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ALTOS E BAIXOS DO PROCESSO DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR NO CONTEXTO 

DAS ALTERAÇÕES NO CÓDIGO FLORESTAL 
BRASILEIRO E A NECESSIDADE DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO À 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

ISIS AKEMI MORIMOTO

Analista Ambiental do Ibama Lotada Junto ao Núcleo de  
Educação Ambiental da Superintendência de São Paulo -  

Supes/Sp, Mestre e Doutoranda na Área de Política,  
Legislação e Educação Ambiental.

1. INTRODUÇÃO

Diversas propostas de alterações na Lei 4.771 que instituiu o Código Flores-
tal brasileiro de 1965 tramitam no Congresso Nacional desde sua promulgação há 

-
sando sua diminuição em nome da exploração de produtos madeireiros e expansão de 
áreas ocupadas pelo setor agropastoril. Inegável porém, a constatação de que nunca 

País e a participação popular jamais foi tão intensa quanto no recente contexto de 
votação do Projeto de Lei – PL 1.876/99.

setores ligados à agricultura familiar, defensores do extrativismo sustentável, artistas 
engajados em causas ambientais, etc., foram frustrados no sentido de ter suas reivin-
dicações atendidas por deputados e senadores quando o referido Projeto de Lei entrou 
na pauta de votação nas duas Casas Legislativas federais. 

No presente trabalho, pretende-se discorrer sobre alguns eventos marcantes 
do ponto de vista da participação da sociedade civil, considerando que determinadas 
ocorrências apresentaram indícios do que foi positivo e do que esteve ausente durante 
o processo, possibilitando uma análise sobre as contribuições que diversos setores da 
sociedade poderiam apresentar neste contexto. Com destaque para o Poder Público e 
os meios de comunicação de massa, cujas obrigações estão previstas na Política Na-
cional de Educação Ambiental instituída pela Lei 9.795/99:
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“Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 
educação ambiental, incumbindo:

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, 
de�nir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a 
educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade 
na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

(...)

IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e 
permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio 
ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação;

(...)”.

2. HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR FRENTE 
ÀS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DO CÓDIGO 
FLORESTAL BRASILEIRO

O primeiro Código Florestal Brasileiro foi instituído através do Decreto 
23.793 em 23 de janeiro de 1934 e foi revogado com a promulgação da Lei 4.771, que 
instituiu o Código Florestal de 1965. Desde então, o texto foi objeto de mais de trinta 

texto da norma visando principalmente a diminuição de áreas protegidas pela mesma, 

1996, que aumentava a área de Reserva Legal Florestal na região Norte e na parte 
norte da região Centro-Oeste de 50 para 80% do tamanho total da propriedade, em 
resposta aos dados alarmantes de aumento do desmatamento nestas regiões divulga-
dos pelo Instituto Nacional de Proteção à Amazônia - INPA1.

A Medida Provisória mencionada foi objeto de 67 reedições, período em que 
seu texto foi bastante alterado a ponto de questionar-se a constitucionalidade do uso 
deste instrumento para a inserção de temas que não se caracterizavam como matéria 
de urgência e relevância (requisitos constitucionais das Medidas Provisórias). Neste 
contexto, destacou-se o deputado Moacyr Micheletto, que em parceria com o senador 
Jonas Pinheiro, apresentou na Câmara dos Deputados um Projeto de Conversão da MP 
1.511, então com o nº 1.885-43/99, em Lei. 

No entanto, o Projeto apresentando por eles continha diversos dispositivos 
contrários ao texto da MP original e do Código Florestal, o que levou a proposta a ser 

no País. Seguem alguns destaques do Projeto de Conversão.

1 Instituto Nacional de Proteção à Amazônia – INPA: www.inpa.gov.br.
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Em relação à Reserva Legal-RL, a proposta continha:

Permissão de plantios homogêneos de espécies exóticas em RL;

Diminuição da RL na Amazônia de 80 para 50%, podendo ser reduzida até 
25% de acordo o zoneamento ecológico-econômico; e de 35 para 20% em 
áreas de cerrado nos estados do Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia e 
Tocantins;

Dispensa de averbação em pequenas propriedades, possibilitando alterações 
da localização e tamanho das mesmas com o passar do tempo;

Possibilidade de desaverbação e realocação de reserva legal de uma propriedade 
para outra, di�cultando o monitoramento e �scalização. 

Em relação às Áreas de Preservação Permanente-APPs, apresentava:

Possibilidade de utilização sem restrições de APPs já desmatadas ilegalmente 
(ignorando proteção do solo e de recursos hídricos);

Dispensa da necessidade de proteção das APPs em áreas urbanas (ignorando 
as enchentes, deslizamentos de terra e assoreamento dos rios);

Possibilidade de construção de estradas, instalação de máquinas, equipamentos 
de sistema de exploração de atividade produtiva e aquicultura em beiras de 
rios e mangues – sem restrições em qualquer Área de Preservação Permanente. 

