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O que é o Código Florestal?
“Lei federal nº 4.771 editada em 1965 e ainda em vigor. Consagra o 
princípio de que os recursos �orestais devem ser utilizados respeitando-se o 
interesse comum de todos os habitantes do País. Cria duas formas 
importantes de conservação e de preservação das �orestas: as Áreas de 
Preservação Permanente (APPs) e a Reserva Legal (RL)“  

Fique por dentro do debate nacional  sobre o Código

1. O Novo Código Florestal, da maneira como foi aprovado pelo senado, 
coloca em risco a conservação da biodiversidade e a manuteção da qualidade 
da água de nossos rios, lagoas e nascentes

2. O projeto aprovado pelo senado altera a medição da calha dos rios, pas-
sando a considerar seus limites a partir do leito regular ao invés do leito mais 
cheio. Essa medida afeta drasticamente a proteção das matas ciliares que 
desempenham um função fundamental na conservação dos cursos de água 

3. Todas as Áreas de Proteção Permanente (APP) de beira de cursos d’água 
devem ter sua vegetação preservada e naquelas em que essa vegetação foi 
degradada elas devem ser integralmente restauradas. O Novo Código pro-
move a anistia dos proprietários que desmataram a vegetação nativa até 2008 

4. A Reserva Legal é uma área com vegetação nativa que cada propriedade 
deve manter conservada. Com a aprovação do Novo Código, as Áreas de 
Proteção Permanente serão consideradas no cálculo da Reserva Legal, 
embora elas apresentem funções ecológicas totalmente distintas

5. Topos de morros também são importantes para a estabilidade do terreno e 
minimização da erosão e deslizamentos, entretanto, se o Novo Código for 
aprovado a proteção desses ambientes será drasticamente reduzida

6. Para que Código Florestal defenda os interesses da coletividade, o mesmo 
precisa ser atualizado à luz da ciência e tecnologia

(Embasado no parecer de vários  professores da UFRN)

#manguefazadiferença

1. Os manguezais, em toda sua extensão, são “berçários” para muitas espécies 
de peixes e crustáceos com importância ecológica, econômica e social. A sua 
defesa é uma reivindicação dos pescadores artesanais. Existem hoje mais de 
500 mil pescadores no Brasil e, somados aos empregos indiretos, o setor 
abrange seguramente mais de 1 milhão de pessoas

2. O texto aprovado no Senado propõe a consolidação de ocupações 
irregulares ocorridas até 2008 em parte dos manguezais (os chamados 
apicuns) em todo o país. Consolida ocupações urbanas em áreas de 
manguezal e permite novas ocupações em mais 35% dessas áreas em 
manguezais no bioma Mata Atlântica e 10% na Amazônia, com o argumento 
de permitir a carcinicultura (criação de camarões). Essa atividade já é 
responsável por enormes passivos socioambientais no Nordeste do País

3. A alteração do Código Florestal compromete seriamente toda a legislação 
ambiental brasileira. Além dos sérios problemas que já vêm sendo 
denunciados por cientistas, ambientalistas, a exemplo da anistia e da redução 
da proteção em áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente –,  
queremos destacar que o projeto de lei aprovado no Senado atinge 
diretamente os ecossistemas costeiros e estuarinos, notadamente os 
manguezais brasileiros, em toda zona costeira do país  

4. A comunidade cientí�ca brasileira tem alertado para os perigos das 
mudanças no Código Florestal e para o comprometimento dos processos 
ecológicos essenciais protegidos pela Constituição Federal (artigo 225) 

5. Igualmente, não se pode desconsiderar a manifestação de mais de um 1,5 
milhão de cidadãos brasileiros que assinaram petição contrária às mudanças 
do Código Florestal, que foi encaminhada à Presidência da República

6. O Código Florestal precisa representar os interesses da coletividade, 
garantir a proteção da biodiversidade e dos rios brasileiros ao invés de apenas 
favorecer os interesses de grandes empresas e setores produtivos.

(http://www.manguefazadiferenca.org.br)
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