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Jornalistas contam histórias. 

Normalmente, história é a narrativa de eventos do passado. 

O significado dos grandes temas de manejo e/ou preservação 

ambiental e algumas de suas importantes contraposições com os 

interesses do setor do agronegócio fazem do atual processo de 

debates e votação do Código Florestal Brasileiro uma das mais 

importantes “pautas” deste início de século.

E é uma oportunidade para que a imprensa possa contar a história 

do futuro: a equação do desenvolvimento sustentável tem um fator 

chave que é o geracional, ou seja, define-se pelo compromisso de 

garantir qualidade de vida agora e aos que viverão na Terra de-

pois de nós; de garantir a própria sobrevivência da espécie.

A história do futuro não começa a ser contada com o Código Flores-

tal nem termina nele, mas o debate político e sobretudo as decisões 

sobre tão vital política pública certamente são um marco para o 

agendamento prioritário das questões em torno do modelo de de-

senvolvimento e sociedade que queremos. E de forma muito concre-

ta, a indefinição da política é maléfica tanto aos negócios agrícolas 

quanto à presevação do meio ambiente. Pior para a preservação, 

que é negligenciada sempre que há vazio legal.

O Brasil e todas as demais nações do planeta convivem com a pre-

mência de fazer escolhas complexas e de impulsionar ações con-

cretas de mudança. Mas para todo o globo fará muita diferença a 

maneira como o Brasil decidir tratar suas florestas e demais recur-

sos naturais.

Assim, para o jornalismo do país, não se trata meramente de mais 

uma cobertura sobre um tema importante. 

Durante o período de 1 de abril a 15 de junho de 2011, a tramitação 

do Código Florestal (Projeto de Lei 1876/1999) na Câmara dos De-

O futuro sendo 
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putados desafiou a imprensa brasileira. E o desafio continua nos próximos 

atos envolvendo o Congresso, ao Presidência da República, os partidos e 

os vários setores sociais. 

•	 Década de 1990: Começam a tramitar os primeiros dos 36 projetos 
que, até hoje, tentaram flexibilizar o atual Código Florestal, pro-
mulgado em 1965.

•	 1986: Lei 7.511 amplia limites das APPs e passa a proibir a recuperação 
de áreas desmatadas de florestas com uso de espécies exóticas.

•	 1989: Lei 7.803 altera tamanho das APPs, cria reserva legal no Cerrado 
(20%) e obriga averbação em cartório de reservas legais.

•	 1998: Promulgada Lei de Crimes Ambientais 

•	 2001: MP 2166 amplia a reserva legal de 50% para 80% em áreas de 
floresta amazônica, ao mesmo tempo em que reduz para 35% nas áre-
as de cerrado da Amazônia Legal. Para as demais regiões e biomas, a 
reserva legal é reduzida para 20%

•	 2008: Decreto 6.514 regulamenta infrações da Lei de Crimes Ambien-
tais, estipulando multas e penalidades para proprietários que não têm 
a reserva legal devidamente registrada em cartório. Vigência é adiada 
por um ano (fato que se repete outras duas vezes).

•	 2009: Instalada na Câmara dos Deputados Comissão Especial para 
dar parecer ao PL nº 1.876, de 1999, e a dez outros projetos correlatos, 
sob a presidência do deputado Moacir Micheletto (PMDB-PR) e rela-
toria do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP). 

•	 Julho de 2010: Texto substitutivo, de autoria do deputado Aldo Re-
belo, é aprovado na Comissão Especial com 12 votos favoráveis e cin-
co contrários, e encaminhado para votação no Plenário da Câmara 
dos Deputados. 

•	 Março de 2011: o Presidente da Câmara dos Deputados, deputado 
Marco Maia (PT-RS), atendendo solicitação da Frente Parlamentar 
Ambientalista, institui a Câmara de Negociação das Mudanças no Có-
digo Florestal, de forma a buscar consenso para levar o texto do PL 
ao plenário.

•	 24 de maio de 2011: Sem acordo, projeto é votado e aprovado no ple-
nário da Câmara, para destravar pauta. A base de apoio do governo 
sai dividida deste processo.

•	 Junho de 2011: Decreto 7.497 prorroga por mais 180 dias (até 11 de de-
zembro) prazo para averbação em cartório de reserva legal, adiando 
aplicação de multas e penalidades. 

LINHA DO TEMPO DO CÓDIGO FLORESTAL 



Desafio técnico e compromisso com a 
ótica de sustentabilidadede

O Código Florestal é política pública crucial e por isso a imprensa 

é provocada a informar com qualidade: tecnicamente, com profun-

didade; éticamente, com independência e pluralidade; e com uma 

ótica de sustentabilidade (aqui significando sua própria co-reponsa-

bilidade para com o futuro).

A cobertura jornalística do Código coloca em evidência duas gran-

des responsabilidades sociais da imprensa:  

(I) a produção de informação com suficiente consistência para 

que o cidadão possa saber pensar sobre as grandes decisões 

que afetam sua vida, de sua espécie e das demais; e, 

•	 8 de novembro de 2011: Apresentado pelo relator, senador Luiz 
Henrique da Silveira (PMDB-SC), como sendo o resultado de um 
amplo consenso e como um importante avanço em relação à pro-
posta recebida da Câmara dos Deputados, o texto do Projeto de 
Lei é votado nas Comissões de Agricultura e de Ciência e Tecnolo-
gia do Senado Federal. Ambas as comissões aprovam o texto. 

•	 22 de novembro de 2011: Programada a votação do texto base e de 17 
emendas que ainda estão sem acordo na Comissão de Meio-Ambien-
te do Senado, presidida pelo senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). 
A relatoria é do senador Jorge Viana (PT-AC).

•	 23 de novembro de 2011: Se aprovado na CMA, o projeto pode ser 
votado no plenário do Senado. Se aprovado em plenário, retorna 
para a Câmara, para nova votação.

•	 Se aprovado pelo plenário da Câmara, o texto segue para sanção da 
presiden te Dilma Rousseff. Caso a presidente vete parcial ou totalmen-
te o texto, ele volta para o Congresso Nacional, que em até 30 dias 
deve realizar uma sessão conjunta (Câmara e Senado), para deci dir se 
aceita ou não o veto presidencial. Em tese, o veto pode ser derrubado. 
Porém, na prática, nesses casos os parlamentares costumam aceitar a 
versão vinda da Presidência da República e criam outro projeto de lei, 
para regulamentar a parte do texto original que havia sido vetada. 

•	 11 de dezembro de 2011: Fim do prazo para averbação das reservas 
legais em cartório – o que ajuda a explicar a urgência na tramitação 
do PL, pois a partir desta data poderão ser aplicadas multas e pena-
lidades aos proprietários rurais em situação irregular.

O CÓDIGO NA RETA FINAL

Urgência na tramitação

22 de junho de 2008, a 
data da edição do Decreto 
6.514/2008 – que determi-
na punições para crimes 
contra o meio ambiente – é 
a mesma definida no pro-
jeto de lei do Código Flo-
restal aprovado na Câma-
ra como data limite para 
regularização de ativida-
des agrossilvopastoris, de 
ecoturismo e de turismo 
rural existentes em APPs e 
reservas legais. O texto do 
PL define também a anistia 
para todos os que desma-
taram APPs e reservas le-
gais até aquela data. 

A pressa para aprovar e 
sancionar o Código Flores-
tal ainda em 2011 está vin-
culada à entrada em vigor 
do decreto de 2008 – adia-
da várias vezes e que ago-
ra está programada para 
11 de dezembro de 2011. A 
partir deste dia, quem não 
tiver averbado em cartório 
a licença estadual com os 
limites de reserva legal e 
APPs (e, se for o caso, com 
acordo para compensação 
de áreas desmatadas) – es-
tará sujeito a multas e pe-
nalidades. 



(II) a vigilância sobre os interesses de todos os setores, com especial 

olhar crítico sobre a atuação dos representantes políticos.

Com que esforços, com que eficácia, de que maneira e com que grau de 

profundidade nas abordagens os jornais trataram de traduzir aos seus 

leitores a importância dos temas e o próprio calor deste debate, que é ao 

mesmo tempo técnico e ideológico?

Para responder a estas perguntas – e com o objetivo de propiciar ele-

mentos que contribuam a uma cobertura jornalística ainda mais quali-

ficada sobre o debate em curso sobre o Código Florestal  e seus prin-

cipais temas (os quais certamente estarão em pauta por muito tempo) 

  – vem sendo desenvolvido o projeto “A reforma do Código Florestal na 

imprensa brasileira”, pela ANDI - Comunicação e Direitos, com apoio 

da CLUA - Climate and Land Use Alliance. 

Uma das ações do projeto é a realização de análise da cobertura jornalís-

tica sobre o processo de debates e votação do projeto de lei do Código 

Florestal na Câmara dos Deputados.

O resultado desta pesquisa – que considera o noticiário produzido por 

17 jornais impressos de todas as regiões do Brasil no período mencio-

nado (veja metodologia na próxima página) – é um convite a que jorna-

listas e meios de comunicação façam agora a investigação do futuro. 

E também a que os diversos atores sociais possam refletir sobre seus 

posicionamentos públicos. 



A investigação realizada pela ANDI analisa o noticiário sobre o projeto de 
lei do novo Código Florestal aprovado pela Câmara dos Deputados em 24 
de maio de 2011, publicadas em 17 jornais brasileiros entre 1º de abril e 15 de 
junho de 2011. 

O levantamento levou em consideração apenas os textos (reportagens, 
editoriais, entrevistas, artigos e colunas) que especificamente mencionaram 
o PL do novo Código Florestal relatado pelo deputado Aldo Rebelo (PCdoB 
– SP), tendo como fonte a busca por meio de palavras-chave previamente de-
finidas, em um banco eletrônico de notícias. No período mencionado, a pro-
posta de novo Código Florestal foi citada em 2.035 textos. Eles inicialmente 
foram classificados como sendo de:

•	 Alta incidência: mais de um parágrafo discutindo especificamente ques-
tões relativas ao Código

•	 Baixa incidência: menos de um parágrafo 

As notícias que trataram com mais profundidade sobre o tema (973) foram 
classificadas de acordo com um questionário construído em conjunto com es-
pecialistas, que se reuniram com a equipe da ANDI, em Brasília, no dia 31 de 
agosto de 2011.  

Os demais textos não foram analisados em detalhes – incluídos nesse recor-
te está o significativo conjunto de 130 cartas de leitores. Elas apresentavam teor 
preponderantemente contrário ao novo texto de Código Florestal e cobravam 
dos jornais maior aprofundamento ao lidar com as questões ambientais.

Para uma melhor compreensão do comportamento da imprensa em relação 
ao tema, o período de análise foi divido em três etapas de discussão:

•	 Pré-votação (01 de abril a 02 de maio) – período de discussões do rela-
tório do deputado Aldo Rebelo ao Projeto de Lei 1876/1999 (Novo Código 
Florestal) antes da aprovação da tramitação em regime de urgência.

* 213 textos analisados são deste período. 

•	 Votação (03 de maio a 26 de maio) – fase que vai da aprovação da alte-
ração do regime de tramitação do Projeto de Lei 1876/1999 (passa à apre-
ciação em caráter da urgência) até dois dias após a votação do projeto de 
lei pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 

* 528 textos analisados são deste período.

•	 Pós-votação (27 de maio a 15 de junho) – período de debates posterior à 
aprovação do texto na Câmara dos Deputados. 

* 232  textos analisados são deste período.

PARA ENTENDER A PESQUISA

METODOLOGIA
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No âmbito destes três períodos, ficam evidentes quatro momentos que 
contaram com maior quantidade de matérias. O primeiro (06/04) coincidiu com 
um protesto organizado em Brasília por representantes do agronegócio, pedin-
do a aprovação do projeto . O segundo e o terceiro referem-se às tentativas de 
levar a votação do novo documento ao Plenário, adiadas na busca por acordos 
políticos. Já o quarto pico – quanto a cobertura atinge seu auge – ocorreu no 
momento mesmo da votação. 

Em nenhum instante a ação da sociedade civil e/ou ambientalistas mobili-
zou algum pico especial de atenção.

Gráfico 01 – Ondas de informação por período
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Os Jornais 
Os 17 jornais que integram a pesquisa foram selecionados segundo critérios que 
buscavam garantir uma boa representatividade das diversas regiões do país. A 
pesquisa também se limitou a investigar veículos dotados de versões eletrôni-
cas de suas edições impressas, cadastradas no ano de 2011 na base de dados 
utilizada (empauta.com), o que restringiu a inclusão de diários tradicionalmente 
monitorados pela ANDI, como é o caso dos jornais da Bahia. 

Deles, cinco são considerados de abrangência nacional e foram responsáveis 
por nada menos que 44,1% de todo o material relevante para a análise. Os 12 
jornais de caráter regional somaram 55,9% dos textos.  

Veja mais sobre a metodologia de pesquisa na página 54.

Tabela 1 - Veículos pesquisados 

Abrangência nacional 44,1% dos textos analisados
  O Globo/RJ 10,7

  O Estado de S.Paulo/SP 9,9

  Correio Braziliense/DF 9,8

  Folha de S.Paulo/SP 8,8

  Valor Econômico/SP 4,9
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Abrangência regional 55,9 % dos textos analisados
  Correio do Estado/MS 10,7

  Gazeta do Povo/PR 7,5

  Zero Hora/RS 6,6

  Estado de Minas/MG 6,4

  Diário de Pernambuco/PE 6,1

  Diário de Cuiabá/MT 5,7

  O Povo/CE 3,7

  O Rio Branco/AC 3,4

  A Crítica/AM 2,5

  Diário de Natal/RN 1,7

  A Gazeta/ES 1,6

  O Liberal/PA 0,1

Tabela 1 - Veículos pesquisados (continuação) 



*PORTO, Mauro. A mídia e a avaliação das políticas públicas sociais. In: CANELA, G. e VIVARTA, V. 
(orgs.) Políticas Públicas Sociais e os Desafios para o Jornalismo. São Paulo: ANDI e Cortez, 2008.

1.  O Ambiente da Política e a Política Ambiental 
A análise elaborada pela ANDI do conjunto de 17 jornais evidencia 

que a cobertura estabeleceu dois campos complementares: 

•	 O Ambiente Político.
•	 A Política Ambiental.

Os principais temas abordados na cobertura permitem ver com clare-

za estes dois pólos de atenção. 

