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 Nesse período de discussão do novo Código Florestal, temos convivido  com um 
festival de números e de interpretações dos seus significados; uma verdadeira guerra 
entre ambientalistas, de um lado, e ruralistas, do outro, já que infelizmente tem sido 
assim entendida, quando não deveria passar de  divergências. E as divergências  são 
próprias da democracia. Quando um grupo tenta impor sua vontade, seja de que lado 
for, ele manifesta comportamento ditatorial. 
  Como a discussão enveredou, também, para o lado da paixão e da emoção, os 
números  perderam os parâmetros reais e passaram a flutuar de acordo com os interesses 
e as necessidades momentâneas de justificar posições e/ou de defender trincheiras. E 
tudo acabou virando um grande novelo de dúvidas e incertezas, que a sociedade não 
conseguiu  conscientemente  desfiar. As tentativas de entrar no jogo foram prejudicadas 
pelos palpites, boatos e informações desencontradas, tanto de um lado quanto do outro. 
 Feita esta introdução, vou desenvolver este artigo usando dados do Serviço 
Florestal Brasileiro (SFB), da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. O SFB 
publicou, em 2010, a obra intitulada “Florestas do Brasil”, com  152 páginas, muito 
bem ilustrada e com riqueza de informações sobre os nossos Biomas e as florestas 
naturais neles existentes (obra disponível em www.florestal.gov.br). Resolvi trabalhar 
um pouco com as informações ali existentes e compus um resumo para analisar aqui, 
que está no Quadro 1. São, portanto, informações oficiais, de um órgão público ligado 
ao principal agente ambiental brasileiro.  
 
Quadro 1- Florestas naturais do Brasil, por Bioma. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              Área do Bioma        Área de floresta natural          
    Bioma             (em milhões de ha)      dentro de cada Bioma         % 
                                                                  (em milhões de ha) 
-------------------------------------------------------------------------------------------             
    Amazônico                419                              354,6                       84,60                        
    Cerrado                     204                                66,0                        32,35 
    M. Atlântica              111                                29,8                        26,80 
    Caatinga                      85                                47,0                        55,30 
    Pampa                         17                                  3,2                        18,80 
    Pantanal                      15                                  8,7                        58,00   
-------------------------------------------------------------------------------------------  
    Total (País)               851                              509,8                        59,8  
-------------------------------------------------------------------------------------------       
 Fonte: Composto a partir de dados do Serviço Florestal Brasileiro - MMA                         
                    

 
 O primeiro número que chama a nossa atenção é a porcentagem de florestas 
naturais  existentes no país. Se depois de tantos anos de destruição desenfreada, 
conforme propalado constantemente, o Brasil ainda tem 59,8% de seu território coberto 
por florestas naturais, eu acho que continuamos muito bem na foto mundial. Ou 
deveríamos ter 70/80%, transformando nosso país em santuário natural da humanidade? 
Bem, tudo no mundo é relativo e cada um  tem o direito de defender posições, mesmo 
que radicais, mas só não pode impô-las à sociedade. Se alguém acha que devemos ter 
mais do que temos, à luz dos números do SFB, deve defender sua posição com base em 



