔNIA LEGAL, 2009*

Forma de comercialização Alto valor Médio valor Baixo valor Valor Médio

 econômico econômico econômico

Madeira em tora 283 173 130 195

Madeira serrada 1090 658 517 754

Fonte: Adaptado de Pereira et al. (2010). 
* Taxa de conversão: US$ 1,00 = R$ 1,60.
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pequi em Goiás pode apresentar margem 

bruta superior à da soja (Sant’Anna, 2011). 

Para exemplificar, em áreas onde há 10 

pequizeiros/ha, o proprietário poderá 

ter uma margem bruta de R$ 200,00 a R$ 

600,00 por hectare. No mesmo período 

e região, a margem bruta para a soja foi 

de R$ 430/ha/ano (Sant’Anna, 2011). Além 

do pequi, há ainda quase 60 espécies de 

fruteiras nativas usadas pela população, 

que poderiam vir a ter uso econômico e 

ser comercializadas. Assim, existem inú-

meras oportunidades de negócios em se 

tratando do manejo da RL na propriedade 

rural, mas são poucos os projetos que 

aproveitam hoje esse potencial. Com 

o avanço da pesquisa, novas espécies 

passarão a ter uso na indústria, e a ex-

ploração de espécies nativas na RL será 

ainda mais vantajosa, superando, em 

muitos casos, os sistemas de produção 

agropecuária.

SUSTENTABILIDADE NA RL
No entanto, tais opções de manejo de 

remanescentes nativos podem não ser 

viáveis em regiões do país onde a degra-

dação foi mais intensa, predominando 

fragmentos florestais pequenos e frágeis 

ecologicamente. Nesse contexto, há uma 

demanda maior pela recomposição da RL. 

Mesmo nessa situação, já existem mode-

los econômicos de uso da RL em recupe-

ração que oferecem ótimas perspectivas 

de retorno financeiro ao produtor, como 

no caso da área retratada na Figura 2.

Por exemplo, a implantação de mode-

los voltados à exploração madeireira de 

espécies nativas pode apresentar uma 

margem bruta de mais de R$ 350,00/ha/

ano (Fasiaben, 2010), contra os usuais R$ 

150,00/ha/ano obtidos com pastagens ex-

tensivas e pouco tecnificadas – ocupação 

predominante de áreas de baixa aptidão 

agrícola. Dada a escassez crescente de 

madeira nativa no mercado devido à 

redução do desmatamento na Amazônia 

e ao aumento da demanda interna, a 

produção de madeira nativa na RL – via 

recomposição ou manejo – será uma 

atividade cada vez mais vantajosa, mais 

até do que vários sistemas de produção 

agropecuária. No estado de São Paulo, 

por exemplo, há um decreto estadual 

que regulamenta o uso temporário de 

eucalipto intercalado com espécies 

nativas para a recomposição da RL. Só 

a colheita de eucalipto nesse sistema 

poderia render ao produtor cerca de R$ 

3.500,00/ha de lucro líquido ao final de 

um ciclo de produção de sete anos. Esse 

valor poderia ajudar a cobrir os custos 

com a implantação do projeto, já que o 

plantio de eucalipto é mais barato que o 

de espécies nativas, e a exploração pos-

terior de produtos florestais madeireiros 

FIGURA 1. POSSIBILIDADES DE MANEJO SUSTENTÁVEL DA RESERVA LEGAL NA AMAZÔNIA*

 

VISÃO TÉCNICA

*São inúmeras as atividades que possibilitariam retorno econômico satisfatório ao produtor rural, mas o processo 
predatório de conversão de florestas para uso alternativo do solo tem desperdiçado esse potencial em troca de 
lucros rápidos e insustentáveis no tempo.
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e não madeireiros de espécies nativas, 

bem como o pagamento por serviços 

ambientais, comporiam o lucro da RL. 

Contudo, tais modelos econômicos de 

recomposição da RL não podem se des-

vincular de sua função de conservação 

da biodiversidade (Metzger, 2010), o que 

poderia ser comprometido pelo uso per-

manente de espécies exóticas, tal como 

proposto muitas vezes.

Além das vantagens econômicas diretas, 

obtidas por meio do manejo sustentável 

dos recursos naturais, a RL apresenta inú-

meras vantagens para a propriedade rural 

que nem sempre são facilmente mensurá-

veis. Por exemplo, a produção da maioria 

das culturas agrícolas é dependente, ou se 

beneficia da atividade de agentes poliniza-

dores, os quais habitam os remanescentes 

de vegetação nativa e usam as áreas agrí-

colas para coleta de pólen e néctar. Além 

desses agentes, há também inúmeros 

inimigos naturais de pragas agrícolas que 

habitam esses remanescentes prestando 

serviços ambientais que, se mensurados, 

resultariam na economia de muito di-

nheiro na compra de defensivos químicos. 

Assim, muitas das vantagens da RL não são 

nem conhecidas pelos produtores rurais, 

apesar de fundamentais para a produtivi-

larização ambiental e uso sustentável dos 

recursos naturais sob sua tutela. Mudar a 

legislação não resolve esse desafio.

* Pedro Henrique Santin Brancalion  
(pedrob@usp.br) e Edson José Vidal da 
Silva (edson.vidal@usp.br) são professores 
do Departamento de Ciências Florestais da 
USP/ESALQ, e Carine Klauberg (klauberg@
hotmail.com) é graduanda do Programa de 
Pós-Graduação em Recursos Florestais da 
USP/ESALQ.
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FIGURA 2. REFLORESTAMENTO DE ESPÉCIES NATIVAS VISANDO À EXPLORAÇÃO MADEIREIRA; QUATRO ANOS DE PLANTIO; CAMPINAS, SP* 

dade de suas culturas de interesse.

Assim, uma estratégia promissora para 

estimular o cumprimento do Código Flo-

restal é o fomento do manejo sustentável 

da RL em áreas com ainda grandes esto-

ques de ecossistemas nativos, como em 

várias partes da Amazônia e do Cerrado, 

e a viabilização de modelos econômicos 

de recomposição da RL para as demais 

partes do país, agregando múltiplas 

alternativas de geração de renda. Trata-

-se de resgatar os objetivos inicialmente 

propostos para a RL, os quais foram des-

caracterizados com o tempo. No entanto, 

isso só será atingido com mais pesquisa 

aplicada, políticas públicas, linhas de 

financiamento adequadas, desenvol-

vimento de mercados e envolvimento 

dos órgãos ambientais e de extensão 

agropecuária. É preciso também não só 

descobrir as vantagens da RL – muitas 

das quais já são plenamente conhecidas 

pela ciência –, mas também divulgá-las 

de forma mais efetiva aos agricultores. 

Diante desse desafio, é imprescindível 

que os produtores rurais, no papel de ver-

dadeiros gerentes dos recursos naturais, 

sejam envolvidos nesse processo não só 

pelas obrigações impostas pela lei, mas 

também por políticas de incentivo à regu-

* Dadas as perspectivas mais favoráveis de retorno econômico dessa atividade em comparação com a pecuária extensiva, o proprietário optou 
por converter toda a área de pastagem em reflorestamentos comerciais de espécies nativas.
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Planejamento

A adequação das propriedades 
agrícolas ao novo Código

VISÃO TÉCNICA

A reforma do Código Florestal reflete cin-

co desafios importantes para o Brasil: (I) 

criar uma nova lei florestal que acabe com 

a insegurança jurídica do Código Florestal 

atual e equilibre produção e conservação; 

(II) incentivar a regularização dos pro-

dutores agrícolas; (III) criar um cadastro 

com informações sobre áreas produtivas 

e áreas de vegetação nativa e utilizá-lo 

como ferramenta de gestão de uso da ter-

ra; (IV) diferenciar e regular o uso agrícola 

e urbano da terra; e (V) tornar a nova lei 

uma ferramenta efetiva de combate ao 

desmatamento ilegal.

 O objetivo do presente artigo é ana-

lisar o papel da adequação das proprie-

dades agrícolas no novo Código Florestal 

Brasileiro. Partindo-se do princípio de 

que o Código atual é extremamente 

rigoroso em pontos como cumprimen-

to da Reserva Legal, e que padece de 

questionamentos jurídicos decorrentes 

das alterações legais ocorridas desde 

1965, é válido considerar que a regula-

rização ambiental das propriedades é 

uma meta central para a nova lei. Em 

grande medida, por conta desse cenário 

de insegurança, a tentativa de fomentar 

a adequação ao Código e coibir o des-

matamento com base nas sanções pela 

não averbação da Reserva Legal (RL) 

(Decretos 6.514/2008 e 6.686/2008), 

como multas diárias por hectare, não 

logrou êxito.

REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADES
A adoção de uma nova lei estabelecerá 

as regras que deverão ser cumpridas nas 

propriedades privadas quanto às Áreas 

de Preservação Permanente (APPs) e 

à Reserva Legal. Paralelamente, será 

preciso definir os Programas de Regu-

larização Ambiental (PRAs), que serão 

aprovados pela União e pelos estados, 

bem como criar um cadastro ambiental 

– Cadastro Ambiental Rural (CAR). Essa 

será a base para a regularização, que, 

na prática, é um voto de confiança aos 

produtores, a fim de definitivamente 

reorganizar a adequação ambiental das 

propriedades. O texto, aprovado pelo 

Área de reflorestamento: propriedades rurais deverão se adequar ao novo Código Florestal

JOÃO LUÍS F. BATISTA

Florestal brasileiro
Rodrigo C. A. Lima*
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Congresso Nacional em 24 de maio de 

2011, mantém os requisitos mínimos da 

RL: 80% em áreas de florestas na Amazô-

nia Legal; 35% no Cerrado; 20% nas demais 

áreas do país. O que deverá mudar é a 

forma para cumprir com a RL, visto que 

o proprietário poderá: 

a) recompor a área na propriedade; 

b) permitir a regeneração natural; 

c) fazer a compensação por área equiva-

lente dentro do mesmo bioma, prefe-

rencialmente em áreas prioritárias (de 

acordo com parâmetros definidos pela 

União e pelos Estados); 

d) adquirir Cota de Reserva Ambiental (tí-

tulo que representa área de vegetação 

nativa sob regime de servidão, área de 

RL que exceda os limites mínimos ou 

área protegida na forma de Reserva 

Particular do Patrimônio Nacional); 

e) arrendar área sob o regime de servidão 

ambiental ou RL; 

f) contar a APP para o cálculo da RL, 

sendo proibida a conversão de novas 

áreas para uso alternativo.

Quanto às APPs, o texto aprovado 

na Câmara e o Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania do Se-

nado (CCJ), publicado no dia 30 de agosto, 

reconhece a continuidade das atividades 

agrossilvopastoris, ecoturismo e turismo 

rural nas áreas consolidadas até 22 de 

julho de 2008 e atrela a regularização à 

aprovação dos Programas de Regulariza-

ção Ambiental (PRA) pela União e pelos 

Estados. Dessa forma, espera-se que a 

União aprove um PRA com as regras gerais 

para a regularização, podendo os Estados 

adotar planos mais detalhados, desde que 

não extrapolem as regras da União.

Para o setor agropecuário, isso significa 

que atividades desenvolvidas em APPs 

podem continuar a ser praticadas até 

que os PRAs estabeleçam regras de como 

deverá ser a regularização. Vale notar 

que, embora haja muitas críticas quanto à 

autorização para uso das APPs já desma-

tadas, é bastante provável que nem todas 

as atividades sejam reconhecidas. Isso 

deverá gerar a obrigação de recompor as 

APPs em muitos casos, de acordo com os 

limites mínimos previstos no Artigo 4º do 

texto. Vale destacar que há uma clareza 

muito grande quanto à necessidade de 

regularizar a produção de café, maçãs, 

uvas e arroz, quando não representem 

áreas de risco em APPs, e isso deverá ser 

endereçado no Congresso Nacional.

CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)
Partindo-se das regras para RL e APPs, 

mesmo sabendo que haverá exceções 

que não obrigarão a recuperação, é 

preciso que o novo Código defina com 

clareza como será o cadastro ambiental. 

A ideia é reunir informações sobre a 

propriedade, áreas de vegetação nativa 

(RL, APPs, remanescentes), áreas produ-

tivas – o que permitiria criar uma base de 

dados para monitorar o desmatamento 

e a adequação das propriedades, fazer 

planejamento ambiental e econômico, 

dentre outras funções.

O texto aprovado na Câmara prevê que 

o CAR será instituído no âmbito do Siste-

ma Nacional sobre Informações de Meio 

Ambiente do Ministério do Meio Ambien-

te (Sinima/MMA), e será obrigatório para 

todas as propriedades e posses rurais. 

Os requisitos essenciais para o CAR são:

a) identificação do proprietário ou pos-

suidor rural; 

b) comprovação da propriedade ou posse; 

c) identificação do imóvel por meio de 

planta e memorial descritivo, con-

tendo a indicação das coordenadas 

geográficas com pelo menos um ponto 

de amarração do perímetro do imóvel, 

com informações sobre remanescentes 

de vegetação nativa, das APPs, da RL e 

das áreas consolidadas. 

O Órgão Ambiental competente ou ins-

tituição habilitada será responsável pelo 

levantamento das informações relativas 

à identificação do imóvel e localização 

da RL, sendo que nas pequenas proprie-

dades ou posses rurais familiares será 

necessário apenas comprovar a posse ou 

a propriedade, ter dados do proprietário 

ou possuidor e apresentar um croqui in-

dicando o perímetro do imóvel, as APPs e 

remanescentes de RL. Há consenso entre 

produtores rurais, ambientalistas e ór-

gãos do governo acerca da importância de 

se criar um cadastro nos moldes do CAR. 

Na prática, um cadastro dessa natureza 

é essencial para permitir não somente a 

reunião de informações ambientais sobre 

as propriedades agrícolas, mas, principal-

mente, para servir como ferramenta de 

combate ao desmatamento ilegal, além de 

ajudar no monitoramento da adequação 

em relação às regras que o novo Código 

trará. Um ponto a ser amadurecido 

quanto ao CAR é sua possível vinculação 

ao Cadastro Nacional de Imóveis Rurais 

(Cnir), que deve ser feito pelos proprie-

tários ou possuidores junto ao Instituto 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

Isso porque para poder vender, transferir, 

hipotecar ou arrendar uma área é requi-

sito essencial apresentar o Certificado 

de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), que 

reúne informações sobre o imóvel. 

A Lei 10.267 de 2001 trouxe aprimo-

ramentos para o Cadastro Nacional de 

Imóveis Rurais (Cnir) e conta com infor-

mações como: localização do imóvel, suas 

características, nome e nacionalidade 

do detentor, denominação do imóvel, 

dados sobre RL e conservação de áreas 

com vegetação nativa. Teoricamente, os 

proprietários são obrigados a informar 

alterações em relação à área, titularidade, 

bem como casos de preservação, conser-

vação e proteção dos recursos naturais. 

Por sua vez, os cartórios de registro de 

imóvel são obrigados a informar ao INCRA 

quaisquer alterações, o que na prática 

retroalimentaria o sistema, permitindo 

que o banco de dados fosse sempre atuali-

zado. Tendo em vista que o cadastro exige 

georreferenciamento geodésico e permite 

informações precisas e detalhadas sobre 

o imóvel, pode-se argumentar que o CNIR 

seria uma boa base de referência sobre as 

áreas agrícolas, inclusive a respeito de as-

pectos ambientais. Na prática, porém, há 

imperfeições no cadastro, e a informação 

quanto à RL é bastante falha, o que se jus-
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tifica em parte pelo fato de que é preciso 

ter a RL averbada. 

Considerando-se que o § 2º do Artigo 

30 do Código aprovado na Câmara prevê 

que o cumprimento do CAR não exime a 

obrigação de fazer o Cnir, é válido refletir 

até que ponto não há sobreposição entre 

os dois cadastros – um nas mãos do IN-

CRA e outro nas mãos do Ministério do 

Meio Ambiente – e de que forma pode-

riam interagir a fim de otimizar recursos 

e maximizar benefícios? 

O fato de o Cnir exigir georreferencia-

mento geodésico e de o CAR requerer 

memorial descritivo com um ponto de 

amarração denota uma dissonância que 

precisa ser resolvida. Tendo em vista 

que as autoridades ambientais deverão 

aprovar a localização da RL, seria interes-

sante haver maior precisão nos moldes 

do georreferenciamento, mesmo que 

não o geodésico. Isso contribuiria para o 

monitoramento do desmatamento e a ve-

rificação da recuperação ou regeneração 

das áreas, que deverão ser formalizadas 

de acordo com os PRAs e os Termos de 

Adesão e Compromisso (TACs).

O Parecer da CCJ, vale citar, prevê que 

um ato do Poder Executivo poderia regu-

lar melhor o assunto, considerando, por 

exemplo, um entendimento entre os Minis-

térios do Meio Ambiente, da Agricultura, 

do Desenvolvimento Agrário e da Justiça. 

PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO 
AMBIENTAL (PRAS)
Como os PRAs deverão trazer as regras 

para a regularização e detalhes princi-

palmente quanto às APPs, é natural que 

muitos proprietários aguardem sua pu-

blicação para se regularizar. No entanto, 

é válido notar que, apesar de o texto do 

Código aprovado não tocar nessa ques-

tão, não é preciso aguardar os PRAs para 

buscar cumprir com as regras da RL. Teo-

ricamente, uma vez aprovado o Código e 

implementado o CAR ou outra forma de 

cadastro ambiental, será possível buscar 

regularizar as propriedades uma vez que 

a maioria das regras serão trazidas pelo 

próprio Código, ficando o detalhamento 

da regularização das APPs para os PRAs. 

Considerando que será possível com-

pensar a RL, e que seguir o Código Flores-

tal é uma necessidade para muitos pro-

dutores e empresas agrícolas, é natural 

imaginar que haverá uma movimentação 

neste sentido tão logo a lei seja aprovada. 

A adesão a um PRA exigirá a inscrição 

no CAR, reforçando ainda mais a ideia 

de que o cadastro ambiental precisa ser 

regularmente atualizado para não perder 

a fidelidade entre os dados inicialmente 

fornecidos e possíveis ações ligadas à 

regularização. Vale mencionar ainda o 

papel que os TACs terão na adequação 

ambiental, na medida em que os detalhes 

sobre a regularização de cada proprie-

dade serão formalizados por meio desse 

instrumento firmado entre o produtor 

e o órgão ambiental competente. O TAC 

suspenderá a cobrança de multas, mas 

exigirá ações de recuperação ou com-

pensação, desobrigando o proprietário 

do pagamento somente se cumprir com 

as obrigações assumidas. 

BENEFÍCIOS DA ADEQUAÇÃO 
AMBIENTAL
Partindo-se do pressuposto de que a 

regularização ambiental é um anseio da 

maioria dos produtores, a aprovação 

do novo Código se tornará o ponto de 

partida para uma nova configuração do 

uso da terra no Brasil. A adequação das 

propriedades e posses ao Código Flores-

tal é uma questão central para muitos 

produtores, pois se trata do cumprimento 

da lei. Além disso, o acesso a crédito, 

a regularização da propriedade e o fim 

de multas e da insegurança jurídica são 

fatores essenciais para a agricultura. Pa-

ralelamente, a possibilidade de cumprir 

critérios de certificação e aprimorar a 

sustentabilidade da produção são fatores 

indiretamente relevantes.  

Na medida em que a recuperação das 

APPs e recuperação ou compensação da 

RL ganhem aplicabilidade, os benefícios 

ambientais da conservação dessas áreas 

deverão agregar valor à produção agrí-

cola, seja em termos da produção como 

em preservação da água, carbono, bio-

diversidade. Apesar de o pagamento por 

esses serviços ambientais ainda não ser 

uma realidade concreta, o próprio Código 

deverá trazer delineamentos iniciais so-

bre esses temas, o que é muito relevante 

tendo em vista que nas propriedades 

brasileiras a produção é integrada à 

conservação de vegetação nativa. 

A partir de um passivo de RL de 42 mi-

lhões de hectares (Sparovek et al., 2011) e, 

partindo-se do princípio de que a compen-

sação ocorreria no mesmo Estado, é pos-

sível estimar que os benefícios em termos 

de redução de emissões de gases de efeito 

estufa chegariam a 9,5 bilhões de ton/CO² 

equivalente, considerando somente os 

estoques de carbono florestais – o  que 

aumentaria se os estoques de carbono no 

solo fossem contados (Lima; Antoniazzi, 

2011). E é essencial destacar que a compen-

sação poderá recair somente sobre áreas 

além das APPs e da RL, o que significa que 

protegerá vegetação nativa que poderia 

ser legalmente desmatada. 

Espera-se que a aprovação do novo Có-

digo crie as bases para a regularização am-

biental, essencial não somente para acabar 

com a criminalização dos produtores, 

mas para permitir que o Brasil tenha uma 

fotografia detalhada das áreas produtivas 

e das áreas de floresta em áreas privadas. 

Dessa forma, o país poderá ter uma gestão 

eficiente sobre uso da terra.

*Rodrigo C. A. Lima é advogado, gerente-
geral do Instituto de Estudos do Comércio 
e Negociações Internacionais (Icone) 
e pesquisador da RedeAgro (rlima@
iconebrasil.org.br).
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VISÃO TÉCNICA

Benefícios

Caminhos e escolhas na revisão
 do Código Florestal: quando 

a compensação compensa?

É possível pensar na sustentabilidade 

como um caminho em que todas as esco-

lhas consideraram a possibilidade de se 

contribuir para uma sociedade igualitária, 

em que haja promoção de benefícios para 

a natureza e respeito ao próximo. Sendo 

assim, as “coisas” – sejam elas materiais, 

processos, pessoas ou acontecimentos 

–, não podem mais ser definidas como 

sustentáveis, não-sustentáveis ou mais ou 

menos sustentáveis, e a sustentabilidade 

passa a não ter características próprias 

(intrínsecas). O que importa é o caminho 

percorrido (extrínseco), até algo se mate-

rializar, tomando sua forma final ou aquela 

que tenha no momento da análise. Então, o 

caminho, este sim, é ou não é sustentável.

Outra possibilidade desta definição é 

permitir distinguir, claramente, a função 

de valor. Exemplo: a ciência consegue 

responder, sem muita dificuldade, às 

funções das florestas (ou serviços ambien-

tais, como alguns preferem). A vegetação 

natural é importante na conservação da 

biodiversidade e para a água, ajuda a man-

ter o clima relativamente calmo, auxilia na 

preservação do solo, entre muitos outros 

benefícios. Para cada uma delas, a ciência 

oferece números, modelos, teorias, pos-

tulados, leis e explicações, seguindo seus 

métodos e modos de agir. Isto descreve 

funções, que são intrínsecas aos objetos 

relacionados. Pela definição, nada disso 

está ligado à sustentabilidade, que entra 

em cena no momento em que uma escolha 

foi feita ao longo de um caminho, ou seja, 

atribuiu-se valor à função. Esta escolha 

pondera a função, decide se ela é ou não 

importante, ou o quanto ela é considerá-

vel. A escolha não faz parte da função, e 

quem faz as escolhas não é (e não deve 

ser) a ciência, ou seus atores, os cientistas. 

Mas o caminho da escolha pode ou não 

ser sustentável. O processo de revisão do 

atual Código Florestal em curso no Poder 

Legislativo será analisado neste artigo, 

Gerd Sparovek*
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abordando os seguintes pontos: 

I) a definição de sustentabilidade como 

caminho (busca); 

II) a diferenciação de aspectos ligados às 

escolhas daqueles ligados às funções; e 

III) a possibilidade de compensação da 

Reserva Legal fora das propriedades.

ESCOLHAS À FRENTE
Na definição da sustentabilidade como um 

caminho em que todas as escolhas con-

sideraram a possibilidade de contribuir 

para uma sociedade igualitária (ou pelo 

menos justa), tendo em vista a promoção 

de benefícios para a natureza e o respeito 

ao próximo, quatro pilares são claros: 

I) o respeito ao próximo, representando 

a ética; 

II) a sociedade igualitária, já atribuindo 

uma meta ao pilar que é mais justo ao 

coletivo dos Humanos; 

III) os benefícios para a natureza, que re-

forçam a ideia de que não basta ou não 

é possível garantir os recursos para 

as gerações futuras – o importante é 

melhorar sempre, independentemente 

de como a natureza se encontra –; e 

IV) consideraram a possibilidade, sinteti-

za os esforços necessários, sejam eles 

econômicos, gerenciais, culturais ou de 

mudança paradigmática. Este último 

pilar geralmente é apresentado como 

sendo a viabilidade.

O pilar da ética, provavelmente, é o 

mais bem resolvido. A discussão está 

ocorrendo no Poder Legislativo. Definin-

do sustentabilidade como caminho, esta 

é a via a ser seguida na democracia. As 

imperfeições, que certamente existem, 

não são da escolha do caminho, mas 

decorrem das imperfeições do Poder 

Legislativo em si – e, no caso específico, 

mais provavelmente da democracia como 

um todo. As imperfeições vêm da falta de 

competência em compreender um tema 

de elevada complexidade, da suscep-

tibilidade de os representantes eleitos 

defenderem ideias de grupos de interesse 

ao invés de considerarem a maioria. Não 

importa o tamanho da lista, o caminho foi 

correto no sentido ético. Caso o resultado 

não seja bom, o que precisa ser apri-

morado é o Poder Legislativo, o regime 

democrático, a sociedade como um todo.

A questão social, isoladamente, preser-

va o aspecto positivo mais importante. A 

responsabilidade sobre a conservação 

da vegetação natural continua dividida 

entre os caráteres privado e público. Isto 

se justifica plenamente. Dos 537 Mha de 

vegetação natural do Brasil apenas 170 

Mha estão em áreas públicas de proteção 

integral (unidades de conservação e/

ou terras indígenas). Transferir maior 

responsabilidade ao setor Público pode 

acarretar dificuldades, pois a criação de 

unidades de conservação é um processo 

lento, burocrático e envolve elevados 

investimentos e boa parte da vegetação 

natural existente fora das unidades 

de conservação está contida em áreas 

pequenas e muito fragmentadas. Isto é 

mais frequente nas regiões em que sua 

ocorrência é limitada, situação na qual a 

necessidade de conservação é reforçada. 

A estratégia de criação de unidades de 

conservação não é eficiente nesta situ-

ação, mas efetiva quando as áreas são 

grandes e contínuas, e não é possível 

fazer uma abordagem de unidades de 

conservação em áreas pequenas, não 

conectadas e fragmentadas.

Além disso, como estratégia, a criação 

de unidades de conservação é incom-

patível com a exploração econômica 

da área conservada. Apenas quando 

a vegetação natural em propriedades 

agrícolas é conservada que a exploração 

econômica é possível. Diversas opções de 

exploração de baixo impacto ambiental, 

compatíveis com a situação de Reserva 

Legal, já são conhecidas e adotadas 

pelos proprietários de terras agrícolas. 

Estudos recentes e a experiência de 

alguns agricultores pioneiros demons-

tram que nas Reservas Legais explora-se 

economicamente, dentre outros: i) o 

potencial madeireiro de espécies nativas 

em manejo sustentável; ii) consorciação 

em sistemas agroflorestais de diversos 

cultivos e criações nos estágios iniciais da 

regeneração; iii) apicultura; iv) extração 

de produtos florestais não madeireiros 

das espécies nativas. Associar a conser-

vação com usos produtivos pode reduzir 

o impacto econômico dos benefícios 

para a natureza, o que é extremamente 

interessante no contexto social e na via-

bilidade. Os maiores problemas estão nos 

últimos dois pilares, os benefícios para a 

natureza e a certeza de que as possibili-

dades existentes foram adequadamente 

consideradas nas escolhas.

DIFERENÇA ENTRE APP E RL
As Áreas de Preservação Permanente 

(APP) são geograficamente localizadas, 

ou seja, definidas pela proximidade de 

um curso de água, declividade elevada, 

topo de morro ou altitude extrema. As-

sim, as posições geograficamente defini-

das desta forma proporcionam proteção 

específica à água (recarga, poluição, 

erosão). Apesar de a proteção da água 

ser o elemento comum da definição geo-

gráfica das APPs, elas também beneficiam 

outros aspectos ligados à natureza como 

permear a paisagem de corredores por 

onde as espécies podem se deslocar, criar 

espaço (habitat) para a sobrevivência das 

espécies próximo de uma fonte preciosa 

de alimento (os rios) e preservar áreas 

quentes (hot spots) de biodiversidade, 

tal qual as áreas ripárias.

Pensando apenas nas funções, não se 

aplica no caso das APPs a possibilidade 

de compensação de sua existência em 

outras posições da paisagem. Qualquer 

uso, mesmo de pouca intensidade, pela 

simples presença do indivíduo ou de 

suas criações e plantações, compromete 

as funções desejadas. A melhor escolha, 

neste caso, é consolidação dos usos 

agropecuários existentes apenas em 

caráter muito excepcional e aplicável 

somente em situações que não tenham 

representatividade em área. De um total 

estimado de 135 Mha de APPs, 80 Mha 

têm cobertura com vegetação natural. 

O restante (55 Mha), na sua maior parte, 
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deveria ser restaurado pela interrupção 

do uso atual e regeneração da vegetação 

natural (passiva, induzida, ou por meio de 

plantio), permitindo assim o cumprimen-

to das funções desejadas.

A Reserva Legal (RL) segue outra ló-

gica, da qual a localização geográfica 

específica não faz parte. No caso das RLs 

o objetivo é manter numa certa porcen-

tagem dos imóveis rurais à vegetação 

natural ou algo próximo a isto, já que 

a exploração de baixo impacto pode (e 

deve) ocorrer. Atualmente, esta porcen-

tagem pode assumir os valores de 20, 35, 

50 ou 80% dependendo da localização. 

O interesse de preservação contido no 

conceito de RL é difuso, mas nem por 

isso menos importante, porque não é 

especificamente ligado à água ou a outro 

aspecto determinado da natureza. As RLs 

visam à manutenção na paisagem de um 

certo estoque de vegetação natural que 

beneficiará todos os aspectos naturais. 

A biodiversidade, a mitigação de efeitos 

climáticos negativos, a sobrevivência 

de espécies ameaçadas de extinção, o 

controle da erosão, a recarga hídrica e 

aspectos cênicos-paisagísticos estão 

contidos e contemplados pela RL. As-

sumindo tais funções e pensando nelas 

para a geração de valores, é necessário 

ressaltar a possibilidade de compensação 

da falta de RL de uma determinada pro-

priedade em outra – o que não é possível 

nas APPs pela sua localização geográfica 

específica – e a compatibilização do in-

teresse difuso envolvendo as RLs com a 

exploração econômica de baixo impacto 

(pelo menos, durante algum tempo).

RL: ESCOLHAS POSSÍVEIS
Como não há localização geográfica espe-

cífica, a escolha da localização das RLs é 

mais flexível. Isto facilita e permite a tenta-

tiva de conciliação daquilo que é desejável 

pelo lado da natureza, com o cenário atual 

de uso agropecuário das terras, que, em 

grande parte, não tem a área exigida de RL. 

A área total de RL necessária para satisfa-

zer o atual Código Florestal é de 267 Mha. 

No mais otimista dos casos, existem por 

volta de 213 Mha de vegetação natural fora 

de unidades de conservação e APPs que 

poderiam ser averbados como RL.

A falta de 48 Mha, na regra atual, teria 

de ser restaurada e o uso agrícola exis-

tente, interrompido, reduzindo assim a 

produção. Esta regra, que é uma escolha 

da legislação atual, não é necessária 

para manter as funções da RL, já que esta 

não precisa ter localização geográfica 

específica na propriedade em que a falta 

ocorre. Ainda, o proprietário das terras 

arcaria com os custos de restaurar a 

vegetação natural. Estas medidas fazem 

sentido apenas nas APPs; no caso das 

RLs o que importa é atingir, com critérios 

que certamente incluem uma localização 

geográfica aproximada, o porcentual a 

ser preservado. E a escolha sustentável 

já tem nome: compensação.

BENEFÍCIO ESPERADO
A principal vantagem da compensação 

é a possibilidade de atingir o benefício 

esperado para a natureza, diminuindo 

o impacto desta ação sobre a produção 

agropecuária e a necessidade de inves-

timentos privados. No caso das APPs, 

infelizmente, tal possibilidade não existe. 

Nas APPs, almejar os benefícios para a 

natureza implica cessar o uso agropecuá-

rio da área. Nas APPS fica apenas a dúvida 

de como este custo deve ser repartido e 

quem sofrerá as consequências da redu-

ção na produção. Nas RLs a diminuição do 

impacto da conservação pode se dar pelo 

fato de que, respeitadas regras bem ela-

boradas, aqueles que têm déficit podem 

compensar a falta nas terras de outros 

que ainda têm vegetação natural exce-

dendo as exigências do Código Florestal. 

As vantagens podem ser listadas a seguir:

I) a compensação é um mecanismo 

de mercado, portanto voluntário e 

possivelmente ágil, que pode remu-

nerar a preservação dos estoques de 

vegetação natural em terras privadas, 

não protegidos pelo Código Florestal 

(estimados em 91 Mha). Ou seja, quem 

deve pagar para quem tem excesso, o 

qual poderia também ser legalmente 

desmatado. Em outras palavras, a 

concretização do tão sonhado e mun-

dialmente almejado conceito de “pagar 

pela floresta em pé” torna-se assim a 

conservação um negócio, aliviando 

parte das imperfeições dos mecanis-

mos de comando-controle;

II) bom para quem recebe pela con-

servação (quem cede as áreas com 

vegetação natural para quem deve), e 

bom também para o devedor. A com-

pensação certamente terá custo muito 

menor para o devedor que opta por 

este caminho para se legalizar, quando 

comparado com a interrupção da pro-

dução e restauração na área;

III) as terras com vegetação natural exce-

dendo as exigências do Código Florestal 

passariam a ter maior valor, por estarem 

disponíveis ao mercado de compensa-

ção. Esta situação inibiria naturalmente 

(pela lógica do mercado) a conversão 

(desmatamento) de terras de baixa 

aptidão agrícola. A renda gerada numa 

área de baixa aptidão agrícola é quase 

sempre muito pequena, sendo melhor 

alternativa manter a vegetação natural 

e explorar o mercado de compensação. 

Mesmo assim, o desenvolvimento da 

agropecuária ainda teria muito espaço 

para ocorrer, pela expansão em terras 

de elevada aptidão – portanto, com alto 

retorno econômico, ou pela intensifi-

cação de uso (ganho de eficiência) das 

terras já ocupadas. As duas opções de 

desenvolvimento se encaixam na defi-

nição usada neste texto, por serem es-

colhas que adequadamente ponderam 

os quatro pilares da sustentabilidade;

IV) a solução via compensação permite 

grande abrangência, ou seja, é do 

tamanho do problema. No caso da res-

tauração, caso esta precise de orienta-

ção técnica, mudas para o plantio, ou 

outra providência qualquer que en-

volva o trabalho de pessoas ou coisas 

materiais, restaurar 103 Mha (55 Mha 

de APP + 48 Mha de RL), mesmo num 

prazo longo de, por exemplo, 20 anos 

representa algo perto de 5 Mha por 

ano. Provavelmente, faltariam técnicos 
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qualificados, mudas de boa qualidade, 

podendo assim comprometer o sucesso 

da tentativa. Na compensação, a área já 

está conservada, não cabendo ações do 

mundo físico para viabilizar o processo;

V) pelo fato de as áreas compensadas 

serem constituídas de áreas ainda 

conservadas, estas passarão a estar 

também protegidas, não haveria o risco 

de os investimentos não darem certo. 

A restauração pode não funcionar, ou 

demorar muito tempo para que a área 

artificialmente recuperada atinja a 

qualidade ambiental de uma área que 

já esteja conservada.

Parece mais lógico cuidar daquilo que 

tem valor de conservação elevado, ao 

invés de partir para uma restauração du-

vidosa. A compensação parece compen-

sar no caso das RLs e este certamente é o 

melhor caminho neste caso. Mas como?

ESTIMULAR A COMPENSAÇÃO?
A compensação é um mecanismo de 

mercado. Para que funcione, precisa ser 

entendido e desenhado desta forma. No 

caso da compensação, o mercado deve 

ser regulado, a fim de viabilizá-lo e evitar 

que os interesses econômicos prevale-

çam sobre os benefícios esperados para 

a natureza. Felizmente, a viabilidade 

existe. Aproximadamente 91 Mha de 

vegetação natural excedem as exigên-

cias do Código Florestal e ocorrem fora 

de unidades de conservação e APPs em 

áreas privadas, contra uma estimativa 

de déficit em RL de 48 Mha. Assim, mes-

mo que parte destes 91 Mha esteja em 

situação fundiária precária (ausência de 

título), que uma parcela dos proprietários 

opte por não aderir ao mercado de com-

pensação e que uma pequena parte da 

vegetação natural que ainda ocorre sobre 

áreas de elevado potencial agrícola seja 

desmata, certamente ainda sobrariam 

terras suficientes para cobrir importante 

quantidade do déficit via compensação.

O problema do Código Florestal atual, 

que já prevê a compensação, é uma regra 

que restringe demais este mercado. Na 

regra atual, a compensação pode ser 

feita desde que muito próximo do imó-

vel que se queira compensar, na mesma 

microbacia hidrográfica. O fundamento 

desta restrição, do ponto de vista da 

natureza, é válido. Quanto mais próximo 

do impacto, melhor o efeito da medida de 

mitigação. Mas, devido à forma com que 

se dá a ocupação das terras agrícolas, se 

numa microbacia falta floresta para um 

proprietário atingir a porcentagem de 

RL necessária, quase que certamente não 

haverá sobra e, possivelmente, faltará 

também para os outros proprietários. 

Em outra situação, caso sobre para um, 

também sobrará para os demais. A de-

manda não coincide com a oferta> onde 

há demanda, todos precisam e não têm; 

onde há oferta, sobra para todos. Para 

resolver, só ampliando a área na qual a 

compensação pode ocorrer. Mas quanto?

AMPLIANDO HORIZONTES
No caso de uma ampliação extrema, por 

exemplo, em qualquer área no Brasil – 

ou mesmo em qualquer parte do Bioma 

em que a propriedade ocorre – a sobra 

irá superar em muito a demanda. Como 

resultados, o preço pago será muito baixo 

e as áreas que aceitarão o preço muito 

baixo serão de baixíssima aptidão agrícola 

situadas em regiões muito remotas e des-

providas de infraestrutura, ou seja, áreas 

que nem sequer estão sendo cogitadas 

para a ampliação da fronteira agrícola. 

Em palavras simples, ao ampliar demais a 

área em que a compensação pode ocorrer, 

será possível proteger aquilo que nem 

estava ameaçado, sem efeito algum sobre 

as áreas que realmente estão sendo con-

sideradas para a expansão da fronteira 

agrícola. Não haveria ganho ambiental, 

o ganho social seria mínimo e o investi-

mento na compensação pelo produtor não 

teria benefício coletivo fora do contexto 

específico de ter proporcionado seguran-

ça jurídica após sua regularização.