De um lado estavam, por exemplo, as tensões no Congresso Nacio-

nal entre governo e oposição (mesmo em tema que dividiu os partidos), 

as distintas posições do Poder Executivo, as dificuldades da presidente 

Dilma Rousseff em alinhar sua própria base de apoio, e ainda episódios 

como a queda do ministro Palocci (de curta duração e muito impacto 

para o governo) e o assassinato de agricultores na Amazônia (que teve 

forte influência em seu momento). 

Também neste campo está toda a dinâmica de uso político de artifí-

cios regimentais durante o processo de tramitação do PL. Estes diversos 

elementos constituem o que chamamos de Ambiente Político.

De outro lado, estavam todas as grandes temáticas que compõem 

diretamente a Política Ambiental proposta pelo Código Florestal e 

alguns aspectos correlatos – reservas legais, desmatamento, regulari-

zação e recomposição de áreas desmatadas (com ênfase para áreas 

de proteção, como as matas de beiras de rios e topos de morros e 

encostas), recursos hídricos, mudanças climáticas, agricultura familiar, 

agronegócios, política fundiária e violência no campo (aqui como tema 

de debate, diferenciado do episódio do assassinato de agricultores 

que impactou o ambiente político). 

Também neste âmbito da Política Ambiental estão as diferenças 

técnicas e ideológicas entre as posições dos atores da produção agrí-

cola e da defesa ambiental (sejam estes atores parlamentares ou de 

outros setores).

A maior parte das tabelas e gráficos a seguir – e das análises neles ba-

seadas – trabalham segundo estes dois grandes agrupamentos temáticos.

CONCLUSÕES

De que política  
estamos falando?

É importante estabele-
cer uma distinção entre 
o campo da política (poli-
tics), definido em termos 
do marco institucional 
no qual as decisões são 
tomadas (especialmente 
nas esferas dos poderes 
Executivo, Legislativo e 
Judiciário), e as políticas 
públicas (policies) que en-
volvem não só decisões, 
mas também diversas 
ações, instituições e pro-
gramas de natureza con-
tínua e estratégica para 
a implementação das de-
cisões políticas em uma 
determinada área (eco-
nomia, segurança pública, 
meio ambiente, saúde, 
educação, direitos huma-
nos etc).*

Segundo a metodologia 
utilizada pela ANDI, foram 
classificadas na categoria 
“Embate Político” as maté-
rias cujo enfoque principal 
estava centrado em opini-
ões de partidos políticos, 
grupos e/ou congressistas 
baseadas em uma perspec-
tiva mais generalista, sem 
identificação clara com po-
sicionamentos de ambien-
talistas ou ruralistas.
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Tabela 2 – Tema Principal das notícias sobre Ambiente Político

Tema Principal N
% em relação ao total de matérias 

sobre Ambiente Político
(60,12% = 585 textos)

% em relação 
ao total de 973 

matérias

Ambiente 
Político

Embate político entre governo e 
oposição / governo e aliados 374 63,93% 38,44%

Tramitação 188 32,14% 19,32%

Acontecimentos  
políticos específicos 23 3,93% 2,36%

Total 585 100% 60,12%

Tabela 3 – Tema Principal das notícias sobre  
Política Ambiental (versão resumida)*

Tema Principal N
% em relação ao total de matérias 

sobre a Política Ambiental 
(39,88% = 388 textos)

% em relação 
ao total de 973 

matérias

Política 
Ambiental

As mudanças no código 122 31,44% 12,54%

Disputa de visões entre  
produtores rurais e ambientalistas 91 23,45% 9,35%

Implicações do novo código 91 23,45% 9,35%

Recursos naturais 46 11,86% 4,73%

Atividades rurais 25 6,44% 2,57%

Outros 13 3,35% 1,34%

Total 388 100% 39,88%

*A tabela com o detalhamento destes temas está na página 19.

A política florestal entrou em debate, 
mesmo sob a névoa da política dos poderes

O panorama geral detectado nesta análise revela que:

•	 Dos jornais analisados, os cinco de abrangência nacional (Correio 

Braziliense, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo e Va-

lor Econômico) foram responsáveis por 44,1% dos textos publica-

dos e, de maneira geral, superam nitidamente os demais também 

em qualidade de cobertura.  

•	 Do ponto de vista quantitativo, a imprensa deu maior atenção 

ao Ambiente Político do que à Política Ambiental: como Tema 
Principal (“tema de frente”), as questões mais diretamente asso-

ciadas ao embate político representaram, ao longo da cobertura, 

60% de todos os textos publicados. 

•	 O Ambiente Político, portanto, deu o tom da cobertura.

O Congresso Nacional é 
o “território” de batalha e 
oferece atrações de sobra: 
o tema rompe as fronteiras 
partidárias e há influência 
do agronegócio para além 
da chamada “bancada ru-
ralista”; não há alinhamen-
to entre parlamentares 
do PT e da “base aliada”; 
mudanças no relatório tor-
nam o “novo Código” ain-
da mais distante daquele 
desejado pelo Executivo, 
também dividido.
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•	 A diferença foi ainda maior na fase de votação: dos 528 textos pu-

blicados nessa etapa, aqueles de teor preponderantemente político 

chegaram a um pico de 68,6%, contra 31,4% dos que tinham em 

destaque temas relacionados diretamente à Política Ambiental. Foi 

o “período quente” da cobertura.

Tabela 4 – Tema Principal das notícias, segundo  
etapas da discussão na Câmara dos Deputados 

Tema Principal 

Etapas da Discussão
Total

Pré - Votação Votação Pós - Votação

 % % % %

Ambiente Político 49,30% 68,56% 50,86% 60,12%

Embate político entre governo e  
oposição / governo e aliados 35,21% 42,8% 31,5% 38,4%

Votação / tramitação do novo código 14,08% 22,9% 15,9% 19,3%

Acontecimentos políticos específicos 2,8% 3,4% 2,4%

Política Ambiental 50,70% 31,44% 49,14% 39,88%

As mudanças no código 11,27% 11,74% 15,52% 12,54%

Disputa de visões entre produtores rurais 
e ambientalistas 20,19% 6,25% 6,47% 9,35%

Implicações do novo código 9,86% 7,39% 13,36% 9,35%

Recursos naturais 5,16% 3,60% 6,90% 4,73%

Atividades rurais 3,76% 1,89% 3,02% 2,57%

Outros 0,47% 0,57% 3,88% 1,34%

Total 100% 100% 100% 100%

A Política Ambiental

•	 As questões de Política Ambiental  apareceram como Tema Prin-
cipal em menor quantidade, mas ainda significativa (40% do to-

tal). Vale registrar o equilíbrio alcançado nas fases de pré-votação 

(50,7%) e no material de repercussão ou pós votação (49,1%).

•	 Mesmo com menor quantidade de textos (31%), na fase de votação 

o projeto de lei em debate e seus temas polêmicos tiveram uma pre-

sença bastante incisiva e com razoável profundidade em sua aborda-

gem jornalística. 

•	 Se é certo que, enquanto Tema Principal (“tema de frente”), os jor-

nais deram maior quantidade de espaço aos aspectos do Ambiente 
Político, por outro lado os assuntos diretamente relacionados à Po-
lítica Ambiental mantiveram-se relativamente bem posicionados no 

noticiário, no papel de Tema de Apoio (“tema coadjuvante”). 

Vale ver o quadro da pági-
na seguinte, pois do ponto 
de vista da metodologia de 
classificação adotada pela 
ANDI, tanto os Temas Prin-
cipais como os Temas de 
Apoio são elementos im-
portantes no processo de 
construção da notícia. Isto 
porque a categoria “Tema 
de Apoio” pode identificar 
desde uma menção/cita-
ção até vários parágrafos 
sobre uma determinada 
questão, dependendo do 
texto analisado.
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•	 Na fase de votação, por exemplo, a Política Ambiental encontra 

significativo espaço de exposição e argumentação no noticiário 

como Tema de Apoio (57%).

Tabela 5 – Ambiente Político e Política Ambiental:  
distribuição da cobertura enquanto Tema Principal ou Tema de Apoio

Tema Principal Tema de Apoio*

% %

Ambiente Político 60,12% 47,58%

Embate político entre governo  
e oposição / governo e aliados 38,44% 20,86%

Votação / tramitação do  
novo código 19,32% 30,94%

Acontecimentos políticos  
específicos 2,36% 0,82%

Política Ambiental 39,88% 56,53%

As mudanças no código 12,54% 18,71%

Disputa de visões entre produtores 
rurais e ambientalistas 9,35% 27,34%

Implicações do novo código 9,35% 17,06%

Recursos naturais 4,73% 14,7%

Atividades rurais 2,57% 3,29%

Outros 1,34% 1,54%

Total 100% –

* O Tema de Apoio permite marcação múltipla, por isto a soma dos percentuais é superior a 100%.

Qualidade da Notícia

•	 Do ponto de vista qualitativo – observados aspectos como a per-

cepção adequada dos temas mais relevantes, a diversidade de 

fontes de informações e de opiniões consultadas, o uso de da-

dos estatísticos, a comparação entre legislações e vários outros 

fatores –, pode-se atestar que os jornais trataram de dar boa con-

textualização e razoável profundidade à cobertura. Isto se deu 

sobretudo nos diários de abrangência nacional, com destaques, 

em um ou outro ponto, entre os veículos regionais. 

•	 A tonalidade dos textos inclina-se para posições de questionamento 

ao conteúdo do Código como apresentado pelo relator Aldo Rebe-

lo – e que, para muitos dos ambientalistas, foi “ainda piorado” antes 

da votação final na Câmara.

•	 Os editoriais publicados refletem também uma busca dinâmica de 

equilíbrio. De maneira geral, acompanharam a linha de posiciona-

mento preponderante no total de notícias: 

Tema Principal e  
Tema de Apoio

De acordo com a me-
todologia adotada pela 
ANDI, um tema é definido 
como o principal assunto 
de uma notícia sempre 
que ocupe o maior espa-
ço no texto em compara-
ção aos demais aspectos 
discutidos. Para cada ma-
téria é obrigatoriamente 
escolhido um único Tema 
Principal. 

Já a categoria Tema de 
Apoio abrange todos os 
demais assuntos presen-
tes na notícia, para além 
do Tema Principal. Nesse 
caso, os pesquisadores são 
orientados a identificar to-
dos os Temas de Apoio re-
presentados no texto, sen-
do que a variável permite 
mais de uma marcação. 

Enquanto o Tema Princi-
pal permite mensurar as 
agendas privilegiadas pela 
imprensa, os Temas de 
Apoio evidenciam quais 
aspectos foram tratados 
transversalmente, como 
agendas secundárias.
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 » Razoável equilíbrio na visibilização de opiniões distintas,

 » Olhar crítico diante da possibilidade que a proposta do novo 

Código possa ameaçar a consolidação de avanços rumo ao 

“desenvolvimento sustentável”, e 

 » A maior parte dos textos pendendo para posições de questio-

namento ao “novo Código”.

O risco de relativizar conceitos
Nesse mesmo contexto, merece reflexão um aspecto negativo, e muito 

relevante, da cobertura: o que, diz respeito a uma possível “relativização” 

do conceito (e do compromisso) de “sustentabilidade”. Na busca de equi-

líbrio entre opiniões e fontes, os jornais de alguma maneira aceitaram 

a hipótese de que o Código deveria ser fruto de um acordo equânime 

entre – digamos, de forma simplificada – os interesses do agronegócio e 

do movimento ambientalista. Ou seja, ao ouvir  as várias partes e mesmo 

registrando que as principais opiniões técnicas posicionavam-se contra o 

Código, em vários momentos as redações deixaram de ressaltar  “susten-

tabilidade” como “interesse superior” da política em debate – e tampou-

co fizeram a defesa desse princípio.

A própria estrutura do projeto de lei favoreceu esta postura da im-

prensa: o texto aprovado na Câmara dos Deputados não define um obje-

tivo para o Código (o de “zelar pela preservação dos recursos naturais”, 

por exemplo). Se o fizesse, os interesses do agronegócio (e de todos os 

brasileiros) pela produção de alimentos e riqueza seriam abordados não 

como “contraposição” ao Código, mas como importante aspecto com-

plementar, a ser contemplado com políticas de estímulo à inovação tec-

nológica, de compensação ao desmatamento, etc. 

A névoa estabelecida pelo excesso de noticiário sobre o “ambiente 

político” e este equilíbrio de posições transformado em “neutralidade” 

acabaram obscurecendo portanto, o que seria o “interesse superior” do 

projeto de lei e dos debates em torno dele.

A falta de uma posição mais nítida por parte dos jornais sobre a ques-

tão da “sustentabilidade” tende a estabelecer falsos embates – correndo 

o risco de desenhar uma imagem estereotipada tanto dos ambientalistas 

(santos ou radicais) quanto dos ruralistas (injustiçados quando responsa-

bilizados pelo desmatamento, “logo eles que trazem comida à mesa”; ou, 

inescrupulosos em sua ganância). Tais generalizações não servem ao de-

Atividades Rurais

Nas tabelas 3, 4 e 5, vale 
ressaltar que a metodo-
logia utilizada pela ANDI 
classificou no item “Ati-
vidades rurais” os textos 
em que se destacaram as 
posições do setor agríco-
la, excluindo apenas os 
pequenos agricultores e 
agricultores familiares, ta-
bulados em outro grupo.
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bate democrático nem à verdade do que ocorre no espaço público. Há, por certo, 

uma significativa quantidade de grandes empresas agrícolas dando exemplos de 

adequada postura ambiental; da mesma forma, são mais atuantes os grupos am-

bientalistas que nem de longe pretendem propor obstáculos ao desenvolvimento 

do setor agrícola. 

Prejudica também a qualidade deste debate o fato de os grupos agrícolas 

mais ambientalmente responsáveis preferirem o silêncio – possivelmente para 

não atritar o próprio setor,  e sobretudo para não conflitar com as empresas que 

tem na pecuária seu principal negócio – as quais, de maneira geral, detém muito 

maior responsabilidade pelo desmatamento.

Gráfico 2 – Tema Principal: distribuição das notícias sobre  
Ambiente Político e Política Ambiental ao longo da linha do tempo
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Gráfico 3 – Temas de Apoio: distribuição das notícias sobre  
Ambiente Político e Política Ambiental ao longo da linha do tempo 
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Os Desafios à Frente

•	 Não é difícil concluir que, de maneira geral, boa parte dos diários 

analisados soube apresentar, contextualizar e debater o Código 

Florestal em suas principais e mais polêmicas questões. Algumas 

vezes isto foi feito com boa profundidade e equilíbrio técnico. 

