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RESUMO
O presente trabalho, a analisa ambientalmente e sustentavelmente o Novo Código Florestal, lei 12651/2012 dentro
dos pensamentos de Aziz Ab`Saber e Jean Paul Metzger, onde estes mencionam sobre como era e o que mudou
dentro da Reserva Legal, APP’s, tais opiniões buscam regularizar a questão ambiental das propriedades rurais, para
controlar e fazer a conservação do meio ambiente, monitorando e realizando, planejamentos ambientais,
econômicos e combate ao desmatamento, que geraram benefícios econômicos com segurança jurídica para os
produtores rurais. Esta nova ferramenta, entende-se como o principal indutor e acelerador para a regularização de
no mínimo 5,2 milhões de propriedades rurais e a inclusão do C.A.R. (Cadastro Ambiental Rural) e o P.R.A.
(Programa de Regularização Ambiental).
Palavras-chave: ambiente, propriedades, conservação do meio ambiente.
ABSTRACT
The present work is analyzed environmentally and sustainably the New Forest Code, law 12651/2012 within the
thoughts of Aziz Ab`Saber and Jean Paul Metzger, where they mention about what was and what changed within
the Legal Reserve, APP's, such opinions Seek to regulate the environmental issue of rural properties, to control and
to make environmental conservation, monitoring and carrying out environmental, economic and anti-deforestation
planning, which have generated economic benefits with legal certainty for rural producers. This new tool is
understood as the main inductor and accelerator for the regularization of at least 5.2 million rural properties and
the inclusion of C.A.R. (Rural Environmental Registry) and P.R.A. (Environmental Regularization Program).
Keywords: Environment, property, environment conservation.

RESUMEN

El presente trabajo, la analiza ambientalmente y sostenidamente el Nuevo Código Forestal, ley 12651/2012 dentro
de los pensamientos de Aziz Ab`Saber y Jean Paul Metzger, donde estos mencionan sobre cómo era y lo que cambió
dentro de la Reserva Legal, APP's, tales opiniones Que buscan regularizar la cuestión ambiental de las propiedades
rurales, para controlar y hacer la conservación del medio ambiente, monitoreando y realizando, planeamientos
ambientales, económicos y combate a la deforestación, que generaron beneficios económicos con seguridad
jurídica para los productores rurales. Esta nueva herramienta, se entiende como el principal inductor y acelerador
para la regularización de por lo menos 5,2 millones de propiedades rurales y la inclusión del C.A.R. (Registro
Ambiental Rural) y el P.R.A. (Programa de Regularización Ambiental).
Palabras clave: ambiente, propiedades, conservación del medio ambiente.
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1. INTRODUÇÃO
O primeiro código florestal brasileiro foi criado no ano de 1935 e determinava a preservação de ¾ da mata nativa de
um imóvel rural. Trinta anos depois aconteceu a criação do código que esteve em vigor até os dias atuais, que
definia a proteção da Área de Preservação Permanente (APP) e a criação de uma reserva legal de 50% na Amazônia
e 20% no restante do país. Em 1999, começaram os primeiros debates no Congresso Nacional para a modificação do
código. O documento foi aprovado, em 17 de outubro de 2012. A presidente Dilma Rousseff aprovou a mudança de
32 artigos e vetou outros nove. No entanto, um artigo aprovado dizia que os estados deveriam estabelecer as faixas
de recomposição para proprietários que degradaram áreas de Preservação Permanente (APPs) foi vetado e agora à
sanção isenta as multas para quem recuperar as APPs. O artigo referente às Áreas Urbanas também passou por
alterações. O texto da Câmara permitia a urbanização das áreas de restinga e mangue desde que as funções
ecológicas das áreas naturais estivessem comprometidas. Com o veto, áreas de apicuns, salgados e zonas úmidas
continuam como APPs. Manguezais, também devem ser preservados.A recomposição de matas ciliares para
pequenas propriedades não irá variar de acordo com a largura do rio, mas sim de acordo com o tamanho da
propriedade.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho busca uma comparação entre as opiniões dos dois autores e pesquisadores citados acima
em captar de forma consciente, mencionar de forma sucinta o que pensam e suas opiniões sobre no novo código
florestal no Brasil, mencionar sobre o CAR (Cadastro Ambiental Rural), que é um instrumento deste, onde o
ministério do meio ambiente, investiu tecnologias de ponta para implantar o sistema, com imagens via satélite de
alta resolução (sendo integradas ao cadastro destes imóveis).
Este acesso será feito de forma segura aos proprietários, posseiros, órgãos públicos, sendo este obrigatório para
regularização destas.