O melhor equilíbrio, provavelmente, 

pode surgir de um mecanismo mais 

complexo, que gere alvos mais especí-

ficos para este mercado. Neste caso, os 

remanescentes de vegetação natural em 

áreas privadas seriam classificados em 

relação ao interesse ambiental de sua 

conservação. Os maiores, situados em 

áreas de mananciais, sobre terras frágeis 

e susceptíveis à erosão, em regiões nas 

quais a conservação é priorizada, perto 

de unidade de conservação já consoli-

dadas; teriam pontuação maior. O mesmo 

critério pode ser aplicado no caso da 

distância do imóvel que quer compensar. 

Quanto mais próximo, mais pontos.

Essa pontuação, que do ponto de vista 

técnico/científico pode ser calculada 

com relativa facilidade e precisão, pode 

ser utilizada para direcionar os alvos de 

compensação sem reduzir o tamanho do 

mercado. Por exemplo, uma pontuação 

muito baixa seria alcançada na situação 

de uma área muito distante do imóvel que 

precisa compensar, longe de qualquer 

prioridade no contexto da biodiversida-

de e de interesses específicos ligados a 

mananciais. Ou seja, haveria uma inflação 

de compensação. Nestes casos, para cada 

hectare de déficit, um número maior de 

hectares teria de ser compensado; nos 

casos de áreas de elevada pontuação, o 

pagamento poderia ser de um para um. A 

escolha, como deve ser nos mecanismos 

de mercado é dos interessados.

Permanecendo fiel à definição de sus-

tentabilidade utilizada neste artigo, esta 

frequente pergunta para a qual não há 

resposta correta, dadas as incertezas das 

projeções, torna-se também irrelevante. 

O que é importante, e sobre o que incide 

certeza absoluta, é que, seguindo estes 

conceitos (funções) em relação às RLs, o 

Brasil estará no caminho em as escolhas 

possíveis consideraram a possibilidade 

de contribuir para uma sociedade igua-

litária, a promoção de benefícios para a 

natureza e o respeito ao próximo.

* Gerd Sparovek é professor do 
Departamento de Ciência do Solo da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(USP/ESALQ); (gerd@usp.br).
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Efeito estufa

O papel relevante 
do setor agropecuário 

na governança climática
Marcelo Theoto Rocha*

No dia 31 de dezembro de 2012, o primeiro 

período de compromisso do Protocolo de 

Quioto irá se encerrar. Deve-se voltar a 

atenção para o fato de que não é o Proto-

colo que se encerra, mas, sim, o primeiro 

período de cumprimento das metas de 

redução das emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) assumidas pelos países de-

senvolvidos. Ao ser negociado, em 1997, o 

Protocolo de Quioto já antevia que seriam 

necessários novos períodos de compro-

misso para que os países desenvolvidos 

pudessem continuar reduzindo suas emis-

sões de GEE: “Os compromissos das Partes 

incluídas no Anexo I para os períodos 

subsequentes devem ser estabelecidos em 

emendas ao Anexo B deste Protocolo...” 

(Artigo 3.9 do Protocolo de Quioto).

Portanto, a crítica de que o Protocolo 

de Quioto seria insuficiente para cumprir 

com o objetivo da Convenção do Clima 

(“estabilização das concentrações de gases 

de efeito estufa na atmosfera num nível 

que impeça uma interferência antrópica 

perigosa no sistema climático” – Artigo 2 

da Convenção) não é totalmente pertinen-

te. De fato, as metas de redução adotadas 

pelos países desenvolvidos para o período 

de 2008 a 2012 são insuficientes. Porém, 

o Protocolo não foi elaborado para que 

o desafio das mudanças climáticas fosse 

resolvido de uma única vez. Ele foi dese-

nhado para que os países desenvolvidos 

pudessem tomar a liderança assumindo 

metas gradativas de redução de emissões 

de GEE e auxiliassem os países em desen-

volvimento a alcançar o desenvolvimento 

sustentável, em particular por meio de 

atividades de projeto do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo. 

MECANISMO DE 
DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL)
Analisando os dados de emissões de GEE 

dos países desenvolvidos, disponíveis em 

seus inventários de emissões, percebe-se 

que vários deles estão no caminho de 

cumprir suas metas, enquanto que outros 

ainda não. Ao avaliar as Comunicações 

Nacionais dos países desenvolvidos, 

fica evidente que as reduções alcança-

das ocorreram porque os governos que 

assumiram metas compulsórias no Pro-

tocolo de Quioto conseguiram repassar, 

de forma adequada, tais metas para os 

setores mais intensivos em carbono de 

suas respectivas economias. 

Para os países que não estão conse-

guindo reduzir suas emissões, existe a 

possibilidade de cumprimento das metas 

por intermédio da compra de “créditos de 

carbono”. Um dos instrumentos criados 

pelo Protocolo para esta finalidade é o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL). De acordo com levantamento do 

UNEP Risoe Center, existiam na data de 1º 

de agosto de 2011, 6.559 projetos de MDL 

sendo desenvolvidos no mundo, com o 

potencial de gerar aproximadamente 

2,7 bilhões de “reduções certificadas de 

Colheita e transporte de bagaço de cana-de-açúcar: produção de energia com biomassa é uma 
alternativa de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)

PAULO SOARES 
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emissão – RCE” até o final de 2012. Deste 

total, 354 estão sendo desenvolvidos no 

Brasil, com o potencial de gerar 166 mi-

lhões de RCE. Estes números podem ser 

considerados expressivos, levando-se em 

consideração que são projetos criados em 

apenas 6 anos (tempo em que o Protocolo 

de Quioto está em vigor) e que não existi-

riam sem os “créditos de carbono”.

O setor agropecuário contribui com 

diversos tipos de projeto de MDL, a saber: 

produção de energia a partir da biomassa 

(bagaço de cana-de-açúcar, resíduos 

agrícolas e florestais, biodiesel, óleos 

vegetais); reflorestamento; destruição 

do metano por meio do tratamento de 

efluentes (suinocultura, agroindústria) 

etc. Diante do exposto fica então a per-

gunta: vale a pena continuar com o mo-

delo do Protocolo de Quioto? Ou seja, os 

países desenvolvidos deveriam assumir 

novas metas de redução de emissão de 

GEE em um segundo período de compro-

misso e os países em desenvolvimento 

deveriam continuar contribuindo apenas 

com as atividades de projeto de MDL?

As respostas são sim e não. Sim, porque 

o Protocolo é o único instrumento pro-

posto que de fato implementa o “princípio 

das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas (Artigo 3.1 da Convenção)”; 

suas regras são conhecidas e claras e 

permitem a comparação de esforços 

de redução; o MDL, apesar de algumas 

imperfeições, entre outros fatores, tem 

se mostrado um estrondoso sucesso. 

No oposto não, porque apenas com o 

modelo de Quioto, ao qual vários países 

desenvolvidos já declararam que não irão 

aderir (EUA, Japão, Rússia, e Canadá), será 

impossível alcançar as metas de reduções 

de GEE de 25–40% abaixo aos índices de 

1990 até 2020 para os países desenvolvi-

dos, e as reduções globais de no mínimo 

50% abaixo aos índices de 1990 até 2050 

(valores indicados pelo IPCC para que 

o aumento médio da temperatura fique 

limitado a 2 ºC).

Dessa forma, além de um segundo 

período de compromisso para metas de 

redução compulsórias para os países 

desenvolvidos e a continuação do MDL, 

faz-se necessária a criação de novos ins-

trumentos. A última rodada de negociação 

da Convenção do Clima e do Protocolo de 

Quioto (ocorrida em Cancún) criou alguns 

destes instrumentos, merecendo destaque 

o Fundo Verde, as “ações de mitigação na-

cionalmente apropriadas – NAMAs” – e, 

as “reduções de emissões decorrentes do 

desmatamento e degradação florestal – 

REDD*. Porém, estes novos instrumentos 

ainda carecem de regulamentações para 

que possam ser efetivamente implemen-

tados. Espera-se que tais regulamentações 

sejam definidas em breve.

Enquanto isso, o Brasil, por meio da 

Política Nacional de Mudança do Clima 

(Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009), 

pretende colaborar nessa direção, em 

particular a partir da adoção “como com-

promisso nacional voluntário, [de] ações 

de mitigação das emissões de gases de 

efeito estufa, com vistas em reduzir entre 

36,1% e 38,9% suas emissões projetadas até 

2020”. O setor agropecuário está sendo 

chamado a colaborar com o cumprimen-

to destas metas, na medida em que o 

governo entende ser possível realizar as 

seguintes atividades de mitigação (De-

creto n. 7.390, de 9 de dezembro de 2010):

I) redução de oitenta por cento dos 

índices anuais de desmatamento na 

Amazônia Legal em relação à média 

verificada entre os anos de 1996 a 2005; 

II) redução de quarenta por cento dos 

índices anuais de desmatamento no 

Bioma Cerrado em relação à média ve-

rificada entre os anos de 1999 a 2008; 

III) expansão da oferta hidroelétrica, da 

oferta de fontes alternativas renováveis, 

notadamente centrais eólicas, peque-

nas centrais hidroelétricas e bioeletri-

cidade, da oferta de biocombustíveis, 

e incremento da eficiência energética; 

IV) recuperação de 15 milhões de hectares 

de pastagens degradadas;

V) ampliação do sistema de integração 

lavoura-pecuária-floresta em 4 

milhões de hectares; 

VI) expansão da prática de plantio direto 

na palha em 8 milhões de hectares; 

VII) expansão da fixação biológica de 

nitrogênio em 5,5 milhões de hectares 

de áreas de cultivo, em substituição ao 

uso de fertilizantes nitrogenados; 

VIII) expansão do plantio de florestas em 

3 milhões de hectares; 

IX) ampliação do uso de tecnologias para 

tratamento de 4,4 milhões de m3 de 

dejetos de animais e 

X) incremento da utilização na siderurgia 

do carvão vegetal originário de flores-

tas plantadas e melhoria na eficiência 

do processo de carbonização.

Ainda não está totalmente claro de 

onde virão os recursos humanos, técnicos 

e financeiros para a implementação destas 

atividades. O governo espera utilizar re-

cursos do Fundo Nacional sobre Mudança 

do Clima e recursos externos advindos 

do MDL, Fundo Verde e de instrumentos 

como o REDD*. Cogita-se até mesmo a 

criação do Mercado Brasileiro de Redução 

de Emissões – MBRE. Quaisquer que sejam 

as decisões tomadas no âmbito interna-

cional (Convenção do Clima e Protocolo 

de Quioto) ou nacional (PNMC), o setor 

agropecuário tem um papel fundamental 

não apenas devido ao enorme potencial 

de mitigação, como também devido aos 

riscos decorrentes da vulnerabilidade do 

setor às mudanças climáticas e eventuais 

perdas de competitividade internacional 

(decorrentes da implementação de barrei-

ras não tarifárias e/ou divergências entre 

as legislações ambientais dos países).

Cabe, portanto, uma participação ade-

quada do setor nos debates internacionais 

e nacionais, levando propostas concretas 

para a mitigação e adaptação as mudanças 

climáticas. Somente assim o setor irá pro-

mover e colaborar, de forma adequada, 

para a governança climática do Brasil.

* Marcelo Theoto Rocha é revisor de 
inventários de emissões da Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima/
United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC); (matrocha@esalq.
usp.br).
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Controvérsias

Leis de gabinete 
apresentam distorções e

 desconsideram realidade
Aldo Rebelo*
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Reserva florestal; Bonito, MT, 2011
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A legislação ambiental e rural do Brasil 

padece de três deformidades básicas:

1) jurisdição simétrica sobre um território 

continental marcado por diferenças 

geoeconômicas, em que se alojam ao 

menos seis biomas, numerosos ecos-

sistemas, e onde há variadas formas 

de ocupação do solo e atividades 

agropecuárias;

2) submissão ao particularismo das leis 

de gabinete e de ocasião, promulga-

das para atender a grupos de pressão 

alheios ao pacto federativo e frequen-

temente subordinados a interesses 

externos;

3) recente perda da ambivalência que 

lhe era essencial para zelar pela con-

servação da natureza e viabilizar o 

aproveitamento e a exploração de 

recursos naturais privilegiados, tendo 

em vista a excelência do clima e a 

fartura de terras, que propiciam farta 

produção de alimentos para a mesa do 

povo brasileiro e geram divisas para a 

economia nacional.

A joia da coroa desse arsenal legis-

lativo é o Código Florestal Brasileiro, 

promulgado em 1934, reformado em 

1965 e amplamente modificado sob o 

efeito dos três fatores anteriormente 

alinhados. Embora o Brasil seja um dos 

países pioneiros a se preocupar com a 

conservação dos recursos naturais – já 

vislumbrada pelo patriarca da Indepen-

dência José Bonifácio de Andrada e Silva, 

no século XIX –, não houve recursos e 

faltou capacidade técnica para preparar 

leis que levassem em conta a diversidade 

geográfica do território e a exploração 

com ela mais compatível e zelosa. O 

grande mérito do Código de 1934, man-

tido nas versões posteriores, foi limitar 

o direito de propriedade sobre uma 

dádiva da natureza, ao estabelecer, já 

no artigo 1º, que “as florestas existentes 

no território nacional, consideradas em 

conjunto, constituem bem de interesse 

comum a todos os habitantes do país”. 

Tal e qual as riquezas do subsolo, a co-

meçar pela água de um simples poço, a 

terra coberta de matas que fortaleceram 

o ufanismo edênico (“Nossos bosques 

têm mais vida”) deixou de ser o campo 

da pilhagem inaugurada pelo armador 

português Fernando de Noronha na 

exploração do pau-brasil, a ponto de 

levar a árvore gentílica do país à quase 

extinção na natureza. Bem comum da 

população, a cobertura florestal passou 

a ser, a partir de 1934 (ao menos na letra 

da lei), pertença de que o dono não pode 

dispor a seu bel-prazer.

Ao estender o braço regulador sobre 

a propriedade privada, o Estado não 

foi capaz, no entanto, em 77 anos, de 

forjar uma legislação que considerasse a 

diversidade do próprio meio ambiente. 

Os percentuais de mata nativa exigidos 

de cada propriedade receberam índices 

diferentes não de acordo com o bioma 

ou os ecossistemas nele contidos, mas 

segundo as regiões nacionais. Assim sen-

do, na Amazônia a taxa de reserva legal é 

de 80% e no Sul e Sudeste, de apenas 20%. 

A reserva legal de 20% na Mata Atlântica 

arborizada é a mesma fixada para os 

Pampas das gramíneas.

O caso das Áreas de Proteção Perma-

nente (APPs) é tão primário quanto dra-

mático. A menor das APPs, fixadas para 

as margens de qualquer curso de água, 

foi definida em 30 metros para os que 

tenham até 10 metros de largura, medida 

em que entraram, sem discriminação, um 

caudaloso igarapé perene do Amazonas 

e uma mirrada sanga temporária do 

Nordeste. Ainda mais grave foi a ausência 

de qualquer valor científico na definição 

dessas medidas, pois não foram levados 

em conta, como salientou uma nota téc-

nica da Agência Nacional de Águas, “as 

características físicas dos solos, em espe-

cial textura, estrutura e profundidade; as 

características topográficas do terreno; 

os tipos de cobertura vegetal existentes; 

o regime pluviométrico predominante; e 

as características de uso e ocupação dos 

solos”. Daí que os 30 metros da menor 

APP surgiram como um número caba-

lístico. Por que não 15 ou 60 metros? Foi 

mais cômodo adotar, antes da expressão, 

o princípio da precaução, tão empírico e 

genérico que agride a realidade. Diante 

da dificuldade (senão impossibilidade) de 

fazer a coisa certa, que custa muito tra-

balho e dinheiro, o legislador optou por 

aumentar o zelo para prevenir o dano. 

É como querer acabar com os acidentes 

de trânsito obrigando os carros a ficarem 

na garagem.

INICIATIVAS E EQUÍVOCOS
Tais distorções conferem à legislação 

ambiental um caráter de leis de gabinete 

que desconsidera a realidade objetiva. 

Não se trata, no entanto, de mero subjeti-

vismo alienado. À margem do Congresso 

Nacional, proliferaram medidas provi-

sórias, decretos, portarias, resoluções 

de toda ordem e alcance, que geraram 

um cipoal legislativo tão extenso quanto 

confuso, contraditório e anti-histórico. 

Toda saga de conquista e consolidação do 

território foi desdenhada, e até conside-

rada criminosa de uma hora para outra. 

Decretos que não precisam da chancela 

do Congresso – como o de nº 6.514, de 22 

de julho de 2008 – determinaram que se 

toda propriedade deveria ter uma cota de 

reserva legal, as que não a tinham quando 

não havia a exigência foram obrigadas a 

providenciá-la e, pior, postas fora da lei. 

A imposição é tão despropositada que 

o próprio governo, por outros decretos 

baixados à revelia do Congresso, já sus-

pendeu duas vezes a sua execução. Mas 

ficou a pendular como uma espada de 

Dâmocles sobre a cabeça do homem do 

campo a intimação para arrancar seus 

pés de feijão, arroz, milho, mandioca, 

soja ou cana-de-açúcar para em seu 

lugar replantar mata nativa – exigência 

particularmente perversa para os pe-

quenos, que são a grande maioria –: 4,3 

milhões do total de 5,1 milhões de imóveis 

cadastrados.

O pequeno agricultor, em geral fa-

miliar, usa a terra de forma intensiva 

para produzir alimentos, e muitíssimos 

o fazem em propriedades que estão 
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há gerações nas mãos da família – em 

muitos casos, desde os primórdios da 

colonização do País. De repente, foram 

considerados delinquentes e fustiga-

dos por nova praga da lavoura: a multa 

escorchante, em valores superiores ao 

da própria terra. O princípio elementar 

do Direito de que não há crime sem lei 

anterior que o defina foi atropelado 

pelo efeito retroativo de medidas legais 

iníquas. Por essa e outras, o jurista e ex-

-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior 

classificou a lei ambiental brasileira 

como “um desastre”, descrevendo-a: “É a 

legislação mais envergonhante do Direito 

brasileiro. Eu a chamei de a lei hedionda 

dos crimes ambientais”. E deu um exem-

plo pitoresco mas inquietante: “Se você 

escorrega e amassa a begônia do jardim 

do vizinho, é crime”.

Essas iniciativas brotam em conjun-

turas internacionais em que a relevan-

te questão do meio ambiente assume 

dimensões de causa da humanidade, 

ao menos para parte dos ativistas que 

nela enxergam uma nova utopia e a ela 

dedicam-se com boa-fé religiosa. Por trás 

desse movimento ideológico de novo 

tipo dissimula-se, no entanto, a espada 

moderna do velho “general comércio”. 

Muitas das inovações introduzidas de 

forma indevida na legislação ambiental 

brasileira vieram da literatura técnica 

de países desenvolvidos, mas apenas da 

literatura, porque, na realidade, nenhum 

deles tem um arsenal legislativo tão antigo 

e moderno quanto o Brasil. Se copiamos 

de algum estudo acadêmico americano ou 

francês a medida de 30 metros para a APP 

mínima, não é possível encontrar nada 

parecido na pátria do estudioso. Eles não 

sabem o que é área de proteção perma-

nente nem reserva legal. Seus agricultores 

ocupam cada centímetro da terra – imune 

à condição de bem comum adotada no Có-

digo Brasileiro de 1934 –, topos de morros 

e margens de rios em extensões nas quais 

a vista se perde sem alcançar um só pé de 

pau nativo, como nos trigais do Kansas ou 

nos vinhedos de Bordéus.

CONTROVÉRSIAS
Por intermédio das ONGs que representam 

seus interesses de forma abusiva, aten-

tando contra a soberania do Brasil com 

intromissões espetaculosas em nossos 

assuntos internos, tais países, e a ciência 

que embasa seu destino manifesto, legam 

aos emergentes a tarefa de conservar pa-

trimônios florestais como se estes fossem 

um bem comum a que todos têm direito de 

gestão – raciocínio cristalino na pregação 

que fazem da intocabilidade da Amazônia. 

Depois de destruírem suas florestas e as da 

Ásia, travestem-se de ambientalistas e dei-

xam claro que se alguém tem de proteger o 

planeta, não são os que tanto contribuíram 

para os níveis atuais de degradação, mas os 

países em desenvolvimento, que deveriam 

renunciar à exploração cuidadosa de suas 

riquezas naturais em geral preservadas. 

No centro dessa suposta controvérsia 

aloja-se maliciosamente a competição 

global. A agropecuária brasileira, que lhes 

toma mercados e divisas que antes mono-

polizavam, é caracterizada como o cavalo 

de Átila: deixa arrasada a terra onde pisa 

e busca, insaciavelmente, avançar sobre 

glebas cobertas de matas virgens que de-

veriam ser conservadas pelo bem de todos. 

Nada mais falso.

Primeiro, a agropecuária está perden-

do terras. Entre os Censos Agropecuários 

do IBGE de 1996 e 2006, o número total 

de estabelecimentos rurais aumentou 

de 4,8 milhões para 5,1 milhões, mas a 

área ocupada baixou de 353,6 para 329,9 

milhões de hectares – uma redução de 

23,7 milhões de hectares provavelmente 

confiscados para unidades de conser-

vação e terras indígenas. Até as pedras 

sabem que o mundo terá de incorporar 

mais terra à agropecuária para dar de 

comer à crescente população, mas, no 

momento, tal problema não diz respeito 

ao Brasil. Embora ainda tenhamos vastas 

glebas agricultáveis de reserva, a questão 

premente é manter as áreas em uso há 

décadas e até séculos.

Toda a atividade agropecuária ocupa 

329,9 milhões dos 851 milhões de hectares 

do território nacional. Em contrapartida, 

as áreas de florestas se mantêm em 516 

milhões de hectares. Desde que a tripu-

lação de Pedro Álvares Cabral derrubou a 

primeira árvore para fazer a cruz da missa 

celebrada a 26 de abril de 1500, a penosa 

e heroica ocupação de nosso solo con-

tinental foi realizada com um exemplar 

respeito ao meio ambiente.

Nenhum país do mundo preservou suas 

matas como o Brasil. Segundo o pesqui-

sador da Embrapa Evaristo Eduardo de 

Miranda, há oito milênios, quando era 

zero nossa capacidade de destruição, tí-

nhamos 9,8% das florestas mundiais; hoje 

são 28,3%. Segundo o Serviço Florestal 

Brasileiro, mantivemos de pé nada menos 

de 59,9 % de nossas florestas naturais. 

Portanto, convém desmontar a falácia de 

que a proteção da natureza precisa de leis 

mais rígidas, e inexequíveis por irreais, 

para conter uma onda de devastação que 

nos envergonha diante do mundo.

SOLUÇÕES
Tudo considerado, chega-se inexoravel-

mente à necessidade de ajuste e moder-

nização de uma legislação escrita com a 

pena da burocracia urbana e a tinta do 

interesse externo. Urge restaurar o Códi-

go Florestal como lei central, sobreposta 

a decretos e portarias, para assegurar a 

compatibilização do meio ambiente com 

a exploração dos recursos naturais, a 

começar do solo de onde a humanidade 

extrai os nutrientes de sua reprodução. 

As mudanças introduzidas na legislação 

alteraram esse equilíbrio, na medida de-

sigual em que privilegiaram a conserva-

ção e restringiram a agropecuária – uma 

escolha que desrespeita a ambos. É hora 

de revogar as leis inservíveis e promul-

gar as justas, pois, como disse o filósofo 

Montesquieu, “as leis inúteis abolem as 

leis necessárias”.

* Aldo Rebelo é deputado federal pelo  
PC do B SP; foi relator do projeto de lei do 
Código Florestal Brasileiro aprovado pela 
Câmara dos Deputados em maio de 2011  
(imprensa.aldorebelo@gmail.com).
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Prejuízos

Código Florestal carrega
setenta e sete anos de 

desrespeito e impunidade
João Paulo Ribeiro Capobianco*

O novo Código Florestal Brasileiro acarretará perdas evidentes, no que diz respeito à proteção das florestas. Para justificar a 

alteração do projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, sob o número PLC 30/21, os argumentos em sua defesa se sofis-

ticaram.Na tentativa de tornar a proposta palatável à sociedade, afirma-se que o Código e suas muitas modificações são resultado 

da pressão de ambientalistas. Segundo essa versão, as mudanças alteraram as regras do jogo em plena partida e colocaram os 

produtores rurais na ilegalidade. Tal argumento, entretanto, não resiste à uma análise simples dos fatos históricos que marcam 

a evolução do desmatamento e da legislação florestal no Brasil.

O primeiro Código Florestal, editado durante o governo de Getúlio Vargas, em 1934, previa que as florestas eram “interesse 

comum de todos os habitantes do País” e definiu a obrigatoriedade de preservação de 25% da vegetação nativa das proprieda-

des rurais (hoje, intitulada reserva legal). Instituiu, também, a figura de florestas protetoras destinadas a conservar os recursos 

VISÃO POLÍT ICA

R
O

D
R

IG
O

 E
ST

EV
A

M
 M

U
N

H
O

Z 
D

E 
A

LM
EI

D
A

 

Desmatamento que vem sendo contido por instrumentos preservacionistas

34



hídricos e evitar a erosão, entre outras 

funções (atualmente, denominadas áreas 

de preservação permanente). Esse Código 

foi elaborado por técnicos ligados à ativi-

dade agrícola e proposto pelo Ministério 

da Agricultura, e não por ambientalistas, 

especialistas que sequer existiam na 

época. O ambientalismo surgiu no Brasil 

na década de 1970 e ganhou força como 

movimento apenas a partir da metade da 

década de 1980.

Em 1934 as florestas brasileiras ainda 

possuíam índices razoáveis de conserva-

ção. A Mata Atlântica, a mais impactada 

até então, possuía parte significativa de 

sua área original; a Amazônia e o Cer-

rado não tinham sofrido praticamente 

nenhuma alteração. Se a lei tivesse sido 

obedecida, o território brasileiro deveria 

conter hoje algo em torno de 40% de Mata 

Atlântica, ao invés dos cerca de 7% que 

restaram. A história mostra que a ten-

tativa de combater o desrespeito levou 

o poder público a modificar a legislação 

florestal. Em contrapartida, exceto em 

um único caso, os ajustes foram por leis 

aprovadas no Congresso Nacional e pro-

postas, em sua maioria, por lideranças do 

setor agropecuário.

Um dos estudos mais detalhados sobre 

a destruição florestal ocorrida no século 

XX foi elaborado por equipe liderada pelo 

engenheiro agrônomo Mauro Antônio 

Moraes Víctor, que estudou a evolução 

da Mata Atlântica no estado de São Paulo. 

Segundo esse estudo, intitulado “Cem 

Anos de Devastação”, publicado origi-

nalmente na década de 1970 e atualizado 

em 2005, no início da segunda metade do 

século XIX a Mata Atlântica paulista pos-

suía por volta de 97,4% de sua cobertura 

original. A partir de 1850, no entanto, o 

modelo predatório do ciclo do café pas-

sou a impactar de fortemente as florestas 

de São Paulo e do Rio de Janeiro, numa 

trágica reedição do que já havia ocorrido 

com as matas do Nordeste, dizimadas 

pelas lavouras de cana-de-açúcar.

O ritmo do desmatamento foi tão in-

tenso que, na virada do século XIX para 

o século XX, São Paulo já havia perdido 

mais de 5 milhões de ha – um decrés-

cimo de 27% na sua cobertura florestal. 

O processo seguiu com a eliminação de 

mais 3,3 milhões de ha até 1920. Quando 

finalmente o primeiro Código Florestal 

foi editado, em 1934, o estado já havia 

desmatado 67% de seu território. Sobe-

jamente desrespeitado, no entanto, o 

Código Florestal foi incapaz de reverter o 

quadro. Em 1962, metade do que restara 

em 1934 havia sido derrubada, restando 

apenas 16,6% das florestas paulistas.

Como resposta a esse processo que 

atingia vários estados brasileiros, o Con-

gresso Nacional aprovou, em 1965, o novo 

Código Florestal, detalhando e melhor 

definindo os principais instrumentos 

preservacionistas da versão anterior. 

A única mudança mais significativa foi 

introduzida para beneficiar os agricul-

tores: a área obrigatória de proteção das 

florestas nativas na propriedade rural 

foi reduzida de 25% para 20% nas regiões 

do Leste Meridional, Sul e parte sul da 

Centro-Oeste, onde a agropecuária es-

tava estabelecida. Somente nas regiões 

Norte e porção norte da Centro-Oeste, 

ainda afastadas da ocupação agropecu-

ária, a proteção das florestas foi elevada 

de 25% para 50%.

Vinte anos depois, já na década de 

1980, quando a Mata Atlântica agoni-

zava e o desmatamento descontrolado 

começava a se alastrar pela Amazônia 

e pelo Cerrado, foram aprovadas duas 

novas leis. A primeira, de 1986 (Lei 7.511), 

ampliou as áreas de preservação perma-

nente. A segunda, aprovada em 1989 (Lei 

7.803), passou a denominar como Reserva 

Legal o percentual de vegetação nativa 

que toda propriedade rural devia manter 

protegida desde 1934, além de estabele-

cer a obrigatoriedade de sua averbação 

nos registros de imóveis, como forma de 

aumentar o controle e garantir sua efe-

tividade. Posteriormente, em 1991, a Lei 

da Política Agrícola (Lei 8.171), elaborada 

pelo setor agropecuário, estabeleceu 

a obrigatoriedade e fixou prazos para 

a recomposição da Reserva Legal nas 

propriedades rurais. 

Finalmente, em 1996, quando a taxa 

de desmatamento na Amazônia atingiu 

seu recorde histórico, superando 29 mil 

km² destruídos em menos de doze meses, 

o então presidente Fernando Henrique 

Cardoso editou Medida Provisória ele-

vando de 50% para 80% o percentual de 

Reserva Legal nas propriedades com flo-

restas e de 20% para 35% nas propriedades 

com vegetação de Cerrado, na Amazônia 

Legal. A Medida foi reeditada inúmeras 

vezes, sendo a versão atualmente em 

vigor publicada em 2001.

Os anos que se seguiram continuaram 

profundamente marcados pelo quase 

total desrespeito à legislação. A escan-

dalosa omissão de o poder público fazer 

cumprir o Código Florestal, certamente 

decorrente da forte capacidade de pres-

são política dos setores ruralistas, criou 

um clima de absoluta impunidade. Como 

consequência, uma parte significativa 

dos proprietários rurais se encontra hoje 

em situação irregular.

Tudo continuaria da mesma forma, 

não fossem as medidas recentemente 

adotadas pelo ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, especialmente os Decretos 

6.321/07, 6.514/08 e 6.686/08, possíveis 

graças à Lei de Crimes Ambientais (Lei 

9.605/98). Como esses decretos final-

mente estabeleceram punições signifi-

cativas e crescentes, as quais tornaram 

muito arriscado continuar na ilegalidade, 

a solução adotada pelos Deputados 

Federais foi, simplesmente, modificar a 

Lei. Essa é uma solução em prejuízo do 

meio ambiente e de todos os agricultores 

que corretamente respeitaram o Código 

Florestal, e cabe ao Congresso Nacional 

corrigi-la.

* João Paulo Ribeiro Capobianco é biólogo, 
ambientalista e diretor do Instituto Demo-
cracia e Sustentabilidade; foi secretário 
nacional de Biodiversidade e Florestas e 
secretário executivo no Ministério do Meio 
Ambiente de 2003 a 2008  
(joaopaulo@capobianco.com.br).
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Diacronia

Código Florestal:
 fechar os olhos aos erros ou 

aprender a respeitar limites 
Raul Telles do  Vale*

Há pelo menos dois anos o país vivencia, mais uma vez, uma acalorada disputa em torno do Código 

Florestal Brasileiro, mas o debate em torno deste tema é bem anterior. No ano 2000, uma comissão 

especial da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que alterava profundamente o Código 

Florestal. De autoria do deputado Moacir Michelletto (PMDB PR), dentre outras regulamentações, 

diminuía o tamanho das áreas de preservação permanente e das reservas legais. Em função do re-

trocesso que esse projeto representava, um conjunto de organizações da sociedade civil lançou uma 

vitoriosa campanha denominada “SOS Florestas”, conseguindo uma inédita mobilização social contra 

as alterações pretendidas pelos parlamentares ruralistas. Essa reação fez o então presidente Fernando 

Henrique Cardoso orientar sua bancada a não permitir a aprovação final do referido projeto, bem como 

editar uma medida provisória (MP 2166), baseada em um texto elaborado no âmbito do Conama, para 

efetuar algumas modificações na lei, as quais estão vigentes até hoje.
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Floresta em beira de rio e encosta , local que a lei restringe à conversão do solo para agropecuária
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Assim como há dez anos, organiza-

ções representativas dos produtores 

rurais, capitaneadas pela Confedera-

ção Nacional da Agricultura (CNA), se 

lançam contra a legislação ambiental, 

mas, sobretudo, contra a lei florestal. 

A alegação principal é que ela afronta 

o direito de propriedade, a segurança 

jurídica, a produção agropecuária e que, 

por carecer de fundamentos científicos, 

tampouco serviria para proteger os bens 

ambientais que se propõe a tutelar. Como 

resultado, está para ser votado pelo 

Congresso Nacional um projeto de lei 

que, em resumo, desmonta praticamente 

todo o arcabouço normativo hoje em 

vigor, anistiando as irregularidades já 

cometidas e enfraquecendo o controle 

sobre as futuras.

Interessante notar que esse movimen-

to surge justamente no momento em 

que é criado um conjunto de medidas 

que aprimoram o enforcement da lei, tal 

como a restrição de crédito para quem 

estiver na “lista suja” e multa para quem 

não recuperar sua reserva legal (RL) e 

área de preservação permanente (APP) 

degradadas. Passadas sete décadas desde 

que o primeiro código florestal fixou a 

obrigação de proteger as beiras de rio, 

as encostas e de manter um mínimo de 

vegetação nativa em todos os imóveis, 

parte do setor agropecuário descobriu 

que a lei não pode ser cumprida.

Para corroborar essa tese, uma das 

alegações mais difundidas é de que 

apenas aqui teríamos uma legislação 

tão rigorosa de proteção às florestas. 

Segundo a tese, só no Brasil haveria re-

serva legal, e em todos os demais países 

a proteção às beiras de rio, encostas e 

nascentes seria inexistente ou muito me-

nor. E por que justamente aqui teria uma 

legislação, assim, tão “extravagante”? 

Ora, porque ela nos teria sido imposta 

por Organizações Não Governamentais 

(ONGs), pagas pelos governos europeus e 

norte-americano para criar dificuldades 

à expansão da agropecuária nacional, já 

que, sem essas barreiras legais, os produ-

tores rurais brasileiros inundariam seus 

mercados com gêneros bons e baratos. 

Claro, é sempre mais fácil acreditar em 

teorias da conspiração do que encarar 

a realidade, pois, dessa forma, pode-se 

desviar do debate substancial. Mas para 

quem quer encarar o problema como ele 

é, algumas informações são importantes.

CÓDIGO GENUINAMENTE 
BRASILEIRO
A história da lei brasileira de florestas 

começa ainda no início do século XX, 

com a preocupação de alguns membros 

ilustrados de nossa sociedade com o 

processo irresponsável de expansão 

agropecuária que vivíamos àquela épo-

ca, mais ocupados que estávamos com o 

saldo das exportações de commodities 

agrícolas (café) do que com os efeitos que 

o desmatamento desenfreado causava 

aos que ficavam no país. Em 1915, o presi-

dente da Sociedade Paulista de Agricultu-

ra – principal órgão de representação da 

agricultura nacional da época – enviou 

ao presidente do estado de São Paulo car-

ta clamando por algum tipo de controle à 

derrubada de florestas, alegando que já 

era possível sentir seus efeitos nefastos 

sobre a produção agrícola: “por muito 

conhecida e demonstrada que tenha sido 

a influência das florestas sobre o clima 

[…], nunca será em demasia clamar contra 

a prodigalidade com que devastamos as 

nossas matas […] Representa tudo a satis-

fação de uma necessidade do momento, 

mas o dano de que já nos ressentimos 

avoluma-se, e nos depara um futuro de 

aridez e esterilidade que não devemos 

encarar com indiferença”.

Percepções como essas fizeram que 

o Governo Federal, no final da década 

de 1920, encomendasse a um grupo de 

especialistas do Ministério da Agricultura 

a elaboração de uma legislação nacional 

de proteção às florestas. A proposta foi 

entregue em 1931 ao então presidente 

Getúlio Vargas, que em 1934 decretou 

nosso primeiro código florestal, o qual 

impunha limites ao desmatamento de 

beiras de rio, encostas, topos de morro 

e todas as demais áreas onde pudesse 

haver erosão ou que afetassem o regime 

de águas. Mandava também manter 1/4 

da propriedade com a cobertura vegetal 

nativa. Era uma medida para preservar o 

futuro dos erros do presente.

Duas décadas depois, no entanto, 

pouco havia mudado. Em 1950, Virgílio 

Gualberto, presidente do Instituto Na-

cional do Pinho, escreveria que “a his-

tória do nosso povoamento é a história 

de uma desobustrução florestal […] que 

está a ameaçar o próprio solo agrícola e 

a sobrevivência de nossas populações”. 

A lei não vinha funcionando, e havia uma 

legítima demanda por aperfeiçoá-la. Já 

àquela época estava clara a relação entre 

o desmatamento excessivo e vários dos 

desastres tidos como naturais: “Cada um 

de nós vive o drama das terras cansadas e 

esgotadas e os nossos homens de 50 a 60 

anos testemunham a diferença do clima 

das áreas onde passaram sua meninice. 

[…] E começam a surgir as grandes tragé-

dias como  a de Volta Grande, em Minas 

Gerais: morros que desabam e soterram 

povoados”.

Em 1950, Getúlio Vargas enviou ao 

Congresso Nacional o projeto “Daniel de 

Carvalho”, que acabou sendo aprovado, 

com alterações, apenas em 1965, em 

pleno regime militar. O projeto trouxe 

modificações profundas na lei, que per-

manecem vigentes até hoje. O objetivo 

era simplificá-la e, enfim, aplicá-la. A ex-

posição de motivos do projeto aprovado, 

assinada pelo ministro da Agricultura, 

afirmava: “o dilema é êste: ou impõe-se 

a todos os donos de terras defenderem 

às suas custas a produtividade do solo, 

contra a erosão terrível e crescente, ou 

cruzam-se os braços […] [ante] a transfor-

mação do país em um deserto, em que as 

estações se alternem entre inundações 

e secas, devoradoras de todo o esforço 

humano”.

Nada mais fantasioso, portanto, do 

que afirmar que o atual Código Florestal 

nos foi imposto por organizações am-
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bientalistas, a mando de europeus ou 

norte-americanos interessados em ver 

o declínio da agricultura nacional. Os 

limites hoje no Brasil são fruto de uma 

época em que os líderes do setor agrícola 

pensavam no futuro, e não apenas no 

presente imediato.

PROTEÇÃO DAS FLORESTAS
A tese de que apenas aqui há uma legisla-

ção tão rigorosa de proteção às florestas 

é extremamente fantasiosa. Com uma 

análise rápida da legislação de outros 

países similares ao Brasil, seja em relação 

ao clima ou à importância da produção 

agropecuária em suas respectivas econo-

mias nacionais, é possível perceber que 

não somos apenas nós que limitamos o 

uso do solo pelos particulares.