•	 A “ótica da sustentabilidade” não foi bem desenvolvida (e muito 

menos “defendida”), e é essencial ao exercício da responsabilida-

de social do jornalismo diante de questões, digamos, inegociáveis. 

A “sustentabilidade” é tão inegociável (não sujeita a relativizações) 

quanto são “democracia”, “direitos humanos” e “liberdade de im-

prensa” – e diante destas questões as redações brasileiras jamais 

hesitaram em posicionar-se.

•	 Não faltam, tampouco, oportunidades para crescer numa abor-

dagem mais técnica e científica neste momento em que cabe 

aos Senadores uma decisão – e quando, ao que tudo indica, 

haverá um trâmite de menor debate entre eles, se comparado 

ao registrado na Câmara.

•	 Os dados da pesquisa da ANDI mostram, nesse aspecto, que a 

voz da comunidade científica – mais estratégica para as decisões 

a serem tomadas e menos polarizada que a dos “ruralistas” ou 

“ambientalistas” – esteve sub-representada na cobertura (12,4% 

das matérias consultaram estes atores).

•	 Se durante a tramitação na Câmara dos Deputados as redações 

cederam à tentação de permitir que as tensões políticas dese-

nhassem a tonalidade geral da cobertura, haverá, nesta fase em 

curso, menos motivos que impeçam jornais e jornalistas de inver-

ter o valor preponderante até aqui. Trabalhar a partir da pers-

pectiva de que o “território” do Parlamento é o “pano de fun-

do” diante do qual ocorrem os fatos mais relevantes da história 

representa, portanto, uma oportunidade para retirar-se a névoa 

que encobre a boa performance dos jornais quando decidem in-

vestigar os temas agro-ambientais. 

•	 Os jornais (mesmo “os grandes”) ainda podem oferecer à opinião 

pública, com maior ressonância, a exata dimensão que o debate 

em torno da Política Ambiental – o Código Florestal – possui para 

o futuro do país.  

Quem produz informação? 
Quem mobiliza o cidadão?

Atores e setores envolvidos 
ou diretamente relaciona-
dos aos debates devem 
também perguntar-se: em 
que medida contribuíram 
para este retrato como en-
tidades corporativas ou 
como organizações de in-
teresse público, ou ainda 
como espaços independen-
tes de pesquisa científica. 

Tiveram fôlego, por seu 
lado, para inspirar melhor 
debate e maior mobilização 
da cidadania?

PARA EVOLUIR NA COBERTURA
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•	 Também no aspecto do Ambiente Político, há espaço para buscar 

uma melhor compreensão das razões para que o Congresso Na-

cional pareça tão divorciado da opinião pública e de muitas das 

conclusões que se observam a partir do próprio noticiário.

Vejamos agora, com mais atenção, alguns elementos de análise qua-

litativa da cobertura e como os temas relevantes à Política Ambiental se 

consolidaram na agenda. 

Tabela 6 – Tema Principal das notícias sobre  
Política Ambiental (versão detalhada)

Tema Principal N
% em relação ao total 

de matérias sobre Políti-
ca Ambiental (388)

% em relação ao 
total de matérias 
analisadas (973)

Mudanças no Novo Código 122 31,44 12,54

Polêmicas sobre a proposta  
do novo Código 91 23,45 9,35

Mudanças no Código Florestal 31 7,99 3,19

Disputa de visões entre produtores  
rurais e ambientalistas 91 23,45 9,35

Implicações do Novo Código 91 23,45 9,35

Consequências / impactos  
negativos do novo Código 47 12,11 4,83

Pesquisas científicas e  
questões tecnológicas 24 6,19 2,47

Consequências / impactos  
positivos do novo Código 18 4,64 1,85

Clima / Mudanças Climáticas 2 0,52 0,21

Recursos naturais 46 11,86 4,73

Desmatamento / preservação  
da Amazônia 23 5,93 2,36

Desmatamento / preservação do  
Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga 12 3,09 1,23

Meio ambiente em geral 6 1,55 0,62

Biodiversidade 2 0,52 0,21

Recursos hídricos 2 0,52 0,21

Poluição 1 0,26 0,10

Atividades Rurais 25 6,44 2,57

Agronegócios 17 4,38 1,75

Agricultura familiar 5 1,29 0,51

Outras atividades agrícolas  
e/ou pecuárias 3 0,77 0,31

Outros 13 3,35 1,34

Violência no campo e na floresta 9 2,32 0,92

Desenvolvimento 3 0,77 0,31

Regularização fundiária /  
ordenamento territorial 1 0,26 0,10

Total 388 100 39,88



CONCLUSÕES

2.  Investigando a Política Ambiental
A partir de que maneiras de olhar os jornais construíram o espaço que 

coube à contextualização e/ou investigação da Política Ambiental que 

estava em debate? 

Souberam as redações contextualizar, reportar e analisar sobre 

os impactos da aprovação das propostas do novo Código pela Câma-

ra dos Deputados, em suas distintas áreas de influência? Souberam 

criar para o leitor um entendimento equilibrado das visões de seto-

res como os técnico-científico, ruralista e ambientalista?

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Código e as principais polêmicas 
foram bem apresentados 
É importante observar, para entender como a Política Ambiental insta-

lou-se no noticiário, o quanto as questões em debate foram ou não bem 

contextualizadas para o leitor.

Em relação a outras pesquisas realizadas pela ANDI, os textos 

sobre a reforma do Código Florestal apresentaram como um dos as-

pectos positivos o fato de haverem contextualizado mais as notícias. 

A abordagem meramente factual da questão ficou restrita a apenas 

um décimo do material analisado (11,7% dos textos).

•	 Mais da metade das matérias (58,6%) se preocuparam em con-

textualizar minimamente o leitor a respeito dos debates sobre o 

Código Florestal, explicando um fato/assunto ou as razões que le-

varam à sua ocorrência e trazendo informações que facilitam o 

entendimento do leitor.

•	 Textos mais aprofundados, que oferecem detalhes e pormenores – 

a abordagem contextual explicativa – representaram 13,1% do total. 

•	 14,2% dos textos apresentaram uma abordagem avaliativa, ou seja, 

oferecem explicitamente uma opinião ou veiculam opiniões de vá-

rias fontes, mas terminam com uma visão preponderante (a que 

chamamos de ‘fecho’ ou ‘tom’ da matéria).  

Um aspecto essencial não 
foi explorado pelos jor-
nais: no âmbito da legis-
lação ambiental, o projeto 
de lei do Código é aquele 
que regula as atividades 
das propriedades priva-
das – uma das boas razões 
da resistência do setor 
agropecuário. 

Como em outras áreas (a 
exemplo dos debates sobre 
“regulação dos meios de 
comunicação”), o setor pri-
vado resiste à regulação.
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 » Não é à toa que destes 14,2%, cerca de 98% se enquadram na 

categoria “textos opinativos” – e com destaque para os artigos 

assinados.

•	 Apenas 2,5% notícias fazem uma abordagem propositiva, apresentando 

o problema e sugerindo soluções – por sua própria característica, os 

textos opinativos representam 87,5% do material com essa abordagem. 

Gráfico 4 – Nível de abordagem

contextual
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De Olho na Lei

•	 Cerca de 10,8% de matérias (105 textos) estabelecerem comparações 

entre a legislação vigente e o texto proposto pelo deputado Aldo Rebe-

lo. Uma contextualização essencial para promover a compreensão das 

propostas do novo Código.

 » Na posição de Tema Principal, a maior parte dessa discussão se 

concentra no período pré-votação. É depois desta etapa que – 

como já vimos – a agenda ambiental perde espaço para os embates 

políticos, sendo deslocada para a condição de Tema de Apoio na 

cobertura dos jornais.

 » 32,3% do material com a importante comparação entre legislações 

resultam de textos opinativos.
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•	 Do total de matérias analisadas, 31,6% mencionaram outro tipo de 

legislação, para além do projeto de novo Código. Destas, essen-

cialmente o Código Florestal vigente foi a lei mais citada (63,5%).

Limites da Cobertura

•	 Um número muito pequeno de textos (27, ou 2,8%) mencionou as 

dificuldades de implementação do Código Florestal.

 » As principais dificuldades mencionadas foram: ineficiência de 

estruturas/mecanismos de regulação e controle,  resistência 

dos proprietários à manutenção da Reserva Legal e dificulda-

des na demarcação da Reserva Legal e das APPs.

•	 A utilização de recursos gráficos como boxes, infográficos ou tex-

tos auxiliares, estiveram presentes em apenas 3,7% do total – este 

é um ponto crítico no desempenho dos jornais. 

Argumentos foram tratados  
com razoável clareza 

Os textos relacionados à Política Ambiental buscaram, obviamente, ma-

pear os principais pontos de polêmica contidos no Código Florestal.

Durante o período completo de análise, 16,1% do material publicado 

apresentaram argumentos favoráveis ao todo ou a alguma das propostas 

do novo Código Florestal e 32,5% utilizaram argumentos contrários. 

A favor do Projeto de Lei

No universo dos textos com perspectiva favorável, mereceram desta-

que os seguintes argumentos: 

•	 A proposta representa uma oportunidade para que os proprietá-

rios que não obedeceram à lei atual se legalizem (48,7%).

•	 A proposta estimula a agricultura familiar e favorece os pequenos 

agricultores (30,4%).

•	 A proposta do novo Código se adequa melhor às realidades re-

gionais, permitindo que se definam limites diferentes para as RL e 

APPs (27,8%).

Textos de opinião  
em foco

O aquecimento progressi-
vo do debate em torno do 
Código Florestal gerou um 
grande número de textos 
opinativos. Editoriais, ar-
tigos, colunas assinadas e 
entrevistas costumam ocu-
par espaço nobre dos jor-
nais e foram responsáveis 
por boa parte da presença 
de dados e informações 
essenciais à compreen-
são do contexto geral, dos 
grandes temas e das opini-
ões em torno delas.

Vale notar que a presen-
ça de textos opinativos, 
que já era alta no período 
pré-votação (20,7%), cres-
ceu ainda mais na fase da 
votação (26,5%) e se man-
teve nesse novo patamar 
na pós-votação (26,3%).
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•	 Existe uma demanda crescente por alimentos, o que exige a dispo-

nibilização de uma extensão maior de área produtiva, proporcio-

nada pela proposta do novo Código (13,9%).

Contra o Projeto de Lei

No universo dos textos com perspectiva contrária, os argumentos de 

destaque foram: 

•	 A proposta anistia aos desmatadores das RL e APPs que não cum-

priram a legislação anterior (63,2%).

•	 A proposta estimula o desmatamento em lugar de incentivar ga-

nhos de produtividade (25,8%).

•	 A proposta pode gerar prejuízos/desequilíbrios ambientais (20,1%).

•	 A proposta do novo Código não foi elaborada com base em pes-

quisas e informações científicas (11%).

Biomas, áreas e formações que moldam 
o imaginário de um Brasil verde

Quase a metade dos textos analisados (44,1%) menciona alguma área/

formação ou bioma específico. 

Nesses textos, o debate girou principalmente em torno de mar-
gens de rios (65,4%), e é marcante a concentração do tema na etapa 

de pré-votação (quando 86,1% dos textos que mencionavam algum bio-

ma, área ou formação destacaram esse aspecto).

A preservação das margens de rio, o drama do desmatamento da 

Amazônia e as tragédias (muitas delas urbanas) em morros e encostas 

são os temas ambientais que mais falam ao coração e ao imaginário de 

um Brasil verde ou de um país ecologicamente ameaçado.

Tal concentração em torno das margens de rio se justifica. Afinal, é 

uma das principais polêmicas sobre a proposta de novo Código está na 
recomposição de áreas desmatadas nas margens. 

•	 A Floresta Amazônica, por sua vez, aparece com frequência con-

siderável. Quando se trata de biomas específicos, os textos a tive-

ram como grande foco em 25,5% das vezes. 

A cobertura jornalística e 
a pressão ambientalista no 
Brasil ainda não consegui-
ram superar o absolutismo da 
Amazônia na agenda, como 
veremos na próxima página.

Claro, o problema não está 
em destacar a Amazônia, mas 
em praticamente negligenciar 
o Cerrado, a Mata Atlântica, 
os  Manguezais, a Caatinga, o  
Pantanal e o Pampa.

Estes biomas vem sendo 
ameaçados, quando não 
destruídos, enquanto só a 
Amazônia habita o imaginá-
rio brasileiro da preservação. 

Cabe à imprensa não ape-
nas aprofundar sobre um ou 
mais temas, mas expandir a 
consciência sobre os vários 
tópicos relevantes e sua mais 
absoluta relação ecológica. 

PARA EVOLUIR NA COBERTURA
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Gráfico 5 – Áreas, formações ou biomas mencionados*
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•	 Cerrado e Mata Atlântica foram mencionados em 9% e 7% dos 

textos, respectivamente. 

•	 Apareceram de forma tímida na discussão Manguezais (4,4%), Ca-
atinga (3%), Pantanal (2,1%) e Pampa (0,7 %).

•	 Topos de morros (23,2%) e encostas (23,9%), receberam atenção 

significante entre as áreas/biomas mencionados. 

•	 As áreas consolidadas, ponto-chave no debate sobre as propos-

tas do novo Código, foram citadas em 15,8% das notícias. Esse foco 

se concentrou no período de votação. 

•	 As áreas de risco: quase não foram citadas áreas urbanas conside-

radas de risco, sujeitas, por exemplo, a inundações e deslizamentos 

de terra (2,3%). E o debate sobre áreas rurais consideradas de risco 

praticamente inexistiu (apenas 1 matéria).

Cobertura abriu o leque  
dos 7 temas polêmicos

Ao longo do período analisado, algumas propostas do novo Código Flo-

restal levantaram as maiores polêmicas no Congresso e no debate entre 

os atores da área ambiental e da área de agronegócios. 

Avaliando posições  
favoráveis e contrárias

A seguir faremos uma leitu-
ra mais pormenorizada de 
cada uma destas questões 
polêmicas. Além das catego-
rias “Totalmente Favorável” 
e “Parcialmente Favorável” 
usaremos a expressão “Fa-
vorável”, que resultará da 
soma das duas variáveis. O 
mesmo se aplica às catego-
rias “Totalmente Contrário” 
e “Parcialmente Contrário”, 
que podem aparecer unifica-
das sob o termo “Contrário”. 

*Referente a 44,1% dos textos que mencionam alguma área/formação ou bioma específico.  
A variável permitia mais de uma marcação.
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A contextualização feita pelos jornais (ou por boa parte deles) para 

estes temas é um dos pontos mais elogiáveis da cobertura. 

