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RESUMO 
O trabalho em questão versa sobre a evolução histórica do código florestal brasileiro, 
destacando, de forma sucinta, as principais questões que motivaram a sua evolução, bem 
como as discussões que permeiam sobre o código de 1965. No Brasil, dentre os instrumentos 
utilizados como meio de preservação dos recursos naturais, destacou-se a legislação 
ambiental, que, a princípio, surgiu como normas norteadoras com o intuito de manter o 
controle da coroa portuguesa no Brasil colônia, mas que, posteriormente, evoluíram até o 
estabelecimento do código florestal brasileiro. Baseado na evolução histórica e nos interesses, 
concluiu-se que, apesar do consenso entre os atores envolvidos em formular o código de 
1965, conciliar os interesses de desenvolvimento sustentável no país é um objetivo de difícil 
solução, em função das divergências de opiniões, que se sobrepõe aos interesses coletivos.  
 

PALAVRAS-CHAVES: Desenvolvimento sustentável, Código florestal, Legislação 
ambiental  
 

ABSTRACT 

This essay is about the historical development of the  Brazilian forest code, highlighting, in a 
concise form, the main issues that motivated its evolution, as well as the discussions that were 
discussed  on the code of 1965. In Brazil among the instruments used as a means of 
preservation of natural resources, we could emphasize the environmental legislation, which, 
in principle, appeared as guiding standards with the aim of maintaining control of the 
Portuguese crown in Brazil colony, but, subsequently, have evolved up to the establishment of 
The Brazilian forest code. Based on historical development and   interests involved, we 
concluded that, despite the consensus between the actors involved in formulating the code 
1965, reconciling the interests of sustainable development in the country is a goal of difficult 
solution, depending on the differences of opinions, which overrides the collective interests. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Durante muitos anos, com o intuito de promover a satisfação das suas necessidades, 

de gerar produtos e serviços para atender a seus anseios; o homem vem explorando o meio 

ambiente de forma indiscriminada. Esta exploração destacou-se, principalmente, com a 

sociedade industrial do século XX que, de acordo com Ennes (2008), além de ser uma 

sociedade influenciada pela cultura ocidental - caracterizada pela forma agressiva em 

controlar e dominar a natureza – foi uma época fortemente influenciada pelas mudanças 

ocasionadas pelo processo de modernização, como a urbanização e o desenvolvimento 

tecnológico. 

Atrelado ao propósito de crescimento urbano e desenvolvimento tecnológico, destaca-

se também, a concepção que o homem possuía quanto à disponibilidade de recursos naturais, 

que para ele eram ilimitados. Porém, no final do século XX, as sucessivas agressões ao meio 

ambiente e a sua consequente degradação, demonstraram que a forma de exploração em 

poucos anos poderiam provocar o esgotamento dos recursos naturais (ENNES, 2008). 

Esta degradação ao meio ambiente vem promovendo uma crise ambiental, na qual o 

planeta nitidamente demonstra a sua incapacidade em reagir à atuação do homem, reduzindo 

assim, a sua capacidade de regeneração. 

Na década de 1960, vários ambientalistas já previam esta crise. E por isso a partir da 

década de 1970, surgiram os primeiros estudos a respeito dos impactos ambientais, dando 

início a ações marcantes sobre a proteção do meio ambiente, a exemplo a criação do 

Greenpeace no Canadá e a Conferência sobre Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia, em 

1972 (PORTILHO, 2010). 

A partir desta década, muito foi discutido sobre os problemas ambientais e suas 

consequências no planeta. Surgindo assim, o conceito de “ambientalismo público”, que 

proporcionou à população o conhecimento e a percepção dos efeitos ambientais, fazendo com 

que reconhecesse a gravidade destes efeitos no planeta, gerando assim um novo contexto 

econômico, com clientes exigentes, que buscam não apenas produtos e serviços de qualidade, 



mas também um posicionamento ético e com adoções de políticas ecologicamente corretas 

por parte das empresas e órgãos públicos (PORTILHO, 2010). 