Em vários países não há reserva legal, 

pois sequer se cogita a ideia de desmatar 

uma área para instalar pasto no lugar. É 

o caso, por exemplo, da Costa Rica (art. 

19, Lei nº 7575) e da República Dominica-

na (art. 156, Lei nº 64/00), que, embora 

tenham pequenos territórios e sejam 

exportadores de gêneros agrícolas, têm 

uma política de recuperação florestal, 

e não de estímulo à conversão de áreas. 

No México, a substituição de bosques 

por agricultura só é permitida em casos 

excepcionais, a juízo da autoridade com-

petente, e desde que comprovado que a 

mudança no uso do solo não compromete 

a biodiversidade, não causa erosão do 

solo, não reduz a qualidade da água nem 

diminui sua capacidade coletora e que o 

uso do solo proposto é mais produtivo a 

longo prazo do que a manutenção de flo-

restas (art.58 da Ley Forestal). Em vários 

países da Europa, bem como em estados 

americanos e australianos, nos quais se 

pratica o planejamento territorial, nos 

locais onde há a previsão de manutenção 

de florestas, não pode haver desmata-

mento. É o caso dos estados da California, 

nos EUA (Cal. Pub. Res. Code § 4621.2), e 

de New South Wales, na Austrália (Reg. 

Native Veg. 2005), para citar dois países 

de forte tradição agrícola. E não se cogita 

qualquer tipo de indenização ou desapro-

priação aos proprietários, já que não é 

direito de ninguém usar a terra de modo 

a ofender o interesse público.

Mesmo nos locais onde é possível 

realizar a conversão do solo para agro-

pecuária, há restrições quando se trata 

de beiras de rio, encostas, nascentes e 

topos de morro. Várias são mais restriti-

vas que aqui, sobretudo nos países com 

condições climáticas equivalentes à 

nossa. Enquanto no Brasil a maior parte 

dos rios tem uma proteção de 30 metros 

de cada lado (art.2º Lei Federal 4771/65), 

no Paraguai ela é de 100 metros (art. 3º 

do Decreto nº 18831/86), no Chile é de 

200 metros (art. 5º, Decreto nº 4363/31) 

e na Venezuela, de 300 metros (art. 54, 

da Lei das Águas – Gazeta Oficial nº 

38.595/2007). No Brasil as encostas são 

protegidas, de alguma forma, quando a 

declividade é superior a 25º, sendo que 

a restrição total se dá apenas quando 

ela superar 45º. No Equador, são áreas 

protetoras (que devem ser preservadas) 

as terras localizadas em regiões onde 

chove entre 4.000 e 8.000 milímetros por 

ano e onde a inclinação é superior a 30% 

(art. 25, “d”, Ley Ambiental). O projeto em 

discussão simplesmente dispensa a recu-

peração todas as áreas desmatadas até 

2008 (art. 8º), ou seja, em muitos casos 

não haverá sequer um metro de proteção.

Outra alegação recorrente é a de que 

enquanto o Brasil ainda preserva 60% 

de cobertura florestal, os países da Eu-

ropa conservaram menos de 1% de suas 

florestas, o que, por esse raciocínio, nos 

daria o pleno direito de seguir no mes-

mo caminho. Além de extemporânea, 

essa afirmação é equivocada. Segundo o 

estudo State of European Forests, publi-

cado pela FAO e ONU em 2011, a Europa 

recupera, há 20 anos, 800 mil hectares 

de florestas anualmente. Em 2010, ano 

em que menos desmatamos na história 

recente, derrubamos 180 mil hectares na 

Amazônia e 763 mil hectares no Cerrado. 

França, Espanha, Alemanha, Polônia e 

Ucrânia têm hoje mais de 30% de seus 

territórios cobertos por florestas, pro-

porcionalmente mais do que os estados 

de São Paulo, Paraná, Rio Grande do 

Sul, Alagoas e Pernambuco. Ou seja, as 

regiões onde vive a maior parte de nossa 

população têm menos florestas do que 

a imensa maioria dos países europeus.

UM DILEMA
Não se pode, portanto, debater um assun-

to de tamanha importância baseando-se 

em teorias da conspiração, que só servem 

para desviar a atenção do que é impor-

tante. O Brasil tem área suficiente para 

duplicar sua produção agrícola sem des-

matar um hectare. E existem muitas áreas 

que nunca deveriam ter sido desmatadas, 

nas quais a recuperação é urgente. O que 

precisamos, sim, é estabelecer mecanis-

mos econômicos eficientes para induzir 

os proprietários a cumprir a lei, sobre-

tudo premiando e reconhecendo os que 

já a cumprem – sentido diametralmente 

oposto tomou o projeto em discussão, 

que premia a ilegalidade. Uma diminui-

ção na taxa de juros do crédito rural, por 

exemplo, já seria um estímulo bastante 

importante.

O dilema, portanto, é esse: ou fecha-

mos os olhos ante os erros do passado 

e simplesmente os consideramos como 

fatos consumados, mesmo que tenham 

muitas consequências negativas no 

presente, ou vamos enfim amadurecer 

enquanto Nação e fazer nossa lição de 

casa, compreendendo que respeitar li-

mites não é um ônus, mas uma condição 

para o desenvolvimento de longo prazo.

* Raul Telles do  Vale é advogado, ambienta-
lista e colaborador do Instituto Socioambien-
tal (ISA)  (raul@socioambiental.org).
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Adequações 

Queremos ver nosso país 
na contramão da história?

O Brasil ocupa hoje posição de relevo no mundo por suas características socioeconômicas e ambientais. Trata-se de um país de 

dimensões continentais, que abriga em seu território diferentes ecossistemas, com enorme biodiversidade e riqueza de recursos 

naturais. É uma nação jovem, com mercado interno em expansão e economia que se projeta como uma das mais promissoras 

para o futuro próximo. Mas o Brasil também vive aquele que é um dos grandes desafios do mundo contemporâneo: conciliar 

desenvolvimento e proteção ambiental. Desde 1981, o país conta com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938), 

que objetiva a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e 

do equilíbrio ecológico. Aprovada surpreendentemente em época de regime político fechado, em que o ambientalismo moderno 

ainda dava passos iniciais no País, a Lei 6.938/1981 reúne ferramentas em termos de política ambiental que, sem dúvida, podem 

ser consideradas inovadoras e ainda atuais.

José Sarney Filho*

Prédio do Congresso Nacional: discussão sobre temas socioambientais objetivam aprimorar a legislação em vigor; Brasília, 2011
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Quanto à proteção à flora, temos 

desde 1965 normas rígidas no Código 

Florestal (Lei 4.771), que traz as regras 

que fundamentam as áreas de preser-

vação permanente (APPs) e a reserva 

legal, entre outros aspectos. Em 1998, 

editamos a Lei 9.605, reunindo de forma 

sistemática todas as sanções penais e 

administrativas aplicáveis às infrações 

ambientais. Em 2006, depois de vários 

anos de esforços, conseguimos aprovar 

a Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428) e, mais 

recentemente, a Lei da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), 

entre outras iniciativas.O Congresso 

Nacional tem atuado de forma positiva 

na discussão dos temas socioambientais 

e na aprovação de proposições voltadas 

para aprimorar a legislação em vigor. 

Entretanto, nos últimos anos, estamos vi-

vendo uma situação delicada no Legisla-

tivo. No momento em que a comunidade 

internacional está voltada a discussões 

sobre como atuar nos descontroles cli-

máticos, e como proteger com mais vigor 

a biodiversidade, enfrentamos tentativas 

de retrocesso em nossa legislação am-

biental, em especial no que se refere ao 

Código Florestal.

Não defendo a intocabilidade de nos-

sa legislação, mas sim que os debates 

direcionem-se ao aperfeiçoamento, não 

à destruição das regras que hoje disci-

plinam a proteção do meio ambiente. 

No afã de resolver de forma imediatista 

problemas concretos que ocorrem nas 

ações associadas à política ambiental, o 

que mais se vê em pauta são verdadeiras 

tentativas de assassinato das ferramen-

tas de políticas públicas existentes nesse 

campo. As mudanças no Código Florestal 

aprovadas no primeiro semestre pela Câ-

mara dos Deputados no processo do Pro-

jeto de Lei 1.876/1999 e apensos trazem 

sérios retrocessos quando comparadas 

às normas atualmente em vigor. 

A grande preocupação do texto tra-

balhado pelo Deputado Aldo Rebelo 

(PCdoB-SP) não foi assegurar a proteção 

das florestas e demais formas de vegeta-

ção nem garantir padrões sustentáveis 

de exploração dos recursos florestais. 

Na verdade, as mudanças propostas 

premiam aqueles que ignoraram normas 

que estão em vigor há anos. Eles poderão 

continuar como estão, regularizando-se 

situações de degradação inaceitáveis.

Agora, acompanhamos com apreensão 

os questionamentos colocados quanto à 

legalidade e constitucionalidade do PLC 

30/2011 e alterações no texto em tramita-

ção no Congresso Nacional. A proposta 

não só não resolve, como aprofunda 

pontos problemáticos do projeto. Numa 

análise preliminar, vemos que a proposta 

consolida a anistia e diminui a proteção 

ambiental garantida em lei. Ela também 

reforça inconstitucionalidades, amplia 

a insegurança jurídica e incentiva novos 

desmatamentos.

Como a matéria ainda será objeto de 

debates, deter-me-ei a apontar os graves 

problemas no texto da Câmara. Em pri-

meiro lugar, a proposta espelha, acima de 

tudo, a decisão política de consolidar, de 

tornar regulares, tipos variados de ocu-

pação ocorridos em desacordo com a lei 

florestal, notadamente nas áreas rurais. 

Elege-se uma data “mágica” – 22 de julho 

de 2008 –, quando da edição do mais 

recente regulamento da Lei 9.605/1998 

(Lei de Crimes Ambientais), e passa-se 

um verdadeiro “cheque em branco” para 

as ocupações anteriores a essa data 

serem legalizadas mediante programas 

de regularização extremamente vagos.

Dessa forma, concretiza-se uma verda-

deira afronta ao princípio da igualdade 

perante a lei. Aqueles que protegeram 

as suas matas nativas vão receber o 

mesmo tratamento dos produtores que 

simplesmente ignoraram a legislação 

florestal. Não se há de aceitar que o Có-

digo Florestal não era de conhecimento 

dos produtores rurais. Eles conheciam, 

sim, a necessidade de proteção das ma-

tas ciliares e de manutenção da reserva 

legal. Só para deixar bem claro, desde a 

lei florestal de 1934, existia a figura das 

florestas protetoras e a proibição de 

corte raso da vegetação em um quarto 

da propriedade rural.

Por que essa legislação tão antiga, 

mesmo se considerado o ano de 1965, 

passou a incomodar aqueles que não a 

cumprem? Aponto duas razões princi-

pais: a Lei de Crimes Ambientais, em 1998, 

regulamentada pela primeira vez em 

1999, e a decisão do Conselho Monetário 

Nacional, em 2008, de exigir que os imó-

veis estejam regulares do ponto de vista 

da legislação ambiental como condição 

de concessão de crédito rural. Ou seja, 

quando se caminhava para maior rigidez 

no controle ambiental, os produtores que 

ainda não incorporaram a preocupação 

com a questão ambiental – digo isso 

porque muitos produtores rurais atuam 

com as devidas cautelas ambientais – 

passaram a pressionar pela atenuação 

do rigor da legislação.

O que se tem em pauta hoje no Con-

gresso Nacional? Tem-se um texto com 

sérios problemas de mérito e também 

de consistência interna, e com brechas 

para que as diferentes normas de pro-

teção, mesmo as nele insertas, sejam 

descumpridas. Mantêm-se em tese as 

APPs, mas a largura das faixas protegidas 

ao longo dos corpos de água deixa de 

ser mensurada pelo nível mais alto das 

águas. Mantêm-se em tese as APPs, mas 

há redução da proteção dos mangues 

ao diferenciar os salgados e apicuns. 

Mantêm-se em tese as APPs, mas o texto, 

especialmente em seu art. 8°, na prática, 

admite todo e qualquer tipo de atividade 

nesses locais, independentemente dos 

programas de regularização.

O texto nesse ponto é tão mal resol-

vido que se impõe perguntar: se o caput 

do art. 8° inclui os casos de utilidade 

pública, interesse social e baixo impacto 

ambiental, atividades agrossilvopastoris, 

ecoturismo e turismo rural, quais são as 

“outras atividades” possíveis de serem 

regularizadas, na forma prevista no § 3° 

do art. 8°? Comente-se ainda que, nos pe-

quenos cursos de água, a recomposição 

só é exigida na faixa de quinze metros de 
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largura, apesar de, no papel, ser mantida 

a exigência de APP de 30 metros. No 

topo de morros, bordas de tabuleiros e 

áreas com altitudes maiores do que 1.800 

metros, por sua vez, atividades florestais, 

culturas de espécies lenhosas, perenes 

ou de ciclo longo e pastoreio extensivo 

passam a ser admitidos. Mais uma vez, 

descaracteriza-se nesses pontos o ins-

tituto jurídico das APPs, independente-

mente dos programas de regularização 

ambiental.

Mesmo que fosse feito ajuste em vista 

de concretizar uma ligação mais direta 

entre a consolidação de ocupações pre-

existentes em APPs e os programas de 

regularização ambiental, os problemas 

continuariam, já que o texto sequer traz 

detalhes sobre a esfera governamental 

que responderá concretamente por es-

ses programas, nem sobre os limites que 

eles terão em termos de flexibilização da 

legislação ambiental. Os dispositivos so-

bre os programas de regularização dão a 

impressão de que basta o cadastramento 

nos órgãos ambientais para os problemas 

de ocupações irregulares estarem resol-

vidos. Os órgãos ambientais têm capaci-

dade real de fazer esse cadastramento? 

Cadastradas as ocupações irregulares, 

quais poderão ser mantidas? Pelo texto, 

toda e qualquer ocupação em APP, pelo 

menos no que toca a atividades agrossil-

vopastoris, ecoturismo e turismo rural.

As APPs, que são concebidas em gran-

de parte para a proteção das próprias 

populações humanas, se mantido o texto 

aprovado pela Câmara dos Deputados, 

na prática ficarão descaracterizadas. 

Esse quadro, infelizmente, poderá ser 

tornado ainda mais grave dependendo 

dos resultados da tramitação do novo 

Código Florestal no Congresso Nacional. 

Na verdade, pelo precedente do Código 

Ambiental de Santa Catarina, já se pre-

nunciava possibilidade de retrocessos 

ainda maiores do que os constantes na 

versão aprovada na Câmara. É importan-

te também questionar no texto aprovado 

pela Câmara dos Deputados a figura “das 

áreas de uso restrito”. Esse assunto está 

sendo pouco debatido, mas seus efeitos 

perversos em termos de proteção am-

biental não devem ser subvalorizados. 

Não se pode, por exemplo, pretender 

regular a ocupação de uma região im-

portante como o Pantanal por um único 

artigo que a define como de uso restrito. 

O Pantanal requer uma lei detalhada para 

sua proteção.

O texto tem problemas sérios ainda 

no que se refere ao instituto jurídico da 

reserva legal. Mais uma vez, simula-se 

proteção. São mantidos os percentuais 

de reserva legal, mas em imóveis com 

até quatro módulos fiscais (400 ha na 

Amazônia) será considerada apenas a 

área ocupada com vegetação nativa exis-

tente em 22 de julho de 2008. Também 

nesse ponto não há vínculo da medida 

com os programas de regularização am-

biental, ou seja, ela será aplicada sem 

condicionantes. Além disso, admite-se 

recomposição da reserva legal com até 

50% de exóticas e a compensação em es-

tados diferentes, dificultando o controle 

ambiental. Também as regras sobre regu-

larização de reserva legal são colocadas 

de forma independente dos programas 

de regularização e valem inclusive para 

desmatamentos futuros. Para a compro-

vação da área consolidada, há demandas 

muito frágeis do ponto de vista jurídico. 

O proprietário rural fica desobrigado da 

averbação da reserva legal, que passará a 

ser controlada pelo cadastro organizado 

pelos órgãos ambientais. Os especialistas 

e brasileiros em geral debateram o sufi-

ciente as implicações dessa nova regra? 

Acredito que não. Será que os órgãos 

ambientais têm realmente condições de 

assumir essa tarefa?

Sobre o Sistema Nacional do Meio Am-

biente (Sisnama) deve ser dito que o texto 

deixa em aberto, na maior parte de suas 

disposições, a divisão de responsabilida-

des entre os órgãos ambientais. Mesmo 

havendo um processo em que as respon-

sabilidades administrativas em política 

ambiental estão sendo trabalhadas espe-

cificamente – o processo do PL 12/2003, 

de minha autoria –, deve ser esclarecido 

que o texto que está em tramitação nesse 

segundo processo não chega a um nível 

de detalhamento suficiente para que a 

lei florestal possa se omitir nesse campo. 

Se aprovado, na forma como saiu da Câ-

mara, ele sequer se terá noção do órgão 

competente pelas autorizações para 

exploração sustentável da reserva legal, 

pelo registro da reserva legal no cadastro 

proposto, pela emissão da Cota de Reser-

va Ambiental etc. Em outras palavras, 

estará configurada insegurança jurídica. 

Prova de que não se está dando a devida 

atenção com a insegurança jurídica a ser 

criada esta no fato de que o texto não 

prevê participação do Ministério Público 

na formalização do termo de adesão e 

compromisso ao programa de regulariza-

ção. Não obstante, a assinatura do termo 

de adesão suspende a punibilidade de 

crimes ambientais. 

Finalizando, reforço que o Código Flo-

restal não é uma lei perfeita, imutável. 

Como construção social, nenhuma lei 

pode ser encarada dessa forma. O que 

não se aceita é a formulação de um texto 

legal dessa importância priorizando-se 

interesses essencialmente materiais de 

apenas uma parcela daqueles que são 

impactados por sua aplicação. Como 

coordenador da Frente Parlamentar Am-

bientalista, clamo para que o Congresso 

Nacional amplie o processo de debate 

e efetive todos os ajustes necessários 

nessa proposta. 

* José Sarney Filho é deputado federal pelo 
Maranhão, líder do Partido Verde e coorde-
nador da Frente Parlamentar Ambientalista. 
Foi ministro do Meio Ambiente de 1999 a 
2002 (dep.sarneyfilho@camara.gov.br).
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Conservação

Código Florestal é um dos pilares 
da sustentabilidade

A agricultura é tida como a chave para 

compreender o início e a história das 

civilizações. O surgimento dessa prática 

teve um impacto evidente: por meio de 

diversas técnicas, tornou-se possível 

influir na disponibilidade de alimentos. 

A agricultura virou mecanismo de fixa-

ção dos indivíduos, pois os nômades, 

com o advento do alimento cultivado, 

passaram a compor grupos organizados 

de produção e a não depender apenas 

da caça e da coleta como forma de sobre-

vivência. Surgiram, então, as primeiras 

cidades e, mais a frente, as nações. Antes 

da Revolução Industrial, durante muito 

tempo, a atividade agrícola já era predo-

minante para as economias. Em seguida, 

o crescimento da indústria e a era digital 

colaboraram com o fortalecimento e 

diversificação do setor.

VISÃO POLÍT ICA

Blairo Borges Maggi*

Área de cultivo de feijão: a agricultura brasileira é modelo para o mundo

ROBERTO AMARAL 
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Hoje, a agricultura brasileira é modelo 

em todo o mundo e uma das principais 

bases de economia do país. O Brasil é 

grande produtor de diversas espécies de 

cereais, frutas, grãos, carne, entre outros. 

Mas ainda temos problemas e desafios 

que precisam ser enfrentados, da refor-

ma agrária até as queimadas; do êxodo 

rural ao financiamento da produção; da 

rede escoadora à viabilização econômica 

da agricultura familiar. Estes são temas 

que por si só envolvem questões políti-

cas, sociais, ambientais, tecnológicas e 

econômicas e exigem muito mais do que 

vontade de fazer.

Devido a sua dimensão continental e 

características edafoclimatológicas, o 

Brasil dispõe de cento e seis milhões de 

hectares de área fértil para se expandir 

– um território maior do que a França 

e a Espanha juntas. Nossos vizinhos, os 

Estados Unidos da América, já exploram 

toda a área agricultável de seu território. 

Mesmo com tantas áreas produtivas, o 

mundo ainda vive com o fantasma da fal-

ta de alimento. E questionamentos como 

estes são levantados: Como administrar 

a escassez de alimentos? Como produzir 

de maneira sustentável?

Costuma-se admitir quatro soluções 

para esse dilema. A primeira: depende do 

Estado, pois imputa-se ao poder público 

essa tarefa, garantindo sustentabilidade 

por intermédio de um bem comum; a 

segunda estratégia é a do colonialismo, 

traduzido pela exploração de recursos 

naturais em países conquistados e co-

lonizados; a terceira, no liberalismo, 

em que o mercado regula o comércio, a 

produção de larga escala é proveniente 

de países onde há abundância de recur-

sos necessários à produção. Uma última 

solução está baseada na tecnológica ou 

na substituição de fontes primárias: é a 

chamada revolução verde.

Seguramente a opção escolhida não foi 

a da política em busca do bem comum, 

mas a do imperialismo do consumo exa-

cerbado, com complicações de escassez 

de recursos naturais, implicando uma 

crise ou histeria mundial da questão 

ecológica. As consequências são uma 

profunda submissão e uma mudança de 

valores éticos pelo contexto puramente 

econômico. O foco da sustentabilidade 

está nas futuras gerações e no desenvol-

vimento do país; não é só uma questão de 

povo, comunidade ou indivíduos. O Brasil 

já despertou para as consequências da 

produção predatória, o brasileiro já tem 

consciência de que aquilo que é feito aqui 

pode afetar todo o planeta.

Temos em nosso território a maior 

floresta tropical do mundo, a Amazônia 

– campeã de biodiversidade e reserva 

de água. Sabemos da necessidade de 

unir esforços, recursos e pesquisas para 

tornar a produção brasileira efetiva-

mente sustentável e de acordo com as 

normativas legais determinadas pelo 

nosso país. Nesse contexto, a busca de 

uma legislação que tenha esse molde faz 

parte de um esforço enorme da sociedade 

e do Congresso Nacional.

O que se busca é uma redação com 

menos insegurança jurídica, de simples 

interpretação, para que não pairem 

dúvidas na hora de um licenciamento 

ambiental, fazendo que a ação dos órgãos 

fiscalizadores se torne mais clara e efi-

ciente possível. É preciso dar ao agricul-

tor brasileiro o seu valor no contexto da 

preservação. A Reserva Legal e as Áreas 

de Preservação Permanente (APPs) estão 

localizadas nas propriedades rurais, ou 

seja,  coloca os produtores rurais como 

agentes diretos dessa preservação, e 

estão dispostos a colaborar com a le-

gislação. Além de valorizar e preservar 

nossos recursos naturais, a legislação 

ambiental deve ser capaz de dar proteção 

aos ribeirinhos, povos indígenas, quilom-

bolas, pequenos e grandes produtores e 

à população das mais diversas cidades. 

Na tentativa de estimular a recuperação 

da vegetação em áreas de preservação, 

decidimos suspender as multas daqueles 

proprietários que estavam comprome-

tidos com a conservação/recuperação, 

principalmente nas APPs e na Reserva 

Legal. Com isso, é possível trazer para 

a legalidade não só de fato, como de 

direito, as propriedades rurais do Estado.

Vários desses pontos também estão 

sendo tratados pelo Congresso Nacio-

nal, e as experiências de Mato Grosso já 

subsidiam as discussões.  A nova redação 

do Código Florestal, além de definir 

conceitos ambientais como nascentes, 

olhos-d’água, veredas e apicuns, ordena 

principalmente a exploração, o uso e a 

proteção de Áreas de Preservação, e a 

necessidade de recuperar esses recursos. 

Ou seja, o novo Código Florestal será 

um dos pilares da sustentabilidade dos 

nossos biomas e, por conseguinte, deverá 

conter as condições ideais de produção 

agrícola. Mas é possível? Sim. E vou além. 

É a única maneira de garantir que o Brasil 

continue desenvolvendo e ganhando es-

paço no cenário internacional. A agricul-

tura contribui muito com nosso Produto 

Interno Bruto (PIB), com a geração de 

renda e emprego, impulsionando, assim, 

a economia brasileira. O setor também 

tem contribuído em larga escala com nos-

sas exportações, expandindo a participa-

ção do Brasil no mercado internacional. 

Em outras palavras, o sucesso da safra 

depende do meio ambiente devidamente 

preservado, e sem preservação ambiental 

não há agricultura.

Blairo Borges Maggi*

* Blairo Borges Maggi é senador do PR de 
Mato Grosso (blairomaggi@senador.gov.br).
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Avaliação

Limites na adequação de
 pequenas propriedades: 

eliminação ou convivência
Marco Pavarino*

É sempre louvável realizar a sistemati-

zação de dados e informações que per-

mitem um planejamento estruturante e 

de longo prazo, especialmente em um 

país como o Brasil, onde os números e 

as dimensões de praticamente todas as 

áreas de estudo são enormes. Os dados 

levantados e tabulados no último Censo 

Agropecuário, realizado pelo IBGE no ano 

de 2006, merecem essa consideração, e 

seu ineditismo, no que se refere à estru-

tura e exploração agrícola dos imóveis 

rurais, permite qualificar o debate que 

se observa atualmente sobre o Código 

Florestal e a necessidade de adequação 

ambiental das propriedades rurais.

Este artigo explora, de forma breve, 

como os dados censitários que caracte-

rizam as pequenas propriedades, junta-

mente com as próprias características 

do processo produtivo da agricultura 

familiar, podem justificar a proposição de 

tratamentos diferenciados da legislação 

ambiental para esse segmento produtivo. 

Como consequência dessa abordagem, 

não será difícil também perceber a 

tendência de que as propriedades da 

agricultura familiar estejam mais bem 

preparadas para as adequações ambien-

tais, quaisquer que sejam elas.

Como dito anteriormente, o Censo 

Agropecuário de 2006 levantou informa-

ções antes não disponíveis nos recense-

amentos realizados até então. Exemplo 

VISÃO POLÍT ICA

disso são os dados sobre a situação das 

áreas de cobertura vegetal nativa e o 

destino delas nas propriedades rurais. A 

partir da análise desses dados tabulados, 

disponíveis ao público na página do IBGE 

na internet (http://www.ibge.gov.br), 

é possível avaliar qual é a situação das 

áreas de cobertura vegetal nativa para os 

diversos segmentos produtivos do meio 

rural. A figura 1 apresentada a seguir é 

um exemplo de como o processamento 

dos dados do censo podem qualificar a 

discussão (Figura 1).

Nesse caso específico, é apresentada 

uma sistematização da área de matas e/ou 

florestas nativas declaradas pelos possei-

ros ou proprietários dos estabelecimentos 

rurais que possuem dimensão de até 200 

hectares no Brasil, representando cerca de 

90% dos estabelecimentos rurais do país. 

Em contrapartida, ocupam uma área de 

cerca de 100 milhões de hectares ou ape-

nas 35% da área total dos estabelecimentos 

rurais no país. Esse sistema revela, nesses 

locais, áreas de matas e/ou florestas na-

turais destinadas às Áreas de Preservação 

Permanente (APP) ou de Reserva Legal 

(RL), somadas àquelas destinadas aos Sis-

temas Agroflorestais (SAF), representando 

cerca de 20 milhões de hectares.

Pequeno agricultor em horta de couve: agricultura familiar tem evoluído objetivando atender 
prioritariamente à subsistência

ROBERTO AMARAL 
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A seguir, serão analisadas as caracte-

rísticas dos sistemas produtivos adotados 

pela agricultura empresarial e pela agri-

cultura familiar. A agricultura empresarial 

se orienta pelo objetivo da maximização 

dos lucros. Essa orientação, por si só, já 

estabelece a necessidade de adoção de 

práticas de (i) maximização da produti-

vidade, que são definidoras do processo 

produtivo em escala, e da (ii) maximização 

da produção, que resulta, invariavel-

mente, na necessidade de alteração dos 

agroecossitemas originais. Destaca-se 

aqui que a maximização da produção se 

processa, usualmente, pelo fundamento 

da eliminação das limitações ambientais 

nas áreas que servirão para a produção.

Mas existem outras premissas da lógi-

ca do processo produtivo adotado pela 

agricultura empresarial A necessidade 

de substituição da mão de obra visando 

à otimização do tempo (e, portanto, do 

custo) de operação das atividades agro-

pecuárias é uma característica marcante 

da agricultura empresarial. O seu resul-

tado objetivo é a necessidade de um alto 

grau de mecanização das atividades de 

produção. Como consequência imediata, 

a dependência de combustíveis fósseis 

como fonte de energia será excessiva.

A busca constante pela redução dos 

custos irá se refletir na necessidade de 

especialização da produção. Essa outra 

premissa leva quase que invariavelmente 

à adoção da produção de monoculturas. 

Talvez a premissa mais expressiva da lógi-

ca produtiva da agricultura empresarial na 

busca pela maximização dos lucros seja a 

produção em escala, a exemplo da lógica 

industrial. Nesse sentido, se observa como 

consequência a ocupação de grandes 

extensões de terra que caracterizam o 

latifúndio. Assumindo como fato o funda-

mento de que a maximização da produção 

se dá a partir da eliminação das limitações 

ambientais, é no aspecto edáfico que tal 

fundamento se apresenta de forma mais 

expressiva. É facilmente percebida a de-

pendência de insumos externos à proprie-

dade no processo produtivo da agricultura 

empresarial. O recurso natural onde o 

processo produtivo se realiza, na lógica da 

agricultura empresarial, tem um destino 

específico e estrito: a produção. A perda 

da diversidade cultural é até desejada 

segundo esse modelo, pois pode interferir 

negativamente na lógica da padronização 

que ele busca. 

Não se propõe aqui construir um juízo 

de valor quanto aos efeitos das práticas 

agrícolas que artificializam os agroecos-

sistemas, ou das premissas adotadas pelo 

modelo de agricultura empresarial. O que 

se pretende é entender de que forma os 

processos de maximização da produção 

e da produtividade agropecuária, e suas 

premissas, justificam um tratamento 

diferenciado da legislação ambiental 

para a agricultura familiar. Para chegar 

a elementos que tornem possível a cor-

roboração dessa possível justificativa, é 

essencial delimitar também as principais 

características do processo produtivo 

da agricultura familiar: essencialmente, 

como veremos, a convivência com as 

limitações ambientais das propriedades 

rurais. Vejamos algumas delas.

A lógica da produção da agricultura 

familiar atende de forma prioritária 

a subsistência das famílias. É nítida a 

evolução da participação da agricultura 

familiar nos valores brutos da produção, 

mas ainda há uma lógica de que esta 

comercialização seja focada em alguns 

casos na produção de excedentes. A 

produção em escala, portanto, passa a 

ser relativizada nesse caso, o que permite 

uma menor dimensão das propriedades 

rurais familiares. De forma distinta da 

agricultura empresarial, o estabeleci-

mento rural para a agricultura familiar é 

entendido como espaço de produção, de 

moradia e essencialmente de identidade 

cultural. O que se verifica, nesse sentido 

é a pluratividade e a diversificação cul-

tural nos espaços predominantemente 

ocupados por esse modelo de agricultura.

As características apontadas anterior-

mente permitem estabelecer uma clara 

distinção na forma de apropriação dos 

recursos naturais nos dois modelos de 

agricultura. A partir dessa diferenciação, 

juntamente com a existência de cobertura 

vegetal nativa apontada pelo censo agro-

pecuário 2006, torna-se possível a afir-

mação de que os agricultores familiares 

estão em condições mais favoráveis para, 

de fato, realizarem a adequação ambiental 

das propriedades rurais, quaisquer que 

sejam as mudanças propostas.

* Marco Pavarino é coordenador do 
Instituto GEA Ética e Meio Ambiente (marco.
pavarino@mda.gov.br).

FIGURA 1. ÁREA (HA) DECLARADA PELOS AGRICULTORES EM ESTABELECIMENTOS RURAIS DE 
ATÉ 200 HECTARES NO BRASIL QUE SÃO DESTINADAS ÀS MATAS E AOS SISTEMAS FLORESTAIS

3.182.371 ha
13%

9.463.350 ha
38%

915.543
1%

11.288.181 ha
45%

Fonte: A partir do Censo Agropecuário 2006; dados disponíeis em http://www.ibge.gov.br

Matas e/ou florestas naturais 
destinadas à preservação APP OU RL 
no estabelecimento

Matas e/ou florestas naturais 
excluídas APP e em sistemas 
agroflorestais

Matas e/ou florestas plantadas com 
essências florestais

Sistemas agroflorestais – área 
cultivada com espécies florestais 
também usada para lavouras e pastejo 
por animais
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VISÃO SETORIAL

Biodiversidade

Sistema de Plantio Direto é 
opção de sustentabilidade

Herbert Arnold Bartz, Marie Luise Carolina Bartz, Ivo Mello, Ricardo Ralisch*

Plantio direto sobre palhada: eficiência da agricultura brasileira se deve a avanços técnicos, como a consolidação do Sistema 
de Plantio Direto (SPD)
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A Federação Brasileira de Plantio Direto 

na Palha (Febrapdp) é uma congregação 

de associações de agricultores e empre-

sas ligadas ao agronegócio, executores e 

interessados no Sistema de Plantio Direto 

(SPD). Representa nacionalmente a classe 

de produtores rurais e empresas do setor 

que se preocupam com a produção agro-

pecuária viável associada à preservação 

dos recursos naturais. Os objetivos da 

Febrapdp são difundir esse sistema de 

produção como uma alternativa às inú-

meras atividades agropecuárias e ampliar 

seu reconhecimento nas esferas sociais, 

políticas, técnicas e científicas.

A preocupação ambiental do SPD é 

histórica e vem desde sua origem. Prova 

disso foi a iniciativa dos pioneiros do 

Plantio Direto: há 40 anos, eles buscaram 

uma alternativa de manejo de solos ao 

sistema tradicional da época, com prepa-

ro de solo periódico, envolvendo o uso de 

arados e grades. Como resultado, perce-

beu ser um erro fundamental preparar o 

solo em regiões tropicais e subtropicais, 

devido à agressividade do clima e à 

vulnerabilidade dos solos em relação ao 

processo erosivo – depois do preparado 

mecânico a que era submetido.

A ciência agronômica no Brasil tam-

bém evoluiu muito durante esse período 

e passou a desenvolver estudos específi-

cos para as condições brasileiras. Sempre 

houve uma grande preocupação da aca-

demia com os processos erosivos que se 

acentuaram no final da década de 1970. 

Inúmeras estratégias foram colocadas 

em prática, porém nenhuma delas teria 

sido bem-sucedida se não tivesse sido as-

sociada ao SPD, modelo de produção que 

expandiu fortemente no Brasil na década 

de 1990, como evidencia a Figura 1.

A agropecuária brasileira tem assu-

mido papel de destaque mundial por 

conta de sua eficiência. Em parte, isso se 

deve aos avanços técnicos agronômicos 

promovidos pelas instituições públicas e 

privadas nas últimas décadas, potencia-

lizados pela consolidação e expansão do 

SPD no Brasil. Tal associação raramente 

é reconhecida. Internacionalmente, a 

produção agropecuária brasileira base-

ada no SPD é considerada pela FAO, há 

mais de 10 anos, como um modelo a ser 

seguido no mundo, tornando o Brasil uma 

referência no assunto.

IMPACTOS AMBIENTAIS
Além de viabilizar os mecanismos de 

controle de erosão, a evolução e o aper-

feiçoamento do SPD quanto à rotação 

de culturas têm demonstrado efeitos 

ambientais muito amplos e positivos. A 

preservação da estrutura do solo pelo 

efeito dos variados sistemas radiculares 

(i) amplia a capacidade de infiltração de 

água no solo, (ii) reduz as perdas de água 

em quantidade e em qualidade e (iii) au-

menta a profundidade de solo explorado 

pelas raízes das plantas. Nessa intensifi-

cação da produção vegetal, a extração de 

Carbono (C) da atmosfera pelas culturas e 

sua fixação no solo na forma de matéria 

orgânica alcança níveis superiores aos 

da vegetação nativa em diversos biomas 

(AMADO, T. J. C. et. al., 2001; CORAZZA, E. 

J. et.al., 1999).

A adoção do SPD tem beneficiado 

muito a biodiversidade. Estudos mais 

recentes evidenciam que o SPD possui 

a capacidade de manter populações de 

espécies nativas de minhocas, sendo 

que em muitos casos as áreas sob SPD 

abrigam uma diversidade de espécies 

equivalente ou maior à das áreas de 

Fonte: Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha (Febrapdp), 2011.

FIGURA 1. EXPANSÃO DA ÁREA BRASILEIRA EM SPD, DE 1972/73 A 2005/06 
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mata nativa (BARTZ, 2011). Existem ainda 

inúmeros estudos em microbiologia do 

solo que mostram os benefícios que o 

SPD possui sobre as populações de mi-

crorganismos do solo.

IMPACTOS SOCIAIS
Inúmeros indicadores de benefícios 

sociais promovidos pelo SPD podem ser 

apresentados, mas os que mais impres-

sionam são aqueles demonstrando que 

diversas comunidades de agricultores 

familiares passaram a ter uma atividade 

econômica nos últimos 20 anos, devido 

à estratégia empregada na expansão do 

SPD para tal característica fundiária. E o 

efeito de redução de tempo de trabalho e 

de energia propiciado pelo SPD se torna 

mais evidente nessa população. A redu-

ção do tempo de trabalho tornou favo-

rável a liberação de mão de obra familiar 

das atividades agrícolas, permitindo que 

parte dela fosse empregada em outras 

atividades econômicas importantes, e 

possibilitou que o ambiente familiar se 

tornasse mais salubre e agradável. Como 

consequência indireta, essas famílias 

passaram a ter uma função econômica 

na sociedade. Porém, W. Rodrigues (2005) 

considera que o principal benefício 

social advindo do SPD é o legado a toda 

a sociedade com a preservação do meio 

ambiente.

IMPACTOS ECONÔMICOS
A pujança da agropecuária brasileira, 

demonstrada nos dados estatísticos 

amplamente divulgados, fica evidente 

quando se avalia o desempenho da ba-

lança comercial das últimas décadas. 

Ele nada mais é do que o reflexo direto 

da eficiência apresentada pelos produ-

tores agropecuários, pois, dentro de um 

sistema econômico de livre iniciativa e 

de mínima intervenção do Estado – em 

forma de garantias ou disponibilidade de 

créditos –, o risco da atividade recai ex-

clusivamente sobre o produtor e o lucro 

passa a ser o combustível da atividade e 

a eficiência, o motor dela.

Esta pode ser uma das explicações da 

expansão do SPD ocorrida na década de 

1990, pois os sucessivos pacotes econô-

micos do Brasil minguaram a disponibili-

dade de crédito para investimento e para 

custeio. Os produtores passaram a buscar 

alternativas de melhor desempenho eco-

nômico e as experiências bem-sucedidas 

no SPD começaram a ser divulgadas mais 

frequentemente, atraindo cada vez mais 

adeptos. 

