
Carta Resposta ao leitor Raul 
 
Recebi hoje por e-mail uma notificação de novo comentário para o post do blog onde traço 
as linhas gerais para a minha opinião sobre a reserva legal (Posição oficial deste blogger 
sobre o Código Florestal e a Reserva Legal). O comentário é assinado por um leitor 
chamado Raul e eu gostaria de aproveitar o ponto levantado pelo leitor para tentar jogar um 
pouco de luz sobre um argumento mais ou menos freqüente no debate sobre o código 
florestal. 
 
Primeiro é preciso esclarecer que, embora a reserva legal, com este nome, nunca tenha sido 
reserva de madeira a idéia de reservar parte das propriedades rurais como reserva florestal – 
o ônus privado da conservação de florestas – nascida no código florestal de 1934, tinha o 
objetivo de serem reservas de madeira. Essas reservas não se chamavam então “reserva 
legal” mas o mote era essencialmente utilitarista. 
 
O leitor afirma no comentário que “Não é economicamente possível ou desejável ter 
conservação da biodiversidade e de serviços ambientais apenas em áreas públicas 
protegidas”, mas não explica a razão disso. A muito deixei de crer em verdades reveladas. 
Argumentos sem justificativas plausíveis não significam nada para mim. Não vejo razão 
que torne impossível ou indesejável que a conservação de biodiversidade e de serviços 
ambientais seja feita apenas em áreas públicas. Se isso é viável ou não, vai depender da 
disposição a pagar REAL da sociedade por esses bens públicos. Se não for viável com a 
sociedade inteira financiando imagina empurrando o ônus apenas sobre à fração dela que 
produz no campo, os proprietários rurais. 
 
O leitor sugere que a RL deva ser uma área de produção e esse é um argumento que merece 
respeito. De fato, a figura comum no debate do código florestal de que a RL é uma área 
inútil e que engessa uma parcela da propriedade não é correta. O uso da RL é, em tese, 
possível. Pode-se fazer qualquer coisa com a RL desde que não se corte a floresta existente 
nela. 
 
Em verdade, quando se elevou o percentual da RL na Amazônia para 80% não foi com a 
intenção de que produtores de gado reservassem 80% de suas fazendas com floresta. A 
intenção foi que eles deixassem de ser produtores de gado e passassem a ter, nos 80% de 
floresta das propriedades, os usos principais de suas fazendas. A idéia era fazer os usos que 
dependem do corte raso deixarem de ser os usos principais e passassem a ser usos 
secundários das fazendas, ou perdessem completamente a importância econômica. 
 
Em tese isso funciona bem e é compreensível que um cidadão urbano, que tenha apenas 
uma vaga noção de como as coisas ocorrem no campo, veja nisso algo factível. 
Infelizmente não é. 
 
O grande conflito de aplicação do código florestal está em regiões onde as florestas 
existentes não têm mais usos florestais possíveis ou viáveis. Nas regiões onde a fronteira 
agrícola já passou a mais tempo, grande parte das propriedades não têm mais florestas e as 
florestas que restaram em áreas privadas não têm mais madeira de valor comercial que 
viabilizem um manejo florestal ou produtos não madeireiros que possam ser extraídos. 



Praticamente nenhum uso florestal econômico é possível nessas áreas. Não vou nem entrar 
no mérito da condição que esses usos florestais têm de competir, numa perspectiva 
estritamente privada, com usos não-florestais. 
 
A reserva legal é uma área que poderia gerar riqueza em determinadas circunstâncias, mas 
essas circunstância não existem mais onde os conflitos de aplicação da lei são mais 
pungentes. Que elas geram serviços ambientais, isso não há dúvida. Mas serviços 
ambientais não são bens de mercado, logo o agente privado não tem razão nenhuma para 
levá-los em consideração. É precisamente por essa razão que bens públicos são em geral 
fornecidos às sociedades pelos Estados e não por agentes privados. 
 
Em suma, de todos os argumentos listados no comentário (que segue na íntegra abaixo) 
concordo apenas com o que aponta a RL como área de produção, mas não vejo produção 
florestal possível onde as florestas, ou já foram arrancadas, ou foram super-exploradas no 
passado e é precisamente em locais assim onde estão os conflitos de aplicação da lei. O 
argumento de que a RL nunca teve o cunho de reserva de madeira está, na minha leitura, 
errado. O argumento, de que é economicamente possível ou desejável ter conservação da 
biodiversidade e de serviços ambientais apenas em áreas públicas, não faz o menor sentido 
para mim. Por fim, apesar de ser correto que florestas gerem riquezas e serviços ambientais, 
essas “coisas” não são bens de mercado e é isso que faz elas não significarem nada ao 
agente privado. 
 
De qualquer maneira fico grato pelo comentário e me coloco a disposição para estendermos 
o debate à exaustão dos argumentos. ciro.siqueira@gmail.com  
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Integra do comentário do leitor: 
 
Caro Ciro 
 
Embora compreenda tua posição, bastante clara, eu discordo. Reserva Legal não é (e nunca 
foi) apenas reserva de madeira, e tampouco área para ser intocada. Não é economicamente 
possível ou desejável ter conservação da biodiversidade e de serviços ambientais apenas em 
áreas públicas protegidas. A RL deve ser uma área de produção (de madeira, carvão, lenha, 
essências, palmito, frutas, outros) que garante também a biodiversidade, menos do que um 
parque, mas muito mais do que uma lavoura de cana. A meu ver ela é uma área que gera 
riqueza e também serviços ambientais. 
 