Assim, o meio ambiente tornou-se um importante tema no mundo e no Brasil, que 

hoje conta com a participação não apenas de ambientalistas e da comunidade acadêmica, mas 

também da sociedade - embora a participação desta ainda seja bastante tímida -, exigindo 

ações do poder público para restringir a degradação do meio ambiente no país.  

Considerando as questões ambientais no mundo e as consequentes degradações 

ambientais no país, pode-se considerar a importância da legislação ambiental no Brasil, como 

um instrumento necessário para a preservação do meio ambiente.  

 

2 CÓDIGO FLORESTAL  

 

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O CÓDIGO FLORESTAL NO BRASIL  

 

Apesar de estar em evidência nos últimos anos, em função do importante debate 

que vem acontecendo nos meios acadêmicos, políticos e econômicos, quanto à necessidade da 

sua revisão, as normas que regem as questões ambientais no Brasil não são recentes.   

De acordo com Sparovek et al. (2011), desde o Brasil colônia já existia regras 

para limitar a extração dos recursos naturais. No entanto, estas regras eram estabelecidas 

apenas para reduzir a ação dos indivíduos, quantos aos recursos naturais do Brasil e, assim 

proteger os interesses da coroa portuguesa, mantendo o seu domínio na exploração na colônia. 

Ou seja, o interesse em restringir a ação dos indivíduos não tinha o intuito de proteger e 

preservar a flora e fauna do Brasil, mas de manter o monopólio da coroa portuguesa na 

exploração dos recursos. E para quem desrespeitassem estas regras eram aplicadas severas 

punições, dentre elas a pena de morte. 

Neste período os recursos naturais eram considerados como um simples objeto 

que fazia parte do sistema produtivo, isto é, sua importância limitava-se ao valor que possuía 

no sistema produtivo.   

No Brasil, o primeiro código surgiu em 1934, editado através do Decreto Federal 

nº 23.793 no governo de Getúlio Vargas. De acordo com Ahrens (2003), a preocupação do 

governo em estabelecer normas relativas à preservação da flora surgiu mediante os 

desmatamentos ocasionados pela produção de café, bem como pela criação de gado no Vale 



do Paraíba e em outras regiões, que vinham promovendo os desmatamentos de florestas e a 

escassez dos recursos naturais.  

Segundo Medeiros (2005), outros fatores contribuíram para a edição do código 

florestal de 1934, dentre eles: movimentos relacionados à proteção ao meio ambiente que 

começavam a pressionar a atuação do poder público, bem como as propostas políticas, do 

governo Getúlio Vargas, com o intuito de promover a modernidade do país. Além disso, 

ressalta Medeiros (2005), a Constituição de 1934 foi a primeira a destacar, de forma 

incipiente, a proteção do meio ambiente como de responsabilidade do poder público.  

Dentre as diretrizes do Decreto nº 23.793/1934, destaca-se que: “Nenhum 

proprietário de terras cobertas de matas poderá abater mais de três quartas partes da vegetação 

existente [...]” (Decreto Federal 23.793/1934, Art. 23). Além disso, definiu o conceito de 

florestas protetoras, conforme previsto no Decreto Federal nº 23.793/1934, Art. 4º, que, 

apesar de similar ao conceito das áreas de preservação permanente (APP), não previa as 

distâncias a serem preservadas. 

A partir da década de 1960, com o surgimento e consolidação dos movimentos 

ambientalistas, a concepção da relação entre o homem e os recursos naturais – que até o 

período da sociedade industrial era baseado na ideia da inesgotabilidade dos recursos - 

começou a mudar e passou a ser considerado como um processo que gera, além de matérias-

primas, benefícios e melhorias para a qualidade de vida do homem. Fato este que promoveu o 

fortalecimento dos movimentos ambientais. Sendo a importância da relação homem e 

natureza consolidada, no Brasil, na década de 1980, através da Constituição Federal de 1988, 

a qual diz através do art. 225: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. (Constituição Federal, EMC nº 70 de 
29/03/2012, art. 225). 
 

A partir daí com a influência de movimentos ambientalistas e o crescimento do 

desmatamento no Brasil, em 1962 iniciaram os movimentos com o intuito de revisar o código 

florestal de 1934, com o intuito de adequá-lo à situação atual.  