A pesquisa realizada pela ANDI avaliou separadamente como cada 

um desses tópicos foi apresentado nas matérias. E com que frequência 

apareceram na cobertura. Todos eles, mesmo que com um grau rela-

tivamente alto de variação, receberam atenção bastante razoável em 

termos quantitativos (como vemos na tabela abaixo).

Tabela 7 – Temas Polêmicos 
Avaliação

Temas  
mencionados

% de textos 
que citam 

cada aspec-
to polêmico

Totalmen-
te favorá-

vel

Parcial-
mente 

favorável

Equili-
brado

Parcial-
mente 

contrá-
rio

Totalmen-
te contrá-

rio

Não se 
posiciona

1. Regularização das áreas des-
matadas até 2008 (anistia) 40,2 4,6 4,1 1,8 14,8 32,5 42,2

2. Redução da Reserva Legal 33,6 6,1 8,3 4,6 25,4 19,3 36,4

3. Redução das áreas desma-
tadas a serem recompostas 
nas margens de rios

27,5 5,2 14,9 3,7 17,2 18,7 40,3

4. Consolidação do cultivo em 
APPs (emenda 164) 26,4 6,2 8,9 3,1 18,7 20,6 42,4

5. Isenção às pequenas pro-
priedades da obrigatorieda-
de de recompor reserva legal

23,6 8,3 15,7 5,2 23,0 15,7 32,2

6. Possibilidade de definição 
das APPs pelos governos 
locais (descentralização do 
Código)

16,4 8,1 7,5 2,5 11,3 21,9 48,8

7. Permissão de atividades agrí-
colas em topos de morros 10,8 6,7 10,5 1,0 19,0 18,1 44,8

1. Anistia para os desmatadores
•	 Um dos temas mais polêmicos levantados na proposta de novo 

Código Florestal, a regularização das áreas desmatadas até 2008 

(anistia a quem desobedeceu o que já estava legislado), foi citada 

em 40,2% dos textos. A maior parte da discussão se concentrou 

no período de votação.

•	 Destes 40,2%, uma expressiva maioria dos textos analisados foi 

contrária à questão: 47,3%.

•	 Já os textos favoráveis somaram apenas 8,7%.

•	 42,2% das matérias não se posicionaram, especialmente no perío-

do de votação. 

Como já enfatizamos, o ín-
dice registrado para temá-
ticas citadas/mencionadas 
nos textos não é sempre 
convergente com os per-
centuais identificados na 
variável Tema Principal. 
Um determinado aspecto 
pode ter sido citado late-
ralmente, mas não neces-
sariamente possuía densi-
dade informativa para ser 
classificado como o princi-
pal destaque da notícia.
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•	 Regularização das áreas desmatadas até 2008 (anistia): O texto aprovado na Câmara 
e também o texto base aprovado em três comissões no Senado regularizam desmata-
mentos em áreas rurais realizados até 2008. Porém, como a última mudança efetuado 
no Código Florestal aconteceu em 2001, esta medida caracterizaria anistia para desma-
tamento ilegal.

•	 O projeto aprovado na Câmara também regulariza a ocupação ilegal de Áreas de Pro-
teção Permanente (APPs) nas margens dos rios. A proposta que inicialmente tramita-
va no Senado determinava a recuperação de 15 metros das matas ciliares nas margens 
de rios com até 10 metros de largura. Sem acordo, o relator Jorge Viana deve apresentar 
um novo texto na Comissão de Meio-Ambiente.  

•	 Emenda aprovada nas Comissões de Ciência e Tecnologia e de Agricultura do Senado 
abre caminho para reduzir a obrigatoriedade de recuperar áreas desmatadas ilegal-
mente ao ampliar a autonomia de órgãos ambientais estaduais sobre o tema. Ambienta-
listas temem a grande influência de produtores rurais em alguns estados.

•	 Reserva Legal: A legislação brasileira estabelece que a área de Reserva Legal deva ser 
de 80% na Amazônia Legal, 35% na região do Cerrado de estados da Amazônia Legal, 
e 20% nas demais regiões do país. O projeto dá margem a abatimentos nos percentuais 
para pequenos produtores, mas pode também incluir os médios. A recomposição de ve-
getação para alcançar os percentuais acima deve ser feita com espécies nativas. O projeto 
aprovado na Câmara isenta propriedades de até quatro módulos fiscais (tamanho varia de 
município para município) da obrigatoriedade de reservas legais, inclui as APPs no cálculo 
e retira os manguezais do grupo de biomas protegidos. São todos assuntos ainda sem 
acordo no Senado e que desagradam os especialistas do campo ambiental. 

•	 Recomposição: O texto em tramitação no Senado mantém a possibilidade de recompor 
reserva florestal em uma área diversa daquela na qual ocorreu o desmatamento. Am-
bientalistas acreditam que sem obrigação de recompor pelo menos no mesmo estado, 
proprietários rurais desmatem em áreas mais caras, para replantar nas mais baratas. O 
texto estabelece ainda que plantas não-nativas e até com fins comerciais podem entrar 
no cálculo da recomposição – outro ponto que gera fortes críticas.

•	 Capítulo sobre áreas urbanas: Especialistas do governo e da sociedade civil querem a 
inclusão de um capítulo no relatório final tratando de APPs e reserva legal em áreas ur-
banas, já que a vegetação nas cidades tem o papel de preservar biodiversidade e quali-
dade da água, além de impedir a erosão e reduzir riscos de inundações e deslizamentos 
de terra. A atual versão do texto não contempla esse aspecto. 

•	 Questionamentos do Governo Federal: Além do alerta da presidente Dilma de que 
vetaria a anistia aos desmatadores, caso o tema permanecesse no texto final do PL do 
Código Florestal, o governo sinalizou que gostaria de ver aprimoramentos em diversos 
aspectos. Em audiência pública no Senado, representante do Ministério do Meio-Am-
biente ressaltou seis pontos específicos: incentivos econômicos para manutenção de 
florestas; parâmetros para a recuperação de mata ciliar; regramento para suspensão de 
multas por desmatamento ilegal; critérios para compensação florestal; estímulos para 
recuperação de área degradada; e normas para evitar incêndios florestais.

TEMAS POLÊMICOS
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•	 Vale destacar que este – um dos pontos mais polêmicos – teve 

nos textos de opinião sua maior defesa: 66,6% do posicionamento 

totalmente favorável, sem ressalvas, à anistia. 

2. Reserva Legal  
A figura da Reserva Legal é citada em 46,7% das matérias de todo o 

universo avaliado (454 textos).  No decorrer do período de análise, a 

menção a esta figura caiu significativamente. Porém, nos debates entre 

políticos e atores sociais, as questões polêmicas relacionadas a ela se 

mantiveram ao longo da cobertura.

•	 Um total expressivo do material analisado (66,4%) não menciona a 

proposta de redução da reserva legal. 

•	 Porém, a maior parte dos 33,6% – 327 textos –  que abordam a dis-

cussão, de maneira geral não parecem apoiar a ideia: 44,7% trou-

xeram um conteúdo contrário à ela.

•	 Vale destacar que os textos com posições contrárias apresenta-

ram um aumento significativo no período da votação. 

•	 Já o posicionamento favorável esteve presente em 14,4% do material. 

•	 Um posicionamento equilibrado foi encontrado em 4,6%.

3. As margens de rio 
Cerca de 27,5% dos textos mencionam a proposta de recomposição de 

áreas desmatadas nas margens de rios. Grande fatia da cobertura se 

concentrou no período de votação. Desses textos:

•	 A maior parte (40,3%) não se posiciona, apenas descreve a questão. 

•	 Os posicionamentos contrários à recomposição se destacam – 

corresponde a 35,9% do material.

 » Merece atenção o fato de os jornais de abrangência nacional 

terem demonstrado, proporcionalmente, mais posicionamen-

tos contrários: 41,7% de todos os textos sobre o tema publi-

cados nesse tipo de veículo, contra 29,4% dos periódicos de 

caráter regional.  

•	 Já as matérias favoráveis à recomposição representaram 20,1% 

do total. 

É curioso observar que os 
jornais muito raramente 
utilizaram uma percpectiva 
jurídica na abordagem das 
questões do Código Flores-
tal, quando normalmente 
são  porta-vozes da neces-
sidade de fortalecimento do 
estado de direito e da luta 
contra a impunidade.

Na votação do Código Flo-
restal, entretanto, penderam 
para uma tolerância (ou mais 
que isso) à anistia aos atos 
de desobediência da lei.

PARA EVOLUIR NA COBERTURA

Definida pela lei 4.771, de 
1965, Reserva Legal é a área 
localizada no interior de 
uma propriedade ou posse 
rural, excetuada a de pre-
servação permanente, ne-
cessária ao uso sustentável 
dos recursos naturais, à con-
servação e reabilitação dos 
processos ecológicos, à con-
servação da biodiversidade 
e ao abrigo e proteção de 
fauna e flora nativas.

Com a alteração realizada 
pela MP 2166-67/01, o tama-
nho da reserva varia de acor-
do com a região e o bioma:

•	 Na Amazônia Legal: 80% 
em área de florestas, 35% 
em área de cerrado, 20% 
em campos gerais;

•	 Nas demais regiões do 
País: 20% em todos os 
biomas.
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•	 42,3% do posicionamento totalmente contrário à recomposição 

foi encontrado nos textos de formato opinativo, especialmente 

nos artigos assinados.

4. Áreas de Preservação Permanente
Metade das matérias analisadas (50,1%) menciona Áreas de Preserva-

ção Ambiental. 

De todo o material analisado, 26,4% citam a possibilidade de conso-

lidação do cultivo em APPs, proposta na emenda 164.

•	 39,3% dos textos se colocaram, em linhas gerais, contrários (total 

ou parcialmente) à consolidação. 

•	 15,1% das matérias foram favoráveis (total ou parcialmente) à proposta.

•	 Nenhum texto totalmente favorável foi publicado no período de 

pré-votação. 

•	 A maioria do material publicado (42,4%) entretanto, não se posi-

cionou sobre a questão.

5. Isenção aos pequenos produtores
Dos textos analisados, 23,6% mencionam o debate sobre a proposta de 

isenção das pequenas propriedades da obrigatoriedade de recompor a 

reserva legal (230 textos). Dentre eles:

•	 A maioria apresentou um posicionamento contrário à isenção (38%).

•	 Posicionamentos favoráveis à isenção de recompor a Reseva Legal 

foram encontrados em 24%. 

•	 Um posicionamento equilibrado apareceu em 5,2% dos textos. 

•	 A maior parte destas menções ao tema se concentrou no período 

de votação.

6. Poder aos estados
Pode ser considerado muito baixo o percentual de textos que menciona-

ram a possibilidade de definição das APPs pelos governos locais (descen-

tralização do Código): apenas 16,4% do material analisado. 

Textos de opinião  
em foco

Chama a atenção que, 
entre os artigos assina-
dos, metade menciona as 
APPs. Já os outros textos 
de opinião citam com me-
nor frequencia essa ques-
tão (29%). 

Textos de opinião  
em foco

Mais da metade dos 
conteúdos totalmente 
favoráveis à isenção foi 
publicada em textos opi-
nativos (52,5%) e se con-
centrou majoritariamente 
em artigos assinados.
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•	 Quase a metade desses textos (48,8%) não se posicionou, apenas 

se limitou a descrever a possibilidade. 

 » Cabe destacar que os jornais de âmbito regional apresenta-

ram o dobro do percentual dessas matérias sem posiciona-

mento, em relação aos de âmbito nacional: 10,3% contra 5,1%.  

•	 33,2% das matérias apresentaram conteúdo parcialmente ou total-

mente contrário à questão. 

•	 O tópico foi mencionado sobretudo no período da votação – 69,3% 

dos textos sobre o assunto. 

7. Os topos de morro
A proposta de permissão de atividades agrícolas em topos de morros 

apareceu em apenas 10,8% dos textos (105 notícias). 

•	 A maior parte se limitou a descrever a proposta (44,8%).

•	 Merece destaque o fato de que os posicionamentos contrários à 

permissão representaram 37,1% dos textos.

•	 As posições favoráveis foram detectadas em 17% dos textos.

VOZES E OPINIÕES

Não faltaram fontes de 
informação nem distintas vozes 
Elemento essencial da informação jornalística de qualidade está na mais 

correta equação entre quantidade de vozes e diversidade de opiniões. 

Das matérias sobre o Código Florestal, 80,9% apresentaram pelo 

menos uma fonte de informação. 

Uma das melhores características da cobertura está neste ponto: 

52,4% dos textos ouviram mais de uma fonte.

E dos que ouviram mais de uma fonte, 45% das matérias apresen-

taram opiniões divergentes. 

Os leitores  
se manifestam

Chama a atenção a exis-
tência, no conjunto maior 
de material selecionado 
para esta pesquisa (2.035 
textos), de 130 cartas de 
leitores mencionando a ex-
pressão Código Florestal.

Tabela 8 – Posicionamento 
das Cartas de Leitores

Posicionamento 
em relação ao 
novo Código 

Florestal

%

Contra 51,92

A favor 15,40

Equilibrado 11,53

Neutro* 21,15

Total 100

* Apenas elogia o fato do 
jornal ter feito boa matéria 
(julga ser importante o debate 
do tema, etc). 

Uma das melhores carac-
terísticas de um jornalismo 
mais independente está na 
diversidade de vozes e de 
opiniões que apresenta.

No caso da cobertura das 
propostas do novo Código 
Florestal é preciso destacar 
que esta é uma de suas me-
lhores virtudes.

Virtudes foram feitas para 
se cultivar.

Em alguns aspectos, por outro 
lado, nem sempre houve equi-
líbrio nos espaços de opinião.

PARA EVOLUIR NA COBERTURA
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As Lideranças 

•	 Um grupo restrito de personalidades políticas foi fonte em 44,2% das 

notícias – o que mostra a grande influência de algumas poucas lideranças. 

•	 Todos os demais atores de instituições públicas dividiram espaço em 

44,1% dos textos.

•	 A presidente Dilma Rousseff foi ouvida em 6,5% do material analisado. 

Na fase pós-votação, ou repercussão, essa participação chegou a 14,1%.

•	 O deputado Aldo Rebelo foi entrevistado em 22,9% dos textos, sendo 

a figura de destaque no período. Na média geral, é a segunda fonte mais 

ouvida na cobertura, depois apenas de todo o Legislativo (item que não 

inclui os dados de presença das lideranças identificadas individualmen-

te, como podemos ver na Tabela 11, da página 33).

