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RESUMO 

Tomando como referência o crescente debate sobre as mudanças advindas do Novo 

Código Florestal Brasileiro, o presente trabalho propôs-se a apreender e analisar as mudanças 

do novo CFB suas causas e conseqüências para a sociedade e o ambiente através de um 

apanhado histórico político e social. 

Nesse contexto procuramos analisar os aspectos positivos e negativos das mudanças 

ocorridas na lei através de alguns questionamentos: 

A quem beneficiará o novo código florestal brasileiro? 

Quais as principais mudanças? 

Concluímos assim que assunto em questão envolve diferentes interesses onde para 

alguns é considerado um entrave ao desenvolvimento econômico, e para outros, a forma de 

legalizar o uso indevido da Reserva Legal nas propriedades rurais e das Áreas de Preservação 

Permanente, ocorrido durante o processo de ocupação do espaço. 
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METODOLOGIA 

O presente trabalho tem como característica a análise crítica do problema em foco para isso 

utiliza diversos procedimentos de pesquisa. 

           Inicialmente foi feito uma leitura preliminar sobre o tema e um levantamento sobre a história do 

Código Florestal Brasileiro através da leitura de livros, jornais, revistas e sites, bem como quaisquer 

fontes que tratem do assunto. 

 Tomando como referência o crescente debate sobre o tema do novo código florestal brasileiro 

o presente trabalho busca entender os prejuízos e benefícios do novo Código Florestal Brasileiro e 

objetiva responder as seguintes questões:  

Quais as possíveis mudanças sociais e econômicas?  

O que estas mudanças acarretarão ao ambiente e a sociedade? 

 Nesta etapa busca-se teorias que embasem a discussão exclusivamente através da pesquisa 

bibliográfica, ou seja através de outras publicações sobre o assunto, destacando que este assunto 

possui poucas publicações na área e por este motivo necessita de maior atenção.  

O segundo passo busca teorias que embasem a discussão exclusivamente através de pesquisa 

bibliográfica. 

A pesquisa de caráter descritivo e explicativo tem como etapa final a redação da monografia 

através da análise dos materiais coletados, introduzidos no trabalho em forma de textos ou citações de 

forma que possam embasar as discussões.   

Na última etapa todos estes materiais são analisados, fichados e reescritos para serem 

introduzidos no trabalho em forma de textos ou citações de forma que possam embasar as discussões.  
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INTRODUÇÃO 

 

Tomando como referência o crescente debate sobre o tema do novo código florestal brasileiro 

o presente trabalho busca entender os prejuízos e benefícios nas mudanças advindas do novo Código 

Florestal Brasileiro através um estudo comparativo entre o antigo e o novo código Florestal Brasileiro. 

 

 e objetiva responder as seguintes questões:  

Quais as possíveis mudanças sociais e econômicas?  

O que estas mudanças acarretarão ao meio ambiente e a sociedade? 

 

A quem beneficiará o novo código florestal brasileiro? 

Quais as principais mudanças? 

objetivo analisar, os impactos: 

Social – os possíveis impactos que a alteração do código poderá ter sobre as populações (rural ou 

urbana), inseridas nos ecossistemas afetados. 

Antropológico – da mudança comportamental das agrícolas que atuam economicamente e 

culturalmente no espaço afetado pela mudança. 

Ecológico – estudar possíveis impactos ambientais causados pelas mudanças no Código 

Florestal. 

 

 O Código Florestal Brasileiro encontra-se em para ser reformulado e atualizado, 

ou seja, passa por um período de aprovações e rejeições do texto que conterá as leis que 

farão parte de sua composição futura. 

Nesse contexto o é importante examinar as propostas favoráveis e contrárias ao 

relatório em discussão e que tramitam pelo congresso nacional. 
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 Assim, ao longo deste trabalho, pretendemos trazer a discussão alguns enfoques 

que nos ajudem a entender melhor as seguintes questões:  

• Quais serão os prejuízos e benefícios do Novo Código Florestal Brasileiro? 

• Quais as possíveis mudanças sociais e econômicas? 

• O que acarretará ao ambiente? 

Para responder as estas questões o presente trabalho buscará definir, os possíveis 

impactos que a alteração do código terá sobre as populações (rural e urbana), inseridas 

nos ecossistemas afetados; a mudança comportamental das populações agrícolas que 

atuam econômica e culturalmente no espaço afetado pela mudança e estudar os possíveis 

impactos ambientais causados pelas mudanças no Código Florestal. 

 É com base em reportagens vindas de fontes jornais, revistas, textos literários, 

escritos e publicados em diferentes partes do Brasil - disponíveis ou não na web - que 

apoiaremos as discussões aqui apresentadas.  

 Para tanto discutiremos no Capitulo I o desenvolvimento do Código Florestal 

Brasileiro através de sua historicização. 

 O Capitulo II tem como objetivo a compreensão das mudanças que ocorrerão. 

 O Capitulo III descreve  

 O último capitulo discute... 
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CAPÍTULO I 

O CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO: UM BREVE HISTÓRICO  

 

1.1.  Período Colonial 

Naturalistas, pensadores e eminentes políticos brasileiros, desde século XVIII (mais 

especificamente em 1797) (Dias. 2011) estavam atentos para o fato de que as florestas e 

demais formas de vegetação nativa tinham outras funções, além de meras fornecedoras de 

produtos silvestres e madeira. A analogia entre desmatamento e erosão ou assoreamento, bem 

como entre conservação da floresta e o ciclo da água1, eram evidentes mesmo no Brasil 

colônia, antes do surgimento das ciências biológicas e da ecologia.  

As primeiras regras e restrições à utilização do solo ligadas principalmente ao 

desmatamento e à exploração florestal no Brasil são anteriores ao Código Florestal. A Coroa 

Portuguesa preocupada com as reservas das florestas em sua colônia brasileira editou diversas 

normas para manter o seu estoque florestal. Além das regras, foram definidas severas 

penalidades, inclusive o exílio e a pena capital2 para os transgressores das regras de utilização 

do solo e das florestas existentes. 

 

1.2.  O Primeiro Código Florestal do Brasil – Decreto 23.793 - 1934  
 
O primeiro “Código Florestal Brasileiro” foi instituído através do Decreto 23.793, de 

23/01/1934. Entre outros pontos, o decreto estabeleceu o conceito de florestas protetoras. 

