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RESUMO 
 

CAMPOS, Ana Luiza Garcia. Instrumentos para conservação das reservas florestais e 

demais formas de vegetação localizadas nas propriedades privadas. 2017. 265 p. Tese de 

Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

As primeiras regras e sanções nacionais envolvendo a exploração de florestas e o uso do solo 

foram editadas ainda no período colonial (1500-1822). Já o primeiro Código Florestal 

Brasileiro formal começou a ganhar corpo a partir de 1934, quando foi estabelecido que 

imóveis rurais mantivessem parcelas de vegetação nativa para garantir um suprimento de 

carvão e de lenha – combustíveis indispensáveis à economia da época.  Novas leis e decretos 

foram editados entre 1965 e 2012, sempre protegendo parcelas de vegetação nativa em 

propriedades e posses rurais. Nesse período, foram consolidados os instrumentos da Reserva 

Legal (RL) e da Área de Preservação Permanente (APP). Com a Constituição Federal de 

1988, deixou de ser competência exclusiva do Governo Federal legislar sobre a manutenção 

da vegetação nativa em propriedades e posses rurais. Desde então, os estados, em especial, 

podem estabelecer regras próprias, desde que em consonância com normativa nacional. 

Embora a legislação carecesse da devida aplicação durante anos, as restrições ao 

desmatamento cresceram em meados da década de 90, até que em 2004 foi estruturado um 

plano de ação federal de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal 

(PPCDAm) e em 2008 foi editado o Decreto nº. 6514/08 que tipifica infrações 

administrativas relacionadas a essas áreas. Após intenso embate público e político, a reforma 

do Código Florestal foi aprovada no Congresso Nacional e publicada em maio de 2012. 

Embora controversa, a Lei nº. 12.651 é hoje o principal instrumento regulador sobre a 

conservação e uso de vegetação natural em áreas privadas no Brasil. Ocorre que com o 

advento do novo código, esses áreas sofreram significativas modificações quanto à 

possibilidade de utilização de instrumentos para sua implantação. Dito de outro forma, se 

antes havia uma predominância de instrumentos de comando e controle para sua 

implementação, atualmente existe a possibilidade de utilização combinada de instrumentos 

de comando e controle com instrumentos de incentivo positivo (policymix) destinados a 

auxiliar a instituição, recuperação e manutenção das áreas de RL e APP. Nesse sentido, o 

objetivo da presente tese é analisar a inserção desses instrumentos, seu regime jurídico e sua 

eficácia.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Política ambiental. Código Florestal. Reserva legal. Áreas de 

preservação permanente. Policymix.  

 

  

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

CAMPOS, Ana Luiza Garcia. Instruments for the Conservation of Forest Reserves and 

Other Forms of Vegetation on Private Properties. 2017. 265 p. Doctorate – Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The first Brazilian rules and sanctions involving the exploitation of forests and the use of the 

soil were enacted as early as the country’s colonial period (1500-1822). The first Brazilian 

Forest Code began to take shape in 1934, when it was established that rural properties had 

to keep a portion of native vegetation to ensure the supply of coal and firewood – fuels 

indispensable to the economy of the time.  New laws and decrees were issued between 1965 

and 2012, always protecting a certain amount of native vegetation on rural properties and 

possessions. During this period, the Legal Reserve (RL) and Permanent Preservation Area 

(APP) instruments were consolidated. Since the Brazilian Constitution of 1988, it is no 

longer the sole competence of the Federal Government to legislate on the protection of native 

vegetation on rural properties and possessions. Since then, the States may also issue their 

own norms, provided that this is done in line with national regulations. Although legislation 

has not been adequately enforced for years, limits to deforestation gained momentum in the 

mid-1990s. This culminated in a federal action plan to prevent and control deforestation in 

the Legal Amazon region (the PPCDAm) being established in 2004, followed by Decree 