3. METODOS
SEGUNDO AZIZ AB`SABER

No âmbito do gigante território nacional e da situação real em que se encontram, qualquer que fosse a tentativa de
mudança no “Código Florestal” teria que envolver o sentido mais amplo de um Código de Biodiversidades.
Enquanto o mundo inteiro trabalha para a diminuição radical de emissão de CO2, o projeto de reforma proposto na
Câmara Federal de revisão do Código Florestal defende um processo que significará uma onda de desmatamento e
emissões incontroláveis de gás carbônico, fato observado por muitos críticos em diversos trabalhos e entrevistas.

SEGUNDO JEAN PAUL METZGER
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Existem muitas dúvidas sobre qual foi o embasamento científico que permitiu definir os parâmetros e os critérios da
lei 4.771/65 de 15 de setembro de 1965, mais conhecida como Código Florestal. Dentre estas dúvidas, podemos
incluir:
i)

As larguras das Áreas de Preservação Permanente (APP);

ii)

A extensão das Reservas Legais (RL) nos diferentes biomas brasileiros;

iii)

A necessidade de se separar RL da APP, e de se manter RL com espécies nativas;

iv)

A possibilidade de se agrupar as RL de diferentes proprietários em fragmentos maiores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

RESERVA LEGAL: SUA FUNÇÃO PODE SER MANTIDA COM A INCORPORAÇÃO DAS APP OU COM O USO DE
ESPÉCIES EXÓTICAS?

Há fortes pressões para se flexibilizar o Código Florestal, no intuito principal de facilitar a expansão econômica e a
regularização de atividades agrícolas, e isso poderia ser obtido por duas formas:
i)

A inclusão das APP no cômputo das RL;

ii)

O uso de espécies de interesse econômico, em geral exóticas, numa parte destas reservas.

A inclusão das Áreas de Preservação Permanente da Reserva Legal já é prevista no Código Florestal, podendo
ocorrer para todas as propriedades em áreas florestadas da Amazônia Legal, ou quando APP e RL somam 50% ou
mais da propriedade nas demais regiões do Brasil ou 25% em propriedades pequenas, (30 ou 50 há).
As APP basicamente evitam a erosão de terrenos declivosos e a colmatagem dos rios, asseguram os recursos
hídricos, propiciam fluxo gênico, e prestam assim serviços ambientais capitais. Certamente essas áreas também
contribuem para a conservação da biodiversidade, porém considerá-las equivalentes às RL seria um grande erro.
Por se situarem justo adjacentes às áreas ripárias, em terrenos declivosos, ou ainda em restingas, tabuleiros,
chapadas, e em áreas elevadas (acima de 1.800 m de altitude), as APP apresentam embasamento geológico e
pedológico, clima e dinâmica hidro geomorfológica distintas daquelas situadas distantes dos rios, em terrenos
planos, mais longe das influências marinhas, ou em altitudes mais baixas. Em consequência disso, a composição de
espécies da flora e da fauna nativa varia quando se comparam áreas situadas dentro e fora das APP. Em termos de
conservação biológica, essas áreas se complementam, pois, são biologicamente distintas, e seria um grande erro
ecológico considerá-las como equivalentes. O que se discute, mais recentemente, é a ampliação desta flexibilização,
permitindo que até 50% da RL possa ser composta por espécies exóticas, como o dendê ou o Eucalipto. A principal
conclusão que esses pesquisadores chegaram é que o valor da cabruca depende do contexto no qual ela se
encontra. A ocorrência ou manutenção da fauna e flora nativa em cabrucas depende da existência de uma fonte de
espécie próxima relativamente extensa. Isso significa que em paisagens predominantemente florestais, poderiam
ser considerados como boas alternativas de uso sustentável de recursos naturais em parte da RL. No caso das
plantações de espécies de uso comercial, como o Eucalipto, a situação é distinta. Estudos promovidos no Rio
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Grande do Sul mostram que estas monoculturas podem conter parte da biota nativa, porém isso depende
fortemente do tipo de manejo da plantação, da manutenção da regeneração de espécies nativas, e da ligação das
áreas plantadas com fontes de espécies nativas próximas (Fonseca et al. 2009). Num dos mais completos estudos
sobre esses reflorestamentos feitos no país, no projeto Jarí (Amazônia), Barlow et al. (2007a, b) mostraram, baixa
similaridade de espécies entre florestas nativas.