-
viços ambientais2 no País, diversos setores da sociedade realizaram atividades promo-
vendo debates e manifestações sobre o tema. Dentre eles destacaram-se as Organizações 
Não Governamentais – ONGs Instituto Socioambiental – ISA, SOS Mata Atlântica, 
Instituto o Direito Por Um Planeta Verde e associações de promotores públicos fede-
rais e estaduais. Também algumas instituições de ensino se envolveram no processo, 
com destaque para a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/
USP, onde um grupo de estudantes passou a se reunir com o intuito de compreender 
melhor os trâmites legais e manifestar-se em relação ao que se julgava prejudicial à 
conservação ambiental no país. Percebeu-se então, a necessidade de apoio no sentido 
de oferecer informações contextualizadas aos participantes no processo e, principal-
mente, de Políticas Públicas que pudessem auxiliar as organizações populares a terem 
suas demandas e questionamentos ouvidos e debatidos pelos representantes parlamen-
tares eleitos pelo voto popular.

Em meio aos debates e manifestações da sociedade a respeito das Medidas 
Provisórias que alteravam o Código Florestal, no 19/10/1999, o deputado Sérgio Car-
valho apresentou o Projeto de Lei 1.876/99 que propunha revogar, e não apenas mo-

2 Dentro do termo “serviços ambientais” utilizado aqui, pode-se incluir o equilíbrio ecológico, a 

manutenção da biodiversidade, o controle natural de pragas, o conforto climático, a proteção dos recursos 

hídricos, etc.
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Áreas de Preservação Permanente e diminuía a Reserva Legal para 50% do tamanho 
da propriedade na Região Amazônica. 

A mobilização dos ambientalistas e da sociedade civil na época impediu que 
este projeto fosse votado no Congresso Nacional no mesmo ano de sua propositura, 1999. 

No início de 2000, o Conama promoveu diversas audiências públicas jun-
to às quais recolheu sugestões para a elaboração de uma proposta de consenso, 
negociada com representantes dos setores interessados no aumento da área produ-
tiva de um lado, e outros grupos sociais que clamavam pela manutenção dos dis-
positivos do Código Florestal de 1965 e, se necessário, inclusão de melhorias no 
texto visando garantir sua maior aplicabilidade. A possibilidade de compensação 
de Reserva Legal fora da unidade rural, é um exemplo de dispositivo fruto de ne-
gociações. 

Na ocasião, o setor produtivo alegava que a destinação de 20% da área das 
propriedades em algumas regiões para comporem a Reserva Legal, poderia prejudicar 
a produção agropecuária, enquanto ambientalistas e cientistas preocupados com o do-

tiveram que ceder à proposta de compensação, com a condição que ocorresse dentro 
da mesma microbacia em que se encontrasse a propriedade rural que desejasse fazer 
uso deste dispositivo legal. 

No entanto, em 11/05/2000, uma Comissão Mista do Congresso Nacional 
aprovou o Projeto de Lei de Conversão apresentado por Micheletto, ignorando as 
propostas efetuadas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 

Respondendo a esta ação da Comissão Mista, ONGs e estudantes de diversas 
Universidades do país, iniciaram um movimento denominado: “BRASIL FLORES-

ameaças contidas na proposta do Deputado Micheletto. Em 17/05/2000, realizou-se 
na ESALQ/USP, um debate sobre os projetos de alteração do Código Florestal, con-
tando com a participação de aproximadamente 250 pessoas.  

Em 18/05/2000, foi anunciada a anulação da decisão da Comissão Mista 
devido à pressão da sociedade. Disseram na época que o projeto do Micheletto seria 
arquivado. Ainda assim, em 21/05/2000, entidades ambientalistas promoveram uma 
grande manifestação no Parque do Ibirapuera em São Paulo, quando houve até um 
enterro simbólico do deputado.

novamente um Projeto de Lei de Conversão (agora da MP 1.956-48/00). Este projeto 

anterior, e consequentemente, com ameaças ao equilíbrio ambiental e à manutenção 
da biodiversidade. 

Em 20/02/2001, o Instituto Sócio Ambiental-ISA promoveu reunião em São 
Paulo, demonstrando que a sociedade civil voltava a se mobilizar.

No dia 14/03/2001, a Câmara Técnica do CONAMA se reuniu em Brasília 
para rediscutir a proposta de alteração do Código Florestal e em 24/08/2001, foi ree-
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ditada a última versão da Medida Provisória que alterava o Código Florestal na época: 
MP 2.166/673 de 2001.

Última versão pois, em 11/09/2001, a Emenda Constitucional nº 32 mudou 
as regras em relação às Medidas Provisórias. O Art. 62 da CF passou a vigorar com a 

não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, uma vez por 
igual período (...)”.  

Por ter sido reeditada antes desta data, a MP 2.166 continuou em vigor. 