Embora semelhante ao conceito das Áreas de Preservação Permanente3  (APPs), o decreto não 

estipulava as distâncias mínimas para a proteção dessas áreas. Foi igualmente definida a 

obrigatoriedade de uma variação de “reserva florestal” nas propriedades. Que tinha por 

objetivo assegurar o fornecimento de carvão e lenha – recurso energético de grande 

importância da época – permitindo o avanço das áreas rurais em, no máximo, 75% da área de 

                                                           
1
 Chuvas, velocidade de escoamento, infiltração, manutenção de nascentes. 

2 A pena capital, ou pena de morte, é a punição derradeira aplicada nos casos de crimes considerados de extrema 
gravidade ou de grave ofensa à sociedade e só pode ser aplicada oficialmente pelo poder judiciário e foi aplicada 
pela última vez no Brasil em 1876. 
3 As Áreas de Preservação Permanente são áreas de grande importância ecológica, cobertas ou não por vegetação 
nativa, que têm como função preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas. 
Como exemplo de APP estão as áreas de mananciais, as encostas com mais de 45 graus de declividade, os 
manguezais e as matas ciliares. Essas áreas são protegidas pela Lei Federal nº 4.771/65 (alterados pela Lei 
Federal nº 7.803/89). (DEPRN / DUSM - 2000) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm
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matas existentes nas propriedades. Porém, autorizava a substituição dessas matas pelo plantio 

de florestas homogêneas4 para futura utilização e aproveitamento industrial. Essa linha foi 

seguida pela Lei 4.771/65, texto que deu origem ao atual Código Florestal.  

 
 Dentro deste contexto podemos ressaltar que: 

 

 
“Apesar das boas intenções, a legislação não funcionou devido à 
inércia e displicência das autoridades e a que, dependendo da 
localização, as áreas, que deveriam ser declaradas protetoras ou 
remanescentes continuavam sendo entregues ao machado e ao 
fogo”. 

(SWIOKLO, 1990) 

1.3.  “O Novo Código Florestal” – Lei Federal 4.771 – 1965  

 

Em 1962 foi formado no Congresso Nacional um grupo de trabalho para elaborar uma 

proposta de "novo" Código Florestal, que finalmente foi sancionado em 1965, através da Lei 

Federal nº 4771, essa lei e as futuras alterações estabelecem, entre outros pontos, as limitações 

                                                           

4 Florestas homogêneas são aquelas constituídas, predominantemente, por uma única espécie ou formadas por 
plantações de um só tipo de árvore, como o eucalipto, seringueira, teca e pinho cuiabano.  (Agência Câmara, 
2010) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm
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ao direito de propriedade no que se refere ao uso e exploração do solo, das florestas e demais 

formas de vegetação.  

Podemos destacar os dois os principais pontos, constantes nessa lei:  

• Reserva Legal5 (RL);  

• Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

Essas áreas de RLs e APPs ocasionam um maior equilíbrio ecológico para as áreas 

antropomorfizadas. 

As áreas de RL são essenciais como reservatórios da biodiversidade e igualmente para 

atenuar a erosão, os ventos, a temperatura e a excessiva exposição do solo ao sol. São bancos 

de sementes da floresta primária6 e refúgios para espécies migratórias. Quanto mais espécies 

vivas diferentes existirem na RL, maior será o equilíbrio ambiental. 

As APPs são áreas protegidas, cobertas por vegetação nativa ou não, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo, dar equilíbrio ecológico às 

áreas de cultivo e assegurar o bem-estar das populações humanas.  

 

 É necessário apreender o período pelo qual o Brasil passava naquele momento: aumento 

populacional nas cidades localizadas em área de mata atlântica, onde remanesciam grandes 

áreas de floresta; desmatamento para expansão das plantações de café nos estados de Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro; corte de espécies valorizadas de madeira, nos estado do 

Paraná e Santa Catarina para construção civil.  

Um momento de lutas populares, importantes revoluções e crescimento do socialismo 

mundial. Deste modo, apesar de ter sido aprovado durante o primeiro ano da ditadura militar, 

o Código Florestal foi criado em um ambiente progressista. Foi lançado, alguns meses antes o 

Estatuto da Terra, importante lei, que abordava a Reforma Agrária. 

 

 

                                                           
5 A Reserva Legal é uma área localizada no interior da propriedade ou posse rural que deve ser mantida com a 
sua cobertura vegetal original. Esta área tem a função de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos 
naturais, proporcionar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da 
biodiversidade, abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa. (SOS Florestas  - 2011).O primeiro conceito 
de Reserva Legal foi criado no Brasil em 1934 com o primeiro Código Florestal (Decreto nº 23.793). O atual 
conceito foi instituído em 1965 pela Lei Federal nº 4.771 (Novo Código Florestal). (Instituto Estadual de 
Florestas - 2011) 
6 Floresta que nunca sofreu derrubada ou corte, sendo uma remanescente das florestas originais de uma região. 
Floresta não alterada pela ação do homem. 
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1.4. A Lei 7511: Altera as regras de Reserva Florestal e as Áreas de Preservação 

Permanente – 1986   

O conceito de área de reserva florestal, instituído pelo Código Florestal de 1934, 

durante o governo Vargas, permaneceu em vigor até 1986, quando foi publicada a Lei Federal 

7.511 que modificou as regras da reserva florestal.  

Até este período, as áreas de reserva florestal podiam ser totalmente desmatadas, desde 

que substituídas as matas originais por plantio de diversas espécies, inclusive exóticas7. 

Embora a Lei 7511 tenha modificado o conceito de RL, não mais permitindo o desmatamento 

das áreas nativas, conservando a autorização para o proprietário repor as áreas de reserva 

desmatadas até que a referida lei entrasse em vigor, com espécies exóticas e fazer uso 

econômico das mesmas. 

Essa lei igualmente alterou os limites das APP’s, que passaram de 05 metros para 30 

metros, dessa forma, os rios com mais de 200 metros de largura a APP passou a ser 

equivalente à largura do rio. 

 

1.5. Lei Federal 7.803 - Criação da Reserva Legal e modificação nas Áreas de 

Preservação Permanente –1989.   

 

No ano de 1989, a Lei Federal 7.803 determinou que a reposição das florestas pelos 

proprietários de terra utilizasse prioritariamente espécies nativas da mata, porém não proibiu o 

emprego de espécies exóticas. Nesta Lei foi instituída a RL, que é um percentual de limitação 

de uso do solo na propriedade rural. Essa área não fica sujeita de conversão às atividades que 

necessitem a retirada da cobertura vegetal. Também criou-se a obrigação de 20% de RL para 

áreas de cerrado que, até então, era somente para áreas de florestas encerrando, assim, a fase 

da “Reserva Florestal”, substituída pela “Reserva Legal” e determinando que a averbação da 

reserva legal fosse feita à partir da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente. 

                                                           
7 Espécie Exótica ou Introduzida: espécie que se estabelece para além da sua área de distribuição natural, 
depois de ser transportada e introduzida intencional ou acidentalmente pelo homem. (Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP – 2007)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7511.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7511.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7803.htm
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Figura 01: Reserva legal (fonte: conectgeo, 2010) 

A Lei 7803 modificou outra vez as dimensões das APP´s nas margens dos rios e criou 

novas áreas localizadas no entorno das nascentes, olhos d’água; bordas dos tabuleiros ou 

chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, ou ainda se a propriedade estiver em altitude 

superior a 1,8 mil metros; ou se ocorrer qualquer das situações previstas no artigo 3.º, da Lei 

Florestal. 