#6514 of 2008 establishing administrative infractions in connection to these areas. After 

intense public and political clashes, the reform of the Forest Code was approved by the 

National Congress and published in May 2012. Albeit controversial, Law # 12651 is today 

the main regulation on the conservation and use of native vegetation in private properties in 

Brazil. It happens that with the new code these areas have undergone significant 

modifications as to the possibility of using instruments for their implantation. In other words, 

if before there was a predominance of command and control instruments for implementation, 

there is currently the possibility of combined use of command and control instruments with 

positive incentive instruments (policymix) aimed to assist in establishing, recovering and 

maintaining RL and APP areas. In this sense, the objective of this thesis is to analyze such 

instruments in terms of legal framework and effectiveness. 

 

 

Keywords:  Environmental Policy. Forest Code. Legal Reserve. Permanent Preservation 

Areas. Policymix. 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

CAMPOS, Ana Luiza Garcia. Instruments pour la conservation des réserves forestières et 

d'autres formes de végétation situées sur une propriété privée. 2017. 265 p. Thèse de 

Doctorat. Faculté de Droit, Université de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Les premières règles et sanctions nationales liées à l'exploitation des forêts et à l'utilisation 

des terres ont été publiées dans la période coloniale (1500-1822). Déjà le premier Code 

Forestier Brésilien formel a commencé à prendre forme à partir de 1934, quand il a été établi 

que les propriétés rurales entretiennent des parcelles de végétation native pour assurer 

l'approvisionnement du charbon et du bois de chauffage - carburants indispensables à 

l'économie de l’époque. De nouvelles lois et des décrets ont été publiés entre 1965 et 2012, 

toujours dans la protection des parcelles de végétation native dans les propriétés et dans les 

possessions rurales. Durant cette période, il a été consolidé les instruments de la Réserve 

Légale (RL) et de la Zone de Conservation Permanente (APP). Avec la Constitution Fédérale 

de 1988, ça a cessé d'être de la compétence exclusive du Gouvernement Fédéral de légiférer 

sur le maintien de la végétation native dans les propriétés et les possessions rurales. Depuis 

lors, les Etats, en particulier, peuvent établir leurs propres règles à condition qu’elles soient 

en accord avec les règles nationales. Bien que la législation manquait de la correcte 

application pendant des années, les restrictions à la déforestation ont augmenté au milieu des 

années 90, jusqu'en 2004, année où il a été structuré un plan d'action fédéral pour la 

prévention et le contrôle de la déforestation en Amazonie Légale (PPCDAm) et en 2008, 

année où il a été édité le Décret n°. 6514/08 qui caractérise les infractions administratives 

liées à ces zones. Après un intense conflit publique et politique, la réforme du Code Forestier 

a été approuvé par le Congrès National et publié en mai 2012. Bien que controversée, la loi 

n°. 12.651 est maintenant le principal instrument de réglementation pour la conservation et 

l'utilisation de la végétation naturelle sur des terres privées au Brésil. Il se passe que avec 

l'avènement du nouveau code, ces zones ont subit des changements importants en ce qui 

concerne la possibilité d'utiliser des instruments pour sa mise en œuvre, c’est-à-dire, si avant 

il y avait une prédominance des instruments de commande de contrôle pour sa mise en 

œuvre, actuellement il existe la possibilité d'une utilisation combinée des instruments de 

commande et de contrôle avec des instruments d'incitation positives (policy mix) destinés à 

aider l'institution, la récupération et l'entretien des zones de RL et de APP. En ce sens, 

l'objectif de cette thèse est d'analyser l'intégration de ces instruments, leur statut juridique et 

leur efficacité. 

 

 

MOTS-CLÉS: Politique de l'environnement. Code forestier. Réserve légale. Zones de 

préservation permanente. Policy mix. 
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INTRODUÇÃO  

 

A criação de espaços territoriais especialmente protegidos constitui ainda hoje um 

dos mecanismos mais efetivos de conservação da biodiversidade para conter a crescente 

exploração dos recursos ambientais e a contínua fragmentação e degradação de habitats 

(GALO, PASQUINI e COWLING, 2009). 

