
HISTÓRICO 
 O País adotou políticas desenvolvimentistas que 

implicavam destruição dos recursos florestais. Estas 

políticas eram, no entanto, compatíveis com as principais 

formulações econômicas em vigência a cada época, as 

quais, por sua vez, não consideravam os recursos florestais 

como um elemento essencial nos modelos econômicos.  

 

 À medida que a destruição dos recursos florestais pudesse 

afetar o desenvolvimento econômico do País, os governos 

trataram de estabelecer políticas de comando e controle, as 

quais, em princípio, deveriam disciplinar o processo de 

desmatamento. 

Fonte: Bacha, O Uso de Recursos Florestais e as Políticas Econômicas Brasileiras - Uma Visão Histórica e 

Parcial de um Processo de Desenvolvimento, 2004. 



HISTÓRICO 
Brasil Colônia e Império 

1605 -  Regimento sobre o Pau-brasil  

 

 considerada a primeira legislação de proteção 

florestal brasileira; 

 

 exigência de expressa autorização real para o 

corte do pau-brasil, além de impor outras 

limitações à exploração dessa espécie arbórea. 



HISTÓRICO 
BRASIL COLÔNIA E IMPÉRIO 

1799 -  1° Regimento de Cortes de Madeiras 

 
 estabelecimento de rigorosas regras para a derrubada de 

árvores, além de outras restrições ali previstas. 

 

1802 – Primeiras Instruções  

 
 baixadas as primeiras instruções para se reflorestar a costa 

brasileira, já bastante devastada, por recomendação de 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

 





HISTÓRICO 
BRASIL COLÔNIA E IMPÉRIO 

A Coroa Portuguesa editou também diversas normas para 

manter o estoque florestal da então colônia brasileira.  

 

Além das regras, foram definidas severas penalidades, até 

mesmo a pena capital e o exílio, para aqueles que 

desrespeitassem as regras de utilização do solo e das 

florestas existentes no país.  

 

Estava em primeiro plano o aspecto econômico das florestas, 

mas, indiretamente, eram também leis de proteção ambiental.   

 



HISTÓRICO 
BRASIL COLÔNIA E IMPÉRIO 

José Bonifácio demonstrava conhecimento e 

preocupação com a questão e já alertava os 

governantes no sentido da necessidade de proteger 

os recursos naturais. 

 

Para ele a conservação das florestas estava 

diretamente ligada com a regulação do clima e 

manutenção da fertilidade do solo.  

 



HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1934 

 Primeiro Código Florestal Brasileiro - Decreto 23.793, de 

23 de janeiro de 1934. 

 

 Cenário da época: 

 
• população concentrada próxima à Capital da República, cidade do Rio 

de Janeiro, Estado da Guanabara; 

• cafeicultura nos morros do Vale do Paraíba, substituindo a vegetação 

nativa; 

• criação de gado de modo extensivo e com mínima técnica. 

• início da introdução de espécies de Eucaliptos em razão das atividades 

da Cia. Paulista de Estradas de Ferro; 

• atividade florestal fundamentada no extrativismo.  

• rápida exaustão dos estoques de Araucária nos estados do Paraná e 

Santa Catarina. 

 

 

 





HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1934 

 Diante deste cenário o Poder Público decide interceder, estabelecendo 

limites à utilização dos recursos florestais por meio da edição do 

primeiro Código Florestal; 

 

 Estabelece uma regulamentação do mercado madeireiro, autorizando-

se a subtração com restrições;  

 

 Representa importante diploma legal para a flexibilização de interesses 

individuais em prol de interesses públicos e coletivos. A apropriação 

privada dos recursos naturais começa a ser matéria atinente a todos.  

 

 Pela primeira vez as florestas foram reconhecidas como bem de 

interesse comum a todos os habitantes do país, e, por conseguinte, pela 

primeira vez a preocupação com o que se denomina atualmente função 

social da propriedade. 

 

 

 

 

 



HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1934 

Classifica as florestas em protetoras, remanescentes, modelo 

e de rendimento. 

 

 Florestas Protetoras:  

 

 preservação da vegetação nativa; 

 conservação do regime das águas; 

 conservação de espécies da fauna; 

 proteção contra erosão.  