O principal problema é que milhões de hectares considerados APP´s, e que foram 

ocupados antes da proibição pela atual legislação, têm  diversas atividades que abrangem a 

produção de alimentos, indústrias, habitações urbanas e rurais, além de vários assentamentos. 

Áreas que teriam que ser removidas, nos moldes da lei atual. 

Várias atividades cumprem funções sociais e suas ocupações não apresentam riscos ao 

ambiente e à sociedade, porém estão em discordância com a atual legislação ambiental. 

Avaliações técnicas devem orientar se uma atividade deve ser mantida ou não em uma 

determinada área. A partir dessa avaliação que serão recomendados possíveis adequações. 

Mas a legislação em vigor não leva em consideração as avaliações científicas.  

O Brasil, um país de dimensões continentais, com variados tipos de solo e situações 

topográficas, o que aumenta a necessidade de uma legislação que adéqüe à ciência que 

considere as particularidades locais, inclusive respeitando o fator histórico de ocupação das 

terras brasileiras. 

 

1.6.   Medida Provisória 1511 – Amplia restrição em áreas de floresta – 1996  
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Dentre várias Medidas Provisórias editadas, a primeira até a MP 2166-67/2001, 

restringiu a abertura de área em florestas. Ainda que não tenha aumentado a RL, passou a 

permitir somente o desmatamento de 20% nos ambientes de fitofisionomia8 florestal.  

 

1.7.   Medida Provisória 2166-67 - Altera conceitos e limites de Reserva Legal e Áreas 

de Preservação Permanente – 2001  

 

Os conceitos de reserva legal e áreas de preservação permanente foram alterados, mais 
uma vez, agora através da MP2166 de 2001. Esta medida Definiu a RL como sendo 

 
 “a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 

excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 

sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 

processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo 

e proteção de fauna e flora nativas.”   

(MP 2166 de 2001) 

 

 Nesta MP o tamanho mínimo da reserva depende da localização da propriedade e do 

tipo de vegetação existente. Sendo assim No Bioma9 Amazônia, o mínimo é de 80%. No 

Cerrado Amazônico, 35%. Para as demais regiões e biomas, 20%. 

As APP’s também sofreram diversas modificações. Estas áreas Passaram a ser a faixa 

marginal dos cursos d’água cobertos ou não por vegetação. No texto anterior as APPs eram 

consideradas somente a faixa coberta por vegetação.  

Outra novidade diz respeito as pequenas propriedades ou posse rural familiar, onde 

ficou definido que podem ser levados em consideração no cálculo da área de RL os plantios 

de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas 

juntamente com espécies nativas. 

 
1.8. PL 1876/1999  – Aprovação da proposta em comissão – 2010 

 

                                                           
8 sf (fito+fisionomia) Bot 1 Aspecto da vegetação de um lugar. Flora típica de uma região. (dicionário online de 
português) 
9 Bioma é definido pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com 
condições similares de clima e geologia, que agrupam os seres vivos e apresentam diversidade biológica própria. 
(Cartilha Ambiental Bungue - 2010) 



16 
 

Composta por 18 titulares10 e 18 suplentes, a Comissão Especial do Código Florestal, 

aprovou no dia 6 de junho de 2010 a proposta do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) para 

alteração do Código Florestal Brasileiro. Com treze votos favoráveis e cinco contra, o 

substitutivo11, ao Projeto de Lei 1876/99, que revoga o Código Florestal (Lei 4771/65) e a Lei 

de Proteção das Florestas Existentes em Nascentes dos Rios (7754/89). Todos os destaques12 

apresentados ao texto foram rejeitados. PT, PV e Psol e os deputados Valdir Colatto (PMDB-

SC) e Assis Miguel Couto (PT-PR) apresentaram voto em separado13 ao parecer. A proposta 

já foi votada pelo Plenário da Câmara, acatada pela Comissão e seguiu para o Senado onde foi 

sofreu emendas, foi aprovada e retornou ao Plenário. 

Desde que foi apresentado pela primeira vez, o projeto de Rebelo sofreu diversas 

modificações e já foram divulgadas várias versões. As principais diferenças entre ele e o 

código em vigor dizem respeito à área de terra em que será permitido o desmate, ao 

reflorestamento dessa área e à punição para quem já desmatou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 São os deputados Anselmo de Jesus (PT-RO), Dr. Rosinha (PT-PR), Ernandes Amorim (PTB-RO), Homero 
Pereira (PR-MT), Leonardo Monteiro (PT- MG), Luis Carlos Heinze (PP-RS),Moacir Micheletto (PMDB-PR), 
Paulo Piau (PMDB-MG), Valdir Colatto (PMDB-SC), Antônio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), Carlos 
Melles (DEM-MG), Marcos Montes (DEM-MG), Moreira Mendes (PPS-RO), Nilson Pinto (PSDB-PA), 
Giovanni Queiroz (PDT-PA), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), Sarney Filho (PV-MA) e Ivan Valente (PSOL-
SP). (Camara dos Deputados 
11 Espécie de emenda que altera a proposta em seu conjunto, substancial ou formalmente. Recebe esse nome 
porque substitui o projeto. O substitutivo é apresentado pelo relator e tem preferência na votação, mas pode ser 
rejeitado em favor do projeto original. (Alves, Vânia – 07/2010) 
12 Mecanismo pelo qual os deputados podem retirar (destacar) parte da proposição a ser votada, ou uma emenda 
apresentada ao texto, para ir a voto depois da aprovação do texto principal. (Alves, Vânia – 07/2010) 
13 Espécie de manifestação alternativa ao voto do relator em uma comissão, podendo ser apresentado por 
qualquer dos demais integrantes. (Alves, Vânia – 07/2010) 
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CAPÍTULO II 

 

O ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL E O ATUAL PROJETO DE LEI 

 

O primeiro Código Florestal brasileiro foi editado em 23 de janeiro de 1934, durante o 

primeiro governo Vargas, através do Decreto Federal 23793/34 que foi elaborado com a ajuda 

de diversos naturalistas e tratava da preservação da flora em suas múltiplas funções, seja em 

áreas públicas (parques nacionais), seja em áreas privadas. 

A edição do segundo Código Florestal Brasileiro foi criada em 15 de setembro de 

1965, 31 anos após o primeiro, através da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 196514. O 

Código estabelece limites de uso da propriedade, que deve respeitar a vegetação existente na 

propriedade, considerada bem de interesse comum a todos os habitantes do Brasil. Sua 

                                                           
14 Íntegra do Código Florestal Brasileiro. D.O.U. de 16 setembro de 1965. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D.O.U.
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elaboração durou mais de dois anos e foi feita por uma equipe de técnicos em diversas 

especialidades. 