Ouro de 2001. “Prêmio” dado pelo Greenpeace a pessoas que se destacam em atitudes 
que de algum modo trazem prejuízos ao Meio Ambiente. 

-
ções dentro do Congresso Nacional no sentido de fortalecer a chamada “bancada ru-
ralista”, sendo que novas propostas de alterações do Código Florestal bem semelhantes 

-
vam a ser apresentadas por Moacir Micheletto e outros deputados e senadores com 
interesses semelhantes.

Passado algum tempo, no dia 14/12/2005 o Senador Flexa Ribeiro apre-
sentou o PL 6.424/05. Após aprovação no Senado Federal, o projeto foi enviado 
para votação na Câmara dos Deputados e apensado a ele, o PL 6.840/06, do depu-

1.207/2007, que trazia novamente a proposta de reduzir a RL de 80% para 50% na 
Amazônia Legal. 

Seguem alguns destaques do PL 6.424/05 em conjunto com os apensados:

Propunha a recomposição da Reserva Legal com espécies exóticas (50% da área); 

O estabelecimento de metragens e limites de uso de APP passava a ser 
atribuição dos Estados;

Em áreas urbanas as Áreas de Preservação Permanente seriam de�nidas pelo 
Plano Diretor e Lei de Uso do Solo do Município; 

Poderia haver sobreposição de RL e APP para qualquer tamanho de 
propriedade rural;

Altitudes superiores a 1800 m deixariam de ser APP; 

Receberiam anistia os desmatamentos realizados antes de 31/07/2006;

Passariam a ter sua manutenção garantida, as atividades econômicas já 
estabelecidas em topo de morro, encostas com declividade maior que 45º, 
borda de tabuleiros, etc., até a data de 31/07/2006.

3 O número 67 se refere à quantidade de vezes que a Medida Provisória original, a MP 1.511 de 1996, foi 

reeditada.
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O PL 6.424/05 teria sido votado na Câmara dos Deputados no dia 
17/10/2007, porém, foi aceito requerimento de adiamento da votação. Em 
02/04/2008, foi aprovada solicitação para a realização de audiência pública propos-
ta pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, visando a 
discussão do PL 6.424/05.

-
vação do PL 6.424/05 e apensados pelos deputados. Após solicitação de diversos par-
lamentares por esclarecimentos e realização de audiências públicas, a Comissão 
decidiu no dia 07/05/2008, retirar o PL da pauta de votação. 

Observou-se neste momento, uma espécie de “calmaria” na mobilização po-

Neste interim, ocorreu a publicação do Decreto nº 6.514 de 22/07/08, alte-
rando decreto anterior que regulamentava a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). 
O artigo 55 deste novo texto trouxe algo extremamente relevante em termos de efeti-
vação da implementação do Código Florestal Brasileiro ao determinar punição na 
forma de advertência e multa àquele proprietário que não averbasse Reserva Legal em 
sua unidade rural. 

Diz o Art. 55 do referido Decreto:

Deixar de averbar a reserva legal: 

Penalidade de advertência e multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
a R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração da área de reserva 
legal. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 1o   O autuado será advertido para que, no prazo de cento e oitenta dias, 
apresente termo de compromisso de regularização da reserva legal na forma 
das alternativas previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965. (Redação 
dada pelo Decreto nº 7.029, de 2009)

§ 2o  Durante o período previsto no § 1o, a multa diária será suspensa. (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3o   Caso o autuado não apresente o termo de compromisso previsto no § 
1o nos cento e vinte dias assinalados, deverá a autoridade ambiental cobrar a 
multa diária desde o dia da lavratura do auto de infração, na forma estipulada 
neste Decreto. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§  4o  As sanções previstas neste artigo não serão aplicadas quando o prazo 
previsto não for cumprido por culpa imputável exclusivamente ao órgão 
ambiental. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§  5o    O proprietário ou possuidor terá prazo de cento e vinte dias para 
averbar a localização, compensação ou desoneração da reserva legal, contados 
da emissão dos documentos por parte do órgão ambiental competente ou 
instituição habilitada. (Incluído pelo Decreto nº 7.029, de 2009)

§ 6o  No prazo a que se refere o § 5o, as sanções previstas neste artigo não serão 
aplicadas. (Incluído pelo Decreto nº 7.029, de 2009).
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Note-se que este regulamento, após entrar em vigor4, prevê um prazo de 180 
dias para que o proprietário rural que ainda não possua Reserva Legal averbada, regu-

-
to. Caso contrário, não há aplicação de multa.

Vale ressaltar que a proteção da vegetação nativa nas propriedades rurais do 
Brasil está prevista desde o Código de 1934, que naquela época determinava uma 
porcentagem de 25% do tamanho total da unidade rural. Em 1989, com a promulgação 
da Lei 7.803 de 18 de julho de 1989, introduziu-se a exigência de averbação ou regis-
tro da reserva legal à margem da inscrição da matrícula do imóvel, sendo vedada a 
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou desmem-
bramento da área (Art. 16 do Código). No entanto, não havia a determinação de um 
valor de multa pelo desrespeito a este dispositivo legal, como veio apresentar o Decre-
to 6.514 em 2008.