Em 15 de setembro de 1965 foi editada a Lei Federal nº 4.771, a qual revogou o 

Decreto Federal nº 23.793/1934 e passou a legislar as normas relativas à preservação do meio 

ambiente em propriedades privadas. 

De acordo com Sparovek et al. (2011), o código florestal de 1965 aplica-se a 

propriedades privadas. Ou seja, o proprietário rural deve reservar parte da sua terra, 



destinando-a a manutenção da vegetação natural, sendo esta realizada, principalmente, através 

de dois estatutos: Áreas de Preservação Permanente (APP’s) e Reserva Legal (RL). Sendo 

que, os proprietários que não estiverem cumprindo as determinações previstas para as APP’s e 

RL, segundo o código (Lei 4.771), terão que recompor as áreas que foram desmatadas.  

O código florestal de 1965 definiu as áreas de preservação permanente (APP’s), 

estabelecendo suas distâncias; bem como estabeleceu os limites de Reserva Legal. Definindo 

50% de reserva legal para as florestas da Amazônia e 20% para as demais regiões do país, 

limitando assim, o uso do solo e a exploração da vegetação natural existentes na propriedade. 

Posteriormente estes limites foram alterados, chegando os limites da reserva legal a 80% de 

reserva legal para florestas da Amazônia, 35% para o Cerrado da Amazônia e 20% para as 

demais regiões do país. 

 

2.2 FATOS QUE DESENCADEARAM A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO               

FLORESTAL DE 1965  

 

A Lei Federal nº 4.771 de 1965 - que foi editada no período da ditadura - segundo 

a revista Em Discussão (2011), desde a época de sua publicação já apresentava dificuldades, 

quanto à sua aplicação. Sendo desde então revisada por várias medidas provisórias. E nos 

últimos anos vinha suscitando por uma nova revisão. Revisão esta, que está em destaque na 

mídia pela polêmica e contradições dos interesses envolvidos.  

Para fins de conhecimento e percepção das divergências, bem como das 

discursões e polêmicas quanto à revisão do código florestal de 1965, é importante relatar 

alguns fatos importantes ocorridos nos últimos anos. E para isso, remontaremos a década de 

1990. Década esta, considerada de extrema importância para o Brasil, pois marcou o início 

das discussões sobre as questões ambientais. Neste período ocorreu a Conferência Rio-92, 

importante evento organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que segundo Em 

Discussão (2011), promoveu uma maior conscientização no Brasil, quanto aos 

desmatamentos de suas florestas, tanto pela percepção da sociedade dos problemas 

ambientais, quanto pela pressão dos movimentos ambientalistas.  

Entre os anos de 1994 e 1995 foram registrados os maiores índices de 

desmatamentos na Amazônia, segundo dados do INPE, e, para conter este desmatamento, o 

governo de Fernando Henrique Cardoso promoveu a modificação da Lei 4.771/1965, através 

da Medida Provisória de nº 2.166, sendo esta medida alterada 67 vezes até o ano de 2001.    



Após este episódio surgiu em 1998 a Lei de Crimes ambientais nº 6.905, no 

intuito de punir as propriedades que estivessem em desacordo com as normas do código 

florestal de 1965. E em 22 de julho de 2008 o governo editou o Decreto nº 6.514, que além de 

regulamentar a Lei de Crimes ambientais, estabelecia sanções administrativas e penais 

imediatas. Exigindo ainda, a averbação das áreas de Reserva Legal, sendo que o não 

cumprimento desta impedia o proprietário rural de receber financiamentos; ficando ainda, 

sujeito ao pagamento de multas diárias.   

Com o intuito de resolver esta situação, que atormentava, principalmente, os 

ruralistas, que estavam a ponto de pagar pesadas multas por desmatamentos ocasionados antes 

de 22 de julho de 2008, bem como de adequar o código à situação atual; formou-se a partir de 

2009 uma Comissão especial na Câmara dos Deputados com o objetivo de elaborar um 

projeto de reformulação do código florestal. Segundo Em Discussão (2011), esta comissão foi 

composta quase que exclusivamente por ruralistas, portanto, não seria surpresa que a primeira 

proposta da reforma, apresentada pela Câmara dos deputados, fosse do interesse, 

principalmente, desta classe. 