 Em síntese, o Código Florestal Brasileiro regulamenta a exploração da terra e 

estabelece parâmetros e limites para preservar a vegetação nativa além de determinar o tipo de 

compensação15 que deve ser feita na APP por setores que utilizem matérias-primas. Uma 

destas formas de compensação é a obrigatoriedade do reflorestamento, assim como as penas 

para responsáveis por desmate e outros crimes ambientais relacionados.  

Desde que foi apresentado pela primeira vez, o projeto sofreu diversas alterações. As 

principais diferenças dizem respeito à faixa de terra em que será permitido o desmate, o 

reflorestamento e à punição para quem já desmatou. 

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de 24 de maio de 2011, o 

texto-base do relator, deputado Aldo Rebelo, que foi aprovado por 410 votos a 63 e 1 

abstenção. O texto legaliza o uso de algumas APPs já ocupadas com produção agrícola desde 

que essa antropização16 tenha ocorrido antes de 22 de julho de 2008.  

O texto, votado pelo Senado no dia 07 de dezembro de 2011, revoga o código em 

vigor.  

O texto-base dos senadores Luiz Henrique e Jorge Viana foi aprovado em primeiro 

turno por 59 votos a favor e 7 contrários. Em turno complementar, de um total de 78 emendas, 

Jorge Viana acolheu 26, a maioria delas referentes a mudanças de redação. As demais foram 

rejeitadas.  

Depois de mais de sete horas de debate, o Plenário aprovou o novo Código Florestal 

(PLC 30/2011), na forma de substitutivo dos senadores Luiz Henrique (PMDB-SC) e Jorge 

Viana (PT-AC) para o texto do então deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), hoje ministro do 

Esporte. O texto-base dos senadores foi aprovado por 59 votos a favor e 7 contrários. De um 

total de 78 emendas, Jorge Viana acolheu 26, a maioria delas referentes a mudanças de 

redação. As demais foram rejeitadas. 

 O texto, que traça os limites entre a preservação de vegetação nativa e as diversas 

atividades econômicas, tanto no campo quanto nas cidades, volta agora à Câmara dos 

Deputados, que deve deliberar sobre a matéria até o fim do ano de 2012. 

 
                                                           
15 Recuperação e preservação, de acordo com o tipo de intervenção e as exigências estabelecidas ou  que vierem 
a ser estabelecidas pelas Resoluções do CONAMA.   
16 Toda a transformação que o homem produz sobre o ambiente, como urbanização, agricultura, silvicultura, 
introdução de espécies exóticas em geral, alteração do relevo, mineração, extensão de cabos, a construção de 
caminhos e pontes, dragagem de vias navegáveis, construção de diques e barragens, etc. 
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AS MUDANÇAS NO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO. 

 

 Para tratarmos sobre as mudanças do Código Florestal Brasileiro analisaremos, 

neste capítulo, alguns pontos principais tendo como base os seus artigos. 

2.1 Proteção nos rios (art.35)  

Art. 35. A autoridade apreenderá os produtos e os instrumentos utilizados 
na infração e, se não puderem acompanhar o inquérito, por seu volume e 
natureza, serão entregues ao depositário público local, se houver e, na sua 
falta, ao que for nomeado pelo Juiz, para ulterior devolução ao 
prejudicado. Se pertencerem ao agente ativo da infração, serão vendidos 
em hasta pública. 

 
As faixas de proteção nas margens dos rios permanecem as mesmas da lei atual (30 a 

500 metros dependendo da largura do rio), mas passam a ser medidas a partir do leito regular 

e não do leito maior nos períodos de cheia. A exceção é para os rios estreitos com até dez 

metros de largura, para os quais o novo texto permite, para aquelas margens de rio totalmente 

desmatadas, a recomposição de 15 metros. Ou seja, para rios de até 10m de largura onde a 

APP está preservada continua valendo o limite de 30m; para rios totalmente sem mata ciliar o 

produtor ainda está obrigado a recompor 15m. 
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Figura 1: O que diz a lei (Fonte: Grande Oeste Verde 2011) 

Ou seja, não incorpora novos instrumentos econômicos de acesso a recuperação e 

conservação ambiental, ao mesmo tempo em que não traz novos instrumentos para controle 

do desmatamento. Pelas regras do substitutivo, quem mantiver encostas com pastagem e 

recuperar apenas 15 metros de mata ciliar vai poder receber benefícios econômicos tanto 

quanto o que manteve ou recuperou essas áreas com vegetação nativa. 

Um estudo avalizado pela Sociedade pela Academia Brasileira de Ciência (ABC)17 e 

Brasileira para o progresso da Ciência (SBPC) indica que essas áreas são de fundamental 

importância para a qualidade da água e sobrevivência de muitas espécies de fauna e 

                                                           
17 O Código Florestal e a Ciência: contribuições para o diálogo. São Paulo, SBPC, 2011. 
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flora, e que a faixa atual não é suficiente para garantir a maior parte dos serviços 

ambientais aguardados dessas áreas18.  

Nas APPs de topo de morros, montes e serras com altura mínima de 100 metros e 

inclinação superior a 25°, o novo código permite a manutenção de culturas de espécies 

lenhosas19 ou de atividades silviculturais20, assim como a infraestrutura física associada 

a sua produção e manutenção. Isso vale também para os locais com altitude superior a 

1,8 mil metros.  

 

Figura 2: Topo de Morros ( fonte:  

 

2.2 Anistia e regularização (art.33)  

Art. 33. São autoridades competentes para instaurar, presidir e proceder a 
inquéritos policiais, lavrar autos de prisão em flagrante e intentar a ação penal, 
nos casos de crimes ou contravenções, previstos nesta Lei, ou em outras leis e 
que tenham por objeto florestas e demais formas de vegetação, instrumentos de 
trabalho, documentos e produtos procedentes das mesmas: 
 
a) as indicadas no Código de Processo Penal; 
b) os funcionários da repartição florestal e de autarquias, com atribuições 
correlatas, designados para a atividade de fiscalização. 
 
Parágrafo único. Em caso de ações penais simultâneas, pelo mesmo fato, 
iniciadas por várias 
autoridades, o Juiz reunirá os processos na jurisdição em que se firmou a 

competência. 
                                                           
18 No mesmo sentido vai recente parecer emitido pela Agência Nacional de Água (ANA).  Nota Técnica no 
045/2010 – SIP- ANA. 
19 Planta lenhosa, ou simplesmente lenhosa, é a designação dada às plantas que são capazes de produzir madeira 
como tecido de suporte dos seus caules. Ex: uva, maçã, café. 
20 Ciência dedicada ao estudo dos métodos naturais e artificiais de regenerar e melhorar os povoamentos 
florestais com vistas a satisfazer as necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, é aplicação desse estudo para a 
manutenção, o aproveitamento e o uso racional das florestas. 
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O projeto “anistia desmatadores”, que está sendo divulgado pelos meios de 

comunicação na verdade é um incentivo à regularização ambiental de imóveis rurais, ou seja, 

aqueles proprietários que tiverem multas pendentes, mas que decidirem regularizar seu imóvel 

recuperando as APPs e a RL terão a multa suspensa. De acordo com o projeto aprovado, para 

fazer juz a essa suspensão, o proprietário rural deverá procurar o Órgão Ambiental e aderir ao 

Programa de Regularização Ambiental (PRA), a ser instituído pela União e pelos estados. Os 

interessados terão um ano para aderir, mas esse prazo só começará a contar a partir da criação 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que deverá ocorrer em até 90 dias da publicação da  

lei. E Todos os imóveis rurais deverão se cadastrar. 