  Nesse sentido, a Constituição de 1988 incumbiu ao Poder Público o estabelecimento 

em todas as unidades da federação de espaços territoriais e de componentes a serem 

especialmente protegidos, que somente poderão ser alterados ou suprimidos mediante lei. 

Vedou-se ainda qualquer forma de utilização que possa comprometer a integridade dos 

atributos que justificam sua proteção (art. 225, §1º, III). 

 A criação destes espaços se amolda ao conceito de conservação in situ, que prevê a 

manutenção das espécies no seu habitat natural. Os espaços territoriais especialmente 

protegidos são legalmente estabelecidos em terras de domínio público ou privado e, 

constituem áreas dedicadas à manutenção dos recursos naturais, manejadas para atingir os 

objetivos da conservação, ordenando o uso e a ocupação dos ambientes (MARQUES, 2011, 

p. 1). 

 As pressões exercidas para expansão das fronteiras agrícolas e exploração 

insustentável dos recursos naturais são, no entanto, incompatíveis com tal estratégia e apesar 

do valor reconhecido para a conservação e reabilitação de processos ecológicos, o 

estabelecimento de diferentes modalidades de espaços territoriais especialmente protegidos 

normalmente cria conflitos com a população local ou com os proprietários de terras. 

(MARQUES, 2011, p. 1).  

 A oposição a essas áreas deve-se, obviamente, à restrição ao uso da terra e dos 

recursos naturais e aos limites impostos às ações humanas, notadamente quando recaem 

sobre terras privadas, uma vez que regulamentam as atividades econômicas e a liberdade de 

decisão dos proprietários sobre suas terras (MARQUES, 2011, p. 1). 

 Em países como o Brasil, em que a maior parte das terras encontra-se sob domínio 

privado, e também a maior parte da vegetação natural remanescente que carece de proteção 

especial se encontra no interior dessas áreas, as questões se acentuam e o tema ganha relevo.  



 

13 
 

No Brasil, não só as UCs são importantes para a proteção dos ecossistemas. 

Constatou-se, outrossim, que as áreas de preservação permanente (APPs) e as reservas legais 

(RLs) em terras rurais privadas cobrem, respectivamente, 12% e 30% do território nacional. 

As áreas de APPs e RLs são mais que o dobro da área total atualmente coberta por unidades 

de conservação e, nos biomas com baixa cobertura de UCs, essa proteção legal poderia ser 

ainda mais importante (MMA, 2011) (as mudanças introduzidas pelo Novo Código Florestal 

modificaram em parte estas porcentagens). Acrescentam-se a esses dados, medidas como a 

lei nº. 12.678/2012 que reduziu a área de sete UCs. 

 A constatação é de que parte da biodiversidade se encontra hoje localizada em 

pequenos fragmentos florestais, pouco estudados (VIANA e PINHEIRO, 1998); a 

necessidade de ampliar em número e extensão de áreas sobre proteção legal e que de fato 

sejam implementadas para atingir as metas globais de conservação da biodiversidade, são 

algumas das justificativas ecológicas, econômicas ou ainda do ponto de vista institucional 

que explicitam a relevância do tema.  

 No que tange a metas globais, os ecossistemas florestais e as áreas que os contêm são 

objeto das metas Aichi. As metas Aichi foram estipuladas no processo de elaboração do 

novo Plano Estratégico de Biodiversidade 2011–2020 no âmbito da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica (CDB). As metas foram propostas pelo Secretariado da Convenção 

para que se estabelecesse um novo conjunto de metas, na forma de objetivos de longo prazo, 

que foram materializados em 20 proposições, todas voltadas à redução da perda da 

biodiversidade em âmbito mundial.  

