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O debate sobre as alterações do

Código Florestal deixou de ser

técnico, como se pretendia ini-

cialmente, para tornar-se um

jogo de forças que colocou em

campos opostos a produção

agropecuária e a preservação

ambiental. O insucesso nas ne-

gociações é resultado dessa po-

larização e pode acabar num

mal maior, ou seja, a votação de

um Código Florestal que não sa-

tisfaça a sociedade, sob a pres-

são do desmatamento que vol-

tou a subir na Amazônia e a crise

envolvendo o ministro da Casa

Civil, Antonio Palocci.

A sociedade, principalmente

urbana, não consegue acompa-

nhar esse debate tão polarizado,

apesar das repercussões que o re-

sultado da votação no Congresso

terá sobre a economia e o desen-

volvimento do país. O governo

procurou segurar a votação e ga-

nhar tempo para tentar evitar

que a forte bancada ruralista na

Câmara, que tem o apoio do rela-

tor da reforma do Código, depu-

tado Aldo Rebelo (PC do B-SP),

acabe protagonizando um retro-

cesso ambiental de graves conse-

quências, ao negociar o percen-

tual de terras que cada proprie-

dade deve conservar intacta.

Nas últimas semanas, a vota-

ção do novo Código foi adiada

três vezes por divergências en-

tre o relator Aldo Rebelo, o go-

verno e parlamentares. Mas, a

movimentação no Congresso

para mudar a legislação sobre

florestas é bem anterior (veja li-

nha do tempo abaixo) e cresceu

ainda mais quando o ex-presi-

dente Luiz Inácio Lula da Silva

assinou o decreto 6.514, em

2008, que estabelece sanções

pesadas para quem não conser-

var as áreas de reserva legal —

aquelas de preservação perma-

nente localizada no interior de

propriedade rural. Lula suspen-

deu a cobrança depois, mas a

partir de 11 de junho de 2011, os

produtores que não cumprirem

a lei terão de ser autuados.

O que está em jogo
Pelo Código atual, os proprietá-

rios rurais têm de manter a ve-

getação nativa em parcela que

varia de 20% a 80% de seus

imóveis. O maior porcentual

vale para as áreas de floresta na

Amazônia. A lei também define

as áreas de preservação perma-

nente, as APPs, que são mar-

gens de cursos d’água, topos de

morros e encostas, com a fun-

ção de preservar os recursos hí-

dricos, a estabilidade geológica,

o fluxo de animais e plantas, e

proteger o solo.

Muitos produtores conside-

ram a reserva legal como um

transtorno, pois são impedidos

de plantar em toda a proprieda-

de e não têm estímulo para

manter a vegetação nativa como

está. Há aqueles que, mesmo

conhecendo a lei, destroem a

floresta e o cerrado. Mas há ou-

tros, como os produtores de

maçãs de Santa Catarina, os ri-

zicultores gaúchos, e os planta-

dores de café de Minas, Espírito

Santo e São Paulo, que histori-

camente expandiram seus cul-

tivos para várzeas, escarpas de

serra, beiradas de rios que deve-

riam ser preservados. O mesmo

ocorreu com os terrenos da

agricultura familiar.

Para atender ao agronegócio,

a bancada ruralista começou a

construir a proposta de flexibili-

zação do Código, contestada por

ambientalistas e cientistas que

alertam para o aumento do des-

mate e, a longo prazo, aos danos

à própria agricultura causados

pela erosão, efeitos sobre os re-

servatórios de água e mudanças

climáticas resultantes. Entre as

principais divergências estão as

propostas de ocupação das

APPs e de isenção aos proprie-

tários de imóveis de até quatro

módulos fiscais de recompor as

áreas de reserva legal.

No primeiro caso, o projeto

diminui a área das APPs. E es-

tabelece várias maneiras de

contornar a regularização am-

biental, entre elas a possibilida-

de de anistia aos que descum-

priram a lei. No segundo caso,

embora se argumente que o

dispositivo visa a sobrevivência

dos pequenos agricultores, o

texto, como foi redigido, per-

mite que aqueles que não vivem

da produção agrícola ou que te-

nham vários imóveis no tama-

nho estipulado, também fi-

quem isentos de recuperação de

suas reservas. A estratégia do

relator, que motivou protestos

nos últimos dias, tem sido

apresentar as modificações sem

tempo hábil para análise das

outras partes interessadas. ■

Política atrapalha
discussão técnica
sobre a nova lei
Novo Código pode representar um retrocesso ambiental ao país.
Avanço do desmatamento é reflexo do impasse no Congresso

Muitos produtores
consideram a reserva
legal como um
transtorno, pois
são impedidos de
plantar em toda
a propriedade e não
têm estímulo para
manter a vegetação
nativa como está

AS ALTERAÇÕES NO PROJETO DO CÓDIGO FLORESTAL

O que muda em relação à legislação vigente

Fonte: Brasil Econômico

COMO É...