 

“Para os agricultores que se inscreverem no Cadastro Ambiental, 

serão suspensas as sanções administrativas, inclusive as relativas ao 

decreto 7.029/09, que prevê penalidades para quem não tiver reserva 

legal averbada até 11 de junho deste ano.” 

(Gomes – 2011) 

Ou seja, o projeto cria um programa de regularização ambiental, mas abre espaço para 

uma anistia eterna. Estabelecendo prazo de um ano para que os proprietários possam a ele 

aderir , conforme explicitado no parágrafo  (§2o), e durante esse tempo não poderão ser 

aplicadas, a ninguém (e não apenas aos que aderiram ao programa), sanções administrativas 

por desmatamento e uso irregular de APP e RL ocorridos até 2008 como consta no parágrafo  

(§4o). Seria um incentivo para que os proprietários buscassem a regularização.  

No entanto, esse prazo pode ser prorrogável por decreto, inclusive dos Estados, o que 

significa que governadores poderão prorrogar permanentemente a anistia e todos poderão 

continuar ocupando irregularmente áreas protegidas sem poder ser multados ou embargados. 

Além disso, conforme dispõe o artigo 34:  

Art. 34. As autoridades referidas no item b do artigo anterior, ratificada 
a denúncia pelo Ministério Público, terão ainda competência igual à 
deste, na qualidade de assistente, perante a Justiça comum, nos feitos de 
que trata esta Lei. 

 

 A assinatura de Termo de Compromisso suspende a punibilidade de crimes 

ambientais ligados ao desmatamento ilegal, mas como não estabelece um corte temporal para 

isso (crimes cometidos até 2008, por exemplo, que é a data-referência adotada em todo o 

projeto para definir as supostas áreas consolidadas), permite que novos desmatamentos 

fiquem impunes com a simples assinatura desse termo. 
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2.3  Termo de Adesão e Compromisso 

Ao aderir ao PRA, o proprietário que produz alimentos em área superior ao permitido 

terá de assinar um termo de adesão e compromisso, no qual deverão estar especificados os 

procedimentos de recuperação exigidos pelo novo código. Dentro de um ano a partir da 

criação do cadastro e enquanto estiver cumprindo o termo de compromisso, o proprietário não 

poderá ser autuado novamente. 

Caso os procedimentos sejam descumpridos, o termo de adesão funcionará como um 

título executivo extrajudicial para exigir as multas suspensas. Ou seja, a punição original que 

consta no atual Código Florestal  

“Pena de três meses a um ano de prisão simples 
e multa, que varia de 1 a 100 vezes o salário mínimo; 

O decreto 7.029/09 previa penalidades para o 
produtor que não tivesse reserva legal averbada no 

registro de imóveis até 11 de junho de 2011.” 
(Lei 4.771/65) 

 

Para os pequenos proprietários e os agricultores familiares, o Poder Público 

deverá criar um programa de apoio financeiro destinado a promover a manutenção e a 

recomposição de APP e de RL. O apoio poderá ser, inclusive, por meio de pagamento 

por serviços ambientais. 

Texto mantém índices de RL, mas permite usar APPs no cálculo (art.13,) Art. 13. O 

comércio de plantas vivas, oriundas de florestas, dependerá de licença da autoridade competente. 

De acordo com o texto aprovado, os proprietários que explorem em regime familiar 

terras de até quatro módulos fiscais poderão manter, para efeito da RL, a área de vegetação 

nativa existente em 22 de julho de 2008. 

Em regra geral, o tamanho das RLs continua exatamente os mesmos exigidos no 

código em vigor: 80% nas áreas de floresta da Amazônia; 35% nas áreas de Cerrado; 20% em 

campos gerais e demais regiões do País. Quando indicado pelo Zoneamento Ecológico-

Econômico21 (ZEE) do estado, o Executivo Federal poderá reduzir, para fins de regularização 

das áreas agrícolas consolidadas, a reserva exigida na Amazônia. O Ministério do Ambiente e 

                                                           
21 Instrumento de planejamento do uso do solo e gestão ambiental que consiste na delimitação de zonas 
ambientais e atribuição de usos e atividades compatíveis segundo as características (potencialidades e restrições) 
de cada uma delas, visando o uso sustentável dos recursos naturais e o equilíbrio dos ecossistemas existentes. O 
ZEE deve, portanto, basear-se em uma análise minuciosa e integrada da região, considerando-se os impactos 
decorrentes da ação antrópica e a capacidade de suporte do meio ambiente. É previsto no inciso II do artigo 9º da 
Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. (Embrapa 26/04/2011) 
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o Conselho Nacional do Ambiente22 (Conama) não precisam mais ser ouvidos, como prevê a 

lei em vigor. 

Embora o texto apresentado pelo relator argumente que o PRA tem o objetivo de 

permitir a sobrevivência de pequenos agricultores, que não poderiam abrir mão de áreas 

produtivas para manter a reserva, o texto não traz essa flexibilização apenas para os 

agricultores familiares, com isso, permite que mesmo os proprietários que não vivam da 

produção agrícola ou que tenham vários imóveis menores de 4 Módulos Fiscais23 (MF) ou 

150 hectares possam se isentar da recuperação da RL. Ao omitir qualquer limite temporal 

para a geração das matrículas, cria as condições para que a isenção possa ser disponível, a 

qualquer momento, para os que venham a desdobrar suas matrículas e assim esvaziar qualquer 

obrigação de recuperação. Essa brecha fará com que mais de 90% dos imóveis do país sejam 

dispensados de recuperar suas reservas legais. 

 

2.3 Área de Preservação Permanente e Reserva Legal  

Para definir a área destinada à RL, o proprietário poderá considerar integralmente a 

APP no cálculo se isso não provocar novo desmatamento, se a APP estiver conservada ou em 

recuperação e se o imóvel estiver registrado no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Formas de regularização das Reservas Legais  

O texto aprovado permite a regularização da RL de várias formas, mesmo sem adesão 

ao PRA.  

Admite-se ainda contribuição para fundo público, respeitados os critérios do 

regulamento, e a compra de Cota de Reserva Ambiental24 (CRA).  