SUSTENTABILIDADE
Eis, portanto, um exemplo real de ativida-

de sustentável, o SPD brasileiro: deve ser 

viável economicamente, pois é a única 

forma de sobreviver em nosso sistema 

econômico. Mostrou-se socialmente 

justo, pois permitiu que uma parcela 

importante da sociedade passasse a ter 

acesso ao mercado, e é ambientalmente 

correto porque preserva e recupera os 

principais recursos naturais: biodiversi-

dade, solo, ar e água.

É nesse contexto que devem ser discu-

tidas novas imposições ambientais que 

se colocam ao meio rural atualmente, 

como o substitutivo do Código Florestal. 

A dicotomia ruralista e ambientalista, 

colocada nas discussões, não é adequada 

porque o que se busca é o benefício de 

toda a sociedade. Não se pode negar que 

a preservação da natureza e das florestas 

é um interesse coletivo, assim como o é 

a atividade agropecuária. A diferença é 

que, sendo um benefício social, a pre-

servação ambiental deve ser de caráter 

coletivo. Já a agropecuária, como ativi-

dade econômica, precisa ser de caráter 

individual. 

Há inúmeras situações e atividades 

no Brasil que impactam negativamente 

as florestas e a natureza de forma mais 

contundente, e que devem ser alvo de 

ações específicas, como a exploração 

ilegal de madeira e a concentração urba-

na. Não há absolutamente necessidade 

de expansão das fronteiras agrícolas 

do Brasil. O aumento da produtividade 

e da rentabilidade das áreas agrícolas, 

a recuperação de áreas degradadas e a 

incorporação de milhões de hectares 

de pastagens subutilizadas em processo 

produtivo eficiente serão possíveis com 

a expansão e a adequação do SPD para 

os mais variados sistemas de produção. 

É justamente esta a proposta do pro-

grama ABC do Mapa, definindo linhas de 

créditos para tais ações, cuja Febrapdp 

é signatária.

É fundamental que se crie um “código 

ambiental” para balizar, dentre outros 

setores, a agropecuária; prever que os 

poluidores e degradadores do meio 

ambiente assumam os custos desta recu-

peração e que os prestadores de serviços 

ambientais possam ser remunerados e 

recompensados por isso. Dessa forma, 

deixaríamos de ter um sistema impositor, 

de difícil fiscalização, e passaríamos a 

contar com um sistema premiador.

* Herbert Arnold Bartz é produtor, pioneiro 
em SPD no Brasil e presidente da Febrapdp, 
Marie Luise Carolina Bartz é bióloga de 
solo e consultora da Febrapdp, Ivo Mello 
é produtor, consultor e presidente da 
Caapas  e Ricardo Ralisch é docente do 
Departamento de Agronomia UEL e diretor 
secretário da Febrapdp.
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Ecossistema

Agroecologia permitirá superar 
oposição entre 

Ecologia é o estudo do ambiente onde vivem os seres vivos, em seus componentes 

abióticos e bióticos, e das relações entre esses componentes. Essa ciência busca 

entender como se organizam e funcionam os ecossistemas, seus mecanismos de 

regulação, a dinâmica de suas populações, suas estratégias de resiliência e assuntos 

afins. Em contraposição à anatomia, à taxonomia e a outras partes da biologia que se 

ocupam de fragmentos mortos e fixados extraídos do mundo natural, a ecologia se 

produzir e conservar

Carlos Armenio Kathounian*

VISÃO SETORIAL

Agricultor faz colheita de algodão: os ecossistemas naturais diferem dos agroecossistemas pela presença humana
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dedica ao mundo natural vivo, bem como 

de suas dinâmicas.

Agroecologia é o ramo da ciência 

agronômica que estuda os sistemas de 

produção agrícolas (agroecossistemas) 

com o ferramental conceitual e metodo-

lógico da Ecologia. Na segunda metade 

do século XX, a ciência agronômica foi 

sendo segmentada de modo que, nas 

tecnologias modernas à base de insumos 

industriais, perderam visibilidade as 

relações entre as atividades agrícolas 

ou entre diferentes partes de um mesmo 

sistema de produção agrícola. Oferece 

meios para resgatar essa visão integrada 

dos sistemas agrícolas e trata de temas 

que variam em escala: vão desde o mi-

croscópio, por exemplo, o parasitismo 

dos ácaros de citros pelo fungo Hirsutella 

thompsonii, até a escala do sistema agro-

alimentar mundial, passando pelas esca-

las de talhão de cultivo e de propriedade. 

A agroecologia focaliza as relações entre 

os componentes de um sistema para res-

ponder a perguntas como: para otimizar 

a utilização de nutrientes nos sistemas 

agrícolas, é melhor a integração de hortas 

com bovinos confinados ou a pasto, ou 

ainda, criar bovinos ou suínos, ou aves? 

É surpreendente constatarmos que, 

numa Escola Superior de Agricultura 

como a Luiz de Queiroz, a exemplo de 

tantas outras, tratamos os componentes 

dos sistemas agrícolas isoladamente 

(gado de leite, milho, pasto, fitossanida-

de, sanidade animal) ou por disciplinas 

isoladas (fisiologia vegetal, ciência do 

solo, fitopatologia), ainda que todos es-

ses elementos interajam sistemicamente. 

Separamos as partes para poder estudar 

e ensinar, mas elas não são reagrupadas 

no todo complexo, como de fato ocorre 

no mundo real. E reagrupar, no mundo 

natural, é mais que justapor, porque os 

organismos vivos interagem entre si.

Com essa segmentação sem reagru-

pamento, somos surpreendidos com 

resultados aparentemente inesperados. 

A aplicação de fungicidas para controlar 

a ferrugem asiática na soja converteu a 

lagarta-falsa-medideira (Pseudoplusia 

includens) numa praga de difícil controle, 

porque os fungos que a controlavam na-

turalmente foram mortos pelos fungici-

das, deixando assim de parasitá-la como 

até então haviam feito. A buva (Conyza 

bonariensis), uma planta normalmente 

pouco competitiva, tornou-se invasora 

de primeira importância na monocultura 

da soja em plantio direto por desenver 

resistência ao glifosato – outras espécies 

invasoras já haviam desenvolvido resis-

tência ao Metribuzin e ao Imazaquin nas 

décadas de 1980 e 1990. A utilização de 

Ivermectina para controlar parasitoses 

do gado bovino criou a praga da mosca-

-do-chifre, pois reduz as populações de 

besouros vira-bostas (coprófilos ou rola-

-bostas), que enterram as placas de fezes 

onde as moscas se reproduzem. Com uma 

menor atividade de vira-bostas, as placas 

permanecem mais tempo no terreno, 

ampliando o espaço de desenvolvimento 

das larvas da mosca-do-chifre, e assim 

a população da mosca cresce (Figura 1).

Citamos esses três exemplos por serem 

bem conhecidos e por se referirem a ati-

vidades de grande expressão econômica 

no País, em agricultura convencional. A 

intenção é explicitar que agroecologia 

não é uma ciência optativa, para ser 

reverenciada pelos agricultores ditos 

orgânicos ou ser solenemente ignorada 

na agricultura dita convencional. Os fe-

nômenos ecológicos são parte do mundo 

natural e vão ocorrer a despeito do que 

pensa o indivíduo que administra uma 

determinada área ou dos adjetivos que 

ele agrega à palavra agricultura. No caso 

da falsa-medideira, o fenômeno era de 

parasitismo; no caso da buva, de desen-

volvimento de resistência em uma popu-

lação submetida a estresse constante; e 

no caso do vira-bosta/mosca-do-chifre, 

de uma relação biótica de desfavoreci-

mento/favorecimento ainda sem nome 

específico. 

O mundo natural é complexo e suas 

relações ecológicas, intrincadas e fre-

quentemente invisíveis até que uma ação 

humana perturbe seu funcionamento e 

com isso as revele. Talvez nossa maior 

limitação na agronomia, da segunda 

metade do século XX, tenha sido negar 

essa complexidade, tentando reduzir 

a produção vegetal à verticalidade da 

FIGURA 1. ESTERCO COM BESOUROS VIRA-BOSTAS (COPRÓFILOS), QUE ENTERRAM PLACAS DE 
FEZES ONDE A MOSCA-DO-CHIFRE SE REPRODUZ
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relação solo–planta–atmosfera. Esse 

modelo mental ignora todas as relações, 

por assim dizer, horizontais, que se 

estabelecem entre a planta e os outros 

organismos que vivem ao seu redor. Por 

ser incompleto, surgem ruídos quando é 

aplicado na realidade natural, os quais 

assumem a forma de fenômenos não 

previstos como pragas, doenças, plantas 

invasoras e/ou adversidades climáticas. 

Sanar esses ruídos tem um custo, do 

qual uma parte é prontamente visível 

no valor dos insumos, ou da irrigação ou 

da perda da lavoura. Esta parte é com-

putada nos custos de produção ou na 

lucratividade da cultura. Contudo, outra 

parte desse custo, referente à degrada-

ção dos recursos ambientais e humanos, 

não é claramente visível e não entra na 

planilha de custos da cultura, mas igual-

mente terá de ser paga por alguém em 

algum momento. A Fundacentro, órgão 

do Ministério do Trabalho dedicado à 

saúde e segurança do trabalho, identifica 

a intoxicação com agrotóxicos como a 

mais importante doença ocupacional no 

meio rural brasileiro. Os custos dos tra-

tamentos de saúde e das aposentadorias 

precoces devido a essas intoxicações são 

pagos pelos contribuintes; nem remota-

mente aparecem na formação de preço 

dos produtos agrícolas. Naturalmente, 

esse é um problema complexo, e sua 

solução também será complexa, mas 

cumpre não descuidar que sua origem 

está enraizada no nosso modelo mental 

agronômico incompleto, que insiste em 

reduzir toda a complexidade do exercício 

da produção agrícola à relação solo–

planta–atmosfera.

A finalidade dessas considerações, te-

cidas por um professor de agroecologia, 

não é convencer o leitor da importância 

do que faço, mas evidenciar as debilida-

des de uma concepção do pensamento 

agronômico e da produção agrícola que 

não reflete a realidade biológica – e, 

por isso, não atende aos imperativos 

de preservação ambiental e de saúde 

humana que as sociedades bem infor-

madas demandam cada vez mais do setor 

agrícola. A produção de respostas a essas 

demandas exige que todos nós façamos 

uso das lentes da agroecologia em nossa 

área de atuação, da mesma forma que 

utilizamos as lentes da matemática, da 

química e da lógica. 

AGROECOLOGIA E MOVIMENTO 
SOCIAL 
A Embrapa produziu um texto de tra-

balho chamado Marco Referencial em 

Agroecologia, no qual caracteriza o termo 

como Ciência e Movimento Social.    Para 

entender o porquê do “Movimento Social”, 

precisamos talvez retornar ao conceito 

de agroecossistema e ao contexto socio-

econômico encontrado pela agroecologia 

no Brasil. A pergunta de partida é o que 

diferencia os agroecossistemas dos ecos-

sistemas naturais. Nos agroecossistemas 

predominam plantas anuais de ciclo curto 

e há exportações e perdas importantes de 

nutrientes minerais, enquanto em nossos 

ecossistemas naturais, predominantemen-

te florestais, prevalecem plantas perenes 

e não há saídas importantes de nutrientes 

minerais. No entanto, uma plantação de 

seringueira se assemelha a uma floresta 

quanto a ser planta perene e não haver 

saídas importantes de nutrientes minerais, 

mas o seringal ainda é um agroecossiste-

ma. Apesar de o seringal não ter a biodiver-

sidade da floresta, se sairmos dele para um 

sistema agroflorestal diversificado, este 

apresentará muito mais biodiversidade, 

aproximando-se da floresta também em 

vários outros aspectos – além de ser um 

agroecossistema, e não um ecossistema 

natural. A diferença fundamental entre 

os agroecossistemas e os ecossistemas 

naturais não está em sua estrutura, mas 

na presença humana, na mão humana que 

define para onde o sistema evoluirá, que 

plantas ficarão ou sairão, onde e quando. 

O ator central do agroecossistema é o 

humano que o conduz, e sua condução 

depende tanto de fatores naturais (clima, 

solo, biodiversidade etc.) como de fatores 

na esfera das relações humanas (conhe-

cimento, aspirações, condições sociais, 

estruturas políticas etc.). 

Em meados da década de 1980, quando 

o entomologista chileno Miguel Altieri 

recuperou o termo agroecologia e o 

utilizou como título de livro, as organi-

zações brasileiras ligadas à agricultura 

familiar identificaram nesse novo termo 

um ideal a ser perseguido. Até então, tais 

organizações entendiam as propostas 

das agriculturas de base ecológica como 

essencialmente técnicas, sem preocupa-

ções com o mundo social. Ao situar o agri-

cultor no centro do processo produtivo, 

e identificar o acerto biológico em várias 

agriculturas camponesas tradicionais na 

América Latina, Miguel Altieri aproximou 

do que hoje é denominada agricultura 

orgânica uma ampla gama de organiza-

ções e movimentos sociais, movimentos 

cujo foco de origem era a evolução so-

cioeconômica dos agricultores pobres. 

Tal aproximação se reproduziu em toda 

a América Latina e resultou na orga-

nização do Movimento Agroecológico 

Latino-Americano (Maela) no começo da 

década de 1990. 

Um pouco mais tarde, lideranças do 

Movimento dos Agricultores Sem-Terra 

identificaram no termo agroecologia um 

ideal tecnológico a ser perseguido nos 

seus assentamentos. A Via Campesina, 

fundada em 1993 como uma articulação 

internacional de populações rurais ex-

cluídas, abraçou desde seu nascimento 

a proposta das agriculturas de base 

ecológica e o termo agroecologia ganhou 

destaque internacional em sua agenda. 

Um reforço a essa intencionalidade 

social da Agroecologia ocorreu com a 

criação do curso de pós-graduação em 

Agroecologia na Universidade de Cór-

doba, na Espanha, cujo expoente mais 

conhecido é Eduardo Sevilla Guzmán. 

No pensamento de Sevilla Guzmán, a 

Agroecologia é um dos pilares para o 

desenvolvimento de sistemas agrícolas 

sustentáveis e socialmente equitativos. 

A elaboração intelectual em curso nessa 

academia tem alimentado as reflexões 
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dos movimentos sociais sobre a Agroeco-

logia, configurando o que que poderia ser 

chamado de uma utopia agroecológica: 

um ideário que funciona como luz para 

a organização do mundo real, ainda que 

possa nunca se realizar plenamente. Num 

esforço passível de repreensão, arris-

caria dizer que os elementos essenciais 

da utopia agroecológica são técnicas 

agrícolas de base ecológica, agricultura 

familiar, equidade social e democracia 

política.

Esse ideário alimenta um conjunto de 

organizações na sociedade civil, nas es-

truturas de governo, nas universidades, 

cujas ações e articulação caracterizam 

um movimento social. Essas foram as ra-

zões que levaram o Marco Referencial em 

Agroecologia, da Embrapa, a caracterizá-

-la como Ciência e Movimento Social.  

ESCALA NA AGRICULTURA 
FAMILIAR
Essas duas acepções do mesmo termo 

agroecologia confundem o público em 

geral. Como ramo da ciência, seu aporte 

é indispensável para se minimizar o im-

pacto ambiental negativo das tecnologias 

baseadas em insumos industriais. Ela é 

também indispensável para o desenvol-

vimento de sistemas de produção com 

melhor aproveitamento de recursos não 

renováveis como rochas fosfatadas e 

potássicas e combustíveis fósseis, além 

da criação de sistemas agroalimentares 

mais sustentáveis. Em sua acepção cien-

tífica, a agroecologia é uma necessidade 

sem cores partidárias nem ideológicas. 

Seus opositores hoje são, unicamente, os 

setores que vivem da venda dos insumos, 

os quais um melhor entendimento da 

natureza permite eliminar. 

Sistemas de produção baseados em 

conhecimento agroecológico podem ser 

encontrados em todo o país, em diferen-

tes escalas. Como a agricultura familiar 

representa aproximadamente 85% dos 

estabelecimentos agrícolas do Brasil, são 

mais numerosos os exemplos de sistemas 

alicerçados sobre o conhecimento agroe-

cológico. É possível acessá-los facilmente 

pela internet por meio do termo agricul-

tura orgânica. Também há iniciativas em 

escala ampliada, como o Projeto Cana 

Verde, da Native Alimentos, com 15 mil 

hectares de cana orgânica em São Paulo, 

a Agropalma, com 4100 hectares de dendê 

orgânico no Pará, e a Fazenda Malunga, 

com 40 hectares de horta orgânica. Há 

ainda iniciativas muito mais numerosas, 

produzindo alimentos e conhecimento 

em todos os biomas do país, com ou sem 

o adjetivo “orgânico”. Na sua acepção de 

movimento social, como uma utopia a 

ser buscada, a agroecologia tem uma cor 

mais ideológica e politizada, e encontra 

tanto apoiadores como opositores. Isso 

é absolutamente normal, uma vez que a 

esfera das relações humanas é caracte-

rizada por tensões. Conceber o mundo 

humano sem tensões é irreal. 

Mas as duas acepções do termo agro-

ecologia também dialogam entre si, ora 

com embates muito produtivos e ora com 

disputas – ao nosso entender, estéreis. 

Muito produtivo é o questionamento 

de quão vantajosos são os sistemas de 

produção orgânicos em escala muito 

ampliada, alicerçados sobre a substi-

tuição de insumos convencionais por 

insumos orgânicos, sem pesticidas, mas 

tão dependentes de energia fóssil quanto 

os sistemas convencionais. Por outro 

lado, completamente estéril é o embate 

exacerbado entre agricultura orgânica e 

agroecologia como objetos distintos e di-

vergentes. Em três décadas de dedicação 

a essa área, os melhores exemplos de uti-

lização do conhecimento agroecológico 

que tivemos a oportunidade de conhecer 

foram justamente em iniciativas de agri-

cultura familiar organizadas dentro das 

normas de produção orgânica.

A agroecologia é um campo em cres-

cimento, de modo que nos parece difícil 

cercá-la numa conclusão. Já houve no 

Brasil dois eventos nacionais de forma-

ção em agroecologia, em 2007 e 2009; 

o outro ocorreu em 2011. Ambos foram 

organizados por cinco ministérios: Agri-

cultura, Educação, Desenvolvimento 

Agrário, Ciência e Tecnologia e Meio 

Ambiente, o que por si só evidencia a 

importância percebida pela sociedade 

nessa temática. No evento de 2009, 

contavam-se no país mais de 110 cursos 

de agroecologia ou com enfoque em 

agroecologia, do nível fundamental 

profissionalizante a mestrados em latu 

e strictu sensu e linhas de pesquisa em 

programas de doutorado. No segundo 

semestre de 2011, iniciou-se na Univer-

sidade Federal de Viçosa o mais recente 

programa de mestrado nessa área. 

Tudo isso nos faz crer que podemos 

ser capazes de superar a oposição entre 

produzir e conservar, mas para isso é 

preciso que as escolas de Agronomia, 

em todas as suas instâncias incorporem 

a agroecologia ao seu dia a dia. Os ventos 

são bons e talvez possamos deixar aos 

nossos filhos um mundo melhor que o 

que até agora criamos. Se formos capazes 

dessa transformação, os agricultores não 

serão mais vilões, mas heróis, e a agrono-

mia não será mais a ciência da destruição, 

mas da saúde física, social e ambiental da 

humanidade.

* Carlos Armenio Kathounian é engenheiro 
agrônomo e professor-doutor da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(USP/ESALQ) (armenio@esalq.usp.br).
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Energia renovável

Cultura da cana-de-açúcar
 representa alternativa 

A sustentabilidade da produção de cana-

-de-açúcar tem com base os mesmos 

conceitos já consensualmente aceitos 

para outras atividades cujo rendimento 

econômico é obtido a partir da preser-

vação dos recursos naturais e da respon-

sabilidade social. Por representar uma 

alternativa de energia renovável à maior 

e mais poderosa indústria mundial – o 

Queima da palha da cana-de-açúcar, desperdício de energia em uma cultura produtora de energia renovável
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petróleo –, a cultura da cana recebeu 

tantas barreiras que num primeiro mo-

mento pareceram autoritárias. Porém, 

ao analisar os sistemas de produção que 

visavam apenas à rentabilidade do em-

preendimento, não estava muito longe 

de alcançar os padrões exigidos. Afinal, 

já era feita rotineiramente reciclagem 

de nutrientes para economizar custos 

por meio do uso dos resíduos indus-

triais que, além de tudo, aumentavam o 

rendimento. O único método disponível 

para o controle das principais pragas era 

biológico, já que as grandes agroquími-

cas não estavam dispostas a investir em 

pesquisa para um mercado limitado a 

países outrora classificados de “terceiro 

mundo”.

de energia renovável
Edgar Gomes Ferreira de Beauclair*
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Assim, com improvisos relacionados à 

rotação de culturas, adubos verdes e novos 

insumos, foram criados sistemas de produ-

ção muito próximos daqueles exigidos em 

barreiras não tarifárias com adubações 

orgânicas e controles biológicos de insetos 

(pragas e resistência genética para con-

trolar doenças) – tudo sem aplicação de 

defensivos exceto herbicidas, que, após o 

abandono da queima e o advento da gran-

de massa de palha, trouxe um manejo mais 

equilibrado e integrado com diferentes 

práticas. O “calcanhar de Aquiles” do siste-

ma sempre foi a queima da palha, que logo 

foi entendida como desperdício de energia 

para uma cultura que se candidata a fonte 

de energia renovável. Assim, um protocolo 

ambiental foi criado para adesão voluntá-

ria que envolve ações muito além de parar 

a queima: trata-se da recuperação de ma-

tas ripárias (a maior iniciativa privada do 

país), corredores ecológicos, exploração 

racional de Reservas Legais e conservação 

das Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), entre outras resoluções.

Pouco depois do protocolo ambiental, 

ficou evidente a necessidade de um proto-

colo social para melhorar as condições dos 

trabalhadores rurais – uma parcela ainda 

significativa de despreparados para outro 

tipo de serviço além do braçal por fala de 

ensino básico. O setor compreendeu a 

necessidade da mecanização, que ainda 

está longe do ideal, mas precisa aproveitar 

parte significativa dessa força de trabalho 

qualificando-a para novas funções. Um 

exemplo é o projeto Agora, o qual capacita 

e oferece melhores salários e condições 

de trabalhos a trabalhadores analfabetos. 

Por meio dele, esses indivíduos passam a 

aprender um ofício ao estudar como ler e 

interpretar manuais de máquinas.

Com tal iniciativa, observa-se que 

todos saem ganhando até que a situação 

macroeconômica envolvendo um plano 

do governo para esta matriz energética, 

nos próximos anos, possa garantir in-

vestimentos. O combustível renovável 

vai continuar competindo com a gaso-

lina subsidiada e congelada para evitar 

reflexos nos cálculos da inflação? Por 

que não existe uma política única para 

combustíveis em relação a questão tri-

butária? Às vezes, a diferença no custo 

do abastecimento não passa de R$ 5,00 

(cinco reais) para o consumidor. 

Constata-se que a falta de informação 

representa um dos entraves para os prin-

cípios universais da sustentabilidade, seja 

da cana-de-açúcar, do arroz, do feijão etc. 

Como o consumidor reage a uma premia-

ção para combustíveis de melhor qualida-

de? O Brasil exportou nesta safra etanol 

de baixo carbono para Califórnia por US$ 

1,80/L e importa o etano deles (mais po-

luente e emissor) por menos de US$ 1,00/L 

para equilibrar nosso mercado interno – e 

o produtor continua recebendo pouco 

mais de R$1,20/L. Porém, em meio a todos 

os pensamentos, filosofias e militâncias 

existem pontos inquestionáveis que de-

vem nortear as discussões sobre o novo 

código florestal. O primeiro e fundamental 

conceito é de Uso Eficiente da Terra. O país 

é grande e tem grandes possibilidades 

de expansão sem desmatar novas áreas, 

como pode ser observado na Tabela 1, 

bem como grandes áreas já desmatadas, 

com pastagens de péssima qualidade. É 

preciso formar melhores produtores, pois 

somos capazes de produzir o dobro de 

carne em metade da área. Triplicamos os 

rendimentos de milho, soja e arroz, entre 

outras culturas, temos aumentado a pro-

dutividade dos canaviais numa taxa média 

de 2% Aa/A a e ainda assim estamos abaixo 

da metade do potencial genético. Nosso 

maquinário de corte e plantio baseia-se 

em projetos desenvolvidos na década 

de 1960 na Austrália! A sustentabilidade 

envolve agregação de valor nas indústrias 

de base antes da produção!

Outros pontos cruciais na sustenta-

bilidade são a ciência, a tecnologia e a 

inovação, fatores desconsiderados nas 

primeiras filosofias sociais que só se 

atentam para trabalho, terra e capital, 

mas que hoje são diferenciais para alcan-

çar emancipação de soberania de forma 

justa e sustentável. Não há argumentos 

contra o uso da ciência, mas é claro que 

a abrangência de seus conhecimentos é 

limitado – e esta é mais uma razão para 

que C,T&I estejam sempre presentes nas 

discussões de sustentabilidade.

Finalmente, no Código Florestal existem 

disputas que precisam ser compreendidas 

culturalmente. Áreas tradicionais vêm sen-

do repartidas há várias gerações, e todas 

receberam incentivo para desmatar nas 

gerações passadas. Sustentabilidade tam-

bém é social e a estes produtores, em sua 

maioria, são considerados pequenos pelos 

padrões do Incra. Não se pode derrubar 

por decreto. É preciso criar tecnologias de 

exploração sustentável (economicamen-

te) das reservas legais, e para isso serão 

necessárias políticas públicas capazes de 

bancar pequenos agricultores investindo 

em atividades de retorno a médio e longo 

prazo. Como garantir seu sustento? 

Assim, temos de ter consciência que 

problemas diferentes pedem soluções 

diferentes. Preservar cada bioma com suas 

particularidades exige estudo e novas so-

luções partirão daí. Hoje, a cana-de-açúcar 

pode ser considerada um exemplo de 

desenvolvimento sustentável, pois apren-

deu com os erros cometidos no passado 

e devem nortear os rumos da agricultura 

forte e sustentável no país. 

* Edgar Gomes Ferreira de Beauclair 
é professor doutor do Departamento de 
Produção Vegetal da USP/ESALQ (egfbeauc@
esalq.usp.br).

VISÃO SETORIAL

TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS NO BRASIL 

MILHÕES DE HECTARES 

Brasil  851  

Total de terras   % terra % terra 

cultiváveis 354.8  produtiva

1. Total de terras  

plantadas 76,7 9,0 21,6

Soja 20,6 2,4 5,8

Milho 14,0 1,6 3,9

Cana-de-açúcar 7,8 0,9 2,2

Cana-de-açúcar  

para etanol 3,4 0,4 1,0

Laranja 0,9 0,1 0,3

2. Pastagens 172,3 20 49

3. Áreas disponíveis 105,8 12 30

Total de terras produtivas = áreas plantadas + pastagens
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Biomas

Cerrado brasileiro carece 
de mais investimentos 

em práticas sustentáveis

Ocupando área de cerca de 200 milhões 

de hectares, aproximadamente 22% do 

território nacional, em sua maior parte 

concentrada no Planalto Central do 

Brasil, o Cerrado é o segundo maior 

bioma brasileiro, somente superado 

pela Floresta Amazônica. Estima-se que 

70% dessa área sejam potencialmente 

agricultáveis. Esse bioma engloba Goiás, 

Distrito Federal e parte dos estados de 

Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Bahia, Tocantins, 

Maranhão, Piauí e Pará (Sano et al, 2008).

O Cerrado brasileiro tem o privilégio 

de contar com o fator mais importante 

para a produção de alimentos: o clima. 

Com precipitação média anual entre 

1.200 mm e 1.800 mm, distribuída basica-

mente entre os meses de outubro a abril, 

o Cerrado tem permitido a implantação 

de diversas culturas, principalmente 

soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, 

em extensas áreas de cultivo. De acordo 

com Prevedello & Carvalho (2006), nas 

últimas quatro décadas, o Cerrado tor-

nou-se a maior fonte brasileira de grãos 

de soja e de área para pastagem, além de 

significativa contribuição na produção de 

arroz, milho e algodão. Ademais, passou 

a ser reconhecido como a última grande 

fronteira agrícola do mundo.

No Cerrado predominam Latossolos, 

presentes em 46% da área desse bioma. 

Caracterizam, principalmente, pela baixa 

fertilidade e elevada acidez – condições 

em que se faz necessária a correção dos 

atributos químicos e o fornecimento de 

nutrientes no desenvolvimento das cul-

turas. Esse tipo de solo é profundo e per-

meável, de ótima drenagem, e situa-se em 

relevos planos ou levemente ondulados, 

permitindo o uso intensivo da mecaniza-

ção (Cunha, 1994). Embora até a década 

de 1970 o solo do Cerrado tenha sido con-

siderado praticamente impróprio para o 

cultivo agrícola, foram principalmente 

as suas condições edafoclimáticas que, 

com o avanço tecnológico, garantiram a 

expansão agrícola na região abrangida 

por esse bioma.

Região de cerrado, segundo maior bioma brasileiro só superado pela Floresta Amazônica

RODRIGO ESTEVAM MUNHOZ DE ALMEIDA 
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É possível corrigir a acidez e a baixa 

fertilidade dos Latossolos com o uso 

adequado de corretivos e de fertilizan-

tes. Grande parte desses solos, cuja 

fertilidade foi construída à custa de altos 

investimentos, tem a sua capacidade 

de produção reduzida com o tempo e 

com a intensidade de cultivo, na grande 

maioria das vezes, devido a fatores como: 

deterioração dos atributos físicos, como 

consequência do sistema convencional 

de manejo do solo (excesso de preparo 

com implementos de discos, o que resul-

ta na desagregação da estrutura do solo); 

ausência de resíduo vegetal em superfí-

cie; processos erosivos; compactação e 

impermeabilidade do solo; a adoção do 

monocultivo, principalmente da soja.

Apesar dos problemas enumerados, 

especialistas consideram possível a 

sustentabilidade da agricultura em áreas 

de Latossolos, desde que sejam adotadas 

técnicas agronômicas de manejo de solo 

e de rotação de culturas. Para viabilizar 

uma agricultura sustentável no Cerrado 

com culturas anuais, a necessidade de 

se manter o máximo de cobertura so-

bre a superfície do solo no período de 

entressafra é cada vez mais evidente. A 

essa cobertura vegetal são atribuídos os 

seguintes benefícios:

(I)  controle de processos erosivos, por 

meio da eliminação do impacto direto 

das gotas de chuva sobre o solo, da re-

dução da velocidade de escorrimento 

da água – fato que propicia mais tempo 

para que ocorra a infiltração, assim 

como reduz a ação de ventos;

(II) diminuição da amplitude térmica, 

favorecendo os processos biológicos, 

como fixação biológica do nitrogênio 

atmosférico, germinação das sementes 

e crescimento das plantas, absorção de 

nutrientes e atividade da microfauna 

do solo;

(III) manutenção da umidade e redução 

da evaporação da água do solo, bem 

como estresse hídrico da planta em 

situações de períodos de estiagem;

(IV) controle de plantas daninhas, seja 

por efeito alelopático ou pela forma-

ção de barreira física, que impede a 

penetração da radiação solar neces-

sária para a germinação de sementes 

de algumas plantas daninhas, em 

particular aquelas consideradas foto-

blásticas positivas, bem como a própria 

emergência das plântulas;

(V) melhoria da fertilidade, com pequeno 

aumento no conteúdo de matéria orgâ-

nica e da capacidade de troca catiônica 

(CTC) – assim, contribui com o processo 

de agregação e a diminuição das perdas 

de nutrientes por lixiviação. O princípio 

básico deve ser a proteção do solo, com 

a formação e o acúmulo da maior quan-

tidade possível de resíduos vegetais 

depositados em sua superfície.

O fato de parte de o Cerrado apresen-

tar clima tropical (alto índice pluvial 

e temperaturas elevadas) faz que o 

incremento e a manutenção da palha 

sobre o solo sejam mais difícil quando 

comparado, por exemplo, ao ambiente 

de clima temperado. Tais características 

climáticas ocasionam maior velocidade 

de decomposição dos resíduos cultu-

rais, devido à maior intensidade de ação 

microbiana, proporcional, no entanto, 

à relação C/N das plantas. Desse modo, 

a utilização de plantas de cobertura 

que apresentam maior quantidade de 

carbono em relação ao nitrogênio, espe-

cialmente as plantas da família Poacea, 

é mais indicada. Plantas de cobertura 

como o milheto (Pennisetum america-

num), o capim-braquiária (Brachiaria 

ruziziensis) e as crotalárias (Crotalaria 

spectabilis, Crotalaria ochroleuca e Cro-

talaria juncea) têm apresentado resulta-

dos benéficos aos sistemas de produção 

quando introduzidas nesse bioma.

A diversidade de plantas de cobertura 

nos sistemas de produção é a chave na 

busca da sustentabilidade agrícola do 

Cerrado, pois proporciona reciclagem 

de nutrientes, equilíbrio populacional de 

microrganismos (benéficos versus malé-

ficos), incremento da matéria orgânica 

e acúmulo de nutrientes nas camadas 

superficiais. Outro fator importante 

consiste na capacidade potencial para 

a manutenção e a melhoria da estrutura 

do solo. Esta, por sinal, está diretamente 

relacionada aos principais atributos que 

impactam o potencial produtivo, entre 

os quais destacam-se a capacidade de 

armazenamento de água, a porosidade, a 

resistência à penetração, a lixiviação de 

nutrientes e a oscilação térmica.

USO RACIONAL
A agricultura é uma atividade que de-

pende, necessariamente, dos recursos 

naturais, dos processos ecológicos e, 

na mesma medida, do desenvolvimento 

técnico e humano. Para ser uma ativi-

dade lucrativa, a agricultura deve ser 
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Plantio de sorgo em região de cerrado
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principalmente eficiente e sustentável. 

Tecnologias, insumos e máquinas estão 

à disposição do produtor, que deverá 

utilizá-los da melhor maneira para alcan-

çar o objetivo que norteia sua decisão: a 

rentabilidade das culturas. Entretanto, 

a preocupação com o desenvolvimento 

sustentável é um sinal claro de que o 

modelo de desenvolvimento vigente é 

insustentável ou inadequado do ponto 

de vista econômico, social e ambiental.

Uma avaliação da sustentabilidade da 

agricultura no Cerrado requer a análise 

de alguns problemas atuais: monocultivo, 

degradação do solo e custo de produção. 

O sistema de produção agrícola em vigor 

nessa região baseia-se no monocultivo e, 

com isso, compromete a sustentabilidade 

produtiva, por exemplo, pela distribuição 

generalizada de nematóides no solo 

(organismos extremamente pequenos 

e translúcidos que atacam as raízes das 

plantas resultando na incapacidade de 

absorver água e nutrientes). Há estima-

tivas de que extensas áreas agrícolas já 

apresentam infestação em grau elevado 

ameaçando substancialmente o poten-

cial produtivo das culturas. Sem a ação 

benéfica do policultivo, os campos de 

produção, cuja fertilidade foi construída 

nas décadas de 1980 e 1990 à custa de 

altos investimentos em insumos, estão 

colocados à prova por altíssimas pro-

dutividades, alavancadas pelo avanço 

contínuo na qualidade dos recursos 

genéticos. A desvantagem competitiva 

do Cerrado diante dos demais mercados 

produtores é a falta de infraestrutura 

para o recebimento de insumos indis-

pensáveis à produção e, também, para o 

escoamento da produção. A ausência de 

alternativas econômicas e os gargalos 

estruturais induzem a persistência do 

produtor no monocultivo e na utilização 

cada vez mais intensiva do solo.

A população mundial necessita de mais 

alimentos em quantidade e qualidade, a 

escassez do petróleo evidencia a necessi-

dade de se buscar fontes alternativas de 

energia, principalmente as renováveis – 

outro papel da agricultura, a qual atribui 

a responsabilidade de fornecer matérias-

-primas aos demais setores da economia. 

O aumento da oferta de produtos agríco-

las pode ser feito basicamente de duas 

formas: aumentando a produtividade 

por unidade de área ou expandindo a 

fronteira agrícola. As ocupações ple-

nas, intensivas e racionais da região do 

Cerrado brasileiro podem produzir o 

dobro de alimentos do que atualmente é 

produzido. A obtenção desse resultado 

pressupõe que haja insumos básicos, 

mão de obra especializada, maquinaria 

e crédito, bem como esteja disponível a 

infraestrutura para o armazenamento e o 

escoamento das safras (Marouelli, 2003).

Portanto, para melhorar o uso racio-

nal do solo, devem-se adotar práticas 

agronômicas fundamentais para uma 

atividade agrícola sustentável no Cerra-

do como o Sistema de Produção Plantio 

Direto, que integra lavoura, pecuária, 

rotação de culturas (importante técnica 

para aumentar a oferta de grãos sem a 

necessidade de abertura de novas áreas 

ou a degradação das áreas em produção), 

utilização de plantas para fins de forma-

ção de resíduos que sejam hospedeiras 

de organismos fixadores de nitrogênio 

da atmosfera, manejo necessário dos 

nematóides e reciclagem de nutrientes 

das camadas mais profundas do solo. 

Infelizmente, o Sistema de Produção 

Plantio Direto, em que se preconizam a 

cobertura constante do solo, a ausência 

de revolvimento e a rotação de culturas, 

ainda está distante da realidade agrícola 

do Cerrado brasileiro.

“Sustentável significa aquilo que se 

sustenta, que persiste, que é permanente, 

que se perpetua. Agricultura sustentável 

é a atividade agrícola que apresenta es-

tabilidade e continuidade.”

* Eros Artur Bohac Francisco é professor 
doutor do Departamento de Produção 
Vegetal da USP/ESALQ (eabfranc@esalq.
usp.br) e Claudinei Kappes é engenheiro 
agrônomo e doutor em agronomia (kappes.
agro@gmail.com).
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VISÃO SETORIAL

Citricultura

Líder em citros, Brasil ajusta setor 
às necessidades contemporâneas

Após a Reunião de Brundtland, os con-

ceitos de sustentabilidade evoluíram 

no sentido de atender aos objetivos de 

um complexo sistema que contemple o 

desenvolvimento economicamente viá-

vel, socialmente justo e ecologicamente 

sustentável. É importante ressaltar que, 

desde 1991, muito foi feito nos vários seg-

mentos da sociedade para estabelecer os 

caminhos e atender às necessidades do 

presente, criando mecanismos que levem 

à equidade e preservem os potenciais 

para atendimento às necessidades das 

gerações futuras.