TOPO DE MORRO E ENCOSTAS:
fazem parte das Áreas de 
Preservação Permanente (APP) 
onde é proibido desmatar

30 metros

RESERVA LEGAL: área de mata nativa 
 que deve ser protegida no interior  
das propriedades. Corresponde a 80% 
nas propriedades situadas na Floresta 
Amazônica, 35% no cerrado e 20%  
nos demais biomas

O PASSO A PASSO DAS MUDANÇAS

É criado o Código Florestal
pelo decreto nº 23.793,
que determina a conservação
das florestas e de outros
ecossistemas naturais

1934 1965 1989 1994 1996

Castello Branco sanciona a Lei
Federal 4.771, que estabelece
50% de reserva legal na
Amazônia e 20% no restante
do país e define as áreas
de preservação permanente

Após enchentes no Vale
do Itajaí (SC), Congresso
aprova lei que aumenta
o tamanho das faixas de
terra ao longo dos rios que
não devem ser ocupadas

O desmatamento da Amazônia
atinge níveis alarmantes
depois do Plano Real e do
aumento de crédito agrícola,
com mais de 29 mil km2

devastados no período

Fernando Henrique Cardoso
edita medida provisória que
aumenta a área de reserva
legal na floresta amazônica
para 80% visando coibir
os desmatamentos

Furacão Catarina atinge
Santa Catarina, região onde
nunca havia sido registrada a
presença de eventos desse
tipo e que poderia prenunciar
mudanças climáticas

2004 2005 2006 2008 2009

Seca recorde afeta boa
parte da Amazônia.
Durante o período, a região
tem o menor índice de
chuvas dos últimos 40 anos

Projeto de lei do deputado
Flexa Ribeiro (PSDB-PR)
inicia tramitação propondo
modificações no Código
Florestal na Comissão de
Meio Ambiente da Câmara

Presidente Lula assina
decreto que estabelece
sanções para quem não
conservar as áreas de
reserva legal; sanções são
suspensas até nova definição

Criada comissão especial
para juntar os projetos de lei
que tratam das mudanças no
Código. A relatoria do projeto
fica a cargo do deputado
Aldo Rebelo (PCdo B-SP)
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COMO VAI FICAR...

MARGEM DE RIO: o projeto reduz para 15 metros a área mínima de 
preservação permanente nas margens de rio e ainda possibilita 
reduzir esse limite em até 50% para agricultores familiares

CULTIVO DE VÁRZEA:
deixou na indefinição os casos 
históricos de várias áreas de 
cultivo, como, por exemplo, de 
arroz, em áreas que deveriam 
ser preservadas e a agricultura 
familiar junto aos córregos

15 metros

ANISTIA AOS 
DESMATADORES

A proposta que irá à 
votação prevê punições 
para quem desrespeita  
o meio ambiente, mas 
estabelece normas para 
regularização. Pelo texto 
de Aldo Rebelo, a União  
e os estados têm cinco 
anos para criar esses 
programas. O governo  
dá prazo de um ano. 
Enquanto não forem 
implementados, estão 
garantidas as atividades 
atuais. Mas só vale para 
quem desmatou até  
22 de julho de 2008. 
Autuações e multas  
ainda em julgamento  
até 11 de junho de 2011 
estão suspensas. Não  
há consenso sobre  
esses pontos

RESERVA LEGAL: a área a ser preservada deve ser igual   
à soma das APPs e de reserva legal. Mantém a obrigação   
de que o produtor que atualmente não tenha a reserva legal 
faça a recomposição no caso de área superior a quatro módulos 
fiscais. O governo quer que seja obrigatória para todos os 
imóveis, com inclusão de mecanismos de apoio a pequenos 
proprietários. Há divergências sobre prazo e condições

TOPO DE MORRO E ENCOSTAS: mantidas as proibições
de desmatamentos, exceto para alguns tipos de cultivo 
ainda a ser regulamentados por nova lei. Será admitida  
a exploração nas hipóteses de interesse social, utilidade 
pública e baixo impacto. Quando houver atividades em 
andamento, programas de regularização devem ser 
implantados em prazo ainda em discussão

MARGENS DE RIO:
fazem parte das APPs. 
Estendem-se por 30 metros 
em cada margem a partir 
da medição feita na cheia

CULTIVO DE VÁRZEA: a regra sobre reserva legal 
é flexibilizada para pequenas propriedades,  
com até quatro módulos fiscais (o tamanho   
é diferente em cada região)

Área de desmatamento na Amazônia: aplicação do

Código Florestal colocaria na ilegalidade propriedades

que não conservaram reserva com vegetação nativa.

A RAIZ DO PROBLEMA

Alberto César Araújo/Folhapress

1999 2001

Deputado Moacir Micheletto
(PMDB/PR) apresenta,
em comissão no Congresso,
relatório propondo alteração
nas áreas de reserva legal
na Amazônia

Fernando Henrique Cardoso
reedita medida provisória com
base em texto do Conama,
estabelecendo um regime
diferenciado para as áreas
de agricultura familiar

2010 2011

Aldo Rebelo apresenta a
proposta para mudar o Código
Florestal. Apresentação do
projeto é adiada para depois
das eleições devido aos
protestos e às polêmicas

Proposta de Aldo Rebelo
é novamente levada ao
Congresso. Governo tenta
estabelecer um acordo
com as partes, mas ainda
há divergências

Infografia: Anderson Cattai
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