As áreas que forem usadas para compensar a reserva devem ter extensão igual ao trecho 

compensado e estarem localizadas no mesmo bioma da reserva, ainda que em outro estado. 

Se o proprietário do imóvel optar por recompor a vegetação no próprio imóvel, isso 

poderá ocorrer em até 20 anos segundo critérios do órgão ambiental. O replantio poderá ser 

                                                           
22 O CONAMA tem como principal finalidade: assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes 
de políticas governamentais para o meio ambiente, além de deliberar, no âmbito de sua competência, sobre 
normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de 
vida (SÉGUIN, 2002). 
23 É uma unidade de medida determinada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) que 
varia de acordo com o estado. Ele pode medir de 5 a 110 hectares. Em Brasília, por exemplo, um módulo fiscal 
equivale a 20 hectares, por exemplo, e no Acre a 378 hectares. (BBC Brasil - 05/2011) 
24 Procurando estimular a preservação ambiental, foi inserido no texto da lei um novo instituto jurídico, através 
da MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2.001: a servidão florestal, podendo esta ser representada por um título: cota 
de reserva florestal. (Felipe - 10/2004) 
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feito com espécies nativas e exóticas, em sistema agroflorestal25. As espécies exóticas não 

poderão ocupar mais de 50% do total da área a recuperar e a reserva poderá ser explorada 

economicamente por meio de plano de manejo.  

“Admite-se ainda contribuição para fundo público, respeitados 
os critérios do regulamento, e a compra de CRA.  
As áreas que forem usadas para compensar a reserva devem ter 
extensão igual ao trecho compensado e estarem localizadas no mesmo 
bioma da reserva, ainda que em outro estado.” 

 

O proprietário poderá também permitir a regeneração natural da vegetação dentro do 

imóvel ou compensar a área a recompor doando outra área ao Poder Público que esteja 

localizada em unidade de conservação de domínio público pendente de regularização 

fundiária. Admite-se ainda contribuição para fundo público, respeitados os critérios do 

regulamento, e a compra de CRA. As áreas que forem usadas para compensar a reserva 

devem ter extensão igual ao trecho compensado e estarem localizadas no mesmo bioma26 da 

reserva, ainda que em outro estado. 

Na versão modificada pelo relator, no art. 33 que os PRAs podem: 

 
“legitimar as áreas que remanescerem ocupadas com atividades 
agrossilvipastoris, regularizando seu uso como área rural 
consolidada para todos os fins”,  

(Garcia – 2011). 

O que abre uma brecha para que esses programas possam legitimar ocupações 

irregulares para além daquelas já previstas na lei. 

                                                           
25 Agrofloresta ou Sistema Agroflorestal - SAF é um sistema que reúne as culturas agrícolas com as culturas 
florestais, resultante da prática de estudo de agrossilvicultura. 
   A agrofloresta recupera antigas técnicas de povos tradicionais de várias partes do mundo, unindo a elas o 
conhecimento científico acumulado sobre a ecofisiologia das espécies vegetais, e sua interação com a fauna 
nativa. 
26 Bioma (bios, vida, e oma, massa ou grupo); é um conjunto de diferentes ecossistemas, que possuem certo nível 
de homogeneidade. São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos da fauna e da flora 
interagindo entre si e interagindo também com o ambiente físico chamado biótopo. 
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2.4  Retroatividade (art. 14) 

O texto aprovado garante a irretroatividade27 da lei ao não estabelecer, no art. 14, um 

limite temporal para que o ZEE.  

                                                           
27 Qualidade de não retroagir, não ser válido para o passado. As leis e atos normativos em geral, a princípio, são 
editadas para que passem a valer para o futuro, desde a data da publicação ou a partir de um período fixado, 
geralmente no final do seu texto. 
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Aqueles que mantinham RL em percentuais menores, exigidos pela lei em vigor à 

época, ficarão isentos de recompor a área segundo os índices exigidos atualmente. Quem 

abriu 50% do seu imóvel na Amazônia quando a lei permitia não estará mais obrigado a 

atender a exigência de 80%.  

 

O art. 14 permite que a reserva legal na Amazônia seja diminuída mesmo para 

desmatamentos futuros autorize a redução de 80% para 50% do imóvel. A lei atual já 

traz essa deficiência, que incentiva que desmatamentos ilegais sejam feitos na 

expectativa de que zoneamentos28 futuros venham legalizá-los, e o projeto atual não 

resolve, apesar do relator haver sido avisado. Ademais, trocou a expressão “para fins de 

recomposição” pela palavra “regularização”, o que traz uma ambiguidade que permite 

interpretar que novos desmatamentos poderiam ser admitidos no caso do imóvel ter, por 

exemplo, 60% de RL remanescente, podendo desmatar até 50%. 

 

2.5  Cota de Reserva Florestal – C.R.F. (MPº. 2.166-67/2001) 

" Fica instituída a Cota de Reserva Florestal - CRF, título representativo de vegetação nativa sob regime 
de servidão florestal, de Reserva Particular do Patrimônio Natural ou reserva legal instituída voluntariamente 
sobre a vegetação que exceder os percentuais estabelecidos no art. 16 deste Código. 
Parágrafo único.  A regulamentação deste Código disporá sobre as características, natureza e prazo de validade 

do título de que trata este artigo, assim como os mecanismos que assegurem ao seu adquirente a existência e a 

conservação da vegetação objeto do título." 

Quem tiver RL em excesso poderá emitir a CRA. Essa Cota será um título que 

representará o mesmo tamanho da área que deveria ser recomposta. A emissão da cota será 

feita pelo órgão ambiental a pedido do dono da terra preservada com vegetação nativa ou 

recomposta em área excedente à reserva legal devida em sua propriedade. Esse título poderá 

ser cedido ou vendido a outro proprietário que tenha déficit de RL. O proprietário da terra que 

pedir a emissão do CRA será responsável pela preservação, podendo fazer um Plano de 

Manejo Florestal Sustentável29 (PMFS) para explorar a área. 

                                                           
28 Zoneamento urbano e ambiental é um método de proteção a territórios particulares. Há basicamente o 
zoneamento ambiental, zoneamento industrial e zona de reserva ambiental. O zoneamento ambiental objetiva 
controlar a utilização do solo e definir as atividades permitidas nele. Ocorre sob intervenção do Estado, que 
legalmente busca o desenvolvimento integrado com a proteção ambiental, o dito desenvolvimento 
ecológicamente sustentável. (InfoEscola - 2009) 
29 Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) é o conjunto de atividades e intervenções planejadas, 
adaptadas às condições das florestas e aos objetivos sociais e econômicos do seu aproveitamento, visando à 
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“A cota, na definição do projeto, será um "título nominativo 
representativo de área com vegetação nativa, existente ou em 
processo de recuperação". 