Esperava-se que com sanções e prazos determinados pelo Decreto, haveria 
uma corrida de proprietários rurais para averbarem suas Reservas Legais e se adequa-
rem às antigas exigências da norma, mas o que se observou foi o contrário. Os esfor-
ços pareceram então, estarem sendo totalmente direcionados para a revogação da Lei 
4.771 - o Código Florestal de 1965. 

Assim, no dia 03/11/2008, o PL 6.424/05 voltou à pauta da Comissão de Meio 
Ambiente e só não foi votado por pressão da sociedade civil e alguns parlamentares.

No dia 30/04/2009, o Governo de Santa Catarina aprovou o “Código Am-
biental” do Estado, que possibilitava a diminuição de Área de Preservação Permanen-
te em pequenas propriedades, de 30 para 5 metros em determinados casos.

A governadora do Rio Grande do Sul na época, aderindo à ideia de Santa 
Catarina, declarou: “Cada estado deveria ter uma legislação própria para decidir os 
rumos de suas riquezas ambientais”, ainda que, em desacordo com as Leis Federais. 

Iniciava-se aí, outro debate caloroso sobre as questões de federação e respei-
to à hierarquia das normas.

No dia 04/08/2009, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu apen-
sar ao PL 6.424/05 o Projeto de Lei 5.367/09 do deputado Valdir Colatto, que propu-
nha a criação de um Código Ambiental Brasileiro, revogando as principais Leis 
ambientais do País. 

Destaques da Proposta de Código Ambiental Brasileiro (PL 5.367/09):

Propunha revogar as seguintes normas: a Lei 6.938/81 (Política Nacional de 
Meio Ambiente); a Lei 4.771/65 (Código Florestal Brasileiro); o Decreto-Lei 
1.413/75 (Sobre o controle da poluição provocada por atividades industriais); 
Decreto 4.297/02 (Regulamentação do art. 9 º, inciso II, da Lei no 6.938/81, 
sobre critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE); o 

4 O Art. 152 do Decreto 6.514/08 determinava na época, que o disposto no art. 55 entraria em vigor cento 

e oitenta dias após a publicação do Decreto. Este prazo foi ampliado diversas vezes, sendo que atualmente 

o prazo encontra-se em 11 de abril de 2012. (Redação dada pelo Decreto nº 7.640, de 2011).
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Art. 7º da Lei 9.605/98 (Sobre aplicação de penas restritivas de direitos, em 
substituição às privativas de liberdade); e o Art. 22 da Lei 9985/00 (Sobre a 
possibilidade de criar Unidades de Conservação por ato do Poder Público e 
não necessariamente uma Lei especí�ca);

Dentre os princípios previstos no Art. 2º, apresentava uma ressalva ao princípio 
da precaução, dizendo que ele só se aplicaria se as partes o suportarem 
economicamente (VIII);

Retirava a função do CONAMA como órgão deliberativo, que passaria apenas 
a assessorar, estudar e submeter proposições ao Conselho de Governo;

Possibilitava a criação de gado, plantio de soja, etc. em APP ao considerar estas 
atividades como de interesse social (Art. 10: Para os efeitos deste Código e demais 
normas de caráter ambiental, as atividades rurais de produção de gêneros 
alimentícios, vegetal e animal, são consideradas atividades de interesse social);

Não previa faixa mínima de mata ciliar (o Art. 77 dizia que “A proteção da 
vegetação ciliar em cada corpo hídrico e reservatório arti�cial será determinada 
pelo órgão ambiental estadual, com base em estudos técnicos e deverá garantir 
o cumprimento das �nalidades descritas em sua de�nição”);

Não aplicava os limites do Código Florestal para áreas urbanas (Art. 81,§ 
2º, diz: “No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos de�nidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas 
e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o 
disposto nos respectivos planos diretores, leis de uso do solo e ZEE”);

Ameaçava as Reservas Legais já consolidadas, a�rmando que as RL criadas 
por força da Lei 4.771/65, já consolidadas na data desta Lei com cobertura 
'orestal nativa existente, poderiam ser descaracterizadas como tal após a 
de�nição do percentual mínimo de reservas ambientais no Estado pelo ZEE; 
Anistiava quem descumprisse a legislação de proteção ambiental, mantendo as 
atividades consolidadas em APP e transferindo ao poder público a obrigação 
de provar danos causados por esta ocupação antes irregular (Dizia o Art. 122: 
“Ficam mantidas as atividades consolidadas localizadas nas atuais APPs, 
exceto nos casos em que haja dano efetivo ao meio ambiente, comprovado por 
laudo de técnico habilitado”).