 

Assemelham-se conceitualmente as Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), no entanto, o Decreto não estabelece as 

distâncias mínimas para a proteção dessas áreas. 

 

 

 

 



HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1934 

 Florestas Remanescentes: destinadas a alguma forma de 

proteção declarada pelo poder público, o que hoje 

corresponderiam às Unidades de Conservação.  

 

 Florestas modelo: florestas plantadas, constituídas apenas 

por uma ou por limitado número de espécies florestais 

nativas e exóticas.  

 

 Florestas de rendimento: as demais florestas, não 

enquadradas nos conceitos anteriores. 

   

 

 



HISTÓRICO 

CÓDIGO FLORESTAL DE 1934 

 Reserva Florestal: obrigatoriedade de um tipo de “reserva 

florestal” nas propriedades.  

 

 

Objetivo de assegurar o fornecimento de carvão e lenha, 

insumo energético de grande importância naquela época, 

permitindo a supressão em até três quartas partes da 

vegetação existente localizada nas propriedades rurais. 

 

 

 



HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

 Mecanismos criados pelo Código Florestal de 1934 foram 

pouco implementados:  

 O tipo de desenvolvimento adotado pelo País privilegiava o 

desenvolvimento de atividades industriais e urbanas, as quais 

implicavam certo desmatamento.  

 Para financiar essas atividades, o Estado adotou política cambial e fiscal 

que transferia parte da renda da agropecuária para as atividades 

industriais.  

 Manter a agropecuária expandindo era, dentro desta política 

desenvolvimentista, um elemento importante.  

 Isto explica por que o governo federal não alocou recursos para cumprir 

o que estava estabelecido no Código Florestal de 1934. 

Fonte: Bacha, O Uso de Recursos Florestais e as Políticas Econômicas Brasileiras - Uma Visão Histórica e Parcial de um 

Processo de Desenvolvimento, 2004. 

 



HISTÓRICO 

CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

 Mecanismos criados pelo Código Florestal de 1934 foram 

pouco implementados:  

 

Nas décadas de 40, 50 e 60 o principal modelo 

macroeconômico orientando as formulações de políticas 

macroeconômicas dividia a economia em cinco mercados 

(mercado de produtos, moeda, título, trabalho e divisas), e não 

considerava o papel dos recursos naturais. 

 
Fonte: Bacha, CJC, O Uso de Recursos Florestais e as Políticas Econômicas Brasileiras - Uma Visão Histórica e Parcial de 

um Processo de Desenvolvimento, 2004. 

 



HISTÓRICO 

CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

 A nova Lei aperfeiçoou alguns dos instrumentos da antiga 

lei e manteve seus pressupostos e objetivos:  

 

 evitar a ocupação em áreas frágeis (APP); 

 obrigar a conservação de um percentual mínimo da 

vegetação nativa (RL);  

 fomentar o reflorestamento e o uso racional das florestas; 

 limites ao direito de propriedade no que se refere ao uso e 

exploração do solo e das florestas (função social da 

propriedade); 

 Sanções (contravenção penal).  

 

 

 



HISTÓRICO 

CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

 

 Aumento de medidas de comando e controle do 

desmatamento, sem criação de estímulos econômicos à 

preservação de florestas nativas; 

 

 

 Criação do IBDF (1967), responsável pela execução da 

política florestal; 

 

 

 

 

 





HISTÓRICO 

CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

 Destaca-se a criação de 2 importantes 

institutos:  

 

Área de Preservação Permanente – APP 

(artigos 2º e 3º) 

 

Reserva Legal – RL (artigo 16). 

 

 
 



HISTÓRICO 

CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP 

 

 alterações e regulamentações ao longo do tempo: 

 

1986  

 Resolução CONAMA 4/85, institui parâmetros para 

delimitação das APPs de reservatórios, nascentes e 

veredas, topo de morro e linhas de cumeada, restinga e 

bordas de tabuleiro ou chapadas; 

 

 Lei 7511 altera as larguras das faixas correspondentes a 

APP de curso d'água.  

 

 



HISTÓRICO 

CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP 

 

 alterações e regulamentações ao longo do tempo: 

 

1989  

 Lei 7803 altera novamente as larguras das faixas 

correspondentes a APP de curso d'água. 