(Redação / Agência Senado -07/12/2011) 
 
A CRA somente poderá ser cancelada a pedido do proprietário que pediu sua emissão 

ou por decisão do órgão ambiental no caso de degradação da vegetação nativa vinculada ao 

título. O texto antecipa igualmente que a cota usada para compensar reserva legal só poderá 

ser cancelada se for assegurada outra reserva para o imóvel. 

2.6  Plano de manejo e a exploração de florestas nativas 

O texto aprovado30 exige licenciamento ambiental para exploração de florestas nativas 

com base em um PMFS do qual devem constar mecanismos de controle dos cortes31, da 

regeneração nota  e do estoque existente nota. Estão isentos do PMFS o corte autorizado para 

uso do solo pela agropecuária, o manejo de florestas plantadas fora da reserva legal e a 

exploração não comercial nota realizada pelas pequenas propriedades e agricultores 

familiares. 

 

2.6.1 Empresas industriais citar o artigo 

As indústrias que utilizem grande quantidade de matéria-prima florestal deverão 

elaborar um Plano de Suprimento Sustentável (PSS) com indicação das áreas de origem da 

matéria-prima e cópia do contrato de fornecimento. O PSS de empresas siderúrgicas, 

metalúrgicas e outras que consumam grande quantidade de carvão vegetal ou lenha deverá 

prever o uso exclusivo de florestas plantadas. 

O texto determina que a sociedade terá acesso público, pela internet, a um sistema que 

integre dados estaduais sobre o controle da origem da madeira, do carvão e de outros 

subprodutos florestais. 

2.6.2 Áreas urbanas  

                                                                                                                                                                                     
produção racional de produtos e subprodutos florestais, possibilitando o seu uso em regime de rendimento 
sustentável. (IDEMA -2009) 
30

  
31

 Para o corte, são indicadas aquelas espécies que já completaram o seu ciclo de vida e deixaram descendentes, 
permanecendo aquelas de alto valor de conservação, como mogno e castanheira, ou são áreas de refúgios de 
animais, ou são usadas como matrizes para a regeneração da floresta. Com isto, a floresta pode se regenerar e 
voltar a crescer. É uma técnica ambientalmente correta, pois não causa impacto na mata. ( 
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Os assentamentos em área urbana consolidada que ocupem APP, como o Palácio do 

Planalto, o Estádio do Beira Rio e Cristo Redentor, por exemplo, serão regularizados com a 

aprovação de um projeto de regularização fundiária32, contanto que não estejam em áreas de 

risco. 

Além de um diagnóstico da região, o processo para legalizar a ocupação perante o 

órgão ambiental deverá identificar as unidades de conservação, as áreas de proteção de 

mananciais33 e as faixas de APP que devem ser recuperadas. 

2.6.3 Reservatórios de água 

Para APPs em reservatórios de água, o projeto estipula tratamento diferenciado 

conforme o tamanho ou o tipo (natural ou artificial). No caso de lagoas naturais ou artificiais 

com menos de um hectare, será dispensada a área de proteção permanente. A medida tenta dar 

solução para os pequenos açudes construídos em imóveis rurais com objetivo de 

dessedentação34 de animais. 

 

O novo projeto dispensa, genericamente, da existência de faixa ciliar nas lagoas 

naturais, berçários de peixes dos rios brasileiros,  e pequenas represas construídas ao 

longo dos rios (art.4o, §4o). essa mudança acarretará uma situação arbitrária de que um 

rio, enquanto não barrado, precise de proteção ciliar, mas se uma barragem for 

construída em seu leito ele já não precisará de proteção, e poderá ser legalmente 

assoreado35.  

Os reservatórios artificiais formados por represamento em zona rural deverão manter 

APP de 15 metros, no mínimo, caso não sejam usados para abastecimento público ou geração 

de energia elétrica e tenham até 20 hectares de superfície. Naqueles usados para 

                                                           
32

  
33 Mananciais é a fonte de água, que pode ser superficial ou subterrânea que podem ser utilizadas para o 
abastecimento humano e manutenção das atividades econômicas. As áreas de mananciais compreendem as 
porções do território percorridas e drenadas pelos cursos d’água, desde nascentes até os rios e represas.  
     Os mananciais são também conhecidos como zona de vegetação onde há nascentes de água. As superficiais 
são classificadas como lagos, nascentes de rios, represas, etc, e as subterrâneas como lençóis freáticos ou poços 
artecianos. (DEMSUR) 
34  Matar a sede de (outrem ou si mesmo); SACIAR(-SE): Um tipo de lagoa utilizado para dessedentar o gado: 
Qualquer local onde se acumula água para dessedentar animais; bebedouros, lagos, ribeirões, açudes, etc. 
(iDicinário Aulete) 
35 Obstrução, por sedimentos, areia ou detritos quaisquer, de um estuário, rio, baía, lago ou canal. No Brasil é 
uma das causas de morte de rios, devido à redução de profundidade. Os processos erosivos, causados pelas 
águas, ventos e processos químicos, antrópicos e físicos, desagregam solos e rochas formando sedimentos que 
serão transportados. O depósito destes sedimentos constitui o fenômeno do assoreamento. (Carvalho – 1994) 
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abastecimento ou geração de energia, a APP deverá ser de 30 a 100 metros em área rural e de 

15 a 50 metros em área urbana. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Retrocessos do novo Código: a emenda 164 

Uma emenda ao texto, a emenda 164, de autoria do deputado Paulo Piau (PMDB-

MG), estende aos estados o poder de decidir sobre atividades agropecuárias em APPs. 

Aprovada por 273 votos a 182 dá aos estados, por meio do PRA, o poder de estabelecer, após 

avaliação pelo Órgão Ambiental Estadual, outras quais são as atividades já aceitas? atividades 

agrícolas que não precisem ser removidas das APPs. As hipóteses de uso do solo por 

atividade de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto serão previstas em lei e, 

em todos os casos, devem ser observados critérios técnicos de conservação do solo e da água. 

O governo federal é contra a proposta porque quer exclusividade para definir as atividades 

permitidas em APPs. 

3.1 - Novo Código Florestal é aprovado e volta à Câmara dos Deputados  

Depois de mais de sete horas de debate, o Plenário aprovou o novo Código Florestal 
(PLC 30/2011), na forma de substitutivo dos senadores Luiz Henrique (PMDB-SC) e Jorge 
Viana (PT-AC) para o texto do então deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), hoje ministro do 
Esporte. O texto, que traça os limites entre a preservação de vegetação nativa e as diversas 
atividades econômicas, tanto no campo quanto nas cidades, volta agora à Câmara dos 
Deputados, que deve deliberar sobre a matéria até o fim do ano. 

O texto-base de Luiz Henrique e Jorge Viana foi aprovado em primeiro turno por 59 
votos a favor e 7 contrários. Em turno complementar, de um total de 78 emendas, Jorge Viana 
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acolheu 26, a maioria delas referentes a mudanças de redação. As demais foram rejeitadas em 
bloco. Quatro destaques, votados separadamente, também foram rejeitados. 