Enquanto a sociedade civil começava a discutir a possível criação de um 
Código Ambiental para o país seguindo ou não o que propunha o PL 5.367/09, no dia 
08/09/2009, um ato da Presidência da Câmara dos Deputados decidiu criar uma Co-
missão Especial para proferir parecer sobre outro Projeto de Lei, o PL 1.876/99. Três 
semanas após o ato formal de criação da Comissão (29/09/2009), o presidente da 
Casa, deputado Michel Temer, nomeou os membros desta Comissão Especial conten-
do 17 titulares e 17 suplentes. Dentre os titulares, o deputado Moacir Micheletto. 

No dia 14/10/2009, o deputado Aldo Rebelo foi nomeado relator desta mes-
ma Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
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Preocupados com o conteúdo do Projeto de Lei em vias de ser votado pela 
Câmara dos Deputados, em 12/11/2009, alunos e professores da ESALQ/USP promo-
veram o evento intitulado Ato Público em Defesa do Código Florestal, realizado no 

-

trabalhos e Paulo Affonso Leme Machado foi convidado para falar sobre o tema. Tam-
bém uma palestra sobre “Conceitos e Mudanças do Código Florestal Brasileiro” foi 
apresentada por Isis Akemi Morimoto no evento.

Esta mobilização resultou na elaboração de um documento intitulado Mani-
festo em Defesa do Código Florestal, entregue a parlamentares que visitaram a 
ESALQ no dia 10/12/2009.

Também algumas ONGs e redes sociais da internet, iniciaram um movimen-
to voltado ao envio de milhares de mensagens aos deputados e senadores em exercí-

públicas e outros instrumentos que garantissem a melhor aplicação dos dispositivos 
do Código Florestal de 1965, e não a sua revogação.

Indiferente às inúmeras manifestações, em 08/06/2010, o deputado Aldo Rebe-
lo apresentou parecer sobre o PL 1.876/99 à Comissão Especial, pedindo sua aprovação.

Após análise do conteúdo do documento, retomaram-se as movimentações 
contrárias a estas alterações propostas para a Lei 4.771/65 e o Ministério Público Fe-
deral expos seu posicionamento. 

Federal divulgou uma Nota Técnica criticando o substitutivo do Projeto de Lei 1.876/99 
apresentado pelo relator Aldo Rebelo, chamando atenção para diversos problemas:

Ameaça de redução de ambientes caracterizados como de preservação 
permanente (topos de morros, montes, montanhas e serras, áreas com altitude 
superior a 1800 metros, restingas, ao redor de lagoas naturais ou arti�ciais 
de até 1 ha, áreas rurais consolidadas); 'exibilização das normas atuais 
(demarcação de faixa a partir do leito menor e não mais o leito de maior 
inundação; diminuição da faixa mínima de APP para 15m; possibilidade de 
de�nição de APP em reservatórios arti�ciais no licenciamento; mudança na 
de�nição de nascentes, olho d’água, veredas, etc.); possibilidade de consolidar 
uso alternativo de APP em área urbana, independentemente de já estar ocupado 
ou não; eliminação da exigência de RL para propriedades com até 4 módulos 
�scais (podendo chegar a 160 ha em São Paulo e 420 ha na Amazônia), o que 
representaria a redução de 71.000.000 ha (setenta e um milhões de hectares) 
de área protegida na região Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia 
e Roraima), área superior a todas as Unidades de Conservação na Amazônia 
Legal que totalizam hoje 61.598.042 ha; dentre outros pontos do Projeto de Lei.

Ainda assim, no dia 06/07/10, a Comissão Especial da Câmara dos Deputa-
dos aprovou o Substitutivo do Projeto de Lei 1.876/99 sob relatoria de Aldo Rebelo, 
contendo as seguintes disposições:
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Isenção da necessidade de manutenção de Reserva Legal – RL em pequena 
propriedade ou posse rural para imóvel com até 4 módulos �scais (podendo 
chegar até 160 ha em São Paulo e 420 ha na Amazônia, sem necessidade de 
comprovação de trabalho familiar ou subsistência vinda da terra) (Art. 3, IX);

Alteração do local de início da medição de faixas marginais de cursos d’água 
para alocação das áreas de preservação permanente – APP, passando a ser “a 
partir do leito menor” (Art. 4, I); 

APP passando a ser de 15 m, para cursos d’água de menos de 5 metros de 
largura (Art. 4, I, a); 

Exclusão de topos de morros, montes, montanhas e serras das APPs (Art. 4);

Exclusão das áreas com altitude superior a 1800 m das APPs (Art. 4); 

Isenção da obrigação de possuir Reserva Legal para pequenas propriedades 
rurais (Art. 13);

Permissão da sobreposição de APP e RL sem os limites impostos pelo Código 
Florestal de 1965 (Art. 15); 

Possibilidade de haver supressão de vegetação de área que abrigue espécie 
de 'ora ou fauna ameaçada de extinção, com a simples condição de haver 
medida compensatória (Art. 20, §4);

Criação do Programa de Regularização Ambiental – PRA, dando anistia aos 
imóveis que tiveram a vegetação nativa suprimida antes de 22 de julho de 2008 
(Art. 23), assegurando a manutenção das atividades consolidadas em APP, 
RL, Área de Uso Restrito- várzea, Pantanal, áreas de inclinação entre 25° e 
45° (Art. 24);

Possibilidade de haver compensação de RL em qualquer estado da federação, 
desde que no mesmo bioma, sem a exigência de ser na mesma microbacia (Art. 
26, §5, II);

Cálculo da área com obrigação de recomposição ou compensação de Reserva 
Legal efetuado somente considerando o terreno que exceder a 4 módulos �scais 
no imóvel (Art. 28).