Em 25 de maio de 2011, a Câmara dos Deputados, representada pelo relator Aldo 

Rebelo, apresentou e aprovou a proposta de revisão ao código florestal. Proposta esta muito 

criticada pelos ambientalistas e comunidade científica, os quais a consideravam um retrocesso 

na história do Brasil. Esta proposta foi encaminhada para o Senado Federal para análise, 

sendo revisada e aprovada uma nova versão para o código florestal em 06 de dezembro de 

2011.  Este texto também foi refutado por ambientalistas, pois embora tenha amenizado o 

texto aprovado pela Câmara, estava distante de ser uma proposta com objetivos de proteção 

ao meio ambiente, sendo uma proposta apenas para atender aos objetivos dos ruralistas. 

Após a aprovação do Senado, o texto de revisão do código florestal retornou para 

análise da Câmara dos deputados, sendo revisado e aprovada no dia 25 de abril de 2012. Este 

novo texto, dentre as mudanças previstas, previa a manutenção dos percentuais previstos para 

a Reserva Legal no código vigente (80% para florestas da Amazônia, 35% do Cerrado da 

Amazônia e 20% para as demais regiões). No entanto, havia a possibilidade de reduzir para 

50% a Reserva legal, desde que o Estado possuísse mais de 65% de terras protegidas e que 

uma Lei Estadual autorizasse esta redução. 

Quanto às APP’s (Áreas de Preservação Permanente), houve redução dos limites 

protegidos, ampliando as possibilidades de desmatamento. Entre estas reduções, ficou 

definido que a recomposição das faixas, considerando rios de 10 metros(m) de largura, seria 



de 15 m e não mais de 30 m. Quanto às multas previstas, de acordo com este projeto ficariam 

suspensas, desde que o proprietário recompôs-se toda a vegetação desmatada. 

Esta proposta, após aprovada pela Câmara dos Deputados, foi encaminhada para 

apreciação da presidenta Dilma Rousseff, que em 25 de maio de 2012 vetou parcialmente a 

proposta aprovada pela Câmara dos deputados.  

O novo código foi publicado, através da Lei 12.651/2012, tendo realizado doze 

vetos e trinta e duas alterações no texto da proposta aprovada pela Câmara dos deputados. 

Este texto foi encaminhado, novamente, para análise do Congresso. 

De acordo com a ministra Izabella Teixeira, em entrevista coletiva no dia 25 de 

maio de 2012, o veto parcial à proposta de revisão do código florestal teve como principais 

diretrizes: a recomposição do texto no Senado Federal, o respeito ao Congresso Nacional, a 

não concessão de anistia aos desmatadores, responsabilização de todos pela recomposição 

ambiental e a manutenção das APP’s e Reserva Legal. 

Por isso, foram mantidas as regras e limites para as APP’s e Reserva Legal, bem 

como, as regras paras nascentes, encostas, topos de morros, manguezais, entre outros. A 

principal novidade na Lei nº 12.651/2012 corresponde ao CAR (Cadastro Ambiental Rural), 

registro nacional obrigatório das propriedades rurais, que permitirá ao poder público controlar 

e gerir a utilização do uso e ocupação do solo.   

Quanto ao aspecto das multas previstas pelo Decreto nº 6.514 de 22/07/2008: 

[...] fica o governo autorizado a implantar programa para conversão da multa 
prevista no art. 50 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, destinado 
aos imóveis rurais, referente a autuações vinculadas a desmatamentos 
promovidos sem autorização ou licença, em data anterior a 22 de julho de 
2008 (Lei 12.651/2012, Art. 42). 
 

Apesar de não extinguir a responsabilidade dos proprietários, quanto às áreas 

desmatadas antes de 22 de julho de 2012, este artigo está sujeito a cair nas mesmas 

contradições que outros artigos do código de 1965. Isto porque sua eficiência dependerá 

muito de um controle e gestão efetiva do poder público, algo posto como difícil desde o 

código de 1965, ainda mais se considerar os interesses envolvidos.  