 
Importante destacar que esta lei fez uma modificação bastante 

significativa no artigo 2º, alínea a, determinando, a partir de então, que 

a faixa marginal dos cursos d’água fosse medida a partir do seu nível 

mais alto, isto é, a partir do seu leito maior sazonal. 

 

 

 





Tabela 1 – Alterações dos limites da APP de cursos d’água. 

  

  

LARGURA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

(em metros) 

  

Largura do curso 

d’água 

(em metros) 

Entre 15/09/65*  

e 

08/07/86** 

(a contar da faixa 

marginal  

do curso d’água) 

Entre 08/07/86**  

e 

20/07/89*** 

(a contar da faixa 

marginal  

Do curso d’água) 

De 20/07/89*** 

em diante 

(a contar do nível 

mais alto  

do curso d’água) 

até 10 5 30 30 

entre 10 e 50 

metade da largura do  

curso d’água 

  

50 50 

entre 50  e 100 
metade da largura do 

curso d´água 
100 

100 entre 100 e 150 
metade da largura do 

curso d´água 
150 

entre 150 e 200 
metade da largura do 

curso d´água 
150 

entre 200 e 600 
100 

Igual a largura do 

curso d’água 

200 

superior a 600 500 

 *  Data da publicação da Lei Federal nº 4771/1965 

 ** Data da publicação da Lei Federal nº 7511/1986 

***Data da publicação da Lei Federal nº 7803/1989 



Tabela 2. Alterações dos limites da APP ao redor de reservatórios artificiais. 

Uso e área da superfície  

do Reservatório 

Artificial 

  

LARGURA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

(em metros) 

  

Entre 15/09/65*  

e 

20/01/86** 

  

Entre 20/01/86**  

e 

20/03/2002*** 

(a contar do nível  mais alto) 

De 20/03/2002*** 

até 25/05/2012**** 

(a contar do nível máximo normal) 

Geração de energia elétrica 

área até 10 ha 

Sem delimitação 100 15 

Geração de energia elétrica 

área superior  

a 10 ha 

Sem delimitação 100 

Área urbana consolidada2 – 30 

Área rural – 100 

Abastecimento público  

área até 20 ha 

Sem delimitação 

Área urbana – 30 

Área rural – 50 

Área urbana consolidada2 – 30 

Área rural – 100 

Abastecimento público  

área superior 

a 20 ha 

Sem delimitação 

Área urbana - 30 

Área rural - 100  

Área urbana consolidada2 – 30 

Área rural - 100  

Outros usos 

área até 20 ha 

Sem delimitação 

Área urbana – 30  

Área rural - 50 

Área urbana consolidada2 – 30 

Área rural – 15 

Outros usos 

área superior  

a 20 ha 

Sem delimitação 

Área urbana – 30 

Área rural - 100 

Área urbana consolidada2 – 30 

Área rural – 100 

* Data da publicação da Lei  nº 4771/1965/** Data da publicação da Resolução CONAMA 004/1985/***Data da publicação da Resolução CONAMA 302/02/****Lei 12651/12 



Tabela 3. Alterações dos limites da APP ao redor de reservatórios 

naturais, lagos e lagoas. 

Área da superfície do  

Reservatório Natural 

  

LARGURA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

(em metros) 

  

  

Entre 15/09/65* 

e 

20/01/86** 

  

Entre 20/01/86**  

e 

20/03/2002*** 

(a contar do nível mais 

alto) 

De 20/03/2002*** 

até 25/05/2012**** 

(a contar do nível máximo normal) 

Até 20 ha 
Sem 

delimitação  

Área urbana – 30 

Área rural - 50 

Área urbana consolidada1 – 30 

Área rural - 50 

Acima de 20 ha 
Sem 

delimitação 

Área urbana – 30 

Área rural - 100 

Área urbana consolidada1 – 30 

Área rural - 100 

* Data da publicação da Lei  nº 4771/1965/** Data da publicação da Resolução CONAMA 004/1985/***Data da publicação da Resolução CONAMA 303/02/****Lei 12651/12 



Tabela 4 – APP de nascentes. 
 