•	 O deputado Cândido Vacarezza (PT – SP), líder do governo na Câmara, 

foi ouvido em 12,7% dos textos. No período da votação, ocupou a ter-

ceira posição entre as fontes mais consultadas: 21,4% das notícias. 

•	 Do Ministério do Meio Ambiente, a ministra Isabella Teixeira teve forte 

presença: 10,2% dos textos. Das vozes identificadas como “ambientais”, 

é a da ministra que mais tem espaço.  Os técnicos do Ministério apare-

cem em 2,9% das notícias. 

•	 A ex-senadora Marina Silva, então do Partido Verde, por exemplo, foi ou-

vida em 5,8% das notícias. Sua presença foi mais contundente nos perí-

odos de votação e de pós-votação, quando exerceu, junto a outros ex-

-ministros do Meio Ambiente, um papel de pressão considerável.

•	 A senadora Kátia Abreu (então DEM – TO), líder da bancada ruralista 

no Congresso, foi ouvida em 5,4% das matérias. Sua participação se 

concentrou especialmente no período pré-votação. 

•	 Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministro 

Wagner Rossi foi a principal fonte (3,3%). Técnicos do Ministério apare-

ceram como 0,5% dos entrevistados. 

•	 Fora do circuito partidário, ou seja, na sociedade civil como um todo, 

não aparece no noticiário qualquer liderança pessoal mais notória. 
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O Legislativo

•	 O Poder Legislativo Federal, Estadual ou Municipal (para além das per-

sonalidades mencionadas anteriormente) foi consultado em 40,2% dos 

textos. As vozes do Legilsativo foram, obviamente, as mais ouvidas.

O Executivo

•	 O Executivo Federal, Estadual ou Municipal (também para além das 

personalidades mencionadas anteriormente) aparece em seguida entre 

as fontes de informação mais consultadas. Presente em 16,8% dos tex-

tos, contou com uma leve concentração no período pós-votação. 

A Ciência

•	 Com índice já bem inferior às duas principais vozes políticas (Legislativo 

de maneira geral e Aldo Rebelo), aparece a comunidade científica, pre-

sente em 12,4% dos textos. 

•	 A SBPC e a ABC figuraram como fonte em 4,9% e 2,8% das matérias, 

respectivamente. Mas universidades (4,0%) e especialistas em geral 

(7,9%) foram também ouvidos – elevando o percentual de presença 

de vozes técnicas.  Ainda assim é pouco frente à natureza do tema 

em questão.

A Sociedade Civil

•	 A sociedade civil (aqui excluída a comunidade científica) foi ouvida em 

12,5% dos textos.

•	 As vozes “não oficiais” (somando comunidade científica e mais segundo 
e terceiro setores) estiveram presentes em 26,2% dos textos.

•	 Mas este índice é muito baixo na comparação entre todas as vozes: per-

sonalidades políticas apareceram em 44,2% dos textos e as opiniões 

dos poderes públicos em 44,1%. 

•	 É possível deduzir, diante destes números, que a sociedade civil encon-

trou dificuldades em se organizar para mobilizações que expressem o “ba-

rulho” esperado. Sem dúvidas, tem espaço para crescer na agenda e para 

oferecer melhor material (dados, imagens e argumentos) à imprensa.
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As Empresas

•	 Todo o setor privado não diretamente relacionado à produção agrícola 

foi timidamente consultado: aparece somente em 7,2% das notícias. 

•	 O universo da chamada “responsabilidade social empresarial” não se 

posicionou de forma efetiva ou não foi considerado pelas redações um 

ator relevante para este debate.

O Agronegócio

•	 O setor do agronegócio percebeu que o foco estaria na Esplanada dos 

Ministérios e concentrou seus esforços nas vozes de parlamentares alia-

dos (a chamada “bancada ruralista”) e, fora do Congresso, na Confede-

ração Nacional de Agricultura, que foi ouvida em 4,4% dos textos.

•	 É possível avaliar, nas tabelas 9 e 10, se os meios de comunicação deram 

pouca voz, espaço  excessivo ou quantidade equlibrada de atenção às 

posições da bancada ruralista e dos produtores rurais.

Tabela 9 – Menção à bancada ruralista no Congresso Nacional, por veículo

Jornal
Menciona a bancada ruralista no Congresso

Total
Sim Não

Valor Econômico/SP 17 35,4% 31 64,6% 48 100%

Correio Braziliense/DF 27 28,4% 68 71,6% 95 100%

O Globo/RJ 25 24,0% 79 76,0% 104 100%

Diário de Pernambuco/PE 13 22,0% 46 78,0% 59 100%

Estado de Minas/MG 13 21,0% 49 79,0% 62 100%

Folha de S. Paulo/SP 14 16,3% 72 83,7% 86 100%

A Crítica/AM 3 12,5% 21 87,5% 24 100%

A Gazeta/ES 2 12,5% 14 87,5% 16 100%

O Rio Branco/AC 4 12,1% 29 87,9% 33 100%

O Estado de S. Paulo/SP 11 11,5% 85 88,5% 96 100%

O Povo/CE 4 11,1% 32 88,9% 36 100%

Gazeta do Povo/PR 8 11,0% 65 89,0% 73 100%

Zero Hora/RS 7 10,9% 57 89,1% 64 100%

Diário de Cuiabá/MT 5 9,1% 50 90,9% 55 100%

Correio do Estado/MS 8 7,7% 96 92,3% 104 100%

Diário de Natal/RN 1 5,9% 16 94,1% 17 100%

O Liberal/PA 0 0,0% 1 100% 1 100%

Total 162 16,6% 811 83,4% 973 100%
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Tabela 10 – Menção aos médios e grandes produtores rurais, por veículo

Jornal
Menciona os médios e grandes produtores rurais

Total
Sim Não

Zero Hora/RS 18 28,1% 46 71,9% 64 100%

Diário de Cuiabá/MT 15 27,3% 40 72,7% 55 100%

Estado de Minas/MG 15 24,2% 47 75,8% 62 100%

O Globo/RJ 23 22,1% 81 77,9% 104 100%

Gazeta do Povo/PR 16 21,9% 57 78,1% 73 100%

Correio Braziliense/DF 20 21,1% 75 78,9% 95 100%

A Crítica/AM 5 20,8% 19 79,2% 24 100%

Correio do Estado/MS 20 19,2% 84 80,8% 104 100%

A Gazeta/ES 3 18,8% 13 81,3% 16 100%

O Estado de S. Paulo/SP 18 18,8% 78 81,3% 96 100%

Diário de Pernambuco/PE 10 16,9% 49 83,1% 59 100%

O Rio Branco/AC 5 15,2% 28 84,8% 33 100%

Valor Econômico/SP 7 14,6% 41 85,4% 48 100%

O Povo/CE 5 13,9% 31 86,1% 36 100%

Folha de S. Paulo/SP 11 12,8% 75 87,2% 86 100%

Diário de Natal/RN 1 5,9% 16 94,1% 17 100%

O Liberal/PA 0 0,0% 1 100% 1 100%

Total 192 19,7% 781 80,3% 973 100%

Tabela 11 – Fontes de informação consultadas*
Personalidades políticas 44,2%

Deputado Aldo Rebelo 22,9

Deputado Candido Vacarezza 12,7

Ministra Izabella Teixeira 10,2

Dilma Rousseff 6,5

Marina Silva 5,8

Senadora Kátia Abreu 5,4

Ministro Wagner Rossi 3,3

Antônio Palocci, ex-ministro da Casa Civil 2,9

Carlos Minc, ex-ministro do Meio Ambiente 2,2

Senador Jorge Viana 2

Comitê de ex-ministros do Meio Ambiente 1,8

Deputado Sarney Filho 1,4

Deputado Ivan Valente 0,9

Deputado Chico Alencar 0,1
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Poderes públicos 44,1%

Legislativo Federal, Estadual ou Municipal 40,2

Executivo Federal, Estadual ou Municipal 16,8

Ministério do Meio Ambiente 2,9

   Ministério Público 1,9

Outros órgãos governamentais 1,9

INPE 1

Ibama 0,9

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 0,5

ANA 0,4

Ministério do Desenvolvimento Agrário 0,1

Embrapa 0,1

Poder Judiciário 0,1

Empresas estatais 0,1

Comunidade científica 12,4%

SBPC 4,9

ABC 2,8

Universidades/instituições de pesquisa 4

Especialistas 7,9

Setor privado 7,2%

Empresas não estatais 0,4

CNA 4,4

Outras associações setoriais de empresários  4,5

Sociedade civil 12,5%

Organizações da Sociedade Civil 3,5

Greenpeace 3,1

Cidadãos comuns 3,1

Outros sindicatos e Federações de Trabalhadores 1,9

ISA 1,7

Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 0,8

Institutos e Fundações Empresariais 0,6

Outras alianças de ONGs 0,6

Outros movimentos sociais 0,5

WWF 0,5

Amigos da Terra 0,5

MST 0,4

Contag 0,3

IPAM 0,1

Conservation International 0,1

Via Campesina 0,1

SOS Floresta 0,1

CUT 0,1

Autoridades internacionais 0,5%

Organismos internacionais 0,5

Governos estrangeiros 0,1

*Com percentual total por grupos de fontes, e também os percentuais de presença de cada 
ator. Dois ou mais atores podem estar ouvidos no mesmo texto.

Tabela 11 – Fontes de informação consultadas* (continuação)
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Maior parte dos textos questionou  
propostas do novo Código

A maneira como a Política Ambiental ocupou seu espaço no noticiário 

dos jornais brasileiros pode ser vista não apenas pela diversidade de 

fontes/vozes, mas também pela forma como os atores ouvidos na cober-

tura se posicionaram.

•	 No período de votação – aquele que, conforme vimos, contou 

com a maior quantidade de notícias analisadas (528) – houve um 

desequilíbrio maior quando apareciam posicionamentos em rela-

ção ao texto do Projeto de Lei do Código, tendo prevalecido as 

posições contrárias. 

•	 No período pré-votação, em que o debate teve um tom mais téc-

nico, a quantidade de textos equilibrados (11,7%) e a semelhança 

entre os percentuais que penderam para um dos lados (27,7% con-

trários e 25,8% favoráveis) é um indicador de que houve espaço 

para uma discussão mais equitativa. Deve-se lembrar, entretanto, 

que esta foi a fase com menor números de textos publicados (213).

•	 No período pós-votação (ou de repercussão, com 232 textos), o 

percentual de matérias com posição contrária ao projeto aprova-

do cresceu ainda mais: o debate já se voltava para a tramitação 

no Senado e ressoava a insatisfação dos setores que se opunham 

ao texto aprovado pelos deputados.

Avaliações do projeto

•	 A maioria (59,2%) do universo analisado continha posições ou ar-

gumentações quanto ao conteúdo do projeto de lei, muitas vezes 

em textos que pendiam mais para um lado do que para outro. 

•	 Deste total, 55,8% trouxeram posicionamentos questionando o 

texto do Código apresentado pelo relator.

 » 31,1% foram parcialmente contrários.

 » 24,7% foram totalmente contrários. 

•	 Já 31,6% apresentaram um posicionamento favorável.

 » Textos com viés totalmente favorável somaram 12,4%.

 » Já aqueles com posição parcialmente favorável alcançaram 

19,2%.

Jornalistas, políticos e seto-
res sociais devem observar 
com atenção estes dados e 
outros que apresentaremos 
a seguir – parcela considerá-
vel dos números revela uma 
majoritária visão crítica ao 
“novo Código”.

A maior parte dos textos de 
opinião e das reportagens, a 
maior parte das fontes e tam-
bém das cartas de leitores 
enviadas aos jornais fazem 
críticas ao “novo Código”.

Sendo assim, porque de for-
ma tão contundente o proje-
to foi aprovado na Câmara?

O resultado da votação 
significaria um “divórcio”  
entre os políticos no Con-
gresso e a opinião pública 
– cidadãos comuns e espe-
cialistas nos temas?

Como “fiscalizar” este even-
tual “divórcio” é pauta rele-
vante para a continuação 
dos debates e até a decisão 
final no Congresso e no Palá-
cio do Planalto.

PARA EVOLUIR NA COBERTURA
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•	 Um posicionamento equilibrado aparece em 7,4% do material. 

•	 As potenciais consequências negativas das propostas do novo Códi-

go apareceram em 9,5% dos textos. Já opiniões que avaliavam como 

positivas as medidas previstas no novo Código foram registradas em 

apenas 0,8% do noticiário. 

Gráfico 6 – Posição sobre propostas do  
Novo Código versus período de tramitação
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VotaçãoPré-votação Pós- votação
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Equilibrado

Contrário

Não se posiciona

Contra ou a favor? 
Atores com opiniões bem marcadas 

Do ponto de vista do debate técnico e ideológico, ou seja, da Política Am-
biental, a cobertura foi marcada pelo embate de visões, digamos, “preserva-

cionistas” e “expansionistas”.

No conjunto total de material analisado, é evidente o movimento de que-

da no percentual de textos plenamente favoráveis ao texto do novo Código 

proposto pelo deputado Aldo Rebelo: 36,4%, 25% e 20%, para cada um dos 

três períodos (pré-votação, votação e pós-votação). Paralelamente, houve um 

aumento nos percentuais associados aos posicionamentos parcialmente favo-

ráveis (13,6%, 27% e 40%, respectivamente).
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Neste cenário de intenso debate, destacaram-se como atores principais – 

ao lado dos políticos, claro – os ambientalistas e os ruralistas.

•	 Ruralistas e ambientalistas aparecem nos textos (não necessariamente 

como fontes) em níveis muito semelhantes (19,7% e 20,1%, respectivamente).

•	 Os ruralistas apresentaram majoritariamente uma posição favorável ao 

novo Código: 51,6%. Interessante observar que nem sempre a opinião des-

ses atores aparece na forma “contra ou a favor” (46,4% dos registros não 

trazem posicionamento). 

•	 As entidades ambientais, por sua vez, se fizeram presentes na cobertura 

majoritariamente defendendo uma posição contrária às propostas do 

novo Código: 76,6%.

Já do ponto de vista do Ambiente Político, o que o noticiário mais eviden-

ciou foram as divergências dentro do governo e entre o PT e sua base aliada 

(notadamente o PMDB) no Congresso. 

Enquanto a bancada ruralista no Congresso Nacional tem posição extre-

mamente majoritária a favor das propostas do novo Código (76% das vezes 

em que é ouvida, e apenas um texto com posição parcialmente contrária), 

o mesmo não ocorre com os diversos representantes do Executivo Federal, 

como veremos nas próximas páginas.

