
 

 

 

RETROCESSOS DA NOVA LEI FLORESTAL 

Uma carta aberta da SBPC e da ABC para apoiar a analise do STF sobre as ADINs 

 

 

O Poder Executivo, por meio da Medida Provisória 571/2012, que complementa a Lei 

12.651/2012, aprovada no Congresso Nacional, instituiu o Novo Código Florestal brasileiro. 

Durante o processo de formulação desta lei no Congresso Nacional, a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) aportaram contribuições 

críticas para o debate, com fundamentações científicas, tecnológicas, econômicas, sociais e 

ambientais sólidas que poderiam ter sido usadas para se construir um Código Florestal mais 

inovador e atual, o que lamentavelmente não aconteceu. Os legisladores preferiram desconsiderar 

esse aporte científico qualificado, baseado em extensa compilação de centenas dos melhores 

trabalhos científicos feitos sobre o tema, e introduziram na lei dispositivos que ferem 

frontalmente o bom senso científico e comprometem o direito a um meio ambiente saudável e 

equilibrado para todos. No entendimento da SBPC e da ABC a discussão, pautada pela disputa 

“ambientalistas versus ruralistas”, perdeu o foco. Desde o início de nossos trabalhos, enfatizamos 

que as questões ambientais nunca comprometeram e não comprometem as questões agrícolas, 

muito pelo contrário, a agricultura depende de uma paisagem ambientalmente saudável. A 

agricultura sempre perdeu e perde por ausência de uma política agrícola no Brasil, que resulta em 

ausências de orientação técnica adequada, de infraestrutura pertinente para produção agrícola, 

de política de preços justos, de certificações de produção, etc. Mas, infelizmente, não houve 

acordo entre as partes. O balanço desse longo processo, na conclusão da lei publicada, foi 

negativo. Poucos ganhos e muitas perdas. Perdeu a sociedade brasileira com uma lei sem base 

cientifica, juridicamente confusa e indulgente. Perdeu o meio ambiente. Perdeu o setor agrícola 

brasileiro.  

 

No entanto, não podemos deixar de reconhecer que o processo de tramitação das 

alterações do Código Florestal no Congresso Nacional teve um aspecto positivo. A sociedade se 

envolveu com as atividades legislativas, acompanhando e se posicionando em relação às 

discussões no parlamento. A despeito deste fato extraordinário, os legisladores geraram uma lei 

de costas para os interesses do País, com a sociedade massivamente em desacordo.  

 

Alguns poucos retrocessos mais graves foram evitados com a intervenção do Poder 

Executivo no texto aprovado no Congresso, como o resgate dos princípios que regem a lei e que 

nortearão a sua aplicação, a redefinição do conceito de pousio e poucos outros.  

 

 

 



 

Entretanto alguns absurdos e retrocessos foram mantidos, como:  

 a redução de proteção de nascentes e cursos d’água e portanto de nossa água, ao: (i) 

considerar o leito mais alto dos rios na delimitação das APPs e não o leito regular; (ii) 

definir que as nascentes degradadas sejam recuperadas com 15 metros de matas (ao 

invés de 50m como na lei anterior); (3) recuperar apenas 5, 8, 15 ou 20 metros de 

matas ciliares, dependendo do tamanho da propriedades. Essas mudanças trarão 

enormes prejuízos na proteção e recuperação de toda a rede hidrográfica Brasileira, 

em particular nas planícies ripárias mais amplas, como as do Pantanal e da Amazônia, 

perdendo a proteção de milhares de quilômetros quadrados de várzeas, e, por 

conseguinte perdendo todos os valiosos serviços ambientais prestados por estas 

áreas ao bem estar humano;  

 a ampla anistia aos desmatamentos ilegais ocorridos tanto em Áreas de Preservação 

Permanentes(APPs) quanto em áreas de Reservas Legais (RL), além da legalização da 

intervenção ou supressão da vegetação nativa, mesmo que em caráter excepcional, 

comprometendo as funções ecológicas de ecossistemas nativos, como no caso de 

manguezais em áreas urbanas, que no texto do atual Código Florestal, podem dar 

lugar a obras habitacionais voltadas para populações de baixa renda, apesar de ser 

eticamente injustificável manter essas populações em áreas de risco ambiental;   

 o cômputo das APPs no cálculo da RL, resultando na redução de pelo menos 10% da 

cobertura vegetal nativa em paisagens agrícolas, o que leva à perda de uma série de 

serviços, como os de polinização de espécies agrícolas ou de controle biológico de 

pragas, que no fim resultam em prejuízos econômicos aos proprietários. 

 

Todos estes retrocessos foram efetivados com a justificativa de não prejudicar a produção 

agrícola brasileira. Porém permaneceram ocultos da sociedade brasileira fatos estarrecedores, 

como haver 2/3 ou mais da área agrícola ocupada por pastagens que se caracterizam pela baixa 

produtividade, e que, com os atuais indicadores de produção, dão prejuízo. Como pudemos alterar 

uma lei ambiental, que era considerada uma das melhores do mundo, com a justificativa de liberar 

novas áreas para produção agrícola, numa realidade na qual essa produção é dominada por uma 

atividade que dá prejuízo por falta de aplicação de tecnologias disponíveis?  

 

Todos estes argumentos foram exaustivamente apresentados para o legislativo e executivo, 

mas infelizmente foram apenas minimamente acatados, resultando assim em grande retrocesso 

da nossa legislação ambiental. Neste sentido, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e 

a Academia Brasileira da Ciência consideram que apenas o poder judiciário pode reverter esse 

quadro perverso onde poucos tem a ilusão de ganhar e a grande maioria é muito prejudicada, pois 

existem já com comprovação científica alternativas muito mais inovadoras e sustentáveis para 

esse processo.  

 



 

Da ampla análise cientifica feita, nossa conclusão é que o Código Florestal Brasileiro podia 

ter sido atualizado, mas à luz do conhecimento científico já disponível e não baseado no interesse 

estreito de alguns setores.  Precisamos sim construir uma lei de proteção da vegetação nativa 

fundamentada na ciência e na tecnologia bem como uma nova política agrícola brasileira, baseada 

também nas soluções ambientais, que permita que os proprietários rurais do Brasil produzam 

muito, com tecnologia, com uso do conhecimento científico, mas também com sustentabilidade 

ambiental, social e econômica. A agricultura do Brasil deveria se diferenciar por produzir com alta 

tecnologia, baixo impacto ambiental e numa paisagem de elevada diversidade natural. Só o Brasil 

e, em menor medida os países africanos, poderiam ter uma agricultura dentro desses parâmetros, 

que respondem a uma demanda mundial, sendo que o Brasil está muito à frente em potencial 

agrícola e ambiental para poder conquistar esse diferencial.  

 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciências se 

colocam à disposição do Poder Judiciário para colaborar com a inserção do conhecimento 

científico na avaliação das alterações feitas pelo legislativo nesse importante instrumento legal 

brasileiro, garantindo a necessária sinergia entre produção agrícola e sustentabilidade ambiental. 

 

São Paulo, 15 de outubro de 2015. 
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