APP 

  

LARGURA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

(em metros) 

  

Entre 15/09/65* e 

20/01/1986** 

  

Entre 20/01/86** e 

20/03/2002*** 

(faixa mínima) 

De 20/03/2002*** 

até 25/05/2012**** 

(raio mínimo) 

Nascente Sem delimitação 50 50 

 *  Data da publicação da Lei Federal nº 4771/1965 

 ** Data da publicação da Resolução CONAMA 004/1985 

*** Data da publicação da Resolução CONAMA 303/02 

****Lei Federal nº 12651/12 



Tabela 5 - APP de topo de morro, agrupamento de morros, 

linha de cumeada. 
 

* Data da publicação da Resolução CONAMA 004/1985.  

Em 20/03/2002 foi publicada a Resolução CONAMA 303/02, que manteve as mesmas 

delimitações de APP de topo de morro, agrupamento de morros e linha de cumeada descritas 

na Resolução CONAMA 004/1985 

** Lei Federal 12651/12 

APP 

  

ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE 

Antes de 20/1/86* 

  

De 20/1/86* até 

25/05/2012** 

Morro Sem delimitação Com delimitação 

Agrupamento de 

morros 
Sem delimitação Com delimitação 

Linha de cumeada Sem delimitação Com delimitação 



 

Tabela 6 -  APP de declividade 
 

* Data da publicação da Lei Federal nº 4771/1965 

APP 

  

ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE 

Antes de 

15/09/65 

De 15/09/65* 

em diante 

Declividade da 

encosta ou parte 

desta  

Inexistente Superior a 45º 



HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

RESERVA LEGAL - RL 

 

 alterações e regulamentações ao longo do tempo: 

 

1965 

 inicialmente não faz menção explícita a Reserva Legal; 

 

 determina um limite mínimo a ser mantido com cobertura 

arbórea nativa: 

 

• 50% da vegetação de cada propriedade na Amazônia; 

 

• 20% nas demais regiões do país; 

 

 

 

 



HISTÓRICO 

CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

RESERVA LEGAL - RL 

 

 alterações e regulamentações ao longo do tempo: 

 

1989 

 Lei 7.803 

 

• torna obrigatória a averbação da RL à margem da matricula 

do imóvel no registro de Imóveis competente; 

 

• estabelece Reserva Legal de 20% para as áreas de 

Cerrado.  

 

 

 

 

 





HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

EFICÁCIA  DA LEI 

 

As medidas não condiziam com outras adotadas pelo governo federal, tais 

como: 

 

• Estímulos econômicos (via crédito rural e política de garantia de preços) 

para a expansão da produção agropecuária na década de 70 e na primeira 

metade da década de 80. Isto explica o avanço da agropecuária em 

direção ao Centro-Oeste, o qual, necessariamente, implicou aceleração do 

desmatamento nesta região; 

 

• Os governos (federal, estaduais e municipais) ampliaram a malha 

rodoviária de 548 mil km em 1964 para 1.502 mil km em 1988, o que 

permitiu o acesso a áreas antes isoladas. 

 
Fonte: Bacha, CJC, O Uso de Recursos Florestais e as Políticas Econômicas Brasileiras - Uma Visão Histórica e Parcial de 

um Processo de Desenvolvimento, 2004. 

 

 

 



HISTÓRICO 

CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

EFICÁCIA DA LEI 
 

As medidas não condiziam com outras adotadas pelo governo federal, tais 

como: 

 

 O governo federal dava incentivos econômicos para projetos 

agropecuários na Amazônia e no Nordeste (por meio da SUDAM e 

SUDENE), projetos esses que implicavam desmatamentos; 

 

 Diversos conflitos surgiram entre a legislação florestal e outras 

legislações federais. Por exemplo, o estatuto da terra garantia a posse 

da terra àquele que lhe fizesse benfeitoria. Uma dessas benfeitorias era 

a limpeza da área, ou seja, o seu desmatamento. 

 
Fonte: Bacha, CJC O Uso de Recursos Florestais e as Políticas Econômicas Brasileiras - Uma Visão Histórica e Parcial de 

um Processo de Desenvolvimento, 2004. 