Gráfico 7 – Como as entidades ligadas ao setor de  
agronegócios se posicionaram?

Não se
posicionam

46,4%

Totalmente
favorável

46,4%

Parcialmente
favorável

5,2%

Parcialmente
contrário

2,1%

*Percentuais referentes aos textos que mencionam o agronegócio – 19,7% do total.  
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Gráfico 8 – Como as entidades ligadas a causas ambientais se posicionaram?

Não menciona
a posição das 

entidades
18,9%

Totalmente
contrário

60,3%

Parcialmente
favorável

4,1%

Parcialmente
contrário

16,3%

Equilibrado
0,5%

*Percentuais referentes aos textos que mencionam as entidades ambientalistas – 20,1% do total. 

A disputa no âmbito do governo

•	 O Ministério do Meio Ambiente foi mencionado em 19,6% da cobertura, 

com uma concentração maior no período pré-votação. Sua posição foi 

majoritariamente contrária ao Código em 35,1% destes textos. 

•	 A pasta da Agricultura aparece em um percentual consideravelmente 

baixo: apenas 7% do total analisado. Seu posicionamento majoritário foi 

favorável ao Código, registrado em 42,7% desta fatia.

•	 Outros órgãos do Poder Executivo foram citados em 28,9% dos textos 

analisados. Destes, o posicionamento aparece majoritariamente contra 

as propostas do novo Código em 35,2% dos casos. 

•	 A base aliada do governo federal é mencionada em 32,6% do universo 

pesquisado. Neste recorte, o posicionamento majoritário foi favorável 

ao Código: 50,8%, com concentração no período de votação. 

•	 A presidente Dilma Rousseff foi mencionada em 14,1% dos textos anali-

sados – com uma ligeira ênfase no período de votação e de pós-votação. 

Nesse material há um certo equilíbrio entre seus posicionamentos, com 

pequena vantagem para um ponto de vista parcialmente contrário às 

propostas do novo Código, que se concentrou fortemente nos perío-

dos pré e pós-votação. Na fase de votação, portanto, o posicionamento 

majoritário da presidente aparece como apenas parcialmente favorável 
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– o que pode ser explicado por declarações que estimulavam um 

acordo possível entre as posições em disputa. 

•	 O posicionamento dos partidos de oposição quanto ao PL do Có-

digo  Florestal apareceu de forma mais tímida na cobertura (13,1% 

das vezes em que o texto revelava opiniões).

•	 Com excessão da chamada Bancada Ruralista, os demais partidos  

(tando de oposição quanto os da base aliada ao governo) aparece-

ram de forma dividida nas vezes em que o texto revelava opiniões 

a favor ou contrárias ao novo Código. 

Tabela 12 – Presença de atores específicos e seus  
posicionamentos frente ao PL do novo Código Florestal

Atores 
mencionados 

 
Posicionamento

% de tex-
tos que ci-
tam o ator 

político

Totalmen-
te favorá-

vel (%)

Parcial-
mente 

favorável 
(%)

Equilibrado  
(%)

Parcial-
mente 

contrário 
(%)

Totalmente 
contrário 

(%)

Não se 
posiciona 

(%)

Dilma Rousseff 14,1 0,0 21,9 0,7 13,1 13,1 51,5

Ministério do Meio 
Ambiente 19,6 0,0 8,9 4,7 19,4 15,7 51,3

Ministério da  
Agricultura 7,0 32,4 10,3 4,4 2,9 0,0 50,0

Outros representantes 
do Poder Executivo 28,9 5,0 10,7 11,7 23,8 11,4 37,4

Base aliada 32,4 13,0 37,8 14,3 15,6 4,4 14,9

Oposição 13,1 26,8 25,2 6,3 8,7 13,4 19,7

Bancada ruralista 16,6 66,7 9,3 0,0 0,6 0,0 23,5

Médios e Grandes 
Produtores 19,7 46,4 5,2 0,0 2,1 0,0 46,4

Pequenos agricultores 
/ Agricultura Familiar 11,3 10,0 2,7 0,0 2,7 10,0 74,5

Entidades ligadas a cau-
sas ambientais 20,1 0,0 4,1 0,5 16,3 60,2 18,9

Comunidade Cientifica 11,8 2,6 5,2 3,5 19,1 48,7 20,9

Mapeando a importante  
contribuição das ciências 

Merece reflexão o diagnóstico do espaço dado à ciência: a análise realizada 

pela ANDI mostra que 8,2% do total de textos (80 em 973) mencionaram a 

realização de estudos científicos sobre as questões relacionadas ao Código. 

Era de se esperar um índice superior, mesmo nos jornais que melhor 

se destacam na cobertura, tendo em vista a característica intrínseca a 

este tipo de debate. Desses textos:
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•	 A maior incidência está no período pré-votação (38 matérias). Du-

rante a votação apenas 12 mencionaram a realização de estudos 

– o que mostra pouca permeabilidade dos argumentos científicos 

em momentos críticos de decisão no Congresso.

•	 A maior parte – 53 textos – apresentou os estudos científicos com 

o intuito de questionar as mudanças propostas pelo novo Código. 

Apenas uma matéria utilizou estudo científico para justificar o do-

cumento, no período pré-votação.    

Por outro lado, a comunidade científica foi mencionada em quase 

11,8% dos textos (não necessariamente como fonte de informação), tam-

bém de forma mais frequente no período pré-votação. 

Vale destacar que os cientistas tiveram uma posição majoritariamen-

te contrária ao projeto: nada menos de 67,8% das vezes em que apare-

cem na cobertura. 

Este dado chama a atenção, na medida em que a ciência costuma ser 

um grande vetor legitimador das decisões parlamentares – o que ocor-

reu, por exemplo, com a Lei de Biossegurança. 

Gráfico 9 – Como a comunidade científica se posiciona nos textos ?

Não menciona
a posição da
comunidade 
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20,9%
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48,7%
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Equilibrado
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*Percentuais referentes aos textos que mencionam a comunidade científica (11,8%)  

Os jornais de abrangência 
nacional e aqueles locais 
que investiram maior aten-
ção à cobertura em torno da 
PL do Código Florestal apre-
sentam um índice razoável 
de menção às ciências, o que 
não se repete na maior parte 
dos jornais locais/regionais.

Mas sobretudo quando o 
projeto de lei vai entrando 
numa fase decisiva de de-
bates e articulações polí-
ticas, mais do que nunca é 
a hora dos os especialistas 
desenharem claramente 
para os cidadãos (leitores), 
no espaço dos jornais, os 
vários aspectos e impactos 
associados às propostas do 
novo Código.

PARA EVOLUIR NA COBERTURA
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Nada será como antes: 
mas, o que está sendo mudado? 

Quando se trata da votação de um projeto de lei, é obviamente essencial que 

o jornalismo mantenha o leitor bem orientado no sentido do que está sendo 

mudado e dos impactos da mudança – como veremos mais adiante.

•	 Mais uma vez, os diários de abrangência nacional dedicaram maior aten-

ção a este importante aspecto para a qualidade da cobertura – a com-

paração entre a proposta do novo Código Florestal (PL 1.876/99) com a 

legislação vigente (Lei Nº 4.771/65).

•	 Se quisermos destacar alguns veículos entre os de abrangência nacional 

neste aspecto, vale perceber a boa performance de Estadão, O Globo 

e Folha (que também aparecerão com indicadores consistentes, mais 

adiante, quando observarmos a dedicação das redações a analisar os 

impactos negativos e positivos da nova proposta de Código Florestal).

•	 Os jornais locais/regionais – em sua maioria – foram neste aspecto mais 

incisivos em sua atenção do que quando trataram de diversos outros 

elementos do debate em torno do PL.

Tabela 13 – Comparação das propostas do novo Código Florestal  
(PL 1.876/99) com a legislação vigente (Lei Nº 4.771/65), por veículo

Compara a proposta do novo Có-
digo com a legislação vigente Total

Sim Não

Veículo N % N % N %

A Gazeta/ES 4 25,0% 12 75,0% 16 100%

O Estado de S. Paulo/SP 15 15,6% 81 84,4% 96 100%

Valor Econômico/SP 7 14,6% 41 85,4% 48 100%

O Globo/RJ 15 14,4% 89 85,6% 104 100%

Gazeta do Povo/PR 10 13,7% 63 86,3% 73 100%

Diário de Pernambuco/PE 8 13,6% 51 86,4% 59 100%

Folha de S. Paulo/SP 11 12,8% 75 87,2% 86 100%

A Crítica/AM 3 12,5% 21 87,5% 24 100%

Estado de Minas/MG 6 9,7% 56 90,3% 62 100%

Correio Braziliense/DF 8 8,4% 87 91,6% 95 100%

O Povo/CE 3 8,3% 33 91,7% 36 100%

Correio do Estado/MS 8 7,7% 96 92,3% 104 100%

Diário de Cuiabá/MT 4 7,3% 51 92,7% 55 100%

O Rio Branco/AC 2 6,1% 31 93,9% 33 100%

Zero Hora/RS 1 1,6% 63 98,4% 64 100%

Diário de Natal/RN 0  17 100% 17 100%

O Liberal/PA 0  1 100% 1 100%

Total 105 10,8% 868 89,2% 973 100%
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•	 Não será exagero afirmar que o leitor atento ao caso teve – sobretudo 

dos principais jornais – informação suficiente sobre as mudanças em jogo.

Recursos estatísticos: 
os números também falam

Componente técnico fundamental para maior contextualização, os números 

falaram em 12,7% do total da cobertura. Trata-se de um indicador positivo, 

uma vez que o uso de dados estatísticos foi mais frequente nos textos sobre 

a Política Ambiental, tendo ocorrido em cerca de 20% deles.

•	 As principais fontes dos dados estiveram localizadas em órgãos ligados 

ao setor governamental, mas também contribuíram com números as uni-

versidades, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil. 

•	 O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), responsável pela 

coleta e divulgação de dados sobre o desmatamento, foi a principal ori-

gem desses indicadores estatísticos. 

•	 10,5% das notícias continham dados oriundos de diversas organizações 

da sociedade civil. 

Tabela 14 – O uso de Dados Estatísticos
Fontes estatísticas %

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 16,9

ONGs 10,5

Ministério do Meio Ambiente 9,7

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 8,1

Organizações do setor privado 8,1

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 7,3

Executivo Federal, Estadual ou Municipal 5,6

IBAMA 5,6

Outros órgãos governamentais 5,6

SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 5,6

Organismos internacionais 3,2

Universidades/ instituições de pesquisa 3,2

IMAZON - Instituo do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 2,4

ABC - Academia Brasileira de Ciências 2,4

Instituto ICONE 1,6

ANA - Agência Nacional de Águas 0,8

INCRA 0,8

Embrapa 0,8

CONAB 0,8

Outros 0,8

Não foi possível identificar 20,2

*Este item permite marcação múltipla.
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Nos textos de opinião, a melhor 
maneira de entrar na floresta 

Os textos com caráter de opinião (artigos assinados, colunas, editoriais e en-

trevistas) se destacaram na cobertura do Código – representam 25,2% do ma-

terial analisado. Esta foi, sem dúvida, uma ótima maneira encontrada pelos 

jornais para entrar na floresta dos temas mais polêmicos.  

O fato significa também que a discussão a respeito do Código Florestal 

conseguiu atingir espaços tradicionalmente destinados à formação de opinião. 

•	 Colunas assinadas representaram a maior parte deles – 12,7% do total de 

textos pesquisados. 

•	 Os artigos assinados aparecem na segunda posição – 8,5%. 

•	 Editoriais e entrevistas ocuparam 2,5% e 1,4% dos textos, respectivamente. 

•	 Vale destacar que a ocorrência do material de opinião foi maior nos pe-

ríodos de votação e pós-votação. 

Gráfico 10 – Tipo de texto analisado
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Debate sobre impactos inspirou 
os editoriais e as entrevistas

Um debate completo sobre a proposta de novo Código Florestal passa, ne-

cessariamente, pela discussão de seus possíveis impactos.  
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•	 Merece menção o destaque dado pelos textos de opinião aos pos-

síveis impactos sobre o meio ambiente contidos nas propostas do 

novo Código.  Um exemplo é o fato de que 25% de todos os edito-

riais publicados apresentaram esta relação.

•	 Mas outros espaços de opinião também contemplam a questão 

dos impactos: ela é foco de 35,7% das entrevistas.

Tabela 15 – Potenciais impactos/prejuízos  
das propostas do novo Código Florestal*

Impactos ambientais  N %

Desmatamento 35 38,04%

Perda da biodiversidade 31 33,70%

Intensificação de desastres naturais 15 16,30%

Redução dos recursos hídricos 14 15,22%

Aumento da emissão de gases causadores  
do efeito estufa 11 11,96%

Aumento da perda do solo por erosão 10 10,87%

Impactos na saúde pública 3 3,26%

Outros 6 6,52%

*Percentual referente aos 92 textos que mencionam possíveis impactos ambientais. Total pode 
ultrapassar 100% porque a variável permite marcação múltipla.

Impactos Negativos

•	 Os impactos negativos do Código ao meio ambiente foram 

abordados em 9,5% de todo o material analisado – 92 textos 

(incluídos aqui os de opinião). Desmatamento e Perda da Biodi-

versidade foram os mais mencionados (38% e 33,7%, respecti-

vamente, deste conjunto).

•	 Chama a atenção o fato de que apenas 1,8% deste grupo de notí-

cias foca o impacto do novo Código sobre as mudanças climáticas. 

•	 Veja na Tabela 17 como O Globo e O Estado de. S.Paulo foram 

mais atentos a uma leitura dos impactos negativos ao meio am-

biente, e como entre os jornais locais/regionais O Correio do 

Estado e A Gazeta do Povo (Mato Grosso do Sul e Paraná res-

pectivamente), mesmo sendo de estados com forte presença 

do agronegócio, também dirigem seu olhar a estes impactos.

Impactos Positivos

•	 A análise da cobertura mostra também um aspecto bastante curio-

so: a dificuldade dos meios em pautar possíveis desdobramentos 

Como vimos anteriormen-
te, em “Cobertura abriu o 
leque dos 7 temas polêmi-
cos”, os espaços para arti-
gos tornaram-se um bom 
território para a defesa de 
certos pontos do Código 
– de alguma maneira equi-
librando o jogo entre opini-
ões contrárias e favoráveis 
ao novo projeto de lei.
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positivos das propostas do novo Código que estavam em discussão na 

Câmara (apenas 0,8% dos textos exploraram essa vertente).