-
tas, organizações sociais, dentre outros, apresentaram diversas cartas, manifestos e 
pareceres contrários ao relatório.  

No dia 03/08/2010, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Pau-
lo – FAPESP promoveu um Seminário sob o título “Impactos potenciais das alterações 
do Código Florestal Brasileiro na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos”, apre-
sentando argumentos técnicos que indicavam a inviabilidade que o Substitutivo do PL 
1876/99 trazia para o equilíbrio socioeconômico e ambiental do País.

academia e da sociedade civil. 
Em 29/08/2010 a Faculdade de Saúde Pública da USP também realizou de-

bate sobre o tema. O professor Sergius Gandolf da ESALQ/USP proferiu palestra ao 
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lado do ambientalista da SOS Mata Atlântica Mario Mantovani. O Deputado Aldo 
Rebelo foi convidado, porém não compareceu ao evento.

No dia 29/10/2010, a Superintendência do IBAMA em São Paulo realizou 
um encontro intitulado “Sala de Discussão sobre o Código Florestal”, com o intui-
to de esclarecer dúvidas e propiciar a manifestação dos servidores do órgão sobre 
o tema. 

Em 18/03/2011, a Ordem dos Advogados do Brasil promoveu evento em São 
Paulo, convidando o Deputado Aldo Rebelo para falar a respeito do seu relatório sobre 
o Código Florestal. O deputado compareceu, no entanto, se ausentou da mesa antes de 
iniciar o momento de debates e questionamentos. Atitude que gerou descontentamen-
to e levantou vaias por parte dos participantes do evento.

No dia 21/03/2011, nova mesa de debates sobre o Código Florestal foi orga-
nizada na ESALQ/USP. 

No dia 10/05/2011, no site da Câmara dos Deputados (http://www2.camara.
gov.br/agencia/), foi publicada uma enquete pedindo a opinião dos cidadãos brasilei-
ros sobre a votação do PL 1.876/99, presente na pauta da semana. O resultado foi que 
93% das pessoas consultadas optavam pelo adiamento da votação para uma melhor 
discussão do tema e apenas 7% defendiam uma votação imediata. 

A mesma demanda foi apresentada por centenas de pessoas que participaram 
de uma manifestação no Parque o Ibirapuera em São Paulo, no dia 22/05/2011. Cla-
mava-se por adiamento da votação e ampliação das oportunidades de discussão sobre 
os Projetos de Lei que propunham alterações no Código Florestal.

Ainda assim, em 24/05/2011 a Câmara dos Deputados aprovou por 410 votos 
a favor e 63 contra, o PL 1.876/99. 

Movimentos sociais e diversas entidades manifestaram indignação frente à 
conduta dos deputados federais.

No dia 01/05/2011, o Ministério Público de Meio Ambiente realizou uma 
mesa de debates sobre o tema dentro do seu XI Congresso Brasileiro e os participantes 
do evento também demonstraram descontentamento com a votação realizada na Câ-
mara dos Deputados.

Em 07/06/2011, mais de 100 movimentos e redes ambientalistas, ex-minis-
tros de Meio Ambiente do Brasil e diversos artistas, lançaram o Comitê em Defesa das 
Florestas e do Desenvolvimento Sustentável. O evento ocorreu na sede da Ordem dos 
Advogados do Brasil, em Brasília. 

No dia 11/06/2011 o Instituto Datafolha publicou pesquisa realizada entre os 
dias 03 e 07/06/2011 que indicava que 85% da população defendia a priorização da 

-
pecuária, 79% manifestavam-se contra o perdão das multas sobre os desmatamentos 
efetuados até junho de 2008 e 84% não votariam em um candidato que votou a favor 
de isenção de multas e punições para quem desmatou ilegalmente.

-
dos federais ter ocorrido em total descompasso com o desejo da opinião pública. 

Em 05/08/2011, o Comitê em Defesa das Florestas realizou o lançamento do 
Comitê Paulista e a sociedade civil foi convidada a formar comitês locais e regionais.
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Diversas atividades e campanhas foram conduzidas em todo o país, solicitan-
do a ampliação das oportunidades de debates e instigando o Senado Federal a promo-
ver melhorias no texto do Projeto de Lei da Câmara – PLC então sob o número 30 de 
2011, enviado para avaliação daquela Casa Legislativa.