OS ERROS DA REVISÃO DO CÓDIGO FLORESTAL

O primeiro grande erro na revisão do Código Florestal brasileiro – a favor de classes sociais privilegiadas – diz
respeito à chamada estadualização dos fatos ecológicos de seu território especifico. Seria preciso lembrar ao
honrado relator Aldo Rabelo, em matéria de questões ecológicas, espaciais e em futurologia – que atualmente na
Amazônia Brasileira predomina um verdadeiro exército paralelo de fazendeiros que em sua área de atuação tem
mais força do que governadores e prefeitos. Através de loteamentos ilegais, venda de glebas para incautos em
locais de difícil acesso, os quais ao fim de um certo tempo, são libertados para madeireiros. Já se poderia prever
que um dia os interessados em terras amazônicas iriam pressionar pela modificação do percentual a ser preservado
em cada uma das propriedades na Amazônia. Os relatores do Código Florestal, falam em que as áreas muito
desmatadas e degradadas poderiam ficar sujeitas a “ (re) florestamento” por espécies homogêneas pensando em
eucalipto e pinus, fato exclusivamente de interesse econômico empresarial, que não pretende preservar
biodiversidades. Mormente, em relação aos partidos que se dizem de esquerda e jamais poderiam fazer projetos
totalmente dirigidos para os interesses pessoais de latifundiários. Insistimos que em qualquer revisão do Código
Florestal vigente, se deve enfocar as diretrizes através das grandes regiões do Brasil, como a Amazônia, florestas
tropicais, e o Nordeste Seco, com seus diferentes tipos de caatingas. Tratam-se de duas regiões opostas em relação
à fisionomia e à ecologia, assim como suas condições socioambientais. Existem regiões como a Amazônia que
envolve conexões com nove estados do norte brasileiro. Em relação ao Brasil Tropical Atlântico os órgãos do
Governo Federal – IBAMA, IPHAN, FUNAI e INCRA.

5. CONCLUSÃO
O estudo das pesquisas atuais oferece forte sustentação para critérios e parâmetros definidos pelo Código Florestal,
sendo que em alguns casos haveria necessidade de expansão da área de conservação definida por esses critérios,
em particular na definição das Áreas de Preservação Permanente. A literatura científica levantada mostra ainda que
as recentes propostas de alteração deste Código, em particular alterando a extensão ou as regras de uso das
Reservas Legais, podem trazer graves prejuízos ao patrimônio biológico e genético brasileiro. Os dados aqui
apresentados, que retratam avanços recentes da ciência na área de ecologia e conservação, deveriam ser
considerados em qualquer discussão sobre modificação do Código Florestal, e na procura da melhor configuração
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de nossas paisagens, que permita maximizar os serviços ecossistêmicos e o potencial de conservação da
biodiversidade da biota nativa, sem prejudicar o desenvolvimento econômico nacional.
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