As metas estão organizadas em cinco grandes objetivos estratégicos: tratar das causas 

fundamentais de perda de biodiversidade, fazendo com que as preocupações com a 

biodiversidade permeiem governo e sociedade; reduzir as pressões diretas sobre a 

biodiversidade e promover o uso sustentável; melhorar a situação da biodiversidade, 

protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética; aumentar os benefícios da 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos para todos; e aumentar a implantação, por meio de 

planejamento participativo, da gestão de conhecimento e capacitação. 

No que tange especificamente aos ecossistemas florestais, podem-se destacar as 

seguintes metas: 
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Até 2020, a taxa de perda de todos os habitat nativos, inclusive florestas, 

terá sido reduzida em pelo menos a metade e, na medida do possível, levada 

a perto de zero, e a degradação e fragmentação terão sido reduzidas 

significativamente. 

Até 2020, pelo menos 17 por cento de áreas terrestres e de águas 

continentais e 10 por cento de áreas marinhas e costeiras, especialmente 

áreas de especial importância para biodiversidade e serviços 

ecossistêmicos, terão sido conservados por meio de sistemas de áreas 

protegidas geridas de maneira efetiva e equitativa, ecologicamente 

representativas e satisfatoriamente interligadas e por outras medidas 

espaciais de conservação, e integradas em paisagens terrestres e marinhas 

mais amplas. 

Até 2020, a resiliência de ecossistemas e a contribuição da biodiversidade 

para estoques de carbono terão sido aumentadas através de ações de 

conservação e recuperação, inclusive por meio da recuperação de pelo 

menos 15% dos ecossistemas degradados, contribuindo para mitigação e 

adaptação à mudança climática e para o combate à desertificação. 

Até 2020, ecossistemas provedores de serviços essenciais, inclusive 

serviços relativos à água e que contribuem à saúde, meios de vida e bem 

estar, terão sido restaurados e preservados, levando em conta as 

necessidades de mulheres, comunidades indígenas e locais, e de pobres e 

vulneráveis. 

 

 Em outubro de 2014, na Convenção das Partes sobre a Diversidade Biológica (COP 

12), foi lançada a Iniciativa de Restauração dos Ecossistemas Florestais ou FERI (sigla, em 

inglês, de Forest Ecosystem Restoration Initiative). O conceito que embasa a FERI já estava 

presente em outras COPs e está presente implicitamente nas metas transcritas acima, por 

meio da previsão da redução das perdas de biodiversidade e da desaceleração 

da fragmentação, da criação e manutenção das áreas protegidas e de restauração de 

ecossistemas.  

 Para o Brasil, cuja ênfase das políticas relacionadas à proteção da biodiversidade foi 

em larga medida o combate e contenção dos desmatamentos através dos Planos de Controle 

e Prevenção do Desmatamento, ampliar as  ações de restauração também é fundamental, seja 

por meio do próprio Plano Nacional de Florestas (PNF) seja por outras inciativas, inclusive 

com a participação de organizações internacionais. 

 Neste momento, caminhar pela via de conciliação entre a produção e a conservação 

é necessário principalmente em regiões muito ameaçadas, como a Mata Atlântica, e em 

regiões de fronteiras econômicas como a Floresta Amazônica. 

 Ademais, um novo relatório apoiado pelas Nações Unidas (Forests, Trees and 

Landscapes for Food Security and Nutrition - A Global Assessment Report) que trata sobre 

a relação entre florestas e produção de alimentos e nutrição, foi divulgado no dia 6 de maio 
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de 2015 na 11ª sessão do Fórum sobre Florestas da ONU. O documento ressalta como as 

áreas verdes podem ser a chave para acabar com a fome e estão intrinsecamente vinculadas 

à luta global contra as mudanças climáticas. 