tal realidade e não na suposição de que já destruímos tudo. Abrindo um parêntese, e 
para não ficar em cima do muro, eu não acredito ser viável nenhuma proposta que venha 
a tornar intocável muito mais do que 50% do nosso território, numa composição entre 
Biomas, resguardando suas peculiaridades ambientais e suas necessidades 
socioeconômicas. E os 50%  só alcançáveis porque eu aceito que a Amazônia merece 
um tratamento especial, com índice maior de proteção.  
 Quando passamos a analisar as situações dos Biomas, vale lembrar, inicialmente, 
que pela parafernália da legislação atual, eles deveriam ter as seguintes porcentagens de  
florestas naturais, como reserva legal: 80% na Amazônia, 35% no Cerrado e 20% nos 
outros quatro. Se imaginarmos, agora: 1) que todas as propriedades rurais brasileiras 
passem, em pouco tempo e como temem os ambientalistas, a se enquadrarem, por 
desmembramento,  em  pequenas (até quatro módulos fiscais), de acordo com a 
proposta do novo Código e, por isso, possam considerar a soma de APPs com reservas 
legais; e 2) que mesmo tendo tais possibilidades, elas estão proibidas, pelo novo texto 
aprovado na Câmara, de desmatar o que já existe. Chegaremos, então,  à conclusão que 
já temos garantidos os 59,8% atuais de florestas naturais. Mas como muitas pequenas 
propriedades, mesmo que resultantes de desmembramentos, ainda terão que recompor 
parte de suas  faixas ciliares e se adequarem, também, às exigências dos Biomas 
Cerrado e Pampa, que estão com percentuais menores do que os exigidos (Quadro 1), a 
tendência, portanto, é de futuro aumento das florestas naturais. 
 Aí estão os números oficiais, analisados sob os conceitos do antigo Código 
Florestal e do novo texto em andamento. Gostaria  que pessoas contrárias às reformas 
viessem analisar estes dados dentro de suas visões e diversas da minha. Estou pronto 
para uma discussão em torno deles. As pessoas poderão até  mesmo contestar os dados 
apresentados, apontando os erros ao SFB. Há na mídia a reprodução de dados muito 
diferentes, saídos não sei de que fontes. Talvez procedentes de meras especulações, do 
ouvir dizer etc.  
 Gostaria, finalmente, de deixar algumas dúvidas referentes a afirmações que 
tenho visto em artigos, depoimentos, manifestos, notas técnicas e outras formas de 
manifestação, sobre o seguinte: 
 1) Quanto à necessidade de recompor apenas 15 metros de área ciliar de cada 
lado de curso d’água de até 10 metros de largura (mas se já houver 30 metros, eles terão 
que ser mantidos). Não entendo, portanto, quando vejo muitas afirmações de que isso 
irá provocar desmatamento, pois o que vejo é o possível aumento das áreas florestadas. 
Ou estou errado? Onde está o meu erro? Quais as fontes que têm fornecido os números 
de 22 e até de 70 milhões de hectares que serão desmatados com a aplicação das novas 
regras propostas  para as áreas ciliares? 
 2) Quanto à soma de APPS com reserva legal.  O texto em andamento prescreve 
manter a situação atual consolidada, mas proíbe cortar florestas já existentes, ou seja, se 
uma pequena propriedade, no Cerrado, ao somar o que tem protegido encontrar mais do 
que 35%, mesmo assim estará proibida de cortar a floreta natural existente. Ou não é 
isso que está escrito lá? Onde tal princípio irá aumentar o desmatamento? 
 3) Se trabalharmos os dados  do Quadro 1, de maneira a deixar a Amazônia com 
80% de área protegida e a Mata Atlântica com 20%,  corrigirmos o déficit do Cerrado e 
do Pampa e conservarmos os valores para a Caatinga e o Pantanal, teremos 487,9 
milhões de hectares, representando 57,3% do nosso território. Se, além disso, optarmos 
por conservar os atuais  26,8% da Mata Atlântica, chegaremos a 58,2% do território 
brasileiro.    Precisamos de mais do que isso? Já não estaremos dando um ótimo 
exemplo para o mundo? Quais as justificativas reais para querermos mais do que 
58/59%, isentas de emoção ou de viés apenas ambiental?     



 3) Por fim, há uma imagem estrangeira, principalmente na Europa, resultante de 
informações passadas   por pessoas e organizações brasileiras ou aqui radicadas, de que 
o país está tomado por plantações de eucalipto. Aproveitando a publicação do SFB, ela 
traz, também, a informação de que as floretas plantadas ocupam apenas 0,8% do 
território nacional. De onde vem, então, a falsa percepção levada ao estrangeiro?  
 Este artigo é uma tentativa de trazer a discussão para os números reais, pois sinto 
que não tem havido esse interesse. Temos ficado  num certo mundo virtual, exigindo     
(não propondo) a implantação de um modelo ambiental perfeito, que é um sonho difícil 
de ser sonhado. O mundo real é o mundo do possível e a conservação ambiental tem 
outros apelos fora das exigências legais, pois já existem muitas   tecnologias de uso 
racional disponíveis e um corpo de profissionais competentes para novos 
desenvolvimentos e inovações.  
 
 *Artigo publicado originalmente no portal EcoDebate, em 31/05/2011  
 
 ** Engenheiro florestal, professor titular, aposentado, da Universidade Federal 
de Viçosa e especialista em hidrologia e manejo de pequenas bacias hidrográficas. 
   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