No dia 06/12/2011, o Senado Federal aprovou a matéria com 59 votos a favor 
e 7 contra, produzindo o Parecer nº 1.358 de 2011 contendo revisão do texto original 
e algumas alterações no PL 1.876/99. O documento foi recebido pela Câmara dos 
Deputados no dia 12/12/2011. 

Na mesma data, o Comitê em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento 
Sustentável publicou uma carta aos deputados e à sociedade brasileira, avaliando que 
a proposta aprovada pelo Senado apresentou algumas melhorias em relação ao texto 
original oriundo da Câmara dos Deputados, porém, manteve graves ameaças à prote-

de rejeitar a aprovação de qualquer um dos dois textos aprovados no Congresso Na-
cional, visto que, ambos continham retrocessos tais como, anistia ambiental, redução 
de limites de APP e Reserva Legal e permissão de novos desmatamentos. Segue recor-
te do documento publicado pelo Comitê logo após a aprovação do PLC 30/11 pelo 
Senado Federal:

“(...) Apesar dos apelos de inúmeras entidades do Poder Público, como Agência 
Nacional de Águas (ANA) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
e da Sociedade Civil, como CNBB e SBPC, dentre outras, a sociedade brasileira 
foi desconsiderada em todas as quatro comissões pelas quais o PLC 30/2011 
passou no Senado, sendo que o senador Luiz Henrique (PMDB/SC) acumulou 
a relatoria em três dessas Comissões (CCJ, CRA e CCT), deixando ao relator 
Jorge Viana (PT/AC) menos de uma semana de prazo para o trabalho da 
comissão de mérito mais importante do Senado para o Código Florestal, 
a CMA. O texto do Senado mantém o eixo central de anistia e privilégio 
introduzido pelo relator Aldo Rebelo (PCdoB/SP) aos que, ao arrepio da lei, 
priorizaram seus interesses privados e imprimiram a destruição à natureza. 
(...)

ANISTIA AMBIENTAL

No passado o Brasil utilizou o instituto da anistia política de forma positiva, 
com objetivo de corrigir penalidades indevidas do período militar. Entretanto, 
no PLC 30/2011, anistia tem outro signi�cado, extremamente danoso e 
negativo. Na área ambiental e no Projeto, Anistia Ambiental (denominada 
“área rural consolidada”, Art. 3, inciso IV) signi�ca não só perdoar penalidades 
aplicadas a quem desrespeitou as regras de proteção às 'orestas, como, mais 
grave, desobrigará a recomposição de grande parte das áreas irregularmente 
desmatadas, conforme demonstrado a seguir: 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Anistia 1: Mantém ocupações agropecuárias ilegais ocorridas até julho de 
2008 em beiras de rio e nascentes, exigindo a recuperação de, no máximo, 
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metade das áreas que hoje deviam estar conservadas e que, segundo a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, causará impactos severos a 
nossas fontes de água (§4°, Art. 62);

·Anistia 2: Mantém ocupações irregulares com culturas lenhosas perenes, como 
pinus e eucalipto, em áreas com inclinação maior de 45° (Art. 64). São áreas 
muito vulneráveis a deslizamentos, que �carão ainda mais expostas quando 
ocorrer o corte raso dessas espécies de uso industrial. Essa anistia é muito 
diferente da reivindicação da agricultura familiar, que é a manutenção de 
espécies como maçã, uva e café, que possuem ciclo temporal muito mais longo; 
o conceito de topo de morro foi alterado, o que representa fragilização de APP.

risco, como encostas e áreas inclinadas entre 25° e 45° (Art. 11);

altamente poluente e danosa, em apicuns e salgados, áreas ecológicas 
fundamentais dos mangues (Art. 65).

RESERVA LEGAL

desmatadas até julho de 2008 em imóveis rurais até quatro módulos �scais. 
Como não assume o conceito de agricultura familiar, esse dispositivo permite 
um proprietário que possua duas ou mais propriedades de 4 módulos seja 
anistiado. Nessa anistia, serão dispensados de recuperar a RL, segundo o 
IPEA, um total de 4 milhões de imóveis, com uma área total de 135 milhões 
de hectares (Artigo 69). · Anistia 2: Possibilita que por meio de uma simples 
auto-declaração qualquer um seja desobrigado de recuperar a área de Reserva 
Legal, com a simples alegação (sem necessitar de meios de prova objetivos) que 
o desmatamento ocorreu numa época em que a legislação era diferente (§1°, 
Art. 70).

Anistia 3: Nos casos em que tenha que haver alguma recomposição, ela 
poderá ocorrer com 50% de espécies exóticas. Isso signi�ca que muitos poderão 
se regularizar fazendo plantios de dendê ou de eucalipto, desvirtuando 
totalmente o mecanismo (Inciso II, §3°, Art. 68);

Anistia 4: O proprietário que desmatou ilegalmente pode ainda compensar 
sua RL em Estado diferente onde ocorreu o desmatamento ilegal, condenando 
regiões inteiras (principalmente na região Sudeste e Sul) a se tornarem 
“desertos” de monocultivos (Inciso III, §6°, Art. 68).