A citricultura, como a maioria dos 

agronegócios, passou a incorporar 

melhorias nesse sentido, embora uma 

aferição quantitativa ainda seja difícil, 

face às dificuldades em se estabelecer um 

quadro de metas e um plano integrado de 

ações para os diferentes elos da cadeia 

produtiva. Para avaliar o quanto já se 

conseguiu em direção à sustentabilidade, 

seria interessante adotar um modelo 

que discipline as ações dos diferentes 

segmentos da cadeia produtiva. Nesse 

sentido, nossas considerações serão 

agrupadas seguindo o modelo sugerido 

por Coral (2002), que agrega os sistemas 

de produção de modo a permitir a identi-

ficação de aspectos positivos e negativos, 

bem como medidas tomadas a fim de se 

aproximar aos conceitos de sustenta-

bilidade. Para facilitar a identificação 

das mudanças ocorridas ou que vêm 

ocorrendo, podemos agrupar os indica-

dores em sustentabilidade econômica, 

por ocorrências de geadas que atingiram 

a Flórida, principal região produtora da 

fruta nos Estados Unidos. De cada cinco 

copos de suco de laranja consumidos no 

mundo, três são produzidos em fábricas 

brasileiras. Trinta e cinco envasadores 

na Europa compram 80% do suco expor-

tado pelo Brasil. Nos Estados Unidos, os 

quatro maiores envasadores detêm 75% 

do mercado.

De acordo com a evolução histórica 

baseada no conhecimento e nas condi-

ções climáticas, essa é uma cultura que 

se concentrou na região Centro-Sul. 

Somente o estado de São Paulo possui 53% 

da produção mundial de suco e detém a 

maior população de plantas cítricas. Na 

safra 2009/2010, a produção brasileira 

ambiental e social, conforme adotado 

pelas empresas e outros segmentos ava-

liados no planejamento e na avaliação da 

sustentabilidade.

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA
A área de citros é a segunda maior em 

relação às outras frutas: são cerca de 

7,63 milhões de hectares pelo mundo, 

perdendo apenas para a produção de 

banana (10,2 milhões de ha). O Brasil 

detém, atualmente, 50% da produção 

mundial de suco de laranja, exporta 98% 

do que produz e consegue incríveis 85% 

de participação no mercado mundial. A li-

derança brasileira na produção de laran-

ja iniciou-se na safra 1981/82, quando a 

produção nacional superou a americana 

Mudas de citros: cadeia produtiva evolui com sustentabilidade

ROBERTO AMARAL 

Lourival Carlos Mônaco*
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foi de 397 milhões de caixas de laranja 

de 40,8 kg.

O Produto Interno Bruto citrícola 

representou, em 2009, US$ 6,5 bilhões, 

sendo US$ 4,39 bilhões no mercado inter-

no e US$ 2,15 bilhões no mercado externo. 

No período de 1962 a 2009 a citricultura 

exportou, em valores de 2009, quase US$ 

60 bilhões, ou R$ 111 bilhões, trazendo, em 

média, US$ 1,3 bilhão por ano em divisas 

ao país. Do ponto de vista da sustenta-

bilidade econômica, estudos realizados 

destacam que a cadeia produtiva da 

laranja, a exemplo de outros produtos 

agrícolas, sofre com a variação normal 

das commodities que dependem priori-

tariamente do mercado de exportação. 

Apesar dessas flutuações, o agronegócio 

da laranja ainda apresenta vantagem 

competitiva em relação à maioria das 

cadeias produtivas.

A experiência acumulada ao longo 

dos anos e a competência de inovação 

permitiram que o setor atingisse os 

níveis demandados, no momento e no 

futuro, pelo mercado internacional. A 

manutenção da competitividade pode ser 

avaliada ao partir do início da formação 

dos pomares. A evolução alcançada na 

produção de mudas em viveiro telado, 

sem dúvida, contribui para se reduzir o 

risco de introdução de viroses, cancro 

cítrico e gomose, oferecendo condições 

para a sustentabilidade. Hoje, com base 

na exigência legal estabelecida em São 

Paulo, os pomares são formados ou re-

novados com mudas que garantem início 

da produção em menor espaço de tempo, 

resultando em retorno dos investimentos 

em poucos anos.

QUALIDADE E CUSTO
A superioridade da produção de laranja 

paulista da década de 2000 é destinada à 

produção de suco com orientação quase 

exclusiva para o mercado internacional. 

O consumo de sucos cítricos no Brasil é 

baixo, mas a demanda pela fruta fresca 

é elevada. O brasileiro, em cidades me-

nores e em status de menor renda, ainda 

possui o hábito de elaborar o suco no 

local de consumo, ou consumir o próprio 

fruto. Na safra de 2009/10, o consumo per 

capita de suco de laranja no Brasil foi de 

12,3 litros, quando somados o consumo 

das 41 mil toneladas de suco de laranja 

concentrado congelado (FCOJ) diluído 

aos 100 milhões de caixas de laranja ven-

didas in natura no mercado interno que, 

na sua quase totalidade, se transformam 

em suco em bares, padarias, restauran-

tes, hotéis e residências.

Se o consumo interno de suco de laran-

ja no Brasil se equiparasse aos patamares 

de países que possuem hábito diário 

de consumo de suco de laranja indus-

trializado, a demanda incremental pela 

laranja brasileira poderia ser da ordem 

de 22 milhões a 65 milhões de caixas. Isso 

demonstra a necessidade de políticas 

de governo e estratégias da iniciativa 

privada para explorar mais fortemente 

o mercado interno. Por outro lado, polí-

ticas que incentivem o consumo de suco 

podem apenas deslocar a demanda da 

fruta in natura para o produto processa-

do, não proporcionando uma ampliação 

efetiva do consumo de laranja. 

Outro fator de atenção é a tendência de 

outros sucos estarem ganhando espaço 

perante os sucos cítricos, como os de 

maçã, goiaba e pêssego, carecendo de 

estratégias de marketing conjuntas para 

disputar o consumidor com a concorrên-

cia. Importante destacar as possibilida-

des da cadeia produtiva fundamentadas 

nos estudos sobre mudanças climáticas, 

realizados pela Embrapa e pela Unicamp, 

que projetaram as possíveis alterações 

provocadas em várias culturas incluin-

do a laranja. As projeções para 2050 

apontam para as mudanças que poderão 

levar a cultura mais ao sul de São Paulo 

em condições de sequeiro, enquanto 

a irrigação será crescente nas regiões 

Norte e Noroeste.

Ao longo dos ciclos agrícolas, a cadeia 

produtiva de citros mostrou-se muito 

importante na geração de oportunidades 

de trabalho, à medida que os cultivos se 

deslocavam por diferentes regiões do 

país, em geral, com terras mais baratas e 

falta de mão de obra. O reconhecimento 

de sua importância econômica e social 

levou ao desenvolvimento da capacidade 

de enfrentamento das crises que periodi-

camente ocorrem no setor, desde a dra-

mática ocorrência da tristeza dos citros, 

causada pelo Citrus Tristeza Vírus (CTV), 

cujo primeiro foco foi detectado em 1937, 

na região do Vale do Paraíba, SP, até os dias 

atuais, do cancro cítrico e do greening.

Apesar da importância econômica e 

social para o Brasil, o setor citrícola é 

carente de políticas de incentivo à pro-

dução, principalmente no segmento dos 

pequenos produtores que têm sofrido 

por não conseguirem renovar seus po-

mares em decorrência da contaminação 

pelo greening e cancro cítrico, com tec-

nologias mais adequadas para ganhos de 

produtividade.

CRESCIMENTO DA COMUNIDADE
A legislação trabalhista desenvolvida e 

a compreensão dos responsáveis pelos 

diferentes elos da cadeia têm permitido 

crescente atendimento aos trabalhadores 

e no aperfeiçoamento da justiça social. 

Além dos compromissos assumidos de 

eliminação de trabalho infantil e respeito à 

qualidade de vida dos trabalhadores, a pre-

ocupação com a preservação ambiental 

ocupa ações e tecnologias de segurança do 

trabalho. O amadurecimento dos elos da 

cadeia produtiva leva ao desenvolvimento 

de ações dentro de uma nova orientação 

de benefícios pela adoção de boas práticas 

agrícolas e comerciais. Essa atitude positi-

va tem possibilitado o trabalho de criação 

do Conselho Estadual de Citricultura (Con-

secitrus), permitindo ampla convergência 

dos diferentes interesses dos elos da ca-

deia, de modo a garantir a competitividade 

da cultura com justiça social.

Essa evolução levou à formulação do 

Plano Agrícola e Pecuário do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento, que contará com crédito para 

estocagem de suco da fruta, evitando 
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picos de oferta e baixos preços. O valor 

de referência para a caixa de 40,8 kg de 

laranja será de R$ 10,00, com limites de 

R$ 1,3 milhão para produtores e agroin-

dústrias. O prazo de contratação era até 

30 de setembro de 2011, com vencimento 

da primeira parcela do reembolso para 

30 de junho de 2012 e prazo máximo para 

amortização até fevereiro de 2013. O suco 

de laranja penhorado como garantia 

não poderá ser comercializado antes do 

prazo de vencimento de cada parcela do 

financiamento.

Nas ferramentas disponibilizadas para 

a gestão do risco, a citricultura faz parte 

das culturas contempladas com Estudos 

de Zoneamento Agrícola de Risco Cli-

mático e está incluída no Programa de 

Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural. 

Entretanto, este último ainda é pouco 

utilizado, atingindo, em 2009, apenas 11% 

de toda área ocupada pela agricultura 

brasileira. Um avanço importante para o 

setor foi a criação do seguro rural contra 

o greening e cancro cítrico, totalizando 

R$ 35 milhões em recursos. Serão be-

neficiados citricultores com até 20 mil 

pés, por volta de 87% dos produtores do 

estado de São Paulo. Novos incentivos 

aparecem também com a doação de 36 

máquinas extratoras de sucos prontos 

para beber, para as prefeituras dos mu-

nicípios citrícolas que tenham interesse 

em incluir o suco de laranja no cardápio 

das merendas escolares.

RECURSOS HUMANOS
No cinturão citrícola de São Paulo, assim 

como acontece nas principais regiões 

produtoras de laranja do mundo, as ativi-

dades de formação dos pomares, cultivo 

da safra, colheita das frutas e transporte 

da laranja até o ponto de compra, são de 

responsabilidade dos produtores agríco-

las. Para tanto a citricultura gera, entre 

empregos diretos e indiretos, um contin-

gente de 230 mil posições e uma massa 

salarial anual de R$ 676 milhões.

De acordo com dados do Ministério do 

Trabalho e Emprego, a safra de laranja de 

2009/10 começou com aproximadamen-

te 58 mil trabalhadores contratados no 

Brasil. Ao longo da safra foram admitidos 

trabalhadores temporários que normal-

mente são desligados no final do período. 

Em julho/2010, desde o início da safra, 

obteve-se mais 90 mil pessoas envolvidas 

na cultura. Nenhuma outra cultura absor-

ve tamanha quantidade de trabalhadores 

temporários por hectare no estado de São 

Paulo como a citricultura. Os dados com-

provam a importância do setor na geração 

de empregos no campo, que contribuem 

para a movimentação da economia de 

muitos municípios brasileiros, localizados 

em maior número no estado de São Paulo.

O desenvolvimento da citricultura 

tem recebido apoio de inovações que 

permitem o enfrentamento de demandas 

contínuas que surgem em uma cultura pe-

rene. Essa característica da espécie exige a 

capacidade de antecipação da tendência 

do mercado e de ocorrências biológicas 

que precisam de ajustes para manter a 

sustentabilidade econômica e, ao mesmo 

tempo, atender às demandas de qualidade 

e mínimo impacto sobre o ambiente e 

utilização sustentável de recursos natu-

rais. Um excelente exemplo vem sendo 

desenvolvido face à crescente demanda 

de pulverização contra o psilídeo, vetor 

da bactéria causadora do greening e da 

doença estrelinha causada pelo fungo 

Colletotrichum acutatum. A necessidade 

de pulverizações em espaços curtos de 

tempo estão exigindo que a estratégia de 

controle seja revista  

Tradicionalmente, as pulverizações 

utilizavam volumes elevados de calda 

que variavam em torno de 10 litros por 

planta. Considerando os espaçamentos 

existentes, a quantidade de água exigida 

era de 2.000 a 4.000 litros por hectare. No 

momento, considera-se não mais o volu-

me por planta, mas o volume nas linhas 

em um hectare (volume total da linha). 

Assim, uma quadra no espaçamento de 

7,5 m com 5 m de profundidade e 5 m de 

altura teria um volume de 33.333 m³. As 

pesquisas indicam a possibilidade de 

aplicar com eficiência e efetividade 30 ml 

por m³. Essa dosagem corresponde ao uso 

de 1.000 litros por hectare. Considerando 

o uso de 3.000 litros por hectare, con-

forme recomendações dos fabricantes, 

teríamos uma economia de 2.000 litros. 

Tomando-se 15 pulverizações usuais em 

um pomar teríamos uma economia de 

30.000 litros de água por hectare. Con-

siderando que temos 600.000 hectares 

de citros, estaríamos economizando 18 

bilhões de litros de água por ano. Para 

um cálculo mais preciso seria importante 

estender esses cálculos, considerando a 

realidade dos nossos pomares, levando 

em conta espaçamento, idade e porte das 

plantas. É evidente que poderíamos con-

siderar de forma conservadora pomares, 

em média, com 20.000 m³. Mesmo assim 

teríamos uma economia expressiva. Além 

da economia de água, é preciso ressaltar 

que o escorrimento de produtos no solo 

evitaria o risco de contaminação do solo 

e dos lençóis aquíferos.

A política fitossanitária, baseada na 

supressão do cancro cítrico, obteve 

excelentes resultados do ponto de vista 

econômico e ambiental. A doença per-

maneceu sob controle até 2009, quando 

a política fitossanitária foi alterada. 

Estima-se que foram evitadas pelo menos 

três pulverizações com cúpricos por ano 

pelo controle da expansão da doença. 

Considerando a aplicação de 5 kg de 

produto cúprico por hectare, seriam 

colocados anualmente no ambiente nove 

mil toneladas do fungicida e cerca de 3,6 

bilhões de litros de água (considerando 

o uso médio de 2.000 litros de água/

hectare). A cadeia produtiva do citros, 

graças ao desenvolvimento das pesquisas 

e tecnologias financiadas principalmente 

pelos produtores, evolui rapidamente 

dentro da visão da sustentabilidade, 

cobrindo os seus diferentes aspectos de 

forma mais ou menos intensa.

* Lourival Carlos Mônaco é secretário 
adjunto da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento de São Paulo 
(lourival.neto@usp.br).
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Sucroenergético

Sustentabilidade exige adoção 
de ferramentas adequadas

De tempos em tempos, novos paradig-

mas são incorporados às sociedades 

modernas. Hoje, a sustentabilidade é – e 

deve ser – parte central dos negócios em 

qualquer área. Esse paradigma é, mais 

do que nunca, evidente na agricultura, 

seja por pressão da sociedade, dimensão 

de potenciais impactos ou consciência 

adquirida pelo setor. O caso do setor 

sucroenergético não é diferente. Essa in-

dústria encontra-se no centro do debate 

sobre fontes alternativas de energia, um 

dos maiores desafios desse século. Hoje, 

18% de toda a energia que o país usa vêm 

da cana-de-açúcar. A emergência de 

novos produtos, como os bioplásticos 

ou a alcoolquímica com base na cana, 

reforça ainda mais o papel deste setor na 

busca da redução da dependência global 

do petróleo. Porém, em um mundo de 

crescentes exigências da sociedade, de 

clientes e dos próprios empresários, a 

busca pela tão sonhada sustentabilidade 

passa a ser mais do que um ideal para 

se tornar também um real diferencial 

competitivo. 

A indústria sucroenergética tem se 

envolvido em uma série de projetos e 

programas que visam aliar o atendimen-

to da crescente demanda por produtos 

renováveis com melhorias nas práticas 

produtivas. Essas ações são estratégicas 

Luiz Fernando do Amaral e Beatriz Stuart Secaf*

Abastecimento automotivo com etanol: indústria sucroenergética busca  aliar atendimento da 
crescente demanda com práticas produtivas sustentáveis

ROBERTO AMARAL 

na consolidação dos produtos dessa 

indústria como soluções para o mundo 

de baixo carbono. A efetividade de 

qualquer ação, entretanto, depende de 

uma série de fatores, sendo um dos mais 

importantes também o mais básico: o 

alinhamento entre objetivo geral e a 

ferramenta utilizada. Em outras palavras, 

aonde queremos chegar e qual é a melhor 

maneira para tanto? 

É possível usar um canhão para matar 

uma formiga, mas poucas pessoas opta-
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riam por esse método ao serem incomo-

dadas durante um piquenique em família. 

Por outro lado, ninguém enfrentaria uma 

legião inimiga de chinelo em punho. Não 

é incomum vermos projetos fracassa-

rem porque a estratégia de ação não foi 

apropriada ao resultado que se pretendia 

alcançar. A indústria sucroenergética 

tem, na medida do possível, buscado ali-

nhar ações e objetivos. Existem projetos 

com objetivos focados em poucos alvos 

e visando a grande taxa de adesão, bem 

como projetos mais complexos e elabo-

rados que, obviamente, possuem menor 

capilaridade. Todos possuem seu valor.

PROTOCOLO AGROAMBIENTAL
Um exemplo de sucesso que merece desta-

que no setor é o Protocolo Agroambiental 

do Estado São Paulo. A mecanização da 

colheita da cana-de-açúcar, que dispensa 

o uso do fogo, passou a ser induzida por 

uma série de questões, incluindo fatores 

legais, ambientais e econômicos. O chama-

do Protocolo Agroambiental veio reforçar 

este processo, antecipando os prazos 

legais para o fim da queima para 2014, em 

áreas mecanizáveis, e 2017 para outras 

áreas. Trata-se de um projeto voluntário 

que hoje reúne mais de 90% da indústria 

canavieira paulista e 29 associações de 

produtores de cana-de-açúcar, além das 

Secretarias Estaduais de Meio Ambiente 

e de Agricultura do Estado. 

Para que o fim da prática da queima 

gere os impactos desejados, a adesão 

deve ser setorial. A mecanização da co-

lheita em poucas unidades de produção 

certamente não traria os resultados 

almejados. Não seria possível verificar 

melhorias na qualidade do ar caso, por 

exemplo, apenas uma usina de uma 

região adotasse as metas do Protocolo. 

Neste sentido, a ampla abrangência do 

projeto torna-se essencial. O projeto 

é inovador e criou um modelo de “au-

torregulamentação” que rapidamente 

ganhou escala e adesão, por traçar obje-

tivos claros e focados, se enquadrar nas 

possibilidades reais de maneira setorial 

e ter sido negociado entre as partes en-

volvidas. Dessa maneira, coloca-se como 

um exemplo de sucesso.

COMPROMISSO NACIONAL
Outro exemplo de programa com abran-

gência setorial é o Compromisso Nacional 

para Aperfeiçoar as Condições de Traba-

lho na Cana-de-Açúcar, que estabelece um 

conjunto de boas práticas trabalhistas no 

campo, que vão além do que é exigido por 

lei. As práticas listadas neste Compromis-

so, resultado de uma negociação tripartite 

– Indústria Sucroenergética, Trabalha-

dores e Governo Federal –, serão agora 

auditadas por instituições independentes. 

As empresas verificadas e aprovadas serão 

incluídas em uma “lista positiva”, a ser 

divulgada pela Secretaria Geral da Presi-

dência da República, além de receber um 

selo. A intenção, como o Protocolo Agro-

ambiental, é criar um compromisso de 

autorregulamentação, voluntário, focado 

em um tema específico e pré-acordado en-

tre as partes interessadas, gerando, assim, 

benefícios com objetivos claros para todas 

as partes envolvidas. 

RENOVAÇÃO
A capacidade de articulação e coorde-

nação entre os elos da cadeia produtiva 

também é um fator chave para o sucesso 

de ações para promoção de melhores 

práticas. É relevante mencionar aqui o 

Projeto Renovação, que reúne represen-

tantes dos trabalhadores (Feraesp) e da 

indústria sucroenergética (Unica), além de 

contar com o apoio de outras empresas da 

cadeia sucroenergética (Case IH, John De-

ere, Syngenta e Iveco), de um organismo 

internacional (BID) e também do setor não 

governamental (Fundação Solidaridad).

O projeto surgiu como resposta ao 

processo de mecanização da colheita da 

cana-de-açúcar, que tem como externali-

dade negativa a redução de empregos na 

colheita manual e, como objetivo, treinar 

e requalificar trabalhadores e integrantes 

das comunidades locais, direcionando-

-os para atividades dentro da própria 

indústria e também em outros setores 

da economia paulista. O modelo multis-

setorial desse programa é interessante, 

pois permite o envolvimento de diversas 

partes que estão, de alguma forma, en-

volvidas no processo da mecanização. 

Tais parcerias também permitem ganhos 

de escala na medida em que esforços e 

custos são compartilhados.

É claro, também que é preciso alinhar 

objetivos. Apenas o Projeto Renovação 

não será capaz de suprir toda a demanda 

por requalificação de trabalhadores. No 

entanto, é possível notar a disseminação 

de projetos com esse modelo dentro das 

próprias usinas. As associadas da Unica, 

individualmente, já estão requalificando 

quatro vezes mais trabalhadores do que 

o Renovação. 

INFORMAÇÕES E CERTIFICAÇÕES
Além disso, com o avanço da importância 

estratégica do setor, a coleta e o acesso 

de dados setoriais passou a ser extrema-

mente relevante. Nesse ponto, a coope-

ração entre a indústria, a academia e os 

órgãos governamentais é estratégica. 

Sem o Canasat, por exemplo, iniciativa do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), que conta com apoio da Unica e de 

outros parceiros, o desafio para demons-

trar que a cana-de-açúcar não exerce 

pressão sobre áreas de mata nativa no 

País teria sido muito maior. Hoje, com as 

imagens de satélite coletadas, mapeadas 

e disponibilizadas on-line gratuitamente 

pelo INPE, é impossível argumentar con-

tra esse fato. Essa transparência tem tido 

impactos importantíssimos no caminho 

para a comoditização do etanol.

Outra ferramenta importante de trans-

parência são os relatórios de sustenta-

bilidade. A Unica publica seus relatórios 

seguindo o modelo internacional da 

Global Reporting Initiative (GRI). Essa 

ferramenta, reconhecida mundialmente 

como padrão, traz transparência e credi-

bilidade aos dados publicados. Mais do 

que isso, uma vez que para a elaboração 

desse relatório a entidade de classe 
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depende de dados e do envolvimento 

de suas associadas, há um efeito multi-

plicador. Ao auxiliar a Unica, a usina já 

se prepara para elaborar o seu próprio 

relatório. Hoje, mais de 70 usinas publi-

cam seus próprios relatórios GRI, algo 

inexistente no setor antes de 2008.

É possível encontrarmos no mercado a 

proliferação de selos de sustentabilidade 

com requisitos focados em melhores 

práticas produtivas. O selo Bonsucro – 

uma mesa-redonda internacional que 

conta com a participação de produtores, 

consumidores e ONGs – se encaixa nesse 

modelo. O sistema entrou em operação 

em meados deste ano e já conta com 

duas usinas certificadas. Diversas outras 

estão em processo de auditoria e deverão 

receber o selo em breve.

A adesão aos esquemas de certificação 

existentes geralmente implica um grau de 

complexidade considerável. Não tanto 

para o cumprimento dos requisitos, mas 

muitas vezes pela dificuldade em de-

monstrar tal cumprimento. Além disso, as 

demandas vão muito além dos princípios 

básicos – como respeito às questões tra-

balhistas ou desmatamento –, incluindo 

também indicadores mais complexos, 

como cálculos de emissões, existências 

de serviços de ouvidoria, monitoramento 

de biodiversidade e rastreabilidade de 

produtos. Existem empresas que pos-

suem capacidade para cumprir com tais 

critérios, mas há também produtores que 

simplesmente não detêm os sistemas de 

gestão necessários para essas demandas.

Uma vez mais, é preciso alinhar expec-

tativas e percepções. As certificações, em 

seus modelos atuais, selecionam os me-

lhores produtores. Ou seja, diferenciam 

companhias com as melhores práticas e, 

em geral, excluem empresas e produtores 

menores. Tal característica não faz dessas 

certificações algo sem valor. Pelo contrá-

rio, são de enorme importância para os 

produtores certificados e para as grandes 

indústrias consumidoras, como a alimen-

tícia, que buscam estratégias de comuni-

cação sobre sustentabilidade para seus 

produtos e marcas. Servem de exemplo. 

Além disso, tais certificações demandam a 

implementação de elaboradas práticas de 

gestão que podem, inclusive, trazer maior 

eficiência. Com a adoção desses sistemas, 

por exemplo, uma empresa poderá identi-

ficar que está aplicando mais fertilizantes 

do que o necessário. 

Assim, está claro que tais certifica-

ções são ferramentas importantes com 

impactos significativos, mas que, em 

seu modelo atual, não são a ferramenta 

mais adequada para difundir práticas 

responsáveis de maneira abrangente, 

envolvendo um setor como um todo. 

A escolha e os resultados de qualquer 

programa de sustentabilidade depende-

rão de uma série de variáveis. A definição 

clara dos objetivos e do nível de adesão 

desejado ao programa são absolutamen-

te essenciais para um desenho de suces-

so. É preciso usar a ferramenta correta 

para o objetivo desejado. Não há “bala de 

prata” que possa ser utilizada em todas as 

situações e para todos os setores. Por fim, 

existem ainda outras duas características 

que podem influenciar no sucesso ou 

fracasso de um programa de sustentabi-

lidade setorial: (a) as características da 

cadeia produtiva e (b) a capacidade de 

coordenação dessa mesma cadeia. 

Alguns atributos tecnológicos e organi-

zacionais do setor sucroenergético colo-

cam esse setor em uma posição favorável 

à implementação da agenda da sustenta-

bilidade. A proximidade entre indústria e 

área agrícola, por exemplo, permite o uso 

e disseminação de tecnologias que impac-

tam positivamente a sustentabilidade da 

produção. Avanços como a compostagem 

das cinzas das caldeiras e o amplo uso do 

controle biológico só foram possíveis 

graças a essa proximidade entre o capital 

industrial e o campo. Essa não é, por exem-

plo, uma característica do setor de soja, 

que possui cadeia muito mais complexa, 

em que os grãos podem viajar milhares de 

quilômetros antes de serem processados 

por grandes conglomerados industriais. 

Esses fatores devem ser levados em conta. 

Um modelo de sucesso em um setor não 

será, necessariamente, bem-sucedido 

em outro.

A boa capacidade de organização insti-

tucional do setor sucroenergético também 

é um fator relevante para o desenvolvi-

mento de estratégias de sustentabilidade. 

A coleta e sistematização de informações, 

a adoção de modelos mais sofisticados 

de relação com partes interessadas, a 

coordenação entre entidades envolvidas 

e a comunicação dos resultados são exem-

plos que só podem ser atingidos com orga-

nização institucional setorial forte. Algu-

mas das características apontadas, como 

a proximidade entre campo e indústria, 

são peculiares ao setor sucroenergético. 

Porém, outras, como a organização seto-

rial, não o são necessariamente. Entidades 

fortes, capazes de mobilizar e promover 

cooperação, são muito importantes para 

desenvolvimentos setoriais no tema da 

sustentabilidade.

A experiência do setor sucroenergético 

é relevante, mas não é única. As decisões 

e os programas devem estar atrelados à 

busca do modelo adequado para cada 

finalidade e para cada tipo de cadeia pro-

dutiva. A busca pela tão sonhada susten-

tabilidade é um processo de aprendizado 

e transformação contínua. Ele pode ser 

motivado por convicções pessoais, por 

decisões estratégicas institucionais ou 

por pressões institucionais. Pragmatica-

mente, não há motivação mais “nobre” 

do que outra. O importante são os resul-

tados gerados e para obtê-los é preciso 

utilizar as ferramentas adequadas a cada 

situação. “Um marceneiro jamais usaria 

um martelo para serrar uma tábua.”

* Luiz Fernando do Amaral é gerente de 
sustentabilidade da União da Indústria 
da Cana-de-açúcar (Única), membro 
do conselho da certificação Bonsucro 
e conselheiro do Fundo Nacional sobre 
Mudanças do Clima (luiz@unica.com.br) e 
Beatriz Stuart Secaf é analista ambiental 
da Única e bacharel em Gestão Ambiental 
pela ESALQ/USP.

63VISÃO AGRÍCOLA Nº10  JAN | ABR 2012



Silvicultura

Leis só efetivam 
sustentabilidade com 

união entre governo e sociedade

Durante simpósio realizado em abril de 

2011 expus as possíveis influências da lei 

florestal em discussão sobre a silvicultura 

e apresentei as seguintes conclusões: I) 

não importa o texto da lei, o setor flores-

tal será capaz de cumpri-la; II) a nova lei 

tende a ser mais adequada às pequenas 

propriedades, o que pode ajudar no 

fomento florestal; III) embora traga avan-

ços, o texto em discussão ainda precisa 

ser aprimorado e o setor florestal, ou 

parte dele, poderia participar de maneira 

mais assertiva; IV) a partir das modifica-

ções, poderemos acompanhar com maior 

acuidade quem faz gestão ambiental e 

quem a confunde com cumprimento legal 

e participação em projetos com apelos 

globais – os quais, na verdade, têm sido 

usados para referendar os bons números 

do setor florestal.

Naquela oportunidade, o texto em pau-

ta ainda não era o que está tramitando 

no Congresso Nacional no momento da 

redação deste artigo (dezembro de 2010): 

a Emenda Substitutiva Global de Plenário 

(EMP) nº l86 e a Emenda Parlamentar 

nº 164, que modifica o artigo 8º da EMP 

186. Independentemente deste texto ou 

do anterior, as conclusões apresentadas 

em abril continuam válidas, mesmo 

reconhecendo-se que o setor florestal 

brasileiro é tão diverso quanto o conjun-

to da nossa sociedade. Portanto, não é de 

se estranhar que os posicionamentos do 

setor – como um todo – pareçam, muitas 

vezes, contraditórios.

Há de se destacar aquilo que julgo ser o 

pano de fundo da discussão: Qual o papel 

da propriedade privada na conservação 

florestal/ambiental? Qual o papel do 

Estado nesta mesma conservação? Qual 

deve ser o arranjo institucional para a 

conservação florestal? Qual o papel da le-

gislação na gestão ambiental? Analisando 

por partes, começando pelo último item: 

Maria José Brito Zakia*

Plantio de eucalipto e pinus ao lado de área de preservação; conservação convive com produção
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I) O papel da legislação na gestão am-

biental: a legislação é parte importante 

da gestão ambiental, mas é somente com-

ponente de um todo maior. O respeito às 

Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

e à Reserva Legal (RL) é fundamental 

para a conservação e o planejamento 

da atividade floresta plantada (Figura1), 

mas não suficiente, pois há vários fatores 

que devem ser observados para além do 

cumprimento legal, tais como presença 

de sub-bosque (quando possível) e plane-

jamento de estradas, conforme ilustrado 

pelas Figuras 2 e 3. O cumprimento legal 

é essencial e um ótimo ponto de partida, 

mas não deve e não pode ser confundi-

do com gestão ambiental, muito menos 

com sustentabilidade. Sustentabilidade 

é assunto e desafio público. Cada in-

divíduo, seja pessoa física ou jurídica, 

deve se posicionar na busca de um novo 

modelo de desenvolvimento, cuja ne-

cessidade premente se mostra por meio 

das mudanças climáticas e das profunda 

diferenças sociais. Dessa forma, governo 

e sociedade têm papéis fundamentais e 

complementares. O que nos leva a mais 

dois pontos citados anteriormente.

II) Qual o papel da propriedade privada 

na conservação florestal? Desde o desen-

volvimento dos conceitos de ecologia 

da paisagem e dos avanços dos conheci-

mentos da biodiversidade nos trópicos, 

percebeu-se que a conservação da biodi-

versidade jamais será possível por meio 

única e exclusivamente das Unidades de 

Conservação. Ou seja, a conservação da 

biodiversidade precisa da propriedade 

privada. Aqui vale um pequeno histórico, 

que pode ser útil na compreensão de al-

guns pontos expostos neste artigo. 

De 1935 a 1986, a floresta na proprieda-

de rural estava a serviço da propriedade, 

protegendo água e solo ou produzindo 

madeira para a propriedade. Não se pen-

sava em conservação da biodiversidade; 

o desmatamento era incentivado, mas 

havia obrigação de se respeitar limites. 

Contudo, as propriedades já desmatadas 

(legalmente) estavam rigorosamente 

dentro da lei. A floresta era vista como 

fator de proteção à propriedade. De 

1986 a 2001, a floresta na propriedade 

rural passou a ser vista como elemento 

ambiental e de conservação da biodi-

versidade. Começaram a aparecer novas 

interpretações ao Código Florestal, 

principalmente após a promulgação da 

Constituição Federal em 1988. Mas só 

se tratava da floresta que ainda existia, 

com exceção da vegetação em área de 

preservação permanente. 

A partir de 2001, a Reserva Legal tor-

nou-se ambiental, surgindo a obrigação 

de recompô-la. Agora, é a propriedade 

que deve estar a serviço da floresta, assim 

como a floresta continua a auxiliar no 

ordenamento da propriedade. Em termos 

conceituais, a lei evoluiu (juntamente 

com os conceitos florestais/ambientais), 

porém, em termos de políticas públicas, 

criação de instrumentos de incentivos à 

recuperação de áreas e, ainda, reforço 

institucional, nada aconteceu – nem 

mesmo as regulamentações que a própria 

lei explicitamente solicitava foram rea-

lizadas. O proprietário, que deveria ser 

tratado como parceiro, foi considerado 

infrator, como se parte do desmatamento 

existente – que precisa e deve ser rever-

tido – não tivesse sido causado por toda 

a sociedade.

Ainda sobre a conservação na proprie-

dade privada, parece-me inconcebível 

a manutenção dos textos propostos 

pela emenda 164 e também pelo artigo 

39, ambos inadequados aos preceitos 

do direito ambiental e da busca pela 

sustentabilidade – os quais, reforço, é 

papel de todos. Tais textos trazem, em 

sua essência, o direito adquirido, o que é 

inconcebível quando falamos em busca 

da sustentabilidade. Isso nos leva a outro 

ponto: o papel do Estado na conservação 

florestal. Talvez tenha sido esse o ponto 

cuja evolução foi menor nos últimos anos 

– e, conforme dito anteriormente, os 

únicos instrumentos existentes até agora 

são os chamados comando e controle.

Durante a discussão sobre o código flo-

restal, ficou nítido que muitas críticas não 

eram em relação às obrigações previstas 

na lei, mas há quase unanimidade sobre 

a má administração deste assunto pelo 

Estado. Não vai aqui qualquer crítica aos 

órgãos ambientais. O que se quer mostrar 

é que políticas públicas e a gestão am-

biental não acompanharam a evolução 

que este assunto teve junto à sociedade. 

Existem algumas evidências da ausência 

de instrumentos e deficiências na gestão. 

São elas: cadastro florestal nacional e/ou 

estadual – não existe no plano nacional 

e na maioria nos estados; tempo para 

FIGURA 1. NA MARGEM DIREITA, OBSERVA-SE O CUMPRIMENTO LEGAL EM 
UMA FLORESTA PLANTADA DE EUCALIPTOS
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avaliação sobre a localização da reserva 

legal: de 6 meses a 2 anos; Estado com sis-

tema informatizado para licenciamento 

e autorização – no máximo 6 meses em 

todo o país; auxílio do Estado para aque-

les que querem delimitar APP e localizar 

RL – praticamente inexistente.

Um olhar pouco atento poderia cair 

no lugar comum sobre “um Estado ino-

perante”. Não se trata disto, mas da 

inexistência de instrumentos e insti-

tuições adequados para o tratamento 

da questão florestal. Quando assunto é 

floresta, devemos nos comunicar com 

várias instituições – e ainda assim alguns 

assuntos ficam obscuros. Isto posto, 

vamos ao último ponto levantado: qual 

deve ser o arranjo institucional para a 

conservação florestal na busca da sus-

tentabilidade? Evidentemente, não há 

resposta pronta, mas o arranjo que aí está 

não é nem de longe o necessário. Como 

dito anteriormente, a sustentabilidade é 

assunto público, que necessita da partici-

pação de todos. Deveríamos aproveitar a 

mobilização surgida na discussão da nova 

lei florestal para avançarmos. O texto em 

discussão cita 37 vezes a palavra regu-

lamento, ou seja, existe a discussão de 

como colocar em prática as obrigações, 

as limitações e os incentivos existentes 

na lei. Uma grande oportunidade de se 

aprimorar institucionalmente a gestão 

florestal/ambiental sempre aliada na 

busca da sustentabilidade. 

O texto cria obrigações ao Estado, que 

são muito bem vindas, tais como criar o 

cadastro ambiental rural no âmbito do 

Sistema Nacional de  Informações de  

Meio  Ambiente  - SINIMA; implantar o 

programa de regularização ambiental; 

realizar inventários; identificar áreas 

prioritárias para a conservação; criar 

indicadores de sustentabilidade. Não 

há dúvida, do meu ponto de vista, que o 

texto em discussão avança positivamente 

no sentido do aprimoramento da parti-

cipação do Estado na gestão florestal/

ambiental. Igualmente, parece-me claro 

que as instituições e os procedimentos, 

tais como são hoje, não estão prontos 

para a tarefa.

Portanto, arcabouço legal é funda-

mental, mas não é suficiente na busca 

da sustentabilidade. Há que se buscar 

o reforço institucional para a gestão 

florestal como componente para a sus-

tentabilidade. As obrigações impostas 

ao Estado e proprietários, a previsão de 

instrumentos econômicos, bem como 

a regulamentação prevista na nova lei 

florestal em discussão, podem ser o início 

de um aprimoramento da gestão florestal 

nos âmbitos nacional, estadual e, quando 

for o caso, municipal. Representantes do 

setor florestal (silvicultura) teriam muito 

a colaborar neste aprimoramento, lem-

brando que a busca pela sustentabilidade 

não é somente cumprimento legal nem 

ser ecoeficiente. É também participar da 

construção de um novo modelo de de-

senvolvimento, juntamente com governo 

e sociedade.

* Maria José Zakia é engenheira florestal e 
professora doutora da USP/ESALQ (zzakia@
aol.com).

FIGURA 2. NÃO HÁ MATA NATIVA QUE SEGURE AS CONSEQUÊNCIAS DE ESTRADAS MAL PLANEJADAS 

FIGURA 3. A PRESENÇA DE SUB-BOSQUES NAS FLORESTAS PLANTADAS É FUNDAMENTAL À 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE* 

* Esta prática foi inibida por lei durante anos e passou a ser reconhecida após a 
promulgação da Lei da Mata Atlântica.
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Tecnologia

Mato Grosso desenvolve cultivo
 de soja e milho de safrinha

ATIVIDADE SUSTENTÁVEL
Do ponto de vista dos produtores de soja, 

aumentar a produção com o auxílio de 

produtividades mais altas sempre foi um 

objetivo a ser alcançado. Isso tem acon-

tecido de forma sistemática no Brasil, 

conforme fica evidenciado no gráfico da 

Figura 1, o qual mostra que a área plan-

tada com soja no Brasil cresceu menos 

do que o crescimento da produção. Tal 

fato é explicado por produtividades 

crescentes – um aumento de 54% desde 

a safra 1991/92. 