 

 

 





HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

ALTERAÇÕES DA LEI POR MEDIDAS PROVISÓRIAS  
 

DÉCADA DE 90 

 

 Expansão da fronteira agrícola em franco andamento; 

 

 Impacto da divulgação dos índices de desmatamento pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; 

 

1996 - MP 1511 

 

Governo FHC edita MP que inaugura a edição de uma série 

de medidas provisórias que alteram de forma significativa as 

disposições do Código Florestal sobre a Reserva Legal. 

 

 

 



HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

ALTERAÇÕES DA LEI POR MEDIDAS PROVISÓRIAS  

 

1996 - MP 1511 

 
 aumenta o percentual da Reserva Legal na Amazônia: de 50 para 80% 

da propriedade para as fitofisionomias florestais e de 20% para 35% 

para o Cerrado; 

 

 proíbe a conversão de áreas de floresta em áreas agrícolas nas 

propriedades rurais que possuam áreas já desmatadas, abandonadas 

ou subutilizadas, de acordo com a capacidade de suporte do solo nessa 

região.  

 

ARROCHO 
 



HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

ALTERAÇÕES DA LEI POR MEDIDAS PROVISÓRIAS  

 

1998 - MP 1736-31 

 

 cômputo da APP na área de RL; 

 

 estabelece que formas de compensação e recomposição da RL legal 

devem ser regulamentadas; 

 

 reduz o percentual da Reserva Legal no Cerrado Amazônico para vinte 

por cento (20%). 

 

FLEXIBILIZAÇÃO 



HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

ALTERAÇÕES DA LEI POR MEDIDAS PROVISÓRIAS  

 

2000 - MP 1956-50 

 Marco nas alterações do Código Florestal, modificou os artigos 1º, 4º, 

16 e 44; 

 Acresceu dispositivos à Lei 4.771/65, dos quais se destacam os 

conceitos de pequena propriedade rural ou posse rural familiar, APPs, 

Reserva Legal, utilidade pública e interesse social; 

 As APPs e a Reserva Legal passaram a ter uma conotação claramente 

preservacionista, considerando também os aspectos relativos à 

conservação da biodiversidade, e não somente à reserva de madeira e 

proteção do solo e dos recursos hídricos, como na origem das políticas 

florestais. 



HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

ALTERAÇÕES DA LEI POR MEDIDAS PROVISÓRIAS  

 

2000 - MP 1956-50 

 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP 
 
 Estabelece as excepcionalidades para a intervenção/supressão de 

vegetação em APP: 

 

• casos de utilidade pública e interesse social; 

• intervenção/ supressão eventual e de baixo impacto ambiental da 

vegetação a ser definido em regulamento. 

 



HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

ALTERAÇÕES DA LEI POR MEDIDAS PROVISÓRIAS  

 

2000 - MP 1956-50 

 

RESERVA LEGAL - RL 
 
 Amazônia Legal: mantém o percentual de 80% para Florestas e 

aumenta para 35% o percentual para Cerrado; 

 Mantém 20% para o Cerrado situado no restante do território nacional.  

 



HISTÓRICO 
CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

ALTERAÇÕES DA LEI POR MEDIDAS PROVISÓRIAS  

 

2000 - MP 1956-50 

 

RESERVA LEGAL - RL 
 
 Possibilidade de inclusão de APP no cômputo da Reserva Legal restrita 

à APP com vegetação nativa, baseados nos parâmetros de dimensões 

das propriedades e sua localização e desde que não haja conversão de 

novas áreas para usos alternativos do solo; 

 Regulamenta as formas de compensação e recomposição da Reserva 

Legal, agora prevista para todo o território nacional, sendo o instrumento  

criado para aquelas propriedades com extensão de vegetação inferior 

aos percentuais estabelecidos para cada região do país.  

 



HISTÓRICO 

CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

ALTERAÇÕES DA LEI POR MEDIDAS 

PROVISÓRIAS  

 

2001 - MP 2166-67 
 

Mantém as principais alterações e acréscimos 

dispostos na MP 1956-50/2000, compondo o texto 

do Código Florestal Brasileiro, até a revogação da 

Lei Federal 4771/65 pela Lei Federal 12651/12. 
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