Tabela 16 - Menção aos potenciais Impactos negativos  
das propostas do novo Código Florestal, por tipo de jornal 

Impactos
Tipo de jornal

TotalAbrangência 
nacional

Abrangência 
regional

Desmatamento 25 10 35

Perda da biodiversidade 15 16 31

Intensificação de desastres naturais 11 4 15

Redução dos recursos hídricos 6 8 14

Aumento da emissão de gases  
causadores do efeito estufa 5 6 11

Aumento da perda do solo por erosão 7 3 10

Impactos na saúde pública - aumento  
de agentes causadores de 2 1 3

Outros 3 3 6

Total de notícias* 57 35 92

*O total de notícias sobre o assunto é inferior à quantidade de impactos mencionados, já que a meto-
dologia permitia marcação múltipla para este item.

Tabela 17 – Menção aos potenciais impactos negativos  
das propostas do novo Código Florestal, por veículo  

Menciona os impactos negativos/ 
prejuízos da proposta Total
Sim Não

Veículo N % N % N %

O Liberal/PA 1 100% 0  1 100%

O Globo/RJ 18 17,3% 86 82,7% 104 100%

Valor Econômico/SP 7 14,6% 41 85,4% 48 100%

O Estado de S. Paulo/SP 13 13,5% 83 86,5% 96 100%

Folha de S. Paulo/SP 10 11,6% 76 88,4% 86 100%

Estado de Minas/MG 7 11,3% 55 88,7% 62 100%

O Povo/CE 4 11,1% 32 88,9% 36 100%

Correio Braziliense/DF 9 9,5% 86 90,5% 95 100%

A Crítica/AM 2 8,3% 22 91,7% 24 100%

Gazeta do Povo/PR 5 6,8% 68 93,2% 73 100%

Diário de Pernambuco/PE 4 6,8% 55 93,2% 59 100%

A Gazeta/ES 1 6,3% 15 93,8% 16 100%

O Rio Branco/AC 2 6,1% 31 93,9% 33 100%

Correio do Estado/MS 6 5,8% 98 94,2% 104 100%

Diário de Cuiabá/MT 2 3,6% 53 96,4% 55 100%

Zero Hora/RS 1 1,6% 63 98,4% 64 100%

Diário de Natal/RN 0 - 17 100% 17 100%

Total 92 9,5% 881 90,5% 973 100%
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Editoriais: a expressão de 
uma busca de equlíbrio 

Dos 17 veículos analisados na pesquisa realizada pela ANDI, 11 dedicaram o 

espaço mais nobre de suas páginas para a discussão sobre a votação do texto 

do novo Código Florestal: os editoriais, no qual é expressa a opinião e o posi-

cionamento do próprio jornal. 

Foram 24 textos publicados ao longo de todo o período de análise. A maior 

parte deles se concentrou em diários de abrangência nacional: 62,5%, tendo 

destaque a Folha de S.Paulo (nada menos de seis editoriais). 

A publicação de editoriais esteve mais presente nos períodos de pré-vota-

ção e votação e entender seu teor é importante, em especial, para medir como 

a opinião pública e/ou os políticos podem ser influenciados especificamente a 

partir desses posicionamentos. 

De maneira geral, a análise mostra que esses textos seguiram tanto a linha 

de abordagem temática quanto o posicionamento do total de notícias publi-

cadas sobre a proposta levada à Câmara pelo deputado Aldo Rebelo, ficando 

evidente ainda uma busca de equilíbrio opinativo. 

Da mesma maneira como é dinâmico (e não rígido) um certo equilíbrio 

quantitativo no universo geral de textos analisados – embora com maior aten-

ção aos temas do Ambiente Político –, aqui a dinâmica de equilíbrio também 

é perseguida, mas o balanço final pende para as opiniões questionadoras ao 

teor do Código: 

•	 33,3 % dos editorais apresentam um posicionamento contrário ou par-

cialmente contrário às propostas do novo Código. 

•	 Os posicionamentos favoráveis somam 12,5% dos textos.

Já em relação às propostas polêmicas contidas no texto de Aldo Rebelo, 

os editoriais apresentaram posicionamentos favoráveis e contrários de forma 

muito equilibrada. É possível dizer que, de maneira geral, não há uma propos-

ta em comum defendida pelos jornais sobre a maioria desses temas. 

•	 Em relação à redução da Reserva Legal, o posicionamento foi equilibra-

do entre os cinco textos publicados sobre o tema. 

•	 A maior parte dos seis editoriais que falaram sobre a redução das áreas 
desmatadas a serem recompostas nas margens de rios colocaram-se to-

tal ou parcialmente contra a proposta:  50%.  Apenas 16,7% são favoráveis. 
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•	 Entre os 11 editoriais que falaram sobre a regularização das áreas des-
matadas até 2008 (anistia), 54,6% foram contrários e 9,1% (um texto 

apenas) favoráveis. 

•	 Os três editoriais que mencionaram a permissão de atividades agríco-
las  em topos de morros foram contrários à proposta.

•	 Também três textos abordaram a proposta de consolidação do cultivo 
em APPs presente na emenda 164. Um é contrário e outro é favorável 

ao projeto. O último só descreve a questão. 

•	 A proposta de isenção às pequenas propriedades da obrigatoriedade 
de recompor reserva legal foi mencionada em cinco editoriais. Três de-

les só a descrevem, um apresenta posição totalmente favorável e outro 

totalmente contra. 

•	 Já dos sete editoriais que mencionam a possibilidade de definição das 
APPs pelos governos locais (descentralização do Código), quatro foram 

contrários e apenas um a favor. 

Tabela 18 – Editoriais
Veículo Número absoluto

Folha de S. Paulo/SP 6

Gazeta do Povo/PR 3

O Estado de S. Paulo/SP 3

O Globo/RJ 3

Correio Braziliense/DF 2

O Povo/CE 2

A Gazeta/ES 1

Diário de Cuiabá/MT 1

Estado de Minas/MG 1

Valor Econômico/SP 1

Zero Hora/RS 1

Os jornais locais/regionais 
foram desiguais na cobertura

Vale lembrar aqui que cinco veículos de abrangência nacional (Correio Brazi-

liense, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo e Valor Econômico) 

foram responsáveis por cerca de 40% do material publicado. 

Ao analisarmos a quantidade de textos e a localização dos jornais, encon-

tramos uma constatação intrigante: os diários da região Norte, que comporta 
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um dos principais biomas ameaçados pelas propostas do novo Código 

e que concentra parte dos médios e grandes produtores agropecuários, 

foram os que menos publicaram sobre o tema (6% do total). 

Tabela 19 – Volume de textos por Região

Região Participação percentual 
no conjunto da amostra

Média de textos por 
veículo

Sudeste 42,3% 68,7

Centro Oeste 26,1% 84,7

Sul 14,1% 68,5

Nordeste 11,5% 37,3

Norte 6,0% 19,3

Total 100,0% 57,2

•	 Curiosamente, a grande maioria dessas notícias dos diários do 

Norte foi veiculada nos períodos de votação e pós-votação. 

•	 As regiões cujos jornais mais publicaram sobre o Código foram a 

Sudeste (42,3% dos textos) e a Centro-Oeste (26,1%). 

 » Vale ressaltar que a região Sudeste concentra os veículos de 

abrangência nacional. E o Correio Braziliense também é consi-

derado, para efeito desta análise e por força de sua influência 

no Congresso Nacional, como de abrangência nacional. 

•	 No que se refere à média de textos por veículo, a região Centro 

Oeste teve uma boa intensidade, graças às atuações do Correio 

Braziliense, Correio do Estado (MS ) e Diário de Cuiabá (MT).

Quem assina as matérias?

•	 Foi possível verificar os responsáveis pelos textos sobre a nova 

proposta de Código Florestal em 63,8% do material analisado.

•	 Do total de textos analisados, 50,6% são assinados por repórter, 

redator, articulista ou colunista.

•	 11,1% de toda a cobertura teve origem nas agências de notícias, que 

foram especialmentes determinantes para os veículos regionais 

(18,3% de suas matérias vinham dessa fonte). Por outro lado, elas 

foram pouco representativas para os grandes veículos, de abrangên-

cia nacional (representando apenas 1,9% de sua cobertura). 

•	 No Correio do Estado (MS), jornal local com boa atuação, 70% do 

conteúdo analisado foi produzido por agências de notícias. 

Os jornais locais não deve-
riam ter na produção de ca-
ráter nacional das agências 
um fator inibidor, ou melhor, 
que dispensasse sua cober-
tura da importância de im-
primir um caráter local.

Não apenas porque os biomas 
e formações estão em toda 
parte, mas porque o Brasil 
é um todo integrado e, mais 
ainda, porque os cidadãos de 
seus estados têm o direito de 
compreender as consequên-
cias das propostas.

São temas e decisões para 
suas vidas e os cidadãos pre-
cisam conhecer para  opinar – 
além de monitorar e pressionar 
seus parlamentares.

PARA EVOLUIR NA COBERTURA



Dos textos analisados, 6,7% associaram a proposta do novo Código a fatos/acon-
tecimentos políticos externos aos processos mais diretamente relacionados à 
tramitação e discussão do projeto de lei (conforme veremos adiante, 2,4% das 
notícias deram destaque a essas questões, tratando-as como Tema Principal). 

Se desconsiderarmos o período pré-votação, quando estes casos ainda não 
haviam ocorrido, essa influência alcança praticamente 10% dos textos. 

Tabela 20 – Outros acontecimentos políticos mencionados*

Acontecimentos  
políticos

Etapas da discussão

TotalPré-votação 
(01 de abril a 
02 de maio)

Votação (03 
de maio a 26 

de maio)

Pós-votação 
(27 de maio a 
15 de junho)

Queda do ex-ministro da 
Casa Civil Antônio Palocci - 43,6% 37,5% 40%

Assassinato de trabalha-
dores rurais na Amazônia - 15,4% 75% 36,9%

Troca de acusações entre 
Aldo Rebelo e Marina Silva - 35,9% - 21,5%

Outros 100% 5,1% 4,2% 7,7%

Total 100% 100% 100% 100%

*Dados relacionados ao total de matérias que mencionaram fatos/acontecimentos políticos ex-
ternos ao Código (65 notícias, ou 6,7% do universo pesquisado). A metodologia utilizada permite 
mais de uma marcação para este item.

Influência de fatores externos

3.  O Ambiente da Política
Conforme vimos, o predomínio de assuntos de ordem política (no sentido 

restrito do termo) alcançou nada menos que 60,1% da cobertura. Vários 

elementos se somaram para compor essa tonalidade política dos textos 

que focalizaram o processo de tramitação do projeto de lei do novo Có-

digo Florestal.

Os embates envolvendo governo, base aliada e oposição foram tratados 

como o principal foco. Ainda que os interesses em jogo na votação do Código 

não se configurem exatamente em uma pauta que oponha governo e oposi-

ção (já que dentro do governo e da base aliada há fissuras importantes), esse 

conflito foi enfatizado pelos periódicos em pelo menos 38,4% dos textos.

•	 A votação/tramitação do novo código (aspectos burocráticos) ocupou a 

segunda posição: foi tema principal em 19,3% do universo analisado (188 

matérias). Esse aspecto é importante por representar o acompanha-

mento constante da imprensa ao processo de tramitação, que muitas 

CONCLUSÕES
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vezes expõe acordos de última hora e reviravoltas decisivas. É, contudo, 

um conteúdo de tendência mais factual, menos preocupado em recupe-

rar os aspectos técnicos da questão.

•	 Acontecimentos políticos específicos, como a queda do ministro An-

tônio Palocci, foram o foco central da cobertura em 2,4% de matérias 

analisadas. Mesmo não figurando entre os principais temas identifi-

cados, os casos políticos externos ao debate sobre o Código marca-

ram o período e reforçaram alguns impasses presentes na cobertura. 

Como Tema de Apoio (coadjuvante, digamos) tais acontecimentos 

foram mencionados em 6,7% das notícias analisadas ao longo da pre-

sente pesquisa.

Disputas políticas e dinâmica de votação  
foram os principais temas abordados 

Com a Tabela 21 é possível observar como cada um dos jornais analisados 

contribuiu para o desequilíbrio de espaço entre o Ambiente Político e a 

Política Ambiental.

•	 Todos jogaram muito mais fichas no período de votação, mas pelo me-

nos do ponto de vista da priorização de temas percebe-se que Folha 

de S. Paulo (principalmente) e O Globo primaram por uma dedicação 

quantitativamente bem mais equilibrada do que os demais. 

•	 Por outro lado, A Gazeta (do Espírito Santo) foi o único que colocou 

mais ênfase nos aspectos ambientais do que nos políticos. 

•	 Surpreendentemente, o jornal O Rio Branco foi o que mais pendeu para 

a tonalidade política – nem parece que o estado do Acre é abrigo para 

muitas das principais questões ambientais em jogo. 

•	 Vale ter em conta que a média do material pesquisado foi de 12,8 de 

notícias por dia, o que corresponde a menos de uma matéria/dia por 

diário analisado. Entretanto, há imensa variação entre os diferentes 

jornais quanto ao espaço dedicado à cobertura da tramitação do pro-

jeto de lei do Código Florestal na Câmara dos Deputados.
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Tabela 21 – Tema Principal, segundo veículo e regiões 

 
Ambiente  
Político

Política  
Ambiental

Total de 
 notícias

Média diária de 
notícias por 

veículoN % N % N %

Circulação Nacional 241 56,18% 188 43,82% 429 100% 1,13

O Estado de S. Paulo/SP 58 60,42% 38 39,58% 96 100% 1,26

Correio Braziliense/DF 56 58,95% 39 41,05% 95 100% 1,25

O Globo/RJ 55 52,88% 49 47,12% 104 100% 1,37

Folha de S. Paulo/SP 43 50,00% 43 50,00% 86 100% 1,13

Valor Econômico/SP 29 60,42% 19 39,58% 48 100% 0,63

Centro Oeste 105 66,04% 54 33,96% 159 100% 1,05

Correio do Estado/MS 70 67,31% 34 32,69% 104 100% 1,37

Diário de Cuiabá/MT 35 63,64% 20 36,36% 55 100% 0,72

Sul 81 59,12% 56 40,88% 137 100% 0,90

Gazeta do Povo/PR 44 60,27% 29 39,73% 73 100% 0,96

Zero Hora/RS 37 57,81% 27 42,19% 64 100% 0,84

Sudeste 45 57,69% 33 42,31% 78 100% 0,51

A Gazeta/ES 7 43,75% 9 56,25% 16 100% 0,21

Estado de Minas/MG 38 61,29% 24 38,71% 62 100% 0,82

Nordeste 71 63,39% 41 36,61% 112 100% 0,49

Diário de Pernambuco/PE 40 67,80% 19 32,20% 59 100% 0,78

O Povo/CE 21 58,33% 15 41,67% 36 100% 0,47

Diário de Natal/RN 10 58,82% 7 41,18% 17 100% 0,22

Norte 42 72,41% 16 27,59% 58 100% 0,38

O Rio Branco/AC 29 87,88% 4 12,12% 33 100% 0,43

A Crítica/AM 13 54,17% 11 45,83% 24 100% 0,32

O Liberal/PA 0 0,00% 1 100% 1 100% 0,01

Total 585 60,12% 388 39,88% 973 100% 0,75

A principal perspectiva 
também foi a política 

Do ponto de vista qualitativo, é relevante para a análise do comportamento 

editorial dos jornais observar as diferentes perspectivas ou enquadramentos 

na cobertura das propostas do novo Código Florestal. Um enquadramento 

conecta idéias dentro de uma notícia, de tal modo que sugere uma interpreta-

ção particular de um assunto. Se analisada segundo uma lógica temático-con-

ceitual, uma matéria sobre desmatamento, por exemplo, pode ser construída 

sob a perspectiva econômica, social, científica ou agrícola, dentre outras.