O novo Código Florestal estabelece disposições transitórias - para contemplar as 
chamadas "áreas consolidadas", em que há atividades agrossilvopastoris em Áreas de 
Preservação Permanente (APPs) - e disposições permanentes, com critérios a serem seguidos 
a partir da data de 22 de julho de 2008, data da publicação do Decreto 6.514/2008, que define 
penas previstas na Lei de Crimes Ambientais. A mesma data é o marco temporal para isentar 
de recuperação as propriedades rurais de até quatro módulos que desmataram as Reservas 
Legais (RLs). 

Para isso, o projeto determina a criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e 
estabelece prazo de um ano, prorrogável uma única vez por igual período, para que os donos 
de terras registrem suas propriedades nesse cadastro. Os dados do CAR serão disponibilizados 
na internet e servirão para a elaboração dos Programas de Regularização Ambiental. 

Os relatores também incluíram incentivos para a recomposição de florestas e regras 
especiais para a agricultura familiar. 

Vários líderes partidários - como as senadoras Kátia Abreu (PSD-TO) e Ana Amélia 
(PP-RS) e os senadores Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), Gim Argello (PTB-DF), Wellington 
Dias (PT-PI), José Agripino (DEM-RN) e Renan Calheiros (PMDB-AL) - encaminharam 
favoravelmente ao substitutivo, elogiando o teor do relatório, o qual consideraram 
equilibrado. Também se manifestaram pelo texto e em defesa dos produtores rurais os 
senadores Waldemir Moka (PMDB-MS), Demóstenes Torres (DEM-GO), Inácio Arruda 
(PCdoB-CE), Ivo Cassol (PP-RO) e Acir Gurgacz (PDT-RO). 

O senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) chegou a pedir verificação de quórum, 
com apoio dos senadores Marinor Brito (PSOL-PA), Lindbergh Farias (PT-RJ), Paulo Davim 
(PV-RN) e Cristovam Buarque (PDT-DF). Randolfe discursou contra o texto e defendeu a 
agricultura familiar e a preservação ambiental. Marinor Brito também encaminhou 
contrariamente ao projeto, "em nome de todos os que tombaram em defesa das florestas". 

 A emenda 164   
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          Na visão dos governistas, a emenda 164, aprovada pelos deputados, pode abrir uma 
brecha para que os estados anistiem agricultores que já ocupam áreas de preservação. 
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O dia 22 de julho de 2008 estabelecido como ponto de corte no texto aprovado é a data 

de publicação do segundo decreto (6.514/08) que regulamentou as infrações36 contra o meio 

ambiente com base na Lei 9.605/98. 

Propostas de alteração 

Desde meados da década de 1990, têm sido feitas várias tentativas de "flexibilizar" o 

Código Florestal Brasileiro. Em 2008, foi criado um grupo de trabalho para discutir o Código, 

com representantes de três ministérios: da Agricultura, do Meio Ambiente e do 

Desenvolvimento Agrário. Por falta de consenso entre os membros, o então ministro da 

Agricultura Reinhold Stephanes dissolveu o grupo em janeiro de 2009. 
                                                           
36 Art. 2o  Considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de 
uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, conforme o disposto na Seção III deste 
Capítulo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
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Em fevereiro de 2009, a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-

Econômico do Território Nacional alterou um ponto do código referente ao entorno das BRs 

163 (Cuiabá-Santarém) e 230 (Transamazônica): a redução de 80 para 50% da reserva legal 

desobrigou a revegetação com espécies nativas de 700 mil hectares na Amazônia. Em 

novembro de 2009, o ministro Reinhold Stephanes tentou modificá-lo através de uma medida 

provisória, provocando a reação de várias entidades defensoras da preservação ambiental. 

Em abril de 2010, ficou pronto o relatório para reformulação do Código Florestal, 

elaborado por uma comissão da Câmara dos Deputados, presidida pelo líder ruralista Moacir 

Micheletto, proponente da redução da reserva legal na Amazônia de 80 para 25% da 

propriedade. Para relator, fora designado o deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP, partido da 

base aliada ao governo), que é contra a existência de terras indígenas. 

Ambientalistas argumentam, com base em estudos científicos de campo, que a 

porcentagem atualmente estabelecida pelo Código Florestal é ecologicamente necessária.[3] 

Deputados da chamada bancada ruralista propuseram o projeto de lei 6.424, 

cognominado por ambientalistas de Floresta Zero. 

Em maio de 2011, o deputado Aldo Rebelo propôs a votação do projeto do novo Código 

Florestal, mesmo sem o apoio popular e de membros da casa. Entre as mudanças propostas, 

estão: 

• permissão para o cultivo em Áreas de Preservação Permanente (APP); 

• a diminuição da conservação da flora em margens de rios; 

• a isenção de multa e penalidade aos agricultores que desmataram; 

• liberação do cultivo no topo de morros. 

Membros do Partido Verde (PV), entre eles (Marina Silva, os deputados Alfredo Sirkis e 

Dr. Aluízio), assim como os deputados do Partido Socialismo e Liberdade (Ivan Valente e 

Chico Alencar), entre outros, conseguiram argumentar e adiar a votação do projeto.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Florestal_Brasileiro#cite_note-Herbert.2C_S.-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Preserva%C3%A7%C3%A3o_Permanente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_ciliar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Verde_%28Brasil%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marina_Silva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Sirkis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialismo_e_Liberdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ivan_Valente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Alencar
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Autor:  DEPUTADO - Sérgio Carvalho e outro(s) Sr(s). Deputado(s)  
 

Ementa:  Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, altera as Leis nºs 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
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7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências. VOLUME - XIX  

 

CONCLUSÃO 

  Lembrando que muito ainda resta verificar dentro deste âmbito de 

estudo e que não pretendemos dar conta de todo o contexto aqui discutido, queremos 

novamente enfatizar que o trabalho propôs-se a apreender e analisa  as mudanças do 

novo CFB suas causas e conseqüências para a sociedade e o meio ambiente através de um 

apanhado histórico político e social..... Focalizando .... 

 Tomando como referencia a crescente discussão sobre as mudanças advindas do 

novo CFB...  , foi de considerável relevância aprofundarmos esta questão através desse 

trabalho. 

 Para tal fez-se necessário a definição do Código FB e um resgate histórico ...  

 A pretensão deste trabalho foi entender mais... 

 Gostaríamos de enfatizar que a literatura sobre o tema é recente e ainda é 

pequena.   

 Concluímos enfim que... estão relacionadas diretamente.... 

 Analisar estas contradições é fundamental para entendermos..... 

 Contudo, toda essa discussão ainda se encontra em processo que ainda 

demandará um longo esforço de análise e desconstrução de questões relacionadas.... Por 

isso, sugerimos como tema para as futuras investigações... 

 Finalizando,  
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