Novas manifestações tomaram as ruas, sendo iniciado o movimento intitula-
do “VETA, DILMA” como uma forma de alerta para a presidenta sobre os problemas 
do PL, caso houvesse aprovação pela Câmara dos Deputados do texto oriundo do 
Senado Federal.

No entanto, no dia 25/04/2012, o deputado Paulo Piau apresentou relatório 
-
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rias ao texto elaboradas pelos senadores, e na mesma data, foi encaminhada a votação 
na Câmara dos Deputados.

Assim, em 25/04/2012, por 228 votos, foi rejeitado o Parecer 1.358/11 pro-

aprovado o Relatório produzido pelo deputado Piau, sendo esta a versão do Projeto de 

Frente ao ocorrido na Câmara e considerando que o Relatório Piau apresen-

do País, o movimento “VETA, DILMA” passou então a solicitar que a presidenta ve-
tasse não apenas alguns dispositivos do PL 1.876/99, mas toda a proposta encaminha-
da pela Câmara dos Deputados. A iniciativa passou a chamar-se “VETA TUDO, 
DIMA”.

Diversas manifestações passaram a ocorrer na internet e nas ruas, assim 
como alguns artistas se pronunciaram publicamente sobre a questão. 

Ainda assim, pouca visibilidade em relação à mobilização social foi dada 
pela grande mídia, havendo inclusive, situações em que se deu grande ênfase às opi-
niões de determinados representantes do setor do agronegócio favoráveis à aprovação 
do PL pela presidenta, sem mencionar os movimentos populares contrários ao mesmo.  

Em tal contexto, alguns questionamentos tomam assento:
O que seria necessário para que o processo de mobilização social passe a 

-
tão preparadas para associar determinadas questões como o respeito às causas socio-

fazer para que não haja desmotivação de participantes em movimentos ambientalistas 
e falta de monitoramento/vigilância das ações governamentais em relação às questões 
ambientais? De que maneira se pode institucionalizar o atendimento às demandas de 
popularização do conhecimento sobre estes e outros temas relevantes? De que forma 
pode-se aproveitar o processo de mobilização de pessoas por algum tema ou causa 

-
fundidade em debates socioambientais mais amplos?

As respostas não são simples, mas o estabelecimento de Políticas Públicas na 
área de Educação Ambiental crítica5 e de fortalecimento da participação popular, cer-
tamente poderão trazer apoio aos processos de mobilização social.

4. LIÇÕES APRENDIDAS DURANTE O PROCESSO

-
-

ensão e protestos por parte de organizações ambientalistas, estudantes, artistas, cientistas, 
etc., e momentos de total apatia, em que cessam os debates e toda a mobilização sobre o 

5 Conforme abordado por Paulo Freire em sua ampla literatura sobre o tema.
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tema, não havendo acompanhamento das ações dos políticos, da implementação das 
Leis, dos programas de fomento à adequação ambiental das propriedades, etc. 

Neste contexto, percebe-se a necessidade de Políticas Públicas voltadas a 
auxiliar a organização popular diante de acontecimentos nitidamente motivadores de 

exemplo), de modo a canalizar os esforços para que os interesses coletivos sejam de 
fato considerados pelos políticos e para que não haja desmotivação dos cidadãos en-
volvidos devido aos percalços do processo.

Também essencial, o estabelecimento de Políticas Públicas focadas na popu-
larização do conhecimento, buscando nutrir as discussões com informações idôneas e 

-
nião pública.

O debate sobre a implementação das normas se faz mais do que nunca perti-
nente, uma vez que um dos principais argumentos utilizados pelos setores ligados ao 
agronegócio, baseia-se no seguinte discurso: “se é difícil ou caro se adaptar às Leis 

dos recursos naturais e do desequilíbrio ambiental que tais posturas possam vir a cau-
sar, são repassados para toda a coletividade enquanto poucos lucram com o uso insus-
tentável de suas propriedades.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1. O histórico das alterações do Código Florestal brasileiro demonstra que 
o processo de participação popular oscila entre momentos de intensa mobili-
zação e períodos de total apatia.

5.2. Estes altos e baixos da participação popular sugerem a necessidade de 
Políticas Públicas de apoio à mobilização social.

5.3. O cumprimento das obrigações atribuídas a diversos setores da socieda-
de através da Lei 9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação Am-
biental, poderia representar avanços no sentido de prepara melhor a 
sociedade civil para acompanhar os processos de alterações nas Leis.

5.4. Uma maior atenção para a questão da implementação das normas am-
bientais no momento de seu estabelecimento poderia evitar que alguns textos 
legislativos considerados bons para o meio ambiente, fossem alterados de 

-
mento dos interesses da coletividade.