É importante destacar que após a publicação a Lei 12.651/2012, foi editada pela 

Medida Provisória 571/2012, que introduziu mais de 30 alterações a esta Lei, e 

posteriormente, foram editadas mais de 620 emendas a MP 571/2012 até o dia 05 de junho de 

2012, conforme publicado por Lima (2012). 

 

2.3 DISCUSSÕES ATUAIS 



 

Dentre as principais discussões relativas à revisão do código florestal, consiste na 

incorporação da concepção do desenvolvimento sustentável, através da conciliação das 

dimensões sociais, econômicas e ambientais e, assim contribuir para o desenvolvimento dos 

interesses do país, considerando a limitação dos recursos naturais. 

A questão é que conciliar estes interesses – sociais, econômicos e ambientais - não 

é tão simples, pois para isto deve-se promover a integração entre a conservação dos recursos 

naturais, defendido por ambientalistas e acadêmicos; e o desenvolvimento econômico, 

apoiado pelos ruralistas. Algo muito difícil se levar em conta que, desde o período colonial o 

Brasil vive em um sistema em que as grandes decisões políticas são determinadas por uma 

minoria, a qual detém o poder político e, por isso tem grande influência nas decisões do país. 

Assim, as questões que permeiam a reformulação do código florestal de 1965 e 

que vem sendo discutida desde as últimas décadas do século XX, são difíceis e contraditórias. 

De um lado estão os ruralistas que, de acordo com Sparovek et al. (2011), em suas propostas, 

defendem o desenvolvimento agropecuário com o argumento de que as limitações impostas 

pela legislação ambiental, bem como as restrições das áreas de preservação permanente e de 

reserva legal dificultam o desenvolvimento da agropecuária no Brasil. Argumento este que, 

segundo Abramovay (2010), é defendido pelo deputado Aldo Rebelo, relator da primeira 

proposta aprovada pela Câmara dos deputados. Segundo o deputado Rebelo, há uma 

conspiração: 

[...] congelar a fronteira agrícola, transformar o Código Florestal numa 
espécie de Código Tributário, para jogar nas costas da agricultura brasileira 
um custo que não pode ser jogado na Organização Mundial do Comércio 
[...].Acham que é preciso conter a expansão da fronteira agrícola do Brasil, 
ela se constitui numa ameaça aos nossos concorrentes lá fora. Guerra da 
soja, do algodão, do açúcar, da carne (REBELO, 2010, apud 
ABRAMOVAY, 2010, p. 105). 

 

Para os ruralistas, há a necessidade em expandir a produção agropecuária e, para 

isso, precisariam expandir suas propriedades. Porém, para eles, as restrições estabelecidas 

pelo código florestal, impossibilitam tal expansão.  

De outro lado está a comunidade acadêmica que, de acordo com a SBPC e ABC 

(2011), concordam com a importância da produção agrícola no desenvolvimento econômico 

do país, bem como a necessidade em reformular a legislação ambiental, adequando-a a 

situação atual do Brasil. Porém, defendem que esta revisão deve ser orientada à luz da ciência. 

Ou seja, que para a referida revisão: 



[...] considerem a multifuncionalidade das paisagens brasileiras, 
compatibilizando produção e conservação como sustentáculos de um modelo 
de desenvolvimento que garanta a sustentabilidade. Desta forma, será 
possível chegar a decisões pautadas por recomendações com base científica 
e que sejam consensuais entre produtores rurais, legisladores e a sociedade 
civil (SPBC; ABC, 2011, p. 16). 
 

Por fim, estão os ambientalistas, que defendem a revisão do código, pela sua 

dificuldade de execução e pelas lacunas existentes, as quais permitem um avanço do 

desmatamento, o que poderia provocar um desequilíbrio ecológico, inclusive prejudicando a 

produção da agropecuária (BARBA, 2011). Além disso, refutam o argumento dos ruralistas, 

quanto à expansão das terras agrícolas. Para os ambientalistas, assim como defende Sparovek 

et al. (2011), as terras já desmatadas para a produção agropecuária são suficientes para dobrar 

a produção agrícola do país. Por isso, para eles, este argumento é equivocado. 