•	 Quase 70% dos textos sobre a reforma do Código Florestal abordaram 

o tema sob o viés Político, enquanto 17,5% discutiram a questão desde 

uma perspectiva Ambiental. 
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•	 Seria de se esperar que a abordagem Científica recebesse um des-

taque mais significativo, dada a complexidade técnica que envolve a 

discussão. Foi, contudo, uma perspectiva pouco mobilizada,  embo-

ra a comunidade científica tenha sido razoavelmente ouvida pelos 

maiores jornais.

Distribuição dos enquadramentos ao longo do tempo

•	 As notícias abordadas a partir da perspectiva Agrícola, que tam-

bém carregaram um conteúdo mais técnico, somaram 5,8% do ma-

terial analisado. Igualmente, tiveram mais ressonância no período 

pré-votação (12,7% dos textos daquele período).

•	 Os conteúdos de cunho técnico estiveram mais representados 

nos textos de opinião. Entre os artigos assinados, por exemplo, a 

maioria se dedicou a uma perspectiva Ambiental (44,3%), seguida 

pela perspectiva Política (19,3%). 

•	 Algumas ausências merecem menção: dos já poucos 15 textos sob 

a perspectiva Científico-tecnológica, apenas dois tiveram forma-

to opinativo (uma entrevista e um artigo assinado); uma visão a 

partir dos reflexos Sociais praticamente não foi explorada; e, mui-

to menos ainda tivemos uma perspectiva Econômica/Financeira.

•	 Houve alguma presença de perspectiva Jurídica e não será pro-

priamente uma surpresa que, após a votação no Senado, alguns 

aspectos do Código finalmente aprovado sejam questionados em 

sua constitucionalidade – entre eles a possível “anistia” para quem 

não cumpriu com a lesgislação em vigor e desmatou o que deveria 

ser preservado.

Tabela 22 – Perspectiva temático-conceitual

Pré-votação Votação Pós-votação Total

Política 61,5% 74,2% 66,4% 69,6%

Ambiental 19,7% 15,0% 21,1% 17,5%

Agrícola 12,7% 4,9% 1,3% 5,8%

Social 1,4% 0,9% 6,5% 2,4%

Científico-tecnológica 2,8% 1,1% 2,2% 1,7%

Jurídica 0,9% 2,3% 1,3% 1,7%

Econômica/ financeira 0,9% 1,1% 0,9% 1,0%

Não foi possível identificar 0,0% 0,4% 0,4% 0,3%

Total 100% 100% 100% 100%

Co-Responsabilidade

O diálogo no espaço público 
exige proatividade de todos 
os atores sociais. 

A baixa presença de argu-
mentação técnico-científica 
na cobertura da votação do 
Código Florestal deve provo-
car reflexão tanto na impren-
sa quanto nos setores cientí-
fico e/ou acadêmicos.

Por que a imprensa não trou-
xe os argumentos científicos 
para um primeiro plano?

Houve baixa mobilização da 
comunidade científica?

Houve escassez na oferta de 
informação por parte das 
personalidades e instituições 
acadêmicas e científicas?

Quaisquer que sejam as respos-
tas, o direito do leitor à informa-
ção técnica nesta questão não 
foi plenamente atendido. 

Não é muito sugerir aos jornais 
que ofereçam à sociedade uma 
visão mais pragmática das ra-
zões dos debates políticos. 

PARA EVOLUIR NA COBERTURA
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O que diz o Valor

É curioso observar que nem mesmo o jornal Valor Econômico apresen-

tou texto cuja perspectiva fosse notadamente Econômico/Financeira, e 

não é redundante lembrar que a produção agrícola, o mercado interna-

cional mais exigente e os mecanismos de incentivo à presevação, para 

citar alguns exemplos, são importates questões para uma abordagem 

sob esta ótica. É também do Valor um dos melhores editoriais da cober-

tura – de tonalidade absolutamente política.

Tabela 23 – Perspectiva temático-conceitual das  
notícias do Valor Econômico

Perspectiva temático conceitual N %

Agrícola 2 4,17

Ambiental 5 10,42

Política 41 85,42

Total 48 100

Poder Público responde pelo principal  
enquadramento institucional/setorial

Apesar de ser tema controverso e da variedade de atores/setores so-

ciais no espaço público, a grande maioria das matérias analisadas (76,2%) 

apresentou o processo de debate e votação do Código Florestal a par-

tir das visões, características e ações do Poder Público (especialmente 

Executivo e Legislativo). 

Tabela 24 – Perspectiva institucional/setorial
Perspectiva institucional/setorial %

Poder público – Legislativo 39,8

Poder público – Executivo 35,4

Organizações da Sociedade Civil 4,3

Instituições de ensino e pesquisa 3,7

Sociedade em geral 3,4

Médios e grandes produtores rurais 3,3

Temático (sem perspectiva setorial específica) 2,1

Setor privado 1,3

Individualizado (caso pessoal) 1,2

Poder público - Ministério Público 0,7

Organismos Internacionais 0,6

Pequenos agricultores/ agricultura familiar 0,4

Poder público – Judiciário 0,3

Não foi possível identificar 3,5

Total 100

O negócio verde

Esta é uma das surpresas 
negativas da cobertura. 

Primeiro porque a políti-
ca pública que se define 
no Código Florestal afeta 
o modo da produção do 
agronegócio em todas as 
suas dimensões (do peque-
no ao grande produtor).

Depois, porque também 
podem ser afetadas as ex-
portações brasileiras, uma 
vez que o mercado inter-
nacional é cada vez mais 
exigente de certificações.

Depois, porque muito rara-
mente foram debatidos in-
centivos financeiros (uma 
tendência global) para o 
estímulo à preservação 
ambiental e à inovação 
tecnológica que poderia 
significar “produzir mais e 
melhor com menos e me-
lhor uso do solo”.
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•	 Quando filtramos apenas as notícias focadas no Poder Público, vemos que 

este foi representado quase que exclusivamente pela esfera Federal (96,2%). 

•	 A esfera estadual é muito pouco discutida (3,8%), embora um dos em-

bates sobre a proposta do novo Código seja exatamente a respeito do 

papel dos estados na regulamentação ambiental e da conveniência/in-

conveniência de um processo de descentralização.  

O monitoramento realizado no âmbito deste trabalho utiliza uma metodolo-
gia de pesquisa muito comum nos estudos de mídia, conhecida como “análi-
se de conteúdo”. Segundo Anders Hansen1 (1998), esse tipo de leitura agrega 
um conjunto de técnicas capazes de sistematizar e descrever quantitativa-
mente os conteúdos abordados pelos meios de comunicação, de identificar 
e quantificar a ocorrência de características específicas do texto jornalístico 
e de, com base nelas, fazer inferências a respeito da mensagem e dos signi-
ficados presentes.

Diferentemente dos modelos de estudo sobre o discurso, a análise de con-
teúdo não busca identificar subjetividades, intencionalidades e potencialidades 
possivelmente presentes nos recursos lingüísticos empregados. De acordo com 
Hansen (1998: 123), esse método:

(...) segue um conjunto claro de passos, o que é uma de suas características 

mais atrativas, ainda que também vulnerável a abusos. Fundamentalmen-

te, aqueles que optam pela análise de conteúdo para o estudo da mídia 

devem reconhecer que tal método não é nada mais que um conjunto de 

diretrizes sobre como analisar e quantificar o conteúdo midiático de forma 

sistemática e confiável.

Conforme argumenta Rosa Moinho (2006)2, esse tipo de análise permite 
não apenas captar informações explicitamente apresentadas nos textos, mas 
também as idéias implicitamente associadas aos conteúdos dispostos. Para tan-
to, é fundamental que algumas etapas básicas sejam cumpridas, que vão des-
de a definição do universo a ser investigado, passando pela identificação dos 
elementos de análise e pela leitura previa do material, até a interpretação dos 
dados. Os tópicos seguintes descrevem os critérios utilizados em cada uma das 
etapas deste processo, no âmbito do presente estudo.

1  HANSEN, Anders. Mass Communication Research Methods. New York University Press, NY, 1998.

2 MOINHO, Rosa e outros, Sociologia 12, Plátano Editora, 2006, pp. 79-80

Metodologia de Análise



A Reforma do Código Florestal na Imprensa Brasileira
55

Universo de análise
A pesquisa teve como base a produção editorial de 17 jornais impressos brasi-
leiros, monitorados diariamente. O critério de escolha dos mesmos procurou 
garantir a inclusão dos cinco diários considerados de circulação nacional e de, 
pelo menos, dois de alcance regional, permitindo a representatividade das cin-
co regiões do país. No Norte e Nordeste foram escolhidos três veículos, o que 
se justifica, no primeiro caso, pela relevância do tema para a região; no segundo, 
pelo fato de que existe grande número de estados (e, portanto, de veículos de 
comunicação) na região. 

O universo de análise foi configurado da seguinte forma:

Diários de abrangência nacional

O Globo/RJ

O Estado de S. Paulo/SP

Correio Braziliense/DF

Folha de S. Paulo/SP

Valor Econômico/SP

Diários de abrangência regional

Correio do Estado/MS

Gazeta do Povo/PR

Zero Hora/RS

Estado de Minas/MG

Diário de Pernambuco/PE

Diário de Cuiabá/MT

O Povo/CE

O Rio Branco/AC

A Crítica/AM

Diário de Natal/RN

A Gazeta/ES

O Liberal/PA

Período de análise e critérios de seleção

O monitoramento diário destes veículos foi realizado entre 1º de abril e 15 de 
junho de 2011. O levantamento levou em consideração apenas os textos que 
especificamente mencionaram o projeto de lei do novo Código Florestal relata-
do pelo deputado Aldo Rebelo, tendo como fonte a busca por palavras-chave 
previamente definidas em um banco eletrônico de notícias. 

No período mencionado, a proposta de novo Código Florestal foi citada 
em 2.035 textos, sendo que 973 foram classificados segundo as variáveis do 
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questionário de análise (ver detalhes à frente) – isto porque apresentavam mais 
de um parágrafo tratando especificamente do Projeto de Lei (este conjunto de 
matérias foi considerado de Alta Incidência informativa). Os demais textos, não 
apresentavam quantidade de conteúdo suficiente para análise, motivo pelo qual 
foram considerados de Baixa Incidência informativa, ficando de fora do proces-
so de classificação.

Para uma melhor compreensão do comportamento da imprensa em relação 
ao tema, o período monitorado foi divido em três etapas:   

•	 Pré-votação (01 de abril a 02 de maio) – discussões do relatório do De-
putado Aldo Rebelo ao Projeto de Lei 1876/1999 (Novo Código Florestal), 
antes da aprovação da tramitação em regime de urgência.

•	 Votação (03 de maio a 26 de maio) – fase que vai da aprovação da altera-
ção do regime de tramitação do Projeto de Lei 1876/1999 (passa à aprecia-
ção em caráter da urgência) até dois dias após a sua votação pelo Plenário 
da Câmara dos Deputados.

•	 Pós-votação (27 de maio a 15 de junho) – período de debates posterior à 
aprovação do texto na Câmara dos Deputados.

Definição dos elementos de análise 

A elaboração do instrumento de pesquisa é uma das fases mais importantes 
de qualquer investigação, já que cabe a essa ferramenta direcionar a leitura 
dos conteúdos que será feita pela equipe de classificação. A formatação de um 
questionário que apresente com clareza as perguntas para as quais se deseja 
obter resposta ou as manifestações e conteúdos simbólicos que se pretende 
captar é fundamental para o resultado das pesquisas sociais e de mídia.

Nesse sentido, as 973 matérias selecionadas sobre a votação do texto do 
novo Código Florestal foram classificadas de acordo com um questionário cons-
truído em conjunto por especialistas em análise de mídia e meio ambiente. 
Nele, estão contempladas, além de questões mais estreitamente relacionadas 
aos aspectos jornalísticos, um conjunto de variáveis específicas que tem como 
objetivo avaliar com o máximo de acuidade possível os temas que estiveram ou 
deveriam estar presentes nessa discussão.

Um primeiro conjunto de variáveis cuidou de mapear aspectos gerais do 
conteúdo editorial. Entre outros itens, investigou-se:

•	 Formato jornalístico dos textos (reportagens, editoriais, artigos assi-
nados...)

•	 Tema central da notícia
•	 Temas de apoio (ou seja, outros assuntos para além do tópico central 

da pauta)
•	 Fontes de informação consultadas
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•	 Enquadramento Institucional/Setorial
•	 Enquadramento Temático-Conceitual
•	 Aspectos geográficos
•	 Menção a indicadores e estatísticas
•	 Menção a políticas públicas
•	 Menção à legislação.

Um segundo conjunto avaliou questões diretamente ligadas ao tema em dis-
cussão. Entre as variáveis analisadas, temos:

•	 Aspectos gerais sobre a proposta do Novo Código (PL 1.876/99)  
•	 Avaliação de argumentos favoráveis e contrários ao PL
•	 Possíveis impactos das propostas do PL 
•	 Aspectos Políticos relacionados à discussão do PL  
•	 Posicionamentos dos diversos atores sociais em relação a aspectos espe-

cíficos do PL
•	 Associações com a questão das mudanças climáticas.



ANDI - Comunicação e Direitos
www.andi.org.br

CLUA - Climate and Land Use Alliance
www.climateandlandusealliance.org