Ricardo Arioli Silva*

Agricultor e técnico em área de produção de soja: novas interpretações e tecnologias buscam soluções para a degradação ambiental e aumento 
a oferta de alimentos; Piracicaba, SP
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O conceito de sustentabilidade começou 

a ser construído em 1972 na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Am-

biente Humano, realizada em Estocolmo, 

capital da Suécia. Sustentabilidade, ou a 

necessidade de preservação dos recursos 

naturais do planeta para permitir seu uso 

também pelas futuras gerações, é assunto 

recorrente em qualquer discussão sobre 

produção agropecuária e destaca-se 

quase diariamente em todos os meios 

de comunicação. Novas interpretações 

e tecnologias têm surgido para melhorar 

cada vez mais a compreensão do proble-

ma e visando à adoção rápida de soluções 

a fim de evitar a degradação ambiental e 

aumentar a oferta de alimentos a uma 

população mundial cada vez maior e com 

demandas crescentes. Os quatro pilares 

que sustentam o conceito e que servem 

para definir qualquer empreendimento 

sustentável não podem ser esquecidos. 

São eles: economicamente viável; social-

mente justo; ecologicamente correto; e 

culturalmente diverso. Produzir mais 

com menos é um conceito básico simples, 

mas certamente resume o que é sustenta-

bilidade para a agropecuária.
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O sucesso da produção de soja em Mato 

Grosso tornou o estado o maior produ-

tor do país, sendo responsável, na safra 

2010/11, pela produção de 28% da soja bra-

sileira, que foi cultivada em 6,4 milhões de 

hectares – apenas 7,1% da área do estado. 

A produtividade da soja em Mato Grosso 

é comparável às maiores produtividades 

mundiais. Esse sucesso com a soja permitiu 

o desenvolvimento de uma tecnologia de 

cultivo de uma segunda safra, notada-

mente com o plantio de milho. A segunda 

safra de milho foi impulsionada no estado 

por alguns fatores, como o lançamento 

de novas variedades de soja de ciclo su-

perprecoce, que permitem a colheita nos 

meses de janeiro e fevereiro e de híbridos 

de milho mais adaptados às condições de 

clima e solo do Cerrado.

A colheita da soja em janeiro e feve-

reiro também permitiu a redução dos 

custos de controle da ferrugem asiática, 

doença que passou a ocorrer nas planta-

ções brasileiras com maior intensidade 

a partir de 2005. O milho é plantado 

preferencialmente até 15 de fevereiro, 

pelo Sistema de Plantio Direto em cima 

da palhada da soja. A produção de milho 

de segunda safra permite a rotação de 

cultivos com os benefícios já conhecidos 

para essa prática, tanto agronômicos 

quanto econômicos. O crescimento da 

área e da produção de milho de segunda 

safra no estado de Mato Grosso pode ser 

observado no gráfico representado pela 

Figura 2. O milho de segunda safra vem 

ocupando ao redor de 30% da área plan-

tada com soja no estado, praticamente o 

dobro do que acontecia 6 anos atrás. No 

gráfico da Figura 3, pode ser observado 

como evoluiu o percentual de utilização 

de áreas de soja com a segunda safra de 

milho em Mato Grosso.

DIFERENCIAL NA PRODUÇÃO
Avaliando a produção por hectare – au-

mentada pela segunda safra de milho 

na mesma área de produção de soja –, 

pode-se constatar como essa prática 

tem colaborado para construir uma 

sustentabilidade diferenciada no Brasil 

e no estado. A Figura 4 mostra o aumento 

da produção por hectare nas últimas 10 

safras em Mato Grosso, considerando as 

safras de soja e de milho, que são planta-

das na mesma área, no mesmo ano-safra.

Pode-se concluir que a possibilidade 

de colheita de uma segunda safra na 

mesma área, no mesmo ano-safra, fa-

vorece muito a sustentabilidade da pro-

dução agrícola no Brasil (30% a mais na 

produção por hectare em Mato Grosso). 

Há relatos de países que não conseguem 

sequer repetir uma safra a cada ano, 

em razão de suas condições climáticas. 

Certamente, isso afeta a comparação de 

sua sustentabilidade, relativamente à 

brasileira, considerando o conceito de 

produzir mais com menos. À medida que 

os produtores forem dominando melhor 

essa técnica, veremos a segunda safra 

aumentar ainda mais em proporção à 

área plantada com soja. Outras culturas 
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FIGURA 1. EVOLUÇÃO DA ÁREA COLHIDA E DA PRODUÇÃO DE SOJA; BRASIL, SAFRAS 1991/92 
A 2010/11 (20 SAFRAS)

 Fonte: Conab, 2011; compilação de Ricardo Arioli Silva.

FIGURA 2. EVOLUÇÃO DA ÁREA COLHIDA E DA 
PRODUÇÃO DE MILHO DE 2ª SAFRA; MATO 
GROSSO, SAFRAS 2001/02 A 2010/11

Fonte: Conab, 2011; compilação de Ricardo 
Arioli Silva.

FIGURA 3. EVOLUÇÃO DA ÁREA DE SOJA PLAN-
TADA COM MILHO DE 2ª SAFRA; MATO GROSSO, 
SAFRAS 2001/02 A 2010/11

Fonte: Conab, 2011; compilação de Ricardo 
Arioli Silva.
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também deverão despontar como opção: 

girassol, algodão, sorgo, amendoim e 

milho-pipoca, por exemplo.

Outra possibilidade de se melhorar 

ainda mais a sustentabilidade da produ-

ção no Brasil é o Sistema de Integração 

Lavoura-Pecuária. É possível uma tercei-

ra safra na mesma área, no mesmo ano, 

quando se considera tal possibilidade. 

Algumas propriedades já adotaram esse 

sistema, tornando possível “colher” mais 

uma safra de carne entre a colheita do 

milho de segunda safra em junho e o 

plantio da nova safra de soja em outubro. 

A técnica consiste em plantar a semente 

do capim – geralmente uma braquiária – 

junto com o plantio do milho. A pastagem 

vai se desenvolvendo em ritmo diferente 

do milho, não lhe causando competição a 

ponto de reduzir a produtividade. Após a 

colheita do milho, tem-se uma pastagem 

de alta qualidade que poderá engordar 

algumas cabeças de gado justamente 

quando a pastagem tradicional reduz 

sua capacidade de suporte em função da 

época da seca (Figura 5).

A utilização de uma área de pastagem 

de alta qualidade, justamente durante a 

época em que os rebanhos sofrem com 

a falta de pastagens, é uma técnica que 

diminui a pressão para abertura de novas 

áreas. A utilização de Sistema de Confina-

mento para a terminação de bovinos de 

corte também é outra possibilidade do 

Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, 

cujos resultados em termos de aumento 

da sustentabilidade são excelentes. 

Trata-se de produzir e transportar carne 

– um produto de alto valor agregado – ao 

invés de matéria-prima: os grãos de soja e 

milho. Só com a economia de emissão de 

gases de efeito estufa no transporte será 

obtido um ganho ambiental considerável.

QUALIDADE SOCIOAMBIENTAL
Mas não é só de aumentos de produtivi-

dade e de produção que vive a sustenta-

bilidade da agropecuária brasileira. As 

Reservas Legais e as Áreas de Preserva-

ção Permanente também devem entrar 

nessa contabilidade. Afinal, por enquan-

to, apenas o Brasil possui uma legislação 

que obriga seus produtores a manter, 

a seu custo, uma área de Preservação 

Ambiental dentro de suas propriedades. 

Essas áreas prestam serviços ambientais 

para toda a população mundial, tais 

como carbono estocado, corredores de 

biodiversidade, produção de água, entre 

outros. Certamente, isto deverá ser valo-

rizado pelos mercados, principalmente 

aqueles já considerados “maduros” e que 

exigem certificações que assegurem a 

qualidade socioambiental dos alimentos 

e matérias-primas a eles destinados. 

Pode-se facilmente certificar os in-

teressados, mostrando que, para cada 

tonelada produzida em nossas lavouras, 

temos outras tantas toneladas de carbo-

no estocadas nas árvores das Reservas 

Legais e das Áreas de Preservação Perma-

nente. Ou será que todas essas exigências 

não passam de barreiras não tarifárias 

interpostas para impedir a aceleração do 

nosso crescimento como nação? Certa-

mente, com todas essas alternativas para 

melhorar ainda mais a sustentabilidade 

da nossa produção agropecuária, aliadas 

aos nossos ativos ambientais únicos no 

mundo, não devemos temer, muito me-

nos fugir, de debates a respeito do tema.

* Ricardo Arioli Silva é engenheiro agrônomo 
e produtor rural em Campo Novo do Parecis, 
Mato Grosso (ricmas@terra.com.br).

FIGURA 4. PRODUÇÃO POR HECTARE, CONSIDERANDO AS SAFRAS DE SOJA E MILHO; MATO 
GROSSO, 2001/02 A 2010/11 (10 SAFRAS)

Fonte: Conab, 2011; compilação de Ricardo Arioli Silva.

FIGURA 5. TRÊS CULTURAS NA MESMA ÁREA, MESMO ANO
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Exportações

O bom desempenho internacional 

Estocagem e pré-beneficamento de produto agrícola: investimentos melhoram processamento e qualidade dos alimentos
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Marcos Antonio Matos e David Roquetti Filho*

do agronegócio brasileiro
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O agronegócio possui fundamental im-

portância na economia brasileira em 

razão da significativa participação no 

Produto Interno Bruto (PIB) e na balança 

comercial, por gerar renda e empregos. O 

setor apresentou evoluções nas últimas 

décadas, sendo responsável em 2010 por 

22,34% da geração de riquezas do País, 

representando um montante de R$ 821,06 

bilhões (Cepea, 2011), além de responder 

por 37% dos empregos no Brasil. Segundo 

o 11º levantamento realizado pela Compa-

nhia Nacional de Abastecimento/Conab 

(Brasil, 2011a), a produção de grãos para 

a safra 2010/11 foi de 161,54 milhões de 

toneladas, sendo a área cultivada esti-

mada em 49,65 milhões de hectares. Em 

relação à cana-de-açúcar, a previsão na 

safra 2011/12 é de 588,915 milhões de to-

neladas, com queda de 5,6% em relação à 

safra 2010/11 – que foi de 623,905 milhões 

de toneladas. A área cultivada com cana-

-de-açúcar que será colhida e destinada à 

atividade sucroalcooleira está estimada 

em 8,43 milhões de hectares.

Segundo Miranda et al (2011), o poten-

cial de área para agropecuária no Brasil 

varia entre 303 milhões de hectares a 366 

milhões de hectares, ou seja, de 36% a 43% 

do território nacional. A relevância do se-

tor no contexto global se acentua diante 

das projeções de população e renda dos 

países. Segundo a FAO (2010), até 2050 

a população mundial deverá crescer 

dos atuais 7 bilhões para 9,3 bilhões 

de habitantes, sendo que 70% estarão 

residindo nas cidades. Para que todos 

tenham acesso aos alimentos, a oferta 

mundial precisará aumentar em 70% nos 

próximos 40 anos.

Nesse contexto, a demanda global 

por grãos e óleos vegetais destinados à 

alimentação humana e animal e à pro-

dução de energia deverá ser elevada em 

1,5 bilhão de toneladas. Pode-se concluir, 

então, que o mundo precisará produzir 

mais grãos e óleos vegetais nos próximos 

40 anos do que o produzido nos últimos 

10 mil anos (FAO, 2010). A produção de 

carnes, por sua vez, deverá crescer em 

mais de 200 milhões de toneladas para 

alcançar os 470 milhões de toneladas, 

conforme demanda estimada para 2050. 

Os investimentos em agricultura e na 

melhoria dos acessos aos alimentos 

também devem ser incrementados. Caso 

contrário, 370 milhões de pessoas ficarão 

sem alimentos até 2050, o que representa 

5% da população mundial (FAO, 2010).

Tendo como referência o período de 2007 

a 2009, o Brasil é o produtor agrícola 

de crescimento estimado mais rápido 

até 2019 (40%), com grande margem de 

diferença quando comparado aos outros 

países: Ucrânia (29%), Rússia (26%), China 

(26%), Índia (21%), Austrália (17%), Estados 

Unidos e Canadá (10% a 15%), EU-27 (4%).

Um dos grandes desafios impostos ao 

agronegócio nacional é a consolidação 

de sistemas de produção sustentáveis 

diante da expectativa global, pois o setor 

é considerado o celeiro do mundo devi-

do à disponibilidade de terras, ao clima 

propício à produção agropecuária e ao 

desenvolvimento tecnológico. Somado 

a isso, o agronegócio tem ainda como 

desafio conciliar as melhores técnicas de 

modo a minimizar os impactos ambientais 

e sociais, aumentando a produtividade 

e ainda promovendo o resgate do valor 

que o setor possui no Brasil, desde as 

comunidades vizinhas até mercados 

importadores.

Diante da contextualização do assun-

to, o objetivo deste estudo foi analisar as 

exportações do agronegócio brasileiro 

em período recente e a sua inserção no 

âmbito no mercado mundial, conside-

rando-se os produtos comercializados, os 

mercados de destino, as oportunidades e 

os principais desafios.

SALDO COMERCIAL
A Figura 1 apresenta a evolução do saldo 

da balança comercial do agronegócio 

(período 2000-2011) do Brasil e do re-

sultado observado após a exclusão do 

agronegócio. Tal análise mostra sua 

importância para o equilíbrio da balança 

comercial brasileira, por se tratar de um 

segmento da economia nacional que 

possui crescente saldo comercial. As 

projeções para 2011 indicam um supe-

rávit da balança brasileira de US$ 26,26 

bilhões, sustentando-se, como nos anos 

anteriores, no agronegócio e nos valores 

agregados de seus produtos. O superávit 

da balança comercial do agronegócio 
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FIGURA 1. EVOLUÇÃO DO SALDO COMERCIAL INCLUINDO AGRONEGÓCIO; BRASIL, 2000 A 2011* 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), 2011
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é estimado em US$ 67,90 bilhões, o que 

permite concluir que os demais setores 

da economia de forma conjunta (indús-

tria e serviços) mostram-se deficitários.

Em 2010, as exportações atingiram o 

patamar de US$ 76,44 bilhões, incremento 

de 17,99% em relação ao ano anterior, com 

participação de 37,86% nas exportações 

totais brasileiras. As projeções oficiais 

para 2011 indicam que o agronegócio 

exportará US$ 78,50 bilhões, o que repre-

senta um aumento de 2,69% (Figura 2).

A Tabela 1 apresenta o detalhamento 

dos produtos exportados pelo agrone-

gócio brasileiro no acúmulo dos meses 

de janeiro a dezembro de 2009 e de 2010. 

O complexo soja manteve a liderança 

no ranque de setores exportadores do 

agronegócio, representando 22,38% das 

exportações em 2010, seguido pelo setor 

VISÃO SETORIAL

TABELA 1 PRODUTOS EXPORTADOS PELO AGRONEGÓCIO; BRASIL, 2009 E 2010

   2009 2010

    Valor                     Part. (%) Quantidade Valor           Part. (%) Quantidade  

  (Milhões US$)   (Milhões t) (Milhões US$)   (Milhões t)

Complexo Soja Soja em Grãos 11.413,00 17,62% 28,55 11.035,21 14,44% 29,06

 Farelo 4.592,79 7,09% 12,25 4.719,41 6,17% 13,67

 Óleo 1.233,92 1,90% 1,59 1.352,43 1,77% 1,56

 Total 17.239,71 26,61% 42,39 17.107,05 22,38% 44,30

Setor Sucroalcooleiro Açúcar 8.377,82 12,93% 24,29 12.761,68 16,69% 28,00

 Álcool 1.338,15 2,07% 2,65 1.014,26 1,33% 1,52

 Total 9.715,97 15,00% 26,94 13.775,94 18,02% 29,52

Carnes Frango 5.307,31 8,19% 3,44 6.254,38 8,18% 3,63

 Bovina 4.118,48 6,36% 1,25 4.795,36 6,27% 1,23

 Suína 1.225,15 1,89% 0,61 1.339,62 1,75% 0,54

 Demais Carnes 1.136,29 1,75% 0,50 1.240,50 1,62% 0,51

 Total 11.787,23 18,19% 5,79 13.629,85 17,83% 5,91

Produtos Florestais  7.227,21 11,16% 14,09 9.281,60 12,14% 14,49

Café  4.278,94 6,60% 1,72 5.764,62 7,54% 1,88

Fumo e seus Produtos  3.046,03 4,70% 0,67 2.762,25 3,61% 0,51

Cereais, Farinhas e Preparações 1.818,56 2,81% 8,99 2.715,36 3,55% 12,74

Couros, produtos de couro e Peleteria 2.041,07 3,15% 0,36 2.639,41 3,45% 0,39

Sucos de Frutas  1.751,83 2,70% 2,15 1.925,13 2,52% 2,07

Fibras e Produtos Têxteis  1.260,34 1,95% 0,68 1.446,16 1,89% 0,66

Demais Produtos do Agronegócio 4.618,03 7,13% 4,03 5.394,05 7,06% 4,03

Exportações Totais  64.784,91 100,00% 107,80 76.441,42 100,00% 116,49

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), 2011
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FIGURA 3. MERCADO DE DESTINO DOS PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO; BRASIL, 2010

sucroalcooleiro, com 18,02%, e pelas 

carnes, com 17,83%. Ainda analisando o 

desempenho do complexo soja, observa-

-se que houve uma redução de 0,77% nos 

valores exportados (de US$ 17,24 bilhões 

para US$ 17,11 bilhões). Contudo, as quan-

tidades comercializadas mostraram va-

riação positiva, atingindo 44,30 milhões 

de toneladas.

A Figura 3 apresenta os principais pa-

íses importadores de produtos agrícolas 

nacionais em 2010. A China é a primeira 

colocada, com compras de US$ 11,00 

bilhões, o que representou 14,39% das 

exportações agronegócio brasileiro. Os 

Países Baixos aparecem na sequência, 

com aquisições de US$ 5,41 bilhões e 

participação de 7,07%. Na terceira posição 

figuram os Estados Unidos, com compras 

de US$ 5,40 bilhões, seguido pela Rússia, 

com US$ 4,06 bilhões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desempenho do agronegócio brasileiro 

mostra um cenário com fundamentos 

sólidos, pois o setor vem apresentando 

evolução significativa nas vendas ex-

ternas. Contudo, os reais impactos da 

crise financeira nas economias mundiais, 

especialmente nos países desenvolvidos, 

bem como as barreiras tarifárias e, espe-

cialmente, não tarifárias, a disponibilida-

de de crédito nos processos produtivos, 

investimentos em infraestrutura (modais 

de transporte, portos e sistemas de arma-

zenamento), aprimoramento do sistema 

tributário e a consolidação do seguro nas 

modalidades rural e renda se configuram 

como preocupações primordiais. O Brasil 

deve priorizar os novos acordos comer-

ciais, buscando pela queda de barreiras 

comerciais, de modo a ampliar mercados 

para uma parcela considerável dos países 

emergentes. Deve-se considerar que o 

ritmo de crescimento das economias e da 

demanda por alimentos no mundo, com 

destaque para países da Ásia, da África e 

do Oriente Médio, promoverão oportu-

nidades para o agronegócio brasileiro. 

Sob o ponto de vista da sustentabilida-

de, o desenvolvimento de toda a cadeia 

de valor passará pela necessidade da ma-

nutenção do ciclo de melhoria contínua, 

que, dentre outras ações em marcha, in-

clui aplicação de tecnologias adequadas 

e responsabilidade socioambiental. Con-

tudo, sem retorno econômico, perde-se 

a viabilidade. Nesse novo cenário, faz-se 

necessária a reflexão na adoção de novos 

critérios a ser empregados em modelos já 

estabelecidos, considerando-se os reais 

benefícios a serem conquistados, com 

ênfase no retorno do balanço comercial 

e no resultado que teremos no futuro e na 

manutenção de um modelo sustentável.

* Marcos Antonio Matos é engenheiro 
agrônomo e mestre em ciências. da empresa 
Bunge Brasil (marcos.matos@bunge.
com) e David Roquetti Filho é engenheiro 
metalúrgico e diretor executivo da 
Associação Nacional para Difusão de Adubos 
(Anda).
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Modelo

A ciência tem sido fundamental 
para uma 

pecuária sustentável

Geraldo Bueno Martha Jr.*

Gado ao lado de área de preservação: dimensões técnica, econômica, social e ambiental da sustentabilidade devem ser perseguidas
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A pecuária, em sua origem, foi uma ativi-

dade pioneira associada à expansão da 

fronteira agrícola no Brasil, em resposta 

à conjuntura macroeconômica e aos 

valores da sociedade em décadas pas-

sadas. Esse estilo de desenvolvimento 

“dentro da porteira” e, também, aquele 

observado para toda a cadeia de valor da 

pecuária mudaram profundamente nas 

últimas décadas. Neste artigo, exploram-

-se as dimensões da sustentabilidade, 

com ênfase na produtividade da pecuária. 

Apesar das dificuldades para internalizar 

uma definição amplamente aceita para a 

sustentabilidade, é bem aceito que as suas 

dimensões – técnica, econômica, social 

e ambiental – devem ser perseguidas. 

Essas dimensões da sustentabilidade, 

que têm forte interatividade, deveriam, 

em uma situação ideal, ser contempladas 

simultaneamente. Associar a proposta de 

sustentabilidade a apenas uma dimensão, 

como a econômica ou a ambiental, é, por-

tanto, critério insuficiente e equivocado 

à medida que não reflete sua dimensão 

múltipla. 

DIMENSÃO SOCIOECONÔMICA
O agronegócio da pecuária é um impor-

tante setor da economia, que cresceu de 

maneira vigorosa nos últimos anos. Em 

1994, tinha um Produto Interno Bruto 

(PIB) de R$ 166,43 bilhões, que passou 

para R$ 242,67 bilhões em 2010 (USP/

ESALQ/Cepea, 2011). A pecuária também 

contribui positivamente para a geração 

de emprego e renda no país. De acordo 

com dados da PNAD/IBGE, o “dentro da 

porteira” da cadeia de carnes empregou, 

em 2006, quase 2 milhões de pessoas. E, 

para cada vaga direta gerada na ativida-

de agropecuária, outras 0,38 vagas são 

geradas por efeito indireto e 1,01 vagas 

por efeito renda (Nassif, 2009). Na agroin-

dústria de carnes, o aumento no número 

de empregados também apresentou forte 

alta no período recente, com crescimento 

superior a 9% ao ano entre 1998 e 2006. O 

setor de pecuária também é importante 

por abrigar contingente expressivo de 

trabalhadores de menor qualificação, 

quando para estes as oportunidades de 

emprego são reduzidas nos setores que 

requerem maior qualificação profissional.

 As transformações que ocorreram na 

estrutura de oferta do complexo de car-

nes brasileiro, e que trouxeram impactos 

positivos nos indicadores de emprego e 

renda, responderam aos estímulos no 

lado da demanda. Até meados da década 

de 1990, a indústria de carnes brasileira 

respondeu fortemente aos estímulos do 

mercado interno, conforme indicado 

pela evolução do consumo per capita de 

carnes no país. Apenas na última década 

e meia é que parcela mais significativa da 

produção de carnes brasileiras tem sido 

direcionada para a exportação.

A expansão da oferta de carnes no país, 

a taxas mais elevadas do que a demanda, 

possibilitou redução dos preços reais da 

carne pagos pela população brasileira. 

Análise com base em dados do Dieese 

revela que o item carne, em junho de 

2010, valia cerca de 30% do valor pago 

em novembro de 1973. Essa queda de 

preços (acompanhada de menor volati-

lidade) tornou um alimento de elevado 

valor biológico acessível aos mais pobres, 

atenuou pressões inflacionárias e, pelo 

efeito-renda da demanda, em especial na 

população de renda mais baixa, dinami-

zou outros setores da economia.

DIMENSÃO TÉCNICA
A dimensão técnica diz respeito à dispo-

nibilidade de tecnologias que podem ser 

adotadas pelos produtores. A possibilida-

de de produção será então determinada 

pelas tecnologias e pelos recursos/fato-

res de produção disponíveis.

A pecuária de corte é frequentemente 

criticada como um setor pouco produtivo, 

de baixa adoção de tecnologia – visão 

distorcida e equivocada do setor. Duas 

grandes lacunas, muito importantes para 

este debate, têm sido deixadas de lado. 

Uma, básica, é de ordem conceitual – 

confunde-se produtividade com taxa de 

lotação –; outra, diz respeito a uma visão 

equivocada a qual sustenta que a pecuária 

é um setor de baixa adoção de tecnologia 

e que cresce, prioritariamente, à custa da 

expansão da área de pastagens.

A produção animal em pastagens, base 

da pecuária nacional, é determinada pela 

multiplicação da área de pastagens pela 

produtividade. Esta, por sua vez, é obtida 

pelo produto da taxa de lotação (cabeças 

por hectare) pelo desempenho animal 

(ganho de peso, em kg de equivalente-

-carcaça (EC) por cabeça).

Exemplificando, considere uma situa-

ção de 1,08 cabeças/hectare e um ganho 

de peso médio anual de 40 kg de EC/

cabeça. Multiplicando-se um pelo outro, 

tem-se a produtividade de 43 kg de EC/

hectare por ano, que foi o valor estima-

do para 2006 a partir de dados do IBGE. 

Multiplicada a produtividade pela área, 

que, de acordo com o IBGE, em 2006, era 

de 159 milhões de hectares, chega-se à 

produção de carne bovina. O resultado 

foi uma significativa produção de 6,89 

milhões de toneladas de EC em 2006. A tí-

tulo de comparação, em 1950, a produção 

foi de 1,08 milhões de toneladas de EC. 

Esclarecido o que é produtividade, uma 

pergunta relevante para as discussões so-

bre a pecuária nacional é: Qual tem sido o 

papel da produtividade na expansão da 

oferta de carne bovina no Brasil? Martha 

Jr. et al (2011), com base em estatísticas do 

IBGE, analisaram esse ponto e encontra-

ram que o estilo de desenvolvimento da 

pecuária modificou-se sensivelmente nas 

últimas décadas (Tabela 1). Entre 1950 e 

2006, os ganhos em produtividade expli-

caram 79% do crescimento na produção 

pecuária no Brasil; a expansão de área de 

pastagens respondeu por menos de 21% 

desse avanço. Dentre os componentes da 

produtividade, o desempenho animal (kg 

EC/cabeça) representou 65%, enquanto a 

taxa de lotação (cabeças por hectare) foi 

responsável por 35% dos ganhos. 

Nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste 

e Nordeste, a área ocupada com pasta-

gens caiu. No período, o que sustentou o 

crescimento da produção foi o aumento 

da produtividade. Mesmo na Região Nor-

te, onde a área de pastagens aumentou, 

este fator (área de pastagem) represen-

75VISÃO AGRÍCOLA Nº10  JAN | ABR 2012



tou menos de 6% do crescimento da pro-

dução entre 1996 e 2006. Desse modo, os 

ganhos de produtividade representaram 

quase a totalidade da expansão da produ-

ção pecuária na região Norte. No Brasil, 

os ganhos de produtividade da pecuária 

entre 1950 e 2006 possibilitaram efeito 

poupa-terra de 525 milhões de hectares. 

Isso significa que, sem estes ganhos de 

produtividade, uma área adicional de 

525 milhões de hectares – 25% superior 

ao Bioma Amazônia do Brasil – seria 

necessária para obter a mesma produção 

(Martha Jr. et al, 2011).

DIMENSÃO AMBIENTAL
Pela ótica ambiental, duas principais 

questões têm sido apresentadas à pecuá-

ria. A primeira é que a expansão do setor 

incentiva o aumento das taxas de desma-

tamento. Conforme comentado na seção 

anterior, nas últimas décadas, a pecuária 

vem trilhando uma trajetória pautada em 

ganhos de produtividade. Assegurar que 

esse processo continue, possibilitando a 

expansão da produção com significativos 

efeitos “poupa-terra”, é condição impor-

tante para permitir o aumento futuro 

da produção sem expansão da área de 

pastagens. Como exemplo, ressalte-se 

que o efeito “poupa-terra” proporcionado 

pela pecuária, na região Norte, superou 70 

milhões de hectares no período entre 1996 

e 2006 (Martha Jr. et al, 2011a).

Cabe comentar que existem discor-

dâncias com relação às estatísticas da 

pecuária. Alguns autores apontaram que 

a área de pastagens atual (2008-2010) no 

país varia de 205 milhões de ha (Gouvello, 

2010) a 211 milhões de ha (Sparovek et al, 

2011). A produção de carne bovina apon-

tada pelo IBGE também estaria defasada. 

A Conab (2011) estimou, para 2010, uma 

produção de 8.782,5 mil toneladas de 

equivalente carcaça.

Para o período de 1950 a 2010, levando 

em conta essas estatísticas alternativas 

àquelas apresentadas pelo IBGE, os ga-

nhos em produtividade entre 1950 e 2010 

explicariam expressivos 68% do cres-

cimento na produção. O efeito “poupa-

-terra” seria aumentado para 665 milhões 

de hectares. Portanto, ainda que possa 

haver dúvidas quanto qual estatística 

reflete melhor aspectos estruturais da 

pecuária nacional, é inquestionável que 

o desenvolvimento da pecuária brasileira 

tem se pautado, prioritariamente, em ga-

nhos de produtividade, gerando expres-

sivo efeito “poupa-terra”, com benefícios 

sobre a preservação dos recursos físicos.

Uma segunda questão diz respeito à 

emissão de metano pelo rebanho bovino. 

Nesse aspecto, verifica-se grande poten-

cial para expansão da produção de carne 

bovina no país sem aumento proporcional 

nas emissões. Há, na verdade, oportu-

nidade para se aumentar a produção de 

carne bovina mantendo-se estáveis (ou até 

diminuindo) os níveis atuais de emissão de 

metano. Análises recentes mostraram ser 

possível reduzir as emissões de metano por 

unidade de ganho de peso vivo em aproxi-

madamente 40% quando a recria-engorda 

de bovinos é feita na integração lavoura-

-pecuária ou em confinamento, ao invés 

da terminação realizada em pastagens de 

baixa produtividade (Barioni et al, 2010).

Ressalte-se, também, que pastagens 

tropicais bem manejadas contribuem 

para o aumento dos teores de matéria 

orgânica do solo. Esse maior teor de ma-

téria orgânica determina maior taxa de 

infiltração e armazenamento de água no 

solo e, consequentemente, menor perda 

por escorrimento superficial e por erosão. 

O aumento no teor de matéria orgânica 

do solo ainda equivale à captura do CO² 

da atmosfera e a sua estocagem no solo 

– mecanismo importante para mitigar o 

aquecimento global. Críticas vêm sendo 

feitas à pecuária no sentido de que ela 

precisa trilhar o caminho da sustentabili-

dade. Certamente, há muito o que avançar. 

Entretanto, a análise de algumas das 

estatísticas oficiais disponíveis permite 

concluir que a pecuária nacional já vem 

buscando o caminho da sustentabilidade 

há décadas, e que esse esforço do setor 

tem produzido significativos benefícios 

socioeconômicos e ambientais para a 

sociedade. Essa expressiva evolução do 

setor, em particular nas últimas décadas, 

refletiu um conjunto de importantes fato-

res. O desenvolvimento de uma agropecu-

ária baseada em ciência foi fundamental.

* Geraldo Bueno Martha Jr. é pesquisador da 
Embrapa Estudos e Capacitação, Brasília-DF e 
bolsista CNPq (geraldo.martha@embrapa.br).
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TABELA 1. INDICADORES DE PRODUÇÃO, PRODUTIVIDADE E ÁREA DE PASTAGENS DA PECUÁRIA; 
BRASIL, 2011

Indicador Unidade 1950 2006 Variação

Produção 1.000 t equivalente-carcaça 1.084 6.887 535%

Área, pastagem milhões de ha 107,6 158,8 47%

Rebanho milhões de cabeças 46,89 171,61 266%

Taxa de Lotação Animais/ha 0,44 1,08 145%

Produtividade kg equivalente-carcaça/ha 10,1 43,4 331%

Fonte: Martha Jr. et al. (2011), a partir de dados do IBGE
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Planejamento

Experiência da certificação deve 
embasar debates sobre 

Código Florestal

Luís Fernando Guedes Pinto e Maurício Voivodic*

Colheita mecanizada da cana-de-açúcar, que dispensa uso de fogo, é induzida por fatores legais, ambientais e econômicos
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A certificação socioambiental foi criada 

na perspectiva de oferecer garantias 

para o comércio entre países desenvol-

vidos e em desenvolvimento. Temos que 

recordar que tal alternativa decorre do 

fato de a Organização Mundial do Co-

mércio (OMC) não permitir diferenciar 

mercadorias em razão de seus processos 

produtivos, argumentando que eles não 

têm relevância para o comércio inter-

nacional. Foi nesse contexto que alguns 

setores da sociedade civil e empresarial 

propuseram a criação de mecanismos 

que permitissem diferenciar, de maneira 

voluntária, a origem e o processo produ-

tivo de produtos com importância para 

o Desenvolvimento Sustentável. Assim, 

surgiu a Certificação Socioambiental. Seu 

principal exemplo, o Forest Stewardship 

Council (FSC), foi criado no início da 

década de 1990 com o intuito de ofere-

cer alternativas de compra de madeira 

tropical para consumidores da Europa e 

dos Estados Unidos.

Se para o consumidor foi criada a 

garantia, a expectativa era de que a cer-

tificação gerasse benefícios econômicos 

a partir da diferenciação para produtores 

– fosse por meio de novos mercados, 

sobre-preços, acesso a novos recursos 

financeiros, diminuição de risco, diferen-

ciação de impostos, melhoria de imagem 

reputacional ou outros. Esses incentivos 

deveriam justificar os investimentos para 

a adequação às demandas dos “compra-

dores desenvolvidos”. A premissa básica 

é que produzir de maneira socioambien-

talmente responsável gera custos maio-

res do que de maneira predatória. Isso 

ocorre sistematicamente em países ou 

regiões com legislação incipiente ou em 

que a lei não é aplicada, de forma que não 

consiga garantir condições para evitar a 

produção predatória. Isto é, a certifica-

ção foi criada como um instrumento eco-

nômico com o propósito de aumentar a 

governança e tansparência e de catalisar 

processos de adequação socioambiental 

da produção. Essa lógica deveria induzir 

um processo de melhoria contínua rumo 

à sustentabilidade da atividade primária 

e de suas cadeias produtivas. 

Logo, a certificação deveria ser enten-

dida como uma oportunidade a partir 

do seu caráter voluntário, e não como 

uma barreira, que cabe à regulação le-

gal dentro e entre países. Atualmente, 

existem diversas iniciativas de sistemas 

de certificação socioambiental em de-

senvolvimento ou já em aplicação para a 

agropecuária brasileira, como os da Rede 

de Agricultura Sustentável (Rainforest 

Alliance Certified), Utz Certified, Bonsu-

cro, Mesa Redonda da Soja, entre outros.

CERTIFICAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE
O cumprimento da legislação nacional e 

de convenções internacionais relativas 

a condições de trabalho, direitos huma-

nos e meio ambiente é um requisito de 

grande parte dos sistemas de certificação 

socioambiental. Todavia, a certificação 

não deve se limitar ao cumprimento da 

lei ou ser um sistema de verificação de 

legalidade. Do mesmo modo, não deve 

substituir o papel do Estado de garantir 

o cumprimento das leis nacionais. As 

normas de certificação devem partir da 

legislação, mas superá-la, garantindo 

um desempenho mínimo consistente 

em empreendimentos certificados em 

países que tenham legislações diferentes. 

Obviamente, podem ocorrer situações de 

países que tenham legislações mais rigo-

rosas que as normas de um determinado 

sistema para algum tema, ou vice-versa.

Estudos realizados no Brasil e em vá-

rios países do mundo, com legislações e 

grau de governança muito diversos, têm 

evidenciado que a aplicação da certifi-

cação causa melhorias em áreas como: 

saúde e segurança do trabalho, relacio-

namento de empresas com comunidades 

vizinhas, segurança fundiária, diminuição 

do uso de agrotóxicos, redução de des-

matamento e restauração de ecossiste-

mas naturas, diminuição de produção 

de resíduos e sua melhor destinação, 

melhoria da gestão empresarial; maior 

organização de grupos de produtores.

As normas de certificação socioam-

biental aplicáveis para a agropecuária 

podem ter critérios que dialoguem com 

o Código Florestal em três áreas: desma-

tamento ou conversão de ecossistemas 

naturais, proteção da biodiversidade e 

restauração de ecossistemas.  Sistemas 

como o do FSC e da Rede de Agricultura 

Sustentável (RAS) têm critérios explícitos 

que impedem a certificação de áreas 

desmatadas a partir de uma determinada 

data (FSC – 1993 – e RAS – novembro de 

2005). Além disso, exigem a cobertura 

vegetal natural em beiras de rio e áreas 

de fragilidade natural e incentivam a 

proteção, restauração e conexão da 

biodiversidade na paisagem ou proprie-

dade rural.

Tem-se verificado o papel da certifi-

cação para incentivar a implementação 

do Código Florestal numa grande di-

versidade de situações geográficas, de 

escala e perfil de produtores no setor 

florestal (de plantações e manejo nativo) 

e agrícola. Os empreendimentos certi-

ficados cumprem ou estão em processo 

de implementação do Código Florestal, 

com planos, cronogramas, metas e orça-

mentos destinados para tal, movidos pela 

engrenagem de benefícios econômicos 

deste instrumento. O nosso universo 

de trabalho abrange cerca de 150.000 

hectares de 60 fazendas que cultivam 

café, laranja, cacau, cana-de-açúcar, chá 

ou frutas concentrados no Cerrado e na 

Mata Atlântica, mas também presen-

tes no bioma Caatinga, entre grandes 

empreendimentos e grupos de médios 

produtores e agricultores familiares. Para 

a certificação florestal FSC, trabalhamos 

com 57 das 77 operações de manejo 

florestal certificadas no Brasil, somando 

3,6 milhões de hectares, com uma gran-

de diversidade de tamanho e perfil das 

operações na Floresta Amazônica, no 

Cerrado e na Mata Atlântica.
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CERTIFICAÇÃO E CÓDIGO 
FLORESTAL

Apesar das diversas mostras de su-

cesso de implementação do atual Có-

digo Florestal, a experiência no campo 

tem nos evidenciado a necessidade do 

aprimoramento desta legislação. Há 

situações que de fato dificultam o seu 

cumprimento por agricultores familiares, 

assim como faltam instrumentos que in-

centivem a sua aplicação para produtores 

empresariais.  Nesse sentido, destacamos 

a proposta oferecida pelo Diálogo Flores-

tal ao Congresso Nacional. O documento 

foi consensuado até o momento por 34 

ONGs e 30 empresas de base florestal 

após um processo de negociação que 

durou oito meses. Primeiramente, o texto 

representa um enorme avanço na busca 

da solução de um problema altamente 

complexo, que é a revisão do Código. O 

esforço demonstrou que são possíveis o 

diálogo e a construção de acordos entre 

a sociedade civil e o setor empresarial e 

que estes podem oferecer propostas de 

soluções para o poder público.