Sparovek et al. (2011) considera que os argumentos utilizados pelos ruralistas, ou 

seja, a necessidade de expansão das terras para a produção agropecuária, bem como os limites 

impostos pela legislação ambiental não são justificativas plausíveis para revisar o código 

florestal. Para o autor: 

As supostas restrições impostas pela legislação ambiental ao 
desenvolvimento do setor agropecuário são utilizadas com frequência como 
justificativa para a necessidade de revisão do Código Florestal e dos critérios 
para a criação de unidades de conservação ou terras indígenas e reservas 
quilombolas (SPAROVEK et al., 2011, p. 118-119). 
 

De acordo com Sparovek et al. (2011), baseado no censo Agropecuário de 2006, 

existem 1,14 cabeças de boi por hectare. Isso indica uma subutilização das terras. Para o 

mesmo autor, se o proprietário rural investisse no desenvolvimento tecnológico da sua 

produção, o mínimo possível, isso poderia proporcionar uma melhor utilização das terras, 

aumento da qualidade da produção, redução da degradação do meio ambiente e o principal a 

propriedade rural teria mais terras disponíveis para a produção agrícola, promovendo assim, o 

crescimento econômico do país. Isto significa que não haveria necessidade de desmatar outras 

terras com o objetivo de aumentar a produção agrícola. 

Portanto, para Sparovek et al. (2011), os argumentos dos ruralistas não tem 

embasamento, porém são extremamente eficientes para ocultar os verdadeiros motivos, 

quanto ao desejo de expandir a produção agrícola. Para este autor, os motivos que justificam 

os desmatamentos por meio da produção agrícola são: 

Em algumas regiões, a falta de opções de desenvolvimento, a ausência de 
remuneração pela vn que excede a exigência legal, a frouxa fiscalização, a 
valorização imobiliária de terras desmatadas, a existência de mercado para 



produtos de desmatamento (carvão vegetal, madeira)[...] (SPAROVEK et al., 
2011, p. 122). 
 

Dentre as principais mudanças que provocaram discussões entre políticos, 

ambientalistas e acadêmicos, durante a tramitação no Congresso antes de ser enviado para 

apreciação pela presidenta Dilma Rousseff, destacam-se as definições quanto às APP’s (Áreas 

de Preservação Permanente), RL (Reserva Legal) e a anistia aos desmatadores. Nas propostas 

de reformulação do Congresso foi considerada a possibilidade da redução de áreas 

preservadas e de reserva legal, bem como a extinção de dívidas aos proprietários rurais que 

desmataram até 22 de julho de 2008. 

Muitos ambientalistas rebateram as propostas de revisão do código gerada pelo 

Congresso (Câmara dos deputados e Senado Federal), expondo que o texto proposto é um 

retrocesso na história do Brasil, desconsiderando tudo que já foi realizado até hoje.  

Em entrevista à revista Em Discussão, do Senado, a ex-senadora e ex-ministra do 

Meio Ambiente, Marina Silva, diz após a provação da proposta no Senado em 06/12/2012: “o 

texto é uma derrota para a legislação ambiental brasileira e atende apenas à bancada ruralista”. 

(REVISTA EM DISCUSSÃO, 2011, p. 11) 

Também em entrevista à revista Em Discussão, Raul do Valle, representante do 

Instituto Socioambiental, diz que o texto do Senado “é melhor que aquele que veio da 

Câmara, mas está muito aquém do que é necessário para a proteção de florestas e rios”. 