 Três meses antes da 21ª Conferência do Clima, em que 195 países selaram o Acordo 

de Paris, num esforço para limitar o aumento da temperatura média do planeta “bem abaixo” 

de 2ºC em relação a níveis pré-industriais, o governo brasileiro apresentou ao secretariado 

da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima a pretendida 

contribuição nacionalmente determinada do país.   

 O documento divulgado em setembro de 2015 expressa o compromisso brasileiro de 

reduzir as emissões de carbono em 37% abaixo dos níveis de 2005 em 2025, além de uma 

indicação para reduzir as emissões em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. Entre as 

medidas propostas para atingir a meta, estão restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares 

de florestas em 15 anos, até 2030, período em que também deverá ser alcançado o 

desmatamento ilegal zero na Amazônia. 

 Esses objetivos dependem da implementação da Lei de Proteção de Florestas Nativas 

(Lei 12.651/12), mais conhecida como o novo Código Florestal, citado expressamente no 

documento submetido às Nações Unidas, que fala em “fortalecer o cumprimento do Código 

Florestal, em âmbito federal, estadual e municipal”.  

 A meta brasileira do clima está, portanto, associada ao cumprimento dos dispositivos 

do Código Florestal que tratam de recuperação de áreas de Reserva Legal e Áreas de 

Preservação Permanente desmatadas ilegalmente nas propriedades rurais do país.  

 Por isso, o interesse e a importância do estudo da conservação dos ecossistemas 

florestais em terras particulares, especialmente quando a lei nº.  12.605/2012, conforme se 

observará adiante, institui uma série de instrumentos e mecanismos destinados a 

implementar as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal. 

 Após a longa disputa política que se arrastou por anos, o novo Código Florestal 

entrou em vigor em 25 de maio de 2012. Cercada de polêmicas mesmo antes de ser criada, 

a nova lei preservou os principais instrumentos de proteção da vegetação presentes na 

lei anterior, as áreas de preservação permanente (APPs) e as reservas legais (RLs), porém 

com alterações significativas em suas métricas e flexibilizações, o que, em última instância, 

gerou/gera uma série de questionamentos quanto à constitucionalidade da norma. 
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 Embora tais questionamentos sejam de suma importância e mereçam ser discutidos 

com acuro e vagar, por razão de recorte de objeto, não serão tratados de maneira 

pormenorizada neste trabalho. 

 Ademais, desde a sua criação, o Código Florestal é o principal regramento brasileiro 

destinado à proteção da vegetação natural existente nas propriedades rurais, por isso, a sua 

importância e necessidade de, mesmo em cenários de discussão quanto à constitucionalidade 

de seus dispositivos, buscar formas de se dar cumprimento à finalidade da norma, qual seja: 

conservar a cobertura de vegetação e todos os serviços ecossistêmicos atrelados às áreas por 

ele disciplinadas.   

 O art. 1º A do NCF define como objeto do Código o estabelecimento de normas 

gerais sobre a proteção da vegetação, das APPs e das RLs, o controle dos produtos florestais 

e a previsão de instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.       

 Tendo como fulcro o desenvolvimento sustentável, o NCF prevê como princípios o 

compromisso do país com a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa, 

com a função estratégica da atividade agropecuária e com o papel das florestas e demais 

formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da 

qualidade de vida da população brasileira; a responsabilidade dos entes da federação com a 

criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções 

ecológicas e sociais, bem como a criação e mobilização de incentivos econômicos para 

fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o 

desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.  

 Vislumbra-se, assim, que o NCF insere, de maneira clara, desde os seus princípios, 

uma nova dinâmica no que tange aos instrumentos de implementação do Código a partir da 

inserção dos instrumentos de incentivo econômico. 

 O princípio destacado acima se materializa como regra no disposto no Capítulo X - 

“Do programa de apoio e incentivo à preservação e à recuperação do meio ambiente” (arts. 

41 a 50), contemplando a criação de programa de incentivos econômicos financeiros e fiscais 

(art. 41) e a instituição de Cotas de Reserva Ambiental ou CRAs (arts. 44 a 50). 