A proposta se apoia nos estudos que 

indicam que o Brasil possui um banco 

de ativos e passivos florestais em áreas 

privadas, em que o saldo geral oferece 

um superávit de área florestal no país 

em todos os biomas. Em seguida, apre-

senta uma lógica que busca equilibrar 

exigências e restrições com incentivos 

para proteger as florestas (priorizando 

as mais ameaçadas) e restaurar as áreas 

essenciais para a conservação do solo, da 

água e da biodiversidade. Busca inverter 

a lógica de que hoje a floresta em uma fa-

zenda possa valer mais derrubada do que 

de pé. Assim, visa combinar o potencial 

de o Brasil se firmar como uma potência 

agropecuária e ambiental – sendo um 

protagonista tanto como provedor de 

alimentos e energia, como de serviços 

ambientais para o nosso país e o planeta. 

Contribui para que possamos cumprir 

nossos compromissos internacionais 

de diminuição de gases de efeito estufa.

O texto da proposta do Diálogo Flo-

restal detalha 16 pontos de consenso 

para a revisão do Código, com destaque 

para os seguintes temas: não à anistia 

e à moratória do desmatamento; ma-

nutenção dos critérios de áreas de pre-

servação permanente de áreas ripárias; 

e a possibilidade de cultivo de espécies 

perenes lenhosas em topos de morro e 

encostas.  Deve-se manter os percen-

tuais atuais para as Reservas Legais, 

mas será possível incorporar as Áreas 

de Preservação Permanentes (APPs), 

desde que isso não resulte em liberar 

áreas para desmatamento. Será possível 

compensar a Reserva Legal por meio de 

servidão, cotas e doação para unidades 

de conservação ainda não regularizadas. 

Considera que deve haver um Cadastro 

Ambiental Rural e incentivos econômicos 

para a efetiva implementação do Código. 

Os documentos completos da proposta, o 

posicionamento e a lista de organizações 

que o subscrevem estão disponíveis em 

<www.dialogoflorestal.org.br>. 

O aumento da governança e a indução 

de melhorias contínuas na agropecuária 

brasileira, por meio dos incentivos da 

certificação socioambiental, têm se mos-

trado como um mecanismo interessante 

para catalisar mudanças nesse setor e 

conduzi-lo rumo à utopia de sua susten-

tabilidade. Também têm sido importante 

para a implementação da legislação na-

cional, como do Código Florestal, assim 

como para apontar a sua necessidade 

de aprimoramento. A experiência de 

criar normas de certificação e aplicá-

-las no campo por meio de auditorias 

deve ter uma intensa integração com a 

definição de políticas públicas, o ensino 

e a pesquisa. 

No que tange ao Código Florestal, nos 

perguntamos sobre a origem das diver-

gências quanto a esse assunto, uma vez 

entendemos que uma lei moderna e que 

induz à conservação não compromete 

a expansão da nossa agropecuária e a 

importância desse setor na nossa eco-

nomia em escala nacional. Também pode 

contribuir decisivamente para a susten-

tabilidade do setor e do uso da terra no 

Brasil e abrir ainda mais oportunidades 

para o nosso país. No nosso entender, 

a questão legítima do setor produtivo é 

se preocupar em até que ponto um novo 

Código Florestal pode comprometer a 

sua competitividade e a renda no cam-

po, uma vez que de fato deve resultar 

em diminuição da área de produção de 

cada propriedade individualmente e 

investimentos para a restauração e a 

compensação de áreas. Esta nos parece 

ser a questão central. 

Nesse sentido, um Código moderno 

deve ser entendido como mais um instru-

mento importante para o planejamento 

do uso da terra nacional e do agrone-

gócio. Esse deve ser integrado com uma 

revisão de política econômica e agrícola, 

que garanta renda ao produtor eficiente, 

responsável, e que também contribua 

para a conservação do seu patrimônio 

particular e público. Revisão da taxa 

de câmbio, juros, crédito, assistência 

técnica e extensão rural e instrumentos 

modernos de pagamento por serviços 

ambientais serão fundamentais para 

viabilizar este, que deve ser um projeto 

nacional. O nosso novo Código Florestal 

é uma grande oportunidade e devemos 

usar a experiência da certificação como 

uma das fontes de debate sobre o tema.

* Luís Fernando Guedes Pinto é engenheiro 
agrônomo e doutor em agronomia pela USP/
ESALQ, gerente de Certificação Agrícola do 
Imaflora e professor da Escola Superior de 
Conservação Ambiental e Sustentabilidade 
(luisfernando@imaflora.org); Maurício 
Voivodic é engenheiro florestal pela USP/
ESALQ, mestre em ciências ambientais 
pelo Procam/USP e secretário executivo do 
Imaflora (mauricio@imaflora.org).
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Análise

Código Florestal em tramitação
 retrocede na garantia de direitos

O Código Florestal Brasileiro em sua 

primeira versão (datada de 1934), esta-

beleceu visionariamente que as florestas 

nacionais constituíam bens de interesse 

comum dos habitantes do país e que os 

direitos de propriedade deveriam ser 

exercidos respeitando-se as limitações 

Pedro Henrique Santin Brancalion,  
José Leonardo de Moraes Gonçalves,  
Silvio Frosini de Barros Ferraz*

 fundamentais 

Área desmatada: historicamente, cumprimento do Código Florestal não tem se efetivado como deveria
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que o referido Código determinasse. 

Com base nesse preceito, a degradação 

ambiental não seria autorizada mesmo 

que realizada pelo legítimo proprietário 

da terra, pois os interesses coletivos de-

veriam se sobrepor aos privados. Foram 

definidas também as florestas denomi-

nadas “protetoras”, as quais tinham fun-

ções especiais para a proteção de bens 

e serviços ambientais importantes para 

a sociedade. Posteriormente, o Novo 

Código Florestal Brasileiro, publicado 

em 1965, aperfeiçoou os dispositivos 

legais que visavam impor restrições ao 
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uso e à ocupação do solo, pois a falta de 

objetividade e clareza do Código anterior 

tinha dificultado seu cumprimento. Adi-

cionalmente, novos instrumentos legais 

complementaram o conteúdo do Código 

Florestal, tal como a Lei nº 7.511, de 1986, a 

Lei nº 7.803 de 1989, a Medida Provisória 

nº 2.166-66 de 2001 e diversas resoluções 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(Conama). A finalidade era aperfeiçoar 

a proteção ambiental e coibir o uso in-

discriminado dos recursos naturais em 

território nacional.

Apesar do conteúdo inovador e con-

servacionista, é sabido que o referido 

Código não foi historicamente cumprido 

da forma como se esperava. As Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) foram 

irregularmente desmatadas e conver-

tidas para usos alternativos do solo, ao 

passo que a abertura de novas áreas para 

uso agropecuário excedeu os limites im-

postos pela Reserva Legal. Em outras situ-

ações, a degradação anterior ao estabele-

cimento dessas limitações legais colocou 

na irregularidade proprietários rurais 

que cumpriram a lei vigente na época. Tal 

cenário político e social trouxe conflitos, 

os quais vêm sendo debatidos por vários 

anos e resultaram, em última instância, 

nas propostas atuais de mudanças do 

Código Florestal. Entretanto, essas pro-

postas em muito se diferenciam daquelas 

que nortearam a formulação de um Novo 

Código Florestal Brasileiro, em 1965. Na 

época, a principal motivação era aper-

feiçoar a proteção ambiental, conforme 

pode ser verificado em trechos de uma 

carta assinada pelo Ministro da Agricul-

tura na época, Armando Monteiro Filho: 

“Há um clamor nacional contra o descaso 

em que se encontra o problema florestal 

no Brasil, gerando calamidades cada vez 

mais graves e mais nocivas à economia 

do país […]. Urge, pois, a elaboração de 

uma lei objetiva, fácil de ser entendida 

e mais fácil ainda de ser aplicada, capaz 

de mobilizar a opinião pública nacional 

para encarar corretamente o tratamento 

da floresta. Tendo em conta este quadro, 

surgiu a compreensão da necessidade de 

atualizar-se e de dar, ao Código Florestal, 

as características de lei adequada exigida 

por panorama tão dramático”. 

Infelizmente, a degradação ambiental  

é ainda de uma constatação atual. No 

entanto, as novas propostas de mudan-

ças do Código Florestal se baseiam em 

outros pressupostos, fundamentados 

na redução da proteção ambiental, os 

quais têm sido firmemente contestados 

por pesquisas recentes (ver detalhes em 

Sparovek et al., 2010a, 2010b; Metzger 

et al., 2010; Michalski et al., 2010; SBPC/

ABC, 2011; Tollefson, 2011; e em artigos 

publicadas na seção especial do volume 

10 da revista Biota Neotropica).

MENOR COMPETITIVIDADE 
A produção agrícola brasileira tem se 

expandido vigorosamente nos últimos 

anos, ao passo que as taxas de desmata-

mento só têm decaído. Isso foi possível 

pela ocupação de áreas de pastagens por 

culturas agrícolas, sem que houvesse a 

conversão direta de florestas nativas 

para uso alternativo do solo. A área de 

pastagem no Brasil equivale a 3,5 vezes 

a soma das áreas ocupadas por todas 

as outras formas de produção agrícola, 

evidenciando que há ainda um enorme 

potencial de expansão da agricultura 

em áreas já desmatadas, respeitando-se 

a legislação ambiental (Martinelli et al., 

2010). Adicionalmente, a conversão de 

pastagens em áreas agrícolas poderia 

ocorrer sem prejuízo da produção pecu-

ária nacional, mediante a intensificação 

dos sistemas de produção. A adoção de 

técnicas muito simples de manejo de 

pastagens poderia aumentar facilmente a 

atual taxa lotação média nacional de 1,14 

cabeças/ha para 1,5 cabeças/ha. Adotan-

do-se tecnologias mais intensivas, o atual 

rebanho bovino brasileiro poderia ser 

mantido em uma área de apenas 89 mi-

lhões de hectares, liberando 69 milhões 

de ha de pastagens para uso agrícola. Isso 

corresponde a uma extensão superior 

à soma da área de todos os outros usos 

agrícolas atuais do Brasil (Sparovek et 

al., 2010a/2010b).

Adicionalmente, vários setores compe-

titivos do agronegócio brasileiro, como o 

sucroalcooleiro, têm conseguido se ade-

quar à legislação ambiental vigente sem 

maiores prejuízos, simplesmente pelo 

maior planejamento do uso e ocupação 

do solo, conciliando altos níveis de pro-

dutividade à liberação e restauração de 

áreas ambientalmente frágeis. Tais seto-

res já estão sendo beneficiados por isso, 

por meio da obtenção de certificados 

ambientais que aumentam a competitivi-

dade das empresas em um mercado cada 

vez mais exigente em comprometimento 

socioambiental (Brancalion & Rodrigues, 

2010; Rodrigues et al., 2011).

SUPRIMENTO DE ALIMENTOS
Tal argumento foi consistentemente 

desmontado por Martinelli et al. (2010), 

que demonstraram que a maior expansão 

da agropecuária tem ocorrido com base 

no aumento de área plantada de culturas 

voltadas para a exportação – tal como 

cana-de-açúcar e soja –, e não de itens 

típicos do consumo da população bra-

sileira – como arroz, feijão e mandioca. 

Tais autores justificam que os principais 

entraves para a produção de alimentos 

no Brasil não se devem às leis ambientais, 

em especial ao Código Florestal, mas 

sim a questões mais amplas, tais como 

“a enorme desigualdade na distribuição 

de terras, a restrição de crédito agrícola 

ao agricultor que produz alimentos de 

consumo direto, a falta de assistência 

técnica que o ajude a aumentar a sua 

produtividade, a falta de investimentos 

em infraestrutura para armazenamento 

e escoamento da produção agrícola, a 

restrições de financiamento e prioriza-

ção do desenvolvimento e tecnologia 

que permita um aumento expressivo 

na lotação de nossas pastagens”. Assim, 

com base nos argumentos apresentados 

neste item e no anterior, o único setor 

da agropecuária que poderia ser de fato 

prejudicado pelo cumprimento do Có-
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digo Florestal é a pecuária extensiva de 

baixa produtividade, e não a produção 

intensiva de culturas de exportação ou 

de consumo doméstico, bem como a 

pecuária de melhor nível tecnológico.

Dizer que o Código Florestal impe-

de que pequenos proprietários rurais 

tenham uma vida digna por diminuir a 

quantidade de terras de onde tiram seu 

sustento exclui a necessidade de Reserva 

Legal em propriedades com até quatro 

módulos fiscais de área, independente-

mente se a propriedade rural é utilizada 

como principal fonte de renda. Entretan-

to, em pesquisa divulgada pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

em 08/06/2011, verifica-se que 65% das 

propriedades rurais brasileiras possuem 

menos de 1 módulo fiscal. Embora o tama-

nho do módulo fiscal varie de região para 

região, ele deve ser constituído por área 

suficiente para sustentar uma família. 

Como a maioria das propriedades tem 

área inferior a esse limite, a exclusão da 

Reserva Legal não resolveria o problema 

crítico social e econômico pelo qual 

passa a agricultura familiar no Brasil. 

Tal como apontado por Martinelli et al. 

(2010), a produção de alimentos consu-

midos pela população brasileira, que 

se dá principalmente pela agricultura 

familiar, seria efetivamente favorecida 

por políticas agrícolas que contemplem 

esse setor, e não por modificações na 

legislação ambiental.

SEM BASE CIENTÍFICA
Embora o Novo Código Florestal tenha 

sido publicado há mais de 45 anos, ele foi 

alterado ao longo de sua vigência por leis 

e medidas provisórias complementares, 

visando ampliar a proteção ambiental. 

Embora sejam ainda necessários outros 

estudos para validar boa parte das limi-

tações impostas pelo Código Florestal, os 

estudos até então realizados corroboram 

com os preceitos desse instrumento legal 

(ver revisão do tema realizada por Metz-

ger, 2010). Adicionalmente, tais pesquisas 

demonstram que seriam necessárias 

restrições ainda maiores para que a bio-

diversidade possa ser de fato protegida, 

ao invés de flexibilizações e reduções de 

exigências de proteção.

Há um clamor popular para que as 

regras impostas pelo Código sejam 

alteradas, visando restabelecer a paz 

no campo. Embora setores organizados 

da agropecuária, como a Confederação 

Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), 

defendam as modificações propostas no 

Código Florestal, a maioria da população 

brasileira é contra. 

Diante da falta de sustentação da maio-

ria dos argumentos apresentados para 

se modificar o atual Código Florestal, é 

evidente que o projeto de lei que propõe 

essas mudanças precisa ser revisto à luz 

dos fatos e do conhecimento científico. No 

entanto, o referido projeto de lei também 

traz alguns avanços, os quais devem ser 

mantidos. Nesse contexto, visando con-

tribuir com o aperfeiçoamento do Projeto 

de Lei 1.876-C de 1999, que versa sobre as 

mudanças no Código Florestal brasileiro, 

alguns professores do Departamento de 

Ciências Florestais da USP/ESALQ elabo-

raram um parecer conjunto detalhado 

apresentando os principais problemas e 

contribuições verificados no referido pro-

jeto de lei.1 Esse parecer foi amplamente 

discutido em um seminário realizado em 

4 de julho de 2011, no Departamento de 

Ciências Florestais da USP/ESALQ, con-

tando com a participação e colaboração 

do promotor de Justiça Marcelo Goulart e 

dos professores Ricardo Ribeiro Rodrigues 

e Gerd Sparovek, ambos da USP/ESALQ. 

Após a conclusão do parecer, algumas 

modificações pontuais foram propostas 

pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Comunicação e Informática e da 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrá-

ria, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 30, 

de 2011 (nº 1.876, de 1999, na origem), cuja 

relatoria foi do senador Luiz Henrique da 

Silveira. No entanto, tais modificações não 

corrigiram a maior parte dos problemas do 

projeto de lei destacados neste artigo, de 

forma que as críticas aqui apresentadas 

mantêm-se atualizadas e úteis para orien-

tar o aperfeiçoamento do projeto de lei no 

Congresso Nacional, ou mesmo para dar 

embasamento para o veto da Presidente 

da República em alguns pontos proble-

máticos que forem mantidos. Em síntese, a 

conclusão do parecer (leia textos a seguir) 

é de que o projeto de lei representa pro-

fundo retrocesso à proteção ambiental, 

havendo necessidade urgente de que seu 

conteúdo seja revisto.

* Pedro Henrique Santin Brancalion 
(pedrob@usp.br), José Leonardo de Moraes 
Gonçalves (jlmgonca@usp.br) e Silvio 
Frosini de Barros Ferraz (silvio.ferraz@
usp.br) são professores do Departamento de 
Ciências Florestais da USP/ESALQ. 
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Principais mudanças 
propostas
 
•	 Haverá	redução	da	quantidade	de	áreas	a	serem	protegidas	na	forma	de	

Áreas de Preservação Permanentes (APPs), resultado da modificação da 

forma de se estabelecer APPs ao longo de cursos de água, da dispensa de 

APP em acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior 

a 1 ha, na possibilidade de redução da APP em reservatório de água artificial, 

na remoção de proteção incondicionada de veredas, na redução de proteção 

de topos de morro e na redução da faixa mínima de APP a ser recuperada de 

30 m para 15 m.

•	 Prejuízo	da	função	ambiental	da	APP:	possibilidade	de	manutenção	de	

atividades antrópicas consideradas consolidadas em APP, mesmo que isso 

implique perda na função ambiental estabelecida pela própria lei, e permis-

são de degradação permanente de manguezais.

•	 Redução	da	quantidade	de	áreas	a	ser	protegidas	na	forma	de	Reserva	Legal	

(RL): resultado da dispensa de RL em áreas destinadas a empreendimentos 

de geração de energia elétrica, na dispensa de recomposição em imóveis com 

área de até 4 módulos fiscais, na possibilidade de cômputo da APP na RL de 

forma mais permissível do que atualmente e na dispensa de recomposição 

de RL em áreas que se tenham consolidado em conformidade com a lei em 

vigor à época em que ocorreu a supressão.

•	 Prejuízo	da	função	ambiental	da	RL:	permissão	da	compensação	da	RL	no	

bioma e de uso permanente de espécies exóticas para fins de recomposição.

•	 Anistia	a	crimes	ambientais:	a	definição	de	atividades	consolidadas	em	APP	

não considera as datas de modificação do Código Florestal (principalmente 

1989), mas sim a data de 22 de julho de 2008, estabelecendo um período de 

quase 20 anos de impunidade. Além de permitir o uso continuado de áreas 

desmatadas em descumprimento à lei 

vigente e desobrigar a recuperação 

dessas áreas, o projeto de lei 

prevê ainda a suspensão das mul-

tas impostas nesses 

casos.

1989), mas sim a data de 22 de julho de 2008, estabelecendo um período de 

quase 20 anos de impunidade. Além de permitir o uso continuado de áreas 

desmatadas em descumprimento à lei 

vigente e desobrigar a recuperação 

dessas áreas, o projeto de lei 

prevê ainda a suspensão das mul-

tas impostas nesses 

casos.
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Problemas, contribuições
 e  melhorias ao novo 

Código Florestal

Visando contribuir com a análise crítica do conteúdo do projeto de lei em trami-

tação no Congresso Nacional, detalhamos a seguir, ponto a ponto, os principais 

problemas, contribuições e potenciais de melhoria do atual projeto de lei, 

justificando nosso parecer com base em uma análise técnica e científica das 

propostas de mudança do Código Florestal vigente. Foram apresentados nesse 

parecer apenas os pontos que justificaram algum tipo de comentário, positivo 

ou negativo, das mudanças propostas, ao passo que os trechos do projeto de 

lei que não trouxeram mudanças significativas ao Código Florestal vigente não 

foram comentados em detalhes. Em itálico encontram-se os trechos originais 

do projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, e abaixo deles os co-

mentários dos autores desse artigo sobre o conteúdo das alterações propostas.
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Mata preservada em margem de rio com praia natural
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Art. 3º. III. Área rural consolidada: área 

de imóvel rural com ocupação antró-

pica pré-existente a 22 de julho de 

2008, com edificações, benfeitorias 

ou atividades agrossilvopastoris, 

admitida, neste último caso, a ado-

ção do regime de pousio.

Problema: considerar áreas recente-

mente desmatadas para uso alternativo 

do solo (até 22 de julho de 2008) como 

sendo consolidadas é um equívoco, uma 

vez que muitas delas foram suprimidas 

em desacordo com a lei ambiental vi-

gente, e apresentam ainda resiliência 

suficiente para restabelecer a vegetação 

nativa caso o regime de uso do solo seja 

extinto. Adicionalmente, de acordo com 

Araújo e Juras (2011), a escolha da data 

usada como referência para se estabe-

lecer áreas consolidadas (publicação 

da versão mais recente do regulamento 

da Lei de Crimes Ambientais – Decreto 

6.514/2008) carece de fundamentação ju-

rídica. De acordo com esses autores, “se a 

questão é marcar a existência de normas 

amplas quanto a infrações administrati-

vas, seria indicada a data de edição do 

primeiro regulamento da LCA, o Decreto 

nº 3.179, de 21 de setembro de 1999”.

Se a intenção era evitar punir os pro-

prietários rurais que desmataram respei-

tando-se a legislação ambiental vigente 

na época, que adquiriram propriedades 

rurais já desmatadas em acordo com tais 

normas, ou então que desmataram antes 

mesmo do surgimento do Código Flores-

tal, o correto seria considerar as datas de 

publicação desses instrumentos legais 

para os casos específicos. Por exemplo, 

a Lei 7.771, de 1965, que estabeleceu o 

Novo Código Florestal, definia Área de 

Preservação Permanentes (APPs) de 5 

m para os rios com menos de 10 m de 

largura; isso só foi alterado com a Lei nº 

7.511, de 1986, que definiu APPs de 30 m 

para tais cursos de água. No caso da RL, 

houve uma mudança histórica importan-

te, que foi o aumento do percentual da RL 

na Amazônia Legal de 50% para 80%, por 

meio da Medida Provisória nº 2.166-66 

de 2001. Assim, essas datas deveriam ser 

consideradas nesses casos, ao invés de 

adotar sem justificativa plausível a data 

da publicação da versão mais recente do 

regulamento da Lei de Crimes Ambien-

tais. No entanto, a Constituição Federal 

Brasileira expressa claramente que não 

há direito adquirido na área ambiental, 

pois o meio ambiente pertence à cole-

tividade e, dessa forma, os interesses 

da sociedade se sobrepõem ao direito 

particular. Assim, mesmo se consideradas 

as datas anteriormente mencionadas 

para estabelecer quais áreas seriam 

consideradas consolidadas, ao invés 

de 22 de julho de 2008, poderia haver 

problemas de inconstitucionalidade na 

regulamentação da norma. 

Acredita-se também que a ocupação 

das margens de cursos de água por pecu-

ária é incompatível com os objetivos am-

bientais das APPs. A permissão de acesso 

do gado à faixa ripária gera processos 

erosivos, pisoteio do leito do curso de 

água e também prejudica a estabilização 

das margens, que, por sua vez, resultam 

em assoreamento. Além da questão ética 

e de inconstitucionalidade, tecnicamente 

não é justificável a não obrigatoriedade 

de proteção somente considerando o 

critério de tempo de ocupação. Existem 

critérios técnicos baseados em dados 

físicos (relevo e solos), biológicos e de 

contexto (situação da paisagem) que 

podem ser utilizados para a definição de 

prioridades de proteção e estes não po-

dem ser esquecidos mesmo que algumas 

áreas venham sendo utilizadas há deter-

minado tempo, pois o custo ambiental 

de liberação delas poderá ser muito alto.

Adicionalmente, é reconhecido que a 

produção de arroz em várzeas, de maçã 

e uva em topos de morro na região sul, 

e café em topos de morro e encostas na 

região sudeste, enfrentaria dificuldades 

reais para se regularizar ambientalmente 

perante o Código Florestal. Em função 

disso, o uso consolidado deveria se res-

tringir a esses casos especiais, definindo 

claramente no texto da lei as situações 

particulares nas quais o cumprimento 

do Código Florestal vigente poderia 

inviabilizar a produção agrícola e os 

procedimentos técnicos necessários para 

que a manutenção dessas atividades 

produtivas não implique danos intensos 

ao meio ambiente. 

Outro ponto de discordância na defi-

nição das áreas rurais consolidadas é a 

inclusão de áreas de “pousio”. De acordo 

com o Art. 3º. VIII, do referido projeto de 

lei, foi definido “pousio” como sendo a 

“prática de interrupção temporária de 

atividades agrícolas, pecuárias ou silvi-

culturais, para possibilitar a recuperação 

da capacidade de uso do solo”. Nota-se 

que o sistema de pousio é atualmente 

muito pouco utilizado na agricultura 

brasileira, havendo o predomínio do 

cultivo permanente e intensivo do solo. 

No entanto, observa-se que diversas áre-

as de APP e RL foram abandonadas nos 

últimos anos com o intuito de promover 

a adequação ambiental das propriedades 

rurais ao Código Florestal vigente, e que 

muitas dessas áreas já se encontram hoje 

com vegetação nativa em estágio inicial 

de regeneração (Brancalion & Rodrigues, 

2010). Ao se considerar áreas abandona-

das como em sistema de pousio, o que 

é totalmente possível nesses casos, as 

empresas agropecuárias e proprietários 

rurais poderiam “reaver” essas áreas que 

já foram destinadas à conservação, ha-

vendo, assim, grande retrocesso no que 

concerne ao planejamento do uso do solo 

e à proteção de áreas ambientalmente 

frágeis na propriedade rural.

Esse problema foi parcialmente equa-

cionado no parecer da Comissão de 

Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-

cação e Informática e da Comissão de 

Agricultura e Reforma Agrária, no qual 

inseriu-se no artigo 3º, inciso XI, “o prazo 

de 10 (dez) anos no conceito de “pousio”, 

homogeneizando-o com conceito da Lei 

da Mata Atlântica”. Contudo, cabe ressal-

tar que áreas em processo de restauração 

já cobertas por vegetação florestal, re-

sultantes da expressão da regeneração 
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natural em um prazo inferior a dez anos, 

estariam sujeitas à supressão.

Outro problema grave desse dispositi-

vo é manter a ocupação de áreas ripárias 

por edificações e benfeitorias, em função 

dos riscos resultantes de alagamentos e 

tragédias ambientais. No relatório intitu-

lado “Áreas de Preservação Permanente 

e Unidades de Conservação X Áreas de 

Risco”, pesquisadores vinculados ao Mi-

nistério do Meio Ambiente apontam que 

a grande parte dos prejuízos humanos 

resultantes da tragédia ambiental que 

assolou a região serrana do estado do Rio 

de Janeiro no início de 2011 foi decorrente 

da ocupação irregular de APPs, incluindo 

margens de rios e topos de morro. Assim, 

aceitar esse tipo de ocupação em áreas 

sabidamente de risco seria uma irrespon-

sabilidade e oficializaria novos desastres.

Art. 4º, I. São consideradas APPs “as 

faixas marginais de qualquer curso 

d’água natural, desde a borda da ca-

lha do leito regular...”. De acordo com 

o Art. 3º. IV, leito regular é definido 

como “a calha por onde correm regu-

larmente as águas do curso d’água 

durante o ano”.

Problema: no Código Florestal vigente, 

os limites das APPs são estabelecidos 

considerando-se o leito maior do curso 

de água, o que é desejável do ponto de 

vista ambiental e do controle da ocupa-

ção de áreas susceptíveis a enchentes. Ao 

considerar o leito regular no estabeleci-

mento das áreas de preservação ripárias, 

acredita-se que parte significativa da 

APP, ou mesmo toda essa área, ficará 

submersa no período chuvoso, quando 

os cursos de água atingem seu leito maior. 

Com isso, o curso de água fica parcial 

ou totalmente desprotegido pela vegeta-

ção ciliar justamente no período de maior 

ocorrência de processos erosivos. Isso 

pode ser um problema especialmente 

para rios de planície, que apresentam 

grande variação de leito entre as esta-

ções do ano. Outro problema diz respeito 

à permissão e regularização da ocupação 

de áreas cada vez mais próximas aos 

cursos de água, aumentando as chances 

de desastres ambientais causados por 

alagamentos.

Adicionalmente, a mudança do limite 

inicial de estabelecimento das faixas 

marginais que compõem as APPs poderá 

contribuir para que áreas próximas aos 

cursos de água sejam desmatadas, pois 

deixarão de ser protegidas. Caso a pro-

priedade rural já tenha sua RL averbada 

e respeitados os limites legais da APP, a 

aproximação das faixas de APP dos cur-

sos de água poderá deixar desprotegida 

uma faixa de vegetação que antes estava 

incluída na APP. Com isso, tais áreas 

seriam passíveis de conversão para uso 

alternativo do solo, mesmo se tratando 

de uma região hidrologicamente sensível 

e de importância para os fluxos de fauna 

e flora nativos.

Além de reduzir as áreas protegidas 

em torno de rios, a adoção desse critério 

poderá causar problemas ambientais e 

sociais. O leito maior do rio considera a 

topografia de suas margens, definindo 

áreas sujeitas à inundação, mas também 

áreas adjacentes que sofrem saturação do 

solo nos eventos de chuva. Essas áreas são 

consideradas hidrologicamente sensíveis 

(Walter et al., 2000) e atingem a condição 

de saturação do solo frequentemente nos 

eventos de chuva, contribuindo portanto 

para o escoamento direto na bacia. Desse 

modo, essas áreas têm importante função 

na regulação de vazão dos rios. Por outro 

lado, o seu uso intensivo pode ocasionar 

danos por processos erosivos e contami-

nação de cursos de água. O Código Flores-

tal vigente ainda não é capaz de proteger 

todas as áreas hidrologicamente sensíveis 

(Zakia, 2006) já que ela varia em função 

de características do relevo e solos. No 

entanto, a redução da faixa de APP redu-

ziria ainda mais essa proteção, com sérias 

consequências ambientais.

VIII. No topo de morros, montes, mon-

tanhas e serras, com altura mínima 

de 100 metros e inclinação média 

maior que 25°, em áreas delimitadas 

a partir da curva de nível correspon-

dente a dois terços da altura mínima 

da elevação sempre em relação à 

base, sendo esta definida pelo plano 

horizontal determinado pela cota 

do ponto de sela mais próximo da 

elevação.

Problema: há redução da proteção 

ambiental em comparação com o esta-

belecido pela Resolução Conama nº 303 

de 2002. Isso abriria possibilidades para 

a ocupação de áreas de risco, bem como 

estimularia o desmatamento delas para 

fins agropecuários.

Art. 4º § 3°. Não é considerada Área de 

Preservação Permanente a várzea 

fora dos limites previstos no inciso 

I, exceto quando ato do Poder Público 

dispuser em contrário nos termos 

do artigo 6°, inciso III, bem como 

salgados e apicuns em sua extensão.

Indiferente: tal como no Código Flo-

restal vigente, o projeto de lei mantém 

desprotegidas as várzeas. Isso é negativo 

do ponto de vista da proteção ambiental, 

pois as várzeas possuem grande impor-

tância para a recarga do lençol freático, 

purificação da água e controle de enchen-

tes, bem como servem de habitat para a 

fauna associada a ambientes aquáticos. 

Consequentemente, são ecossistemas 

altamente vulneráveis à poluição pelo 

aporte de sedimentos resultantes do 

preparo do solo, pelo uso de fertilizantes 

e aplicação de agrotóxicos. Apesar da 

importância das várzeas para a agricul-

tura, principalmente de arroz, é neces-

sário hoje que se estabeleçam medidas 

legais protetoras desses ecossistemas, 

ou pelo menos que o uso dessas áreas 

seja condicionado à adoção de regimes 

de uso do solo menos impactantes. 

Da mesma forma como comentado no 

Art 4 § 1, as várzeas representam áreas 

extremamente sensíveis da paisagem, 

com funções de regulação hidrológica e 

biodiversidade própria, o seu uso além do 

prejuízo à regulação de fluxo e vulnera-
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bilidade às suas espécies características 

pode acarretar contaminação direta dos 

cursos de água.

Art. 4º § 4°. “Acumulações naturais ou 

artificiais de água com superfície 

inferior a um hectare fica dispen-

sada a reserva da faixa de proteção 

prevista nos incisos II e III do caput”.

Problema: essa modificação reduz 

a proteção dos recursos hídricos, e 

não se justifica em termos técnicos. 

Por exemplo, é comum no meio rural 

o barramento de pequenos cursos de 

água junto à suas nascentes, visando à 

formação de pequenas represas para 

hidratação animal, criação de peixes 

ou para irrigação. Pelo Código Florestal 

vigente, o proprietário rural teria que 

respeitar, antes do barramento, os 50 m 

de APP gerados no entorno da nascente e 

os 30 m no entorno do curso de água. Pelo 

projeto de lei, deveriam ser respeitados, 

antes do barramento, os 50 m de APP 

gerada no entorno da nascente e os 15 m 

no entorno do curso de água, que nesses 

casos têm menos do que 5 m de largura.

Caso as acumulações naturais ou artifi-

ciais de água com superfície inferior a 1 ha 

fiquem dispensadas de APP, seria verifi-

cada uma redução da proteção ambiental 

após uma intervenção em APP, o que é um 

contrassenso. Os impactos ambientais 

negativos decorrentes de qualquer inter-

venção em APP deveriam gerar alguma 

medida mitigadora que aumentasse a 

proteção dos recursos hídricos.

§ 5°. É admitido o plantio de culturas 

temporárias e sazonais de vazante 

de ciclo curto, na faixa de terra que 

fica exposta no período de vazante 

dos rios ou lagos, desde que não im-

pliquem supressão de novas áreas 

de vegetação nativa e seja conser-

vada a qualidade da água.

Problema: mesmo que se faça menção 

à conservação da qualidade da água, é 

inevitável que o cultivo do leito sazonal 

do curso de água gere assoreamento, 

eutrofização do corpo hídrico (resultan-

te do uso de fertilizantes) e poluição da 

água por agrotóxicos. A faixa de terra 

que fica exposta no período de vazante 

dos rios ou lagos também constitui um 

importante local de reprodução de aves e 

quelônios associados a ambientes aquá-

ticos, de forma que a permissão de uso 

dessas áreas pela agricultura resultaria 

em impactos negativos à sobrevivência 

desses organismos.

Art. 5º. Na implementação de reserva-

tório d’água artificial destinado a 

geração de energia ou abastecimen-

to público, é obrigatória a aquisição, 

desapropriação ou instituição de 

servidão administrativa pelo empre-

endedor, das Áreas de Preservação 

Permanente criadas em seu entorno, 

conforme estabelecido no licencia-

mento ambiental, observando-se a 

faixa mínima de 30 (trinta) metros e 

máxima de 100 (cem) metros em área 

rural e a faixa mínima de 15 (quinze) 

metros em área urbana.

Problema: esse artigo pode resultar em 

redução de proteção dos reservatórios 

destinados à geração de energia elétrica 

ou abastecimento público, uma vez que 

hoje toda represa artificial com mais de 

20 ha de superfície de espelho de água 

gera uma APP de 100 m em seu entorno. 

Art. 6°. Consideram-se, ainda, de pre-

servação permanente, quando assim 

declaradas por ato do Poder Execu-

tivo que delimite a sua abrangência, 

por interesse social, as áreas cober-

tas com florestas ou outras formas 

de vegetação destinada a uma ou 

mais das seguintes finalidades: (i) 

conter a erosão do solo, mitigar ris-

cos de enchentes e deslizamentos de 

terra e rocha; (ii) proteger várzeas; e 

(iii) proteger as restingas ou veredas.

Problema: o Código Florestal vigente 

protege todas as veredas com uma APP 

de 50 m gerada no entorno dessas áreas, 

independentemente de ato do Poder 

Executivo. Considerando-se que oito 

das doze grandes bacias hidrográficas 

do Brasil dependem do Cerrado, e que 

as veredas são áreas de fundamental 

importância para os cursos de água nesse 

bioma, a retirada da proteção legal das 

veredas abre precedentes para que boa 

parte dos recursos hídricos nacionais 

seja prejudicada.

Art. 7º § 3°. No caso de supressão não 

autorizada de vegetação realizada 

após 22 de julho de 2008, é vedada a 

concessão de novas autorizações de 

supressão de vegetação enquanto 

não cumpridas as obrigações previs-

tas no § 1°.

Problema: esse artigo ressalta a ideia de 

que o projeto de lei anistia os proprietários 

rurais que descumpriram a lei ambiental. 

Por exemplo, um proprietário rural que 

recentemente (até 22 de julho de 2008) 

desmatou uma área de APP, mas que ainda 

possui excedente de vegetação nativa em 

sua propriedade, poderia obter autoriza-

ção para desmatar novas áreas sem ter que 

realizar qualquer ação condicionante que 

vise mitigar o impacto ambiental anterior-

mente causado, tal como a recomposição 

obrigatória da APP degradada.

Art. 8º § (Emenda 164). A intervenção ou 

supressão de vegetação em Área de 

Preservação Permanente e a manu-

tenção de atividades consolidadas 

até 22 de julho de 2008, ocorrerá 

nas hipóteses de utilidade pública, 

de interesse social ou de baixo im-

pacto ambiental previstas em lei, 

bem como nas atividades agrossilvi-

pastoris, ecoturismo e turismo rural, 

observado o disposto no § 3°. 

§ 1° A existência das situações previstas 

no caput deverá ser informada no 

Cadastro Ambiental Rural para fins 

de monitoramento, sendo exigida 

nestes casos a adoção de técnicas de 

conservação do solo e água que visem 

à mitigação dos eventuais impactos.

§ 3° O Programa de Regularização Am-
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biental previsto nesta lei, atendidas 

peculiaridades locais, estabelecerá 

outras atividades não previstas no 

caput, para fins de regularização e 

manutenção, desde que não estejam 

em área de risco e sejam observados 

critérios técnicos de conservação de 

solo e água.

§ 4° O PRA regularizará a manutenção 

de outras atividades consolidadas 

em Área de Preservação Permanen-

te, vedada a expansão das áreas 

ocupadas, ressalvando os casos em 

que haja recomendação técnica de 

recuperação da referida área.

Indiferente: a adesão ao programa de 

regularização ambiental trata-se, 

nesse caso, de mera formalização, 

sem grandes implicações ao proprie-

tário com relação à necessidade de 

compensar algum dano ambiental 

anteriormente causado em descum-

primento à lei vigente. Isso ocorre 

porque o proprietário rural não terá 

qualquer obrigação de recomposição 

das APPs degradadas que sejam con-

sideradas consolidadas, exceto nos 

casos previstos no artigo 35º.

§ 5°. A supressão de vegetação nativa 

protetora de nascentes, de dunas e 

restingas somente poderá ser auto-

rizada em caso de utilidade pública.

Problema: retirou-se a necessidade de 

autorização, por utilidade pública, para 

a supressão de manguezais, tal como 

estabelecido no Código Florestal vigente. 

Dessa forma, esse ecossistema de grande 

importância ambiental ficaria mais vul-

nerável à autorização de desmatamento. 

No caso de degradação dos manguezais, 

e consequentemente dos estuários que 

eles protegem, poderá haver grandes 

prejuízos para a pesca extrativista.  

§ 6°. A intervenção ou supressão de 

vegetação nativa em Área de Pre-

servação Permanente de que trata 

a o inciso VI do artigo 4°, poderá ser 

autorizada excepcionalmente em 

locais onde a função ecológica do 

manguezal esteja comprometida, 

para execução de obras habitacio-

nais e de urbanização, inseridas em 

projetos de regularização fundiária 

de interesse social, em áreas ur-

banas consolidadas ocupadas por 

população de baixa renda.