(REVISTA EM DISCUSSÃO, 2011, p. 11) 

Apesar de toda a discussão relativa à reformulação do código florestal, pode-se 

constatar que as mudanças ocorridas foram mínimas, comparadas ao código de 1965 e às 

necessidades urgentes de medidas protetivas à preservação do meio ambiente. Verifica-se que 

as alterações ocorridas beneficiaram, principalmente, a bancada ruralista em detrimento ao 

meio ambiente. Isto pode ser justificado, principalmente, pelos interesses envolvidos e pelo 

poder político dos proprietários rurais e grupos econômicos, que buscam atender seus 

interesses, mesmo que estes sejam contrários à conservação do meio ambiente. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No século XX, com as mudanças ocasionadas pela industrialização e os 

consequentes modos de produção e exploração dos recursos naturais, o homem percebeu que 

este modo de produção poderia ocasionar a médio e longo prazo a degradação do meio 



ambiente e consequentemente a escassez dos recursos naturais. A partir desta noção, surgiram 

os movimentos ambientais e ações para coibir a degradação do meio ambiente. 

Pressionado pelos movimentos ambientalistas, bem como pelos avanços 

industriais e receio de escassez de recursos, o governo brasileiro reconheceu sua 

responsabilidade e passou a consolidar ações voltadas à proteção do meio ambiente, criando o 

código florestal de 1934 e, posteriormente o código de 1965. 

Apesar das contradições e polêmicas envolvendo a revisão do código florestal de 

1965 é importante destacar que os principais atores envolvidos neste processo, os ruralistas, 

acadêmicos e ambientalistas – embora com posicionamentos diferentes - são favoráveis 

quanto à necessidade de reformular o código florestal. Isto, porque apesar de ter contribuído 

para reduzir e restringir a degradação do meio ambiente, a Lei nº 4.771/1965 apresenta falhas 

e dificuldades, quanto à sua aplicação, sendo uma delas a dificuldade em fiscalizar e controlar 

as áreas destinadas à preservação ou de reserva legal. Por isso, há um consenso quanto à 

necessidade de revisar o código florestal, adequando-o à situação atual do Brasil.  

Porém, nota-se que a atual proposta para a reformulação do código florestal foi 

construída para atender, principalmente, às necessidades dos proprietários rurais. Tanto que a 

Comissão Especial na Câmara dos Deputados, que aprovou a primeira proposta em 25 de 

maio de 2011, foi composta por ruralistas. Não houve o envolvimento dos ambientalistas e 

comunidade acadêmica. Iniciando a polêmica a partir daí, pois como revisar um código 

florestal com o intuito de gerar um desenvolvimento sustentável, sem a participação de 

ambientalistas e a comunidade acadêmica? Sem uma análise prévia das consequências desta 

revisão quanto aos aspectos sociais, econômicos e, principalmente, ambientais? 

Por fim, verifica-se que apesar do consenso entre os atores envolvidos em revisar 

o dito código, a conciliação dos ideais destes atores dificulta e prolonga a definição desta 

revisão. São inúmeros os fatores envolvidos neste processo, desde interesses sociais, 

econômicos, políticos e, por último, ambientais (destaco como sendo último, pois 

provavelmente foi o último aspecto considerado nas negociações da revisão do texto). Fatores 

estes, que impedem o tão sonhando desenvolvimento sustentável do país. Talvez seja algo que 

somente apresentará mudanças positivas, se os indivíduos mudarem seu conceito quanto ao 

desenvolvimento sustentável, hoje influenciado pela concepção capitalista, que anseia por um 

rápido crescimento econômico, sem se preocupar com o desenvolvimento, de fato, da 

qualidade de vida dos indivíduos e do equilíbrio ambiental. 

Talvez o ideal fosse que os indivíduos interiorizassem uma concepção de 

desenvolvimento sustentável, que, segundo Abramovay (2010), consiste no “[...] processo de 



ampliação permanente das liberdades substantivas dos indivíduos em condições que 

estimulem a manutenção e a regeneração dos serviços prestados pelos ecossistemas às 

sociedades humanas (ABRAMOVAY, 2010, p. 97)”. 

Considerando assim, o desenvolvimento como um processo de expansão da 

liberdade e das capacidades dos indivíduos de fazer escolhas. Este processo, segundo o autor, 

“[...] é o conteúdo da própria cooperação humana e a maneira como, no âmbito dessa 

cooperação, as sociedades optam por usar os ecossistemas de que 

dependem”(ABRAMOVAY, 2010, p. 97). 
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