Problema: dada a importância ecológi-

ca dos manguezais, as áreas cuja função 

ecológica esteja comprometida deveriam 

passar por um processo de recuperação 

ambiental, ao invés de se autorizar a 

degradação definitiva do ecossistema. 

Além disso, a ocupação de áreas de man-

guezais por obras habitacionais e de ur-

banização certamente trará uma série de 

outros profundos impactos negativos aos 

mangues e aos estuários, tal como depo-

sição de lixo e esgoto, extrativismo não 

controlado, aterramento e drenagem do 

solo etc. Adicionalmente, a consolidação 

de obras habitacionais e de urbanização 

em manguezais degradados estimulará a 

degradação de manguezais conservados 

da proximidade, pois tais obras estimu-

lam o estabelecimento de famílias não 

contempladas pelos projetos sociais na 

circunvizinhança dessas áreas, e aumen-

tam a valorização do terreno, gerando 

especulação imobiliária. 

Art. 10. Nas áreas rurais consolidadas 

localizadas nos locais de que tratam 

os incisos VII, VIII e IX do art. 4°, será 

admitida a manutenção de ativida-

des florestais, culturas de espécies 

lenhosas, perenes ou de ciclo longo 

e pastoreio extensivo, bem como a 

infraestrutura física associada ao 

desenvolvimento dessas atividades, 

vedada a conversão de novas áreas 

para uso alternativo do solo.

§ 1° O pastoreio extensivo nos locais 

referidos no caput deverá ficar res-

trito às áreas de vegetação campes-

tre natural ou já convertidas para 

vegetação campestre, admitindo-se 

o consórcio com vegetação lenhosa 

perene ou de ciclo longo.

§2° A manutenção das culturas e da 

infraesfrutura de que trata o ca-

put fica condicionada à adoção de 

práticas conservacionistas do solo 

e das águas.

Problema: dependendo do tipo de solo, 

a manutenção de pastoreio nos topos de 

morro e na borda de escarpas e tabulei-

ros (incisos VII e VIII) pode resultar em 

intensos processos erosivos, os quais, 

por sua vez, podem intensificar desastres 

naturais resultantes de deslizamentos de 

terra em regiões montanhosas. Adicio-

nalmente, a manutenção de pastoreio 

em áreas com altitude superior a 1.800 m 

(inciso IX) invariavelmente irá manter a 

degradação da vegetação situada nessa 

condição. Por serem áreas com reduzida 

aptidão agrícola e baixo nível de tecnifi-

cação, é comum o uso do fogo para a “re-

novação” das pastagens naturais, o que 

traz profundos impactos negativos na 

vegetação nativa de campo de altitude: a 

chamada técnica da coivara. Mesmo que 

o §2° estabeleça a necessidade de adoção 

de práticas de conservação dos solos, na 

prática, a fiscalização será muito difícil.

Art. 12. Não é permitida a conversão de 

floresta nativa situada em áreas de 

inclinação entre 25° (vinte e cinco 

graus) e 45° (quarenta e cinco graus) 

para uso alternativo do solo, sendo 

permitido o manejo florestal susten-

tável, a manutenção de culturas de 

espécies lenhosas, perenes ou de ci-

clo longo e atividades silviculturais, 

vedada a conversão de novas áreas.

§ 1° Nas áreas rurais consolidadas 

localizadas nos locais de que trata o 

caput, será admitida a manutenção 

de outras atividades agrossilvopas-

toris, bem como da infraestrutura 

física associada ao desenvolvimento 

da atividade, excetuadas as áreas de 

risco e vedada a conversão de novas 

áreas para uso alternativo do solo.

Problema: quando se faz menção à 

possibilidade de manutenção de “outras 

atividades agrossilvipastoris”, não se 

sabe ao certo se há liberação de conti-
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nuidade de cultivo de espécies anuais 

nessas áreas declivosas ou se esse tipo 

de ocupação do solo deve ser extinto. No 

entanto, fica permitida a continuidade de 

uso dessas áreas como pastagens exten-

sivas, o que pode trazer grande prejuízo 

à conservação do solo.

Art. 13. Todo imóvel rural deve manter 

área com cobertura de vegetação 

nativa, a título de Reserva Legal, sem 

prejuízo da aplicação das normas 

sobre as Áreas de Preservação Per-

manente, observando os seguintes 

percentuais mínimos em relação à 

área do imóvel:

§ 4° Nos casos da alínea a do inciso 

I, o Poder Público poderá reduzir a 

Reserva Legal para até cinqüenta por 

cento, para fins de recomposição, 

quando o Município tiver mais de 

cinqüenta por cento da área ocupa-

da por unidades de conservação da 

natureza de domínio público e terras 

indígenas demarcadas.

Problema: a redução da Reserva Legal 

(RL) nas situações acima descritas deve-

ria ficar condicionada ao Zoneamento 

Ecológico e Econômico, e à autorização 

prévia do Conama, tal como previsto hoje 

no Código Florestal vigente.

§ 5º Os empreendimentos de abasteci-

mento público de água não estão su-

jeitos à constituição de Reserva Legal 

§ 6º Não será exigida Reserva Legal 

relativa às áreas adquiridas ou 

desapropriadas por detentor de 

concessão, permissão ou autoriza-

ção para exploração de potencial 

de energia hidráulica, nas quais 

funcionem empreendimentos de 

geração de energia elétrica,  subes-

tações  ou  sejam  instaladas  linhas  

de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica. 

Problema: nesses dois parágrafos, a 

situação da Bacia Amazônica, em par-

ticular, onde serão instalados diversos 

empreendimentos para construção de 

hidrelétricas, ficará prejudicada. A perda 

de área florestal terá uma grande exten-

são, considerando o grande número de 

hidrelétricas previstas. Serão instaladas 

71 novas usinas até 2017, sendo 15 na bacia 

do Amazonas, 13 na bacia do Tocantins-

-Araguaia, 18 no rio Paraná e 8 no rio 

Uruguai (http://www.brasil.gov.br/cop/

panorama/o-que-o-brasil-esta-fazendo/

matriz-energetica). Não há justificativa 

para a alteração da respectiva proteção 

quando se trata de área que já causa 

grande impacto ambiental.

§ 7° Nos imóveis com área de até 4 

(quatro) módulos fiscais que pos-

suam remanescentes de vegetação 

nativa em percentuais inferiores 

ao previsto no caput, a Reserva 

Legal será constituída com a área 

ocupada com a vegetação nativa 

existente em 22 de julho de 2008, 

vedadas novas conversões para uso 

alternativo do solo.

Problema: esse parágrafo isenta direta-

mente tais propriedades de recompor a 

RL, o que é um retrocesso do ponto de vis-

ta ambiental. Se a intenção era isentar da 

recomposição a pequena propriedade ru-

ral ou posse rural familiar, essa concessão 

deveria ser restrita a essas propriedades. 

Definição de pequena propriedade rural 

ou posse rural familiar, de acordo com o 

estabelecido no artigo 3, inciso IX do pro-

jeto de lei: “...aquela explorada mediante 

o trabalho pessoal do agricultor familiar 

e empreendedor familiar rural, incluindo 

os assentamentos e projetos de reforma 

agrária, e que atendam ao disposto no art. 

3º da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006”. 

Isso seria preferível em relação à fixação 

de um número de módulos fiscais como 

linha de corte, já que esse dado muitas 

vezes não tem qualquer relação com o 

contexto socioeconômico da propriedade. 

Art. 16. Será admitido o cômputo das 

Áreas de Preservação Permanente 

no cálculo do percentual da Reserva 

Legal do imóvel desde que:

I – o beneficio previsto neste artigo não 

implique a conversão de novas áreas 

para o uso alternativo do solo;

II – a área a ser computada esteja 

conservada ou em processo de re-

cuperação, conforme comprovação 

do proprietário ao órgão estadual 

integrante do SISNAMA; e

III – o proprietário ou possuidor tenha 

requerido inclusão do imóvel no Ca-

dastro Ambiental Rural, nos termos 

desta lei.

Problema: na lei atual, o cômputo só é 

possível quando a soma de Área de Pro-

teção APP e RL exceder a 80% da proprie-

dade rural localizada na Amazônia Legal, 

50% da propriedade rural localizada nas 

demais regiões do país e 25% da pequena 

propriedade. Ao se permitir a inclusão 

da APP no cômputo da RL, independen-

temente da situação, haverá redução 

significativa da área protegida na forma 

de RL. Para exemplificar esse potencial de 

redução, consideremos o estudo de caso 

de propriedades agrícolas canavieiras 

do interior do Estado de São Paulo, as 

quais possuem, em média, 10% de sua área 

ocupada por APPs (Rodrigues et al., 2011). 

Descontando-se esses 10% de APP nos 

20% de RL exigidos para a regularização 

ambiental, restarão apenas 10% da área 

total a ser coberta por RL, o que implica 

em uma redução de 50%. Dessa forma, há 

novamente um retrocesso do ponto de 

vista da conservação ambiental. A poten-

cial redução da RL, devido à incorporação 

da APP, poderá trazer inúmeros impactos 

na conservação da biodiversidade já que 

a área é critério mais importante para 

garantia da conservação biológica (Fahrig, 

2003), o que resultará em áreas menores e 

mais fragmentadas. Além disto, a alocação 

da Reserva Legal em áreas de solos mais 

susceptíveis à erosão e terrenos mais 

declivosos pode contribuir muito para 

redução de processos erosivos e conse-

quentemente o assoreamento de rios. 

Avanço: o ponto positivo dessa pro-

posição é que, para se valer da possibi-

lidade de junção da APP na RL, a área a 

89VISÃO AGRÍCOLA Nº10  JAN | ABR 2012



VISÃO CRÍT ICA

ser computada deverá estar conservada 

ou em processo de recuperação. Isso 

certamente estimulará os proprietários 

rurais a recuperarem trechos degradados 

de suas propriedades para obterem esse 

benefício de redução de áreas a serem 

conservadas. 

Art. 19. A área de Reserva Legal deverá 

ser registrada junto ao órgão am-

biental competente por meio de ins-

crição no Cadastro Ambiental Rural 

de que trata o art. 30, sendo vedada 

a alteração de sua destinação, nos 

casos de transmissão, a qualquer 

título, ou de desmembramento, com 

as exceções previstas neste Código.

Problema: esse artigo retira a necessi-

dade de averbação da Reserva Legal, con-

dicionando a regularização à inscrição no 

CAR. De acordo com Araújo e Juras (2011), 

“considera-se que essa opção, mesmo 

com a instituição do cadastro ambiental, 

é um retrocesso do ponto de vista da 

eficácia do controle ambiental. Com as 

informações na matrícula do imóvel no 

Registro de Imóveis, como ocorre agora, 

o controle tem mais rigidez. Apoia-se o 

princípio da concentração de dados na 

matrícula do imóvel”.

§ 1º A inscrição da Reserva Legal no 

Cadastro Ambiental Rural será feita 

mediante a apresentação de planta 

e memorial descritivo, contendo a 

indicação das coordenadas geo-

gráficas com pelo menos um ponto 

de amarração na forma do regula-

mento.

Problema: esse parágrafo determina 

que é necessário ter apenas um ponto 

demarcando a Reserva Legal. No antigo 

texto, falava-se em mapeamento total da 

área. Esse tipo de delimitação que o novo 

Código prevê contém riscos, pois poderá 

prejudicar tanto a fiscalização quanto a 

delimitação das áreas de Reserva Legal, 

deixando ao proprietário a possibilidade 

de elaborar o registro ao seu alvedrio.

Art. 14. Quando indicado pelo Zonea-

mento Ecológico-Econômico - ZEE 

estadual, realizado segundo meto-

dologia unificada, o Poder Público 

federal poderá: 

II - ampliar as áreas de Reserva Legal 

em até cinqüenta por cento dos per-

centuais previstos nesta Lei, para 

cumprimento de metas nacionais 

de proteção à biodiversidade ou 

de redução de emissão de gases de 

efeito estufa.

Avanço incerto: trata-se de um ponto 

positivo da proposta apresentada, pois 

isso poderá contribuir com programas 

de conservação da biodiversidade e 

redução de desmatamento. No entanto, 

o estímulo ambiental conferido por esse 

artigo é tão reduzido em comparação aos 

impactos negativos oriundos da redução 

das áreas de RL e APP, que não devem ter 

contribuição significativa para as metas 

nacionais mencionadas no parágrafo.  

Art. 27. A supressão de vegetação na-

tiva para uso alternativo do solo, 

tanto de domínio público como de 

domínio privado, dependerá do ca-

dastramento do imóvel no Cadastro 

Ambiental Rural de que trata o art. 

30 e da prévia aprovação pelo órgão 

estadual competente do Sisnama.

Avanço: trata-se de uma exigência 

positiva do ponto de vista do controle 

ambiental.

Art. 33, § 4°. Durante o prazo a que se 

refere o §2° e enquanto estiver sen-

do cumprindo o Termo de Adesão 

e Compromisso, o proprietário ou 

possuidor não poderá ser autuado e 

serão suspensas as sanções decor-

rentes de infrações cometidas antes 

de 22 de julho de 2008, relativas à 

supressão irregular de vegetação em 

áreas de Reserva Legal, Áreas de Pre-

servação Permanente e áreas de uso 

restrito, nos termos do regulamento.

Problema: trata-se de uma anistia a 

todas as multas e demais sanções resul-

tantes de crimes ambientais cometidos, 

em descumprimento ao Código Florestal 

vigente, até 22 de julho de 2008. Isso seria 

inconcebível do ponto de vista da justi-

ça ambiental, uma vez que favoreceria 

ações criminosas realizadas no passado 

recente, principalmente no que se refere 

ao desmatamento irregular de áreas de 

fronteira agrícola. Se a intenção é retirar 

a punibilidade de produtores rurais que 

desmataram em concordância com a lei, 

o correto seria considerar as datas de 

publicação dos instrumentos legais que 

tornaram a lei ambiental mais restritiva. 

Além disso, essa anistia traria grande in-

segurança jurídica, pois novos crimes po-

deriam ser cometidos na expectativa de 

que venham a ser perdoados no futuro.

 

Art. 35. No caso de áreas rurais conso-

lidadas localizadas em áreas de pre-

servação permanente nas margens 

de cursos d’água de até dez metros 

de largura, será admitida a manu-

tenção das atividades agrossilvo-

pastoris desenvolvidas, desde que:

I - as faixas marginais sejam recom-

postas em, no mínimo, 15 (quinze) 

metros, contados da calha do leito 

regular; e 

Observação: a Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-

formática e da Comissão de Agricultura e 

Reforma Agrária, em seu parecer, mudou 

a redação desse inciso para:

I - as faixas marginais sejam recompos-

tas em 15 (quinze) metros.

II - sejam observados critérios técnicos 

de conservação do solo e água.

Problema: não é compreensível porque 

essa necessidade de recuperação de uma 

faixa de mata ciliar é exigida apenas dos 

cursos d’água estreitos. De acordo com 

o projeto de lei, a ocupação das margens 

de cursos de água com mais de 10 m de 

largura poderia ser mantida até a borda, 

sem qualquer limitação. Mesmo que se-

jam recuperadas matas ciliares em uma 

faixa estreita (15 m) ao longo dos cursos 

de água, acredita-se que essas áreas não 
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contribuiriam da forma como deveriam 

para a proteção da biodiversidade e fa-

cilitação do fluxo gênico de fauna e flora. 

Isso porque essas faixas ciliares muito 

estreitas seriam compostas quase que 

exclusivamente por vegetação de borda, 

submetida a condições de luz, umidade 

e temperatura desfavoráveis a espécies 

típicas de interior de floresta.

Trabalhos recentes da literatura 

científica (ver revisão desses trabalhos 

em Metzger, 2010) apontam que seriam 

necessários corredores ecológicos com, 

pelo menos, 100 m de largura, o que seria 

obtido, por exemplo, com duas faixas 

de APP de 50 m de cada lado do curso 

de água. Dessa forma, faixas estreitas 

de vegetação favorecem basicamente 

a ocorrência de gramíneas invasoras e 

espécies nativas pioneiras, ao passo que 

as espécies vegetais ou animais típicos 

de interior de floresta, que representam 

a maior parte da biodiversidade florestal, 

não conseguiriam se desenvolver ou 

mesmo se deslocar por esses corredores 

estreitos. Além disso, a redução da faixa 

de APP, de 30 m para 15 m, gerada nessas 

condições traria um grande impacto para 

a restauração florestal. Por exemplo, 

na Mata Atlântica, seriam perdidos 6 

milhões de ha potenciais para a restau-

ração em APPs em decorrência dessa 

mudança na norma ambiental (Calmon 

et al., 2011).

Da mesma forma conforme já comen-

tado no Art 4 § 1, o uso de áreas marginais 

a rios deverá ocupar as áreas hidrologi-

camente sensíveis que deveriam estar 

protegidas com vegetação nativa para 

que suas funções de regulação de fluxo 

sejam efetivas além de que sua ocupação 

pode ser considerada fator de impacto 

direto (erosão e contaminação) nos 

cursos de água.

Art. 38. O proprietário ou possuidor de 

imóvel rural com área de Reserva 

Legal em extensão inferior ao esta-

belecido no art. 13 poderá regularizar 

sua situação, independentemente 

da adesão ao Programa de Regu-

larização Ambiental, adotando as 

seguintes alternativas, isoladas ou 

conjuntamente: (i) – recompor a Re-

serva Legal; (ii) – permitir a regene-

ração natural da vegetação na área 

de Reserva Legal; (iii) – compensar 

Reserva Legal.

Problema: de acordo com Araújo e 

Juras (2011), “essas regras são aplicáveis 

independentemente dos programas de 

regularização ambiental. Não estão co-

nectadas nem mesmo ao conceito de área 

rural consolidada e à data de 22 de julho 

de 2008. Dessa forma, há potencial apli-

cação a situações futuras de degradação, 

sem limite temporal, o que parece inacei-

tável”. Conforme apresentado adiante no 

§ 5°, V, será possível a compensação da 

RL em outra área do mesmo bioma. Caso 

a regularização da RL não seja condicio-

nada à adesão ao Programa de Regulari-

zação Ambiental, cria-se a possibilidade 

de degradação intencional da vegetação 

nativa remanescente na propriedade 

para posterior compensação do déficit 

de RL em outros Estados. Por exemplo, 

as áreas remanescentes de Cerrado no 

estado de São Paulo estão localizadas em 

regiões com elevado preço da terra. Nes-

se caso, seria interessante do ponto de 

vista econômico para o produtor que se 

trocassem 10 ha de Cerrado em São Paulo 

por 10 ha de Cerrado no Tocantins, onde o 

preço da terra é mais baixo. Esse tipo de 

troca precisa ser claramente proibido na 

legislação ambiental.

Art. 39. No que tange à Reserva Legal, 

serão respeitadas, sem necessidade 

de regeneração, recomposição ou 

compensação, as situações de áreas 

que se tenham consolidado na con-

formidade com a lei em vigor à época 

em que ocorreu a supressão.

Parágrafo único. Na forma do regu-

lamento desta lei, os proprietários 

ou possuidores de imóveis rurais 

poderão provar essas situações con-

solidadas por documentos tais como 

a descrição de fatos históricos de 

ocupação da região, registros de co-

mercialização, dados agropecuários 

da atividade, contratos e documen-

tos bancários relativos à produção, 

e por todos os outros meios de prova 

em direito admitidos.

Problema: esse artigo inviabiliza a 

imposição da lei em algumas regiões 

florestais de ocupação mais antiga 

(e.g., Zona da Mata no NE). Também 

inviabiliza a imposição de RL em áreas 

de conversão recente. A medida provi-

sória que ampliou a aplicação da RL para 

ecossistemas não florestais é de 2001 (na 

verdade é um pouco antes, pelas várias 

MPs anteriores sobre o mesmo tema), e, 

portanto, regiões inteiras com ecossis-

temas não florestais (e.g., campos) que 

foram convertidas para a agricultura ou 

silvicultura intensivas não terão RL. Seria 

equivalente a admitir que uma indústria 

instalada décadas atrás tivesse direito 

de continuar causando dano ao meio 

ambiente usando processos industriais 

obsoletos porque ocupa uma “área 

consolidada”. O que a lei sim deveria ter 

previsto é o tratamento diferenciado 

desses casos, em que o proprietário com 

recursos escassos poderia reivindicar 

compensações do poder público, mas não 

isenção da necessidade de restaurar RL.

§ 3° A recomposição de que trata o in-

ciso I do caput poderá ser realizada 

mediante o plantio intercalado de 

espécies nativas e exóticas, em sis-

tema agroflorestal, de acordo com 

critérios técnicos gerais estabeleci-

dos em regulamento, observados os 

seguintes parâmetros:

I – o plantio de espécies exóticas de-

verá ser combinado com as espécies 

nativas de ocorrência regional;

II – a área recomposta com espécies 

exóticas, não poderá exceder a cin-

qüenta por cento da área total a ser 

recuperada.

Problema: no Código Florestal atual, o 

plantio de exóticas é autorizado apenas 
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em caráter temporário: “a recomposição 

da RL pode ser realizada mediante o 

plantio temporário de espécies exóticas 

como pioneiras, visando à restauração 

do ecossistema original, de acordo com 

critérios técnicos gerais estabelecidos 

pelo Conama”. Além disso, dizer que 

não poderá exceder 50% da área a ser 

recuperada é muito simplista, precisaria 

haver um critério mais claro com relação 

à proporção de espécies, à distribuição 

espacial das espécies exóticas e nativas, à 

restrição de uso de espécies reconhecida-

mente invasoras etc. Em outras palavras, 

é preciso estabelecer critérios técnicos 

coerentes de implantação desses mode-

los mistos de espécies exóticas/nativas 

para que haja compatibilidade com a 

função ecológica esperada da RL. Esse 

tópico deve ser observado com atenção 

na regulamentação da lei, ou mesmo 

deve ser objeto de um instrumento legal 

específico, tal como adotado pelo estado 

de São Paulo (Decreto no 53.939 de 2009).

§ 5° A compensação de que trata o inci-

so III do caput deverá ser precedida 

pela inscrição da propriedade no 

CAR e poderá ser feita mediante:

V – a aquisição ou manutenção, de 

modo pessoal e particular, de área 

equivalente, florestada, em regene-

ração ou recomposição de vegetação 

nativa, no mesmo bioma, da área ex-

cedente à Reserva Legal da mesma.

§ 6° As áreas a serem utilizadas para 

compensação na forma do parágra-

fo 5° deverão:

I – ser equivalentes em extensão à área 

da Reserva Legal a ser compensada;

II – estar localizadas no mesmo bioma 

da área de Reserva Legal a ser com-

pensada;

III – se fora do Estado, estar localiza-

das em áreas identificadas como 

prioritárias pela União ou pelos 

Estados.

Problema: deve haver algum mecanis-

mo na lei que favoreça a compensação da 

RL na mesma microbacia ou no mesmo 

Estado, para contrabalancear as vanta-

gens econômicas, mas não ambientais, 

que os agricultores teriam de compensar 

a RL em Estados onde o preço da terra é 

mais baixo. Isso porque a presença de 

áreas de RL na mesma microbacia da pro-

priedade rural é extremamente favorável 

do ponto de vista da conectividade da 

paisagem, da proteção da biodiversidade, 

da conservação do solo e da recarga do 

lençol freático. Assim, o Código Flores-

tal não deve estimular a manutenção 

da degradação em certas regiões do 

país em detrimento da concentração 

de áreas conservadas em outras. Isso é 

restringido no Código Florestal vigente, 

o qual exige que a compensação ocorra 

em área equivalente em importância 

ecológica e extensão, pertencente ao 

mesmo ecossistema e localizada na mes-

ma microbacia.

Além disto, a extensão dos biomas 

brasileiros é continental, e citando-se 

como exemplo a Mata Atlântica, esse 

mecanismo permitiria que a RL de uma 

propriedade no estado de São Paulo fosse 

compensada no sul da Bahia, o que não 

faz nenhum sentido técnico. Embora a 

compensação dentro da mesma micro-

bacia possa ser inviabilizada pela falta 

de vegetação nativa excedente, o que é 

comum em regiões de antigo e intenso 

uso do solo pela agricultura e pecuária, 

poderiam ser adotados critérios técnicos 

mais adequados para permitir a compen-

sação da RL em regiões fora da mesma 

microbacia. Por exemplo, poderiam ser 

indicadas áreas mais vulneráveis ao 

desmatamento no bioma, áreas de maior 

valor biológico para a conservação que 

não estejam protegidas em Unidades de 

Conservação, estabelecer uma proporção 

do tamanho de área a ser compensada em 

função da distância da propriedade com 

déficit de vegetação nativa (p.ex. a cada 

100 km de distância que a área a servir de 

compensação se localiza, são acrescidos 

10% de área no total a ser compensa-

da), e assim por diante, de forma que a 

compensação de fato ocorra, havendo 

benefícios ambientais que compensem 

parcialmente os prejuízos em não se ter 

a RL na mesma microbacia. Na forma que 

o projeto de lei estabeleceu a compen-

sação no mesmo bioma, favoreceu-se a 

regularização legal das atividades pro-

dutivas, e não a compensação ambiental. 

Art. 44 § 2° O plantio ou reflorestamen-

to com espécies florestais nativas ou 

exóticas independem de autoriza-

ção, sendo livre a extração de lenha 

e demais produtos florestais nas 

áreas não consideradas de preser-

vação permanente e Reserva Legal.

§ 3° O corte ou a exploração de espécies 

nativas, comprovadamente planta-

das, serão permitidos se o plantio ou 

reflorestamento estiver previamente 

cadastrado junto ao órgão ambien-

tal competente.

Avanço: apesar disso já ser permitido 

hoje (vide Instrução Normativa no3 de 

2009), a inclusão dessa possibilidade 

no Código Florestal é altamente reco-

mendável para dar segurança jurídica 

à exploração econômica futura desses 

reflorestamentos comerciais de espécies 

nativas. Hoje, há grande desconfiança 

por parte dos produtores rurais sobre 

a possibilidade de exploração futura de 

espécies nativas plantadas, e a inclusão 

dessa permissão no Código Florestal 

certamente será um grande estímulo 

para a expansão da silvicultura de es-

pécies nativas no país, contribuindo 

para reduzir a pressão sobre os estoques 

remanescentes de madeira nativa em 

fragmentos naturais. 

Art. 48. O Poder Público instituirá pro-

grama de apoio financeiro para as 

propriedades a que se refere o inciso 

IX do art. 3° como forma de promoção 

da manutenção e recomposição de 

Área de Preservação Permanente e 

Reserva Legal, incluindo a possibi-

lidade de pagamento por serviços 

ambientais.

Avanço incerto: trata-se de uma inicia-

tiva favorável, pois as pequenas proprie-

dades familiares certamente dependem 

de apoio do Estado para a regularização 
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ambiental. No entanto, uma vez que essas 

propriedades ficam isentas da recupera-

ção de RL, e praticamente isentas de recu-

perar as APPs, essa medida pode ter pouco 

efeito prático. O correto seria condicionar 

a recuperação dessas áreas ao auxílio do 

Estado, mas mantendo a obrigatoriedade 

futura. Em outras palavras, as pequenas 

propriedades rurais continuariam a ter 

a obrigação de recompor as áreas de 

APPs e RLs degradadas, mas não seriam 

obrigadas a fazer isso por conta própria. 

No entanto, os donos dessas proprie-

dades teriam a obrigação de autorizar a 

recomposição dessas áreas pelo Estado 

ou então de realizar a recomposição por 

conta própria quando fossem disponibili-

zados os recursos necessários, sob a pena 

de sanções legais caso a autorização não 

seja concedida e as APPs e RLs continuem 

sendo utilizadas irregularmente.

Art. 50. Assegurado o devido controle 

dos Órgãos ambientais competentes 

dos respectivos planos ou projetos, 

o Poder Público instituirá medidas 

indutoras e linhas de financiamento 

voltadas ao proprietário ou pos-

suidor de imóvel rural inscrito no 

CAR e regularizado, ou em proces-

so de regularização, para atender, 

prioritariamente, às iniciativas 

de: (i) – preservação voluntária de 

vegetação nativa; (ii) – proteção de 

espécies da flora nativa ameaçadas 

de extinção; (iii) – manejo florestal e 

agroflorestal sustentável realizados 

na propriedade ou posse rural; (iv) 

– recuperação ambiental de Áreas 

de Preservação Permanente e de 

Reserva Legal; (v) – recuperação de 

áreas degradadas.

Avanço: trata-se de uma possibilidade 

muito positiva, pois uma das principais 

falhas do Código Florestal vigente foi 

a de não estabelecer mecanismos de 

estímulo ao cumprimento da lei, a qual 

muitas vezes onera o proprietário rural, 

beneficia a sociedade e não recompen-

sa o produtor. Assim, é preciso criar 

instrumentos legais proativos, que não 

se baseiem exclusivamente nos meca-

nismos de comando-controle, mas sim 

que busquem uma aproximação mais 

harmoniosa e vantajosa para todas as 

partes envolvidas no processo.

Parágrafo único. Parcela dos recursos 

arrecadados com a cobrança pelo 

uso da água, na forma da Lei Federal 

n° 9433/97, poderá ser direcionada 

a programas de pagamento por 

serviços ambientais que financiem 

a restauração de vegetação nativa 

de áreas importantes à produção 

de água.

Avanço: isso já é possível hoje, mas é 

interessante ressaltar essa possibilidade 

na lei.

Art. 55. A CRA pode ser transferida, 

onerosa ou gratuitamente, à pessoa 

física ou à pessoa jurídica de direito 

público ou privado, mediante termo 

assinado pelo titular da CRA e pelo 

adquirente.

§ 2º A CRA só pode ser utilizada para 

compensar Reserva Legal de imóvel 

rural situado no mesmo  bioma  da  

área  à qual o título está vinculado.

Problema: temos um problema aqui, já 

que a definição de bioma não é um bom 

critério. Para exemplificar, caso alguém 

desmate em São Paulo ela poderá com-

pensar lá no Ceará, pois os dois estados 

estão no mesmo bioma. A nosso ver, con-

siderar medidas como essas não fazem 

sentido biológico, uma vez que existem 

diversos tipos de fitofisionomias dentro 

de cada bioma. Medidas como essas 

implicariam em uma pressão maior em 

determinada fitofisionomia que já esteja 

sob maior desmatamento. Além disso, 

existe a questão do endemismo, em que 

uma determinada espécie está concen-

trada em uma região restrita. 

Desse modo, áreas de compensação 

tão longínquas não terão o papel de con-

servação que teriam caso fossem implan-

tadas na mesma microbacia. Além disso, 

áreas que tenham pequenas coberturas 

florestais também exercem importante 

papel na conservação de anfíbios, por 

exemplo, propiciando refúgio e corredo-

res de dispersão para esses animais (Silva 

et al., 2011), sendo indispensáveis no con-

texto da paisagem de uma determinada 

região. Desse modo, acreditamos que 

será necessário manter o § 4o, inciso III, 

do Art. 44, de 1965. “Na impossibilidade 

de compensação da Reserva Legal dentro 

da mesma micro-bacia hidrográfica, deve 

o órgão ambiental estadual competente 

aplicar o critério de maior proximidade 

possível entre a propriedade desprovida 

de reserva legal e a área escolhida para 

compensação, desde que na mesma 

bacia hidrográfica e no mesmo  Estado, 

atendido,  quando  houver,  o  respectivo  

Plano  de  Bacia  Hidrográfica”

INJUSTIÇA AMBIENTAL 
Apesar de alguns avanços pontuais, 

há significativa redução da proteção 

ambiental. As mudanças propostas irão 

resultar em injustiça ambiental, man-

tendo a degradação de extensas áreas e 

anistiando produtores que descumpri-

ram a lei vigente. Não haverá avanços 

concretos para a melhoria das condições 

de produção para os pequenos proprie-

tários rurais e agricultura familiar. Assim, 

o projeto de lei precisa ser profunda-

mente revisto para que se compatibilize 

o desenvolvimento da agropecuária e 

a expansão das cidades sem prejuízos 

significativos dos ecossistemas naturais, 

da biodiversidade que eles abrigam e dos 

serviços que eles prestam à sociedade, 

cada vez mais necessários ao bem-estar 

humano frente às iminentes crises am-

bientais e de suprimento de recursos 

naturais. 
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USP/ESALQ colaborou para
 esclarecer pontos polêmicos 

do novo Código Florestal 

Na tarde de 17 de outubro de 2011 foi 

realizada, no prédio central da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

(USP/ESALQ), uma reunião técnica en-

tre membros do Senado– Jorge Vianna 

(PT-AC), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), 

Blairo Maggi (PR-MT) e Aloysio Nunes 

(PSDB-SP) – e um grupo de docente da 

instituição de ensino, objetivando anali-

sar pontos complexos do novo texto do 

Código Florestal (PLC 30/2011), então em 

tramitação no Congresso Nacional. Segun-

do o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues 

– que atuou como representante da USP/

ESALQ junto a um grupo de discussão do 

Código Florestal da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC) e da 

Associação Brasileira de Ciência (ABC) 

–, a demanda da reunião surgiu a partir 

de contato dos senadores Jorge Vianna e 

Rodrigo Rollemberg, em decorrência da 

elaboração, por docentes da USP/ESALQ, 

de um documento abordando os dez prin-

cipais pontos polêmicos do PLC 30/2011, 

tendo como base outro texto que havia 

sido produzido pela SBPC/ABC.

“Foi uma reunião técnica de pesquisa, 

na qual a comunidade acadêmica colocou 

à disposição dos senadores seu conhe-

cimento e seu suporte, para a redação 

sobre artigos específicos. O resultado foi 

extremamente positivo; em vários mo-

mentos conseguimos chegar a consen-

sos”, relatou Rodrigues. Participaram da 

reunião, pela USP/ESALQ, docentes que 

VISÃO CRÍT ICA

Os senadores Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), Blairo Maggi (PR-MT), Jorge Vianna (PT-AC) e Aloysio 
Nunes (PSDB-SP) durante a reunião técnica na USP/ESALQ. Piracicaba, 17 de outubro de 2011
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tinham publicado artigos recentes sobre 

o Código Florestal: Paulo Yoshio Kageya-

ma e Pedro Henrique Santin Brancalion, 

do Departamento de Ciências Florestais 

(LCF); Sergius Gandolfi, do Departamento 

de Ciências Biológicas (LCB); Gerd Sparo-

vek, do Departamento de Ciência do Solo 

(LSO); Ademir de Lucas, do Departamento 

de Economia, Administração e Sociologia 

(LES); Luiz Antônio Martinelli, do Centro 

de Energia Nuclear na Agricultura (Cena); 

e Jean Paul Metzger, do Departamento 

de Ecologia do Instituto de Biociências 

(IB) – todos da USP.

Havia, então, expectativas na comuni-

dade científica de que vários pontos do 

novo projeto de lei, na época em trami-

tação no Senado, fossem revistos – o que 

de fato acabou ocorrendo. Como conse-

quência do encontro, em 27 de fevereiro 

– quando o texto já alterado e votado 

pelo Senado tramitava na Câmara dos 
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Deputados – a ESALQ/USP recebeu os de-

putados federais Paulo Piau (PMDB-MG) 

e Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-

-SP), para, novamente, debater os temas 

polêmicos do Código Florestal. Segundo 

o deputado Mendes Thame, a reunião de 

outubro entre senadores e docentes da 

USP/ESALQ havia sido decisiva para as 

alterações aprovadas pelo Senado: “Foi 

praticamente foi o único lugar onde os 

senadores estiveram”, afirmou o deputa-

do. “Agora que a proposta voltou para a 

Câmara, tomei a iniciativa de trazer aqui 

o redator do Código, deputado Paulo 

Piau, para que ele pudesse ter a opor-

tunidade de ouvir dos professores as 

observações que foram tão bem aceitas 

pelos senadores”. 

Os senadores haviam debatido com 

docentes da USP/ESALQ alternativas 

de redação para artigos complexos, 

buscando maior coerência e adequação 

técnica no conteúdo da legislação com 

os pressupostos de proteção ambiental 

e desenvolvimento sustentável. Para 

os docentes, o principal problema no 

setor não é a política ambiental, mas 

sim a política agrícola, já que 2/3 de 

nossas terras agrícolas, disponibilizadas 

historicamente, estão ocupadas por 

pastagem de baixa produtividade (1 UA/

ha). Devidamente tecnificadas, essas 

terras poderiam liberar muitas áreas 

não só para a produção tecnificada de 

alimentos, como para o cumprimento 

do Código Florestal atual. A USP/ESALQ 

procurou demonstrar a viabilidade de se 

manter o vínculo entre política ambien-

tal e política agrícola.

Na opinião do senador Rolemberg, que 

preside a Comissão de Meio Ambiente do 

Senado, a participação da comunidade 

científica foi significativa para que o 

texto final do novo Código se embasas-

se num discurso amplo e de qualidade: 

“Podemos conciliar os interesses agrí-

colas e a preservação do ambiente com 

investimentos em ciência, tecnologia e 

inovação. Nós temos que eliminar essa 

falsa dicotomia entre o aumento da pro-

dução agrícola e a preservação do meio 

ambiente. A Embrapa já demonstrou que, 

nos últimos anos, o Brasil ampliou em 

45,8% a sua área plantada e aumentou em 

268% a sua produção. Portanto, é através 

de investimentos em ciência, tecnologia 

e inovação que nós podemos aumentar 

a nossa produção agrícola sem precisar 

avançar sobre novos biomas”, ele afir-

mou. O diálogo com os pesquisadores na 

ESALQ foi importante também na opinião 

do senador paulista Aloysio Nunes. “A 

conversa foi muito positiva, esclarecedo-

ra e nós estamos avançando para ter um 

Código Florestal que não decepcione”.

Segundo o professor Martinelli, o 

Brasil é um país privilegiado por ser o 

único no mundo a possuir uma mega 

biodiversidade e uma agricultura tropical 

desenvolvida. Nesse contexto, “o Código 

Florestal surge a fim de manter a agricul-

tura produtiva e o ambiente protegido. 

O grande desafio é proteger todos os 

biomas. É importante compreender que 

quem vai se beneficiar com essa restau-

ração é a própria agricultura”, explicou. 

Na opinião do professor Pedro Henrique 

Brancalion, do Departamento de Ciências 

Florestais (LCF), o Brasil é, hoje, uma 

referência mundial em restauração de 

florestas tropicais: “Muitos professores e 

pesquisadores do mundo vêm pra cá para 

conhecer nossos modelos e levá-los para 

Ásia ou África. Nós já temos as ferramen-

tas necessárias para que essa restauração 

ocorra.” enfatiza. O professor Ricardo 

Ribeiro Rodrigues, por sua vez, enfatizou: 

“Certamente, nós temos problemas na 

nossa legislação ambiental. O Brasil é um 

país agrícola, temos que produzir, mas 

com o diferencial da sustentabilidade. 

O instrumento necessário para que isso 

aconteça é o Código Florestal”. 

Os deputados federais Paulo Piau (PMDB-MG) e Antônio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), durante 
encontro na USP/ESALQ; 27 de fevereiro de 2012
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