 O art. 41 autoriza a instituição pelo Executivo Federal do “programa de apoio e 

incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas 

práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos 
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ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, 

observados sempre os critérios de progressividade”. Três categorias são previstas: (i) 

Pagamento ou incentivo a serviços ambientais relacionados com o carbono, a beleza cênica, 

a biodiversidade, a água, o clima, o solo, a valorização cultural e o conhecimento tradicional 

ecossistêmico, as Áreas de Preservação Permanente (APPs), as Reservas Legais (RLs) e 

áreas de uso restrito; (ii) Compensação por medidas de conservação ambiental por meio de 

instrumentos como a obtenção de crédito e seguro agrícolas, a redução do Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (ITR) para as áreas de APP e RL, a destinação de parte dos 

recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, a criação de linhas de financiamento 

alinhadas a esse objetivo e a isenção de impostos; (iii) Incentivos associados ao uso 

sustentável da floresta, como a participação preferencial em programas de apoio à 

comercialização da produção agrícola e a destinação de recursos para a pesquisa científica. 

 De maneira geral, o que se observa quanto à implementação do NCF, é que o Código 

vem sendo implementado em fases, priorizando ou direcionando esforços para a implantação 

de instrumentos administrativos de gestão considerados de maior urgência (p.e., o SICAR) 

para, em seguida, tratar da implementação de outros aspectos da lei, como o programa de 

instrumentos econômicos previsto no art. 41. (SMERALDI, 2014, p. 9). 

 Contudo, há que se salientar a necessidade estratégica de trabalhar sobre o tema de 

incentivos positivos e dos instrumentos de comunicação de forma sinérgica com as demais 

frentes de implementação do novo Código Florestal. Isso fica claro, ao ler a lei, que no art. 

41 explicita:  uma das funções destes instrumentos é “acelerar” a implementação da lei 

(SMERALDI, 2014, p. 9). 

 Neste sentido, a presente pesquisa se justifica na medida em que a melhor 

compreensão do conjunto dos instrumentos, de suas limitações e possibilidades pode auxiliar 

no direcionamento de esforços voltados a conferir efetividade à implantação das reservas 

florestais em áreas privadas.  

 Em face da importância da temática, a pergunta de pesquisa que norteou este trabalho 

foi: os instrumentos previstos no novo Código Florestal têm o potencial de contribuir para a 

conservação das reservas florestais e demais formas de vegetação localizadas em 

propriedades privadas? 
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 Já a hipótese formulada como resposta à pergunta foi de que sim, os instrumentos 

previstos no novo código têm aptidão para gerar efeitos positivos para conservação, 

notadamente por estarem insertos em um policymix. Contudo, atualmente a eficácia desses 

instrumentos é limitada em decorrência da forma como eles foram introduzidos na 

legislação.  

 O conceito de policymix é definido, de modo geral, como uma combinação de 

instrumentos de política construída com o objetivo de influenciar quantitativa e 

qualitativamente na conservação da biodiversidade, além de sustentar o fornecimento dos 

serviços ecossistêmicos no setor público e privado. (RING e SCHRÖTER‐SCHLAACK, 

2011). 

 Buscou-se, dessa forma, analisar a eficácia jurídica1 da norma, ou seja, sua 

capacidade de produzir os efeitos jurídicos colimados. Não se intenta, em um primeiro 

momento, analisar a efetividade de tais instrumentos, embora os dados e informações 

levantados ao longo do trabalho acabem por revelar aspectos importantes desta última.

 Este trabalho possui como objetivo geral a discussão da disciplina legal relacionada 

aos instrumentos para conservação das reservas florestais e demais formas de vegetação em 

propriedades privadas tal como construída pela lei de Proteção de Florestas Nativas (Lei 

12.651/12). Dentre os objetivos específicos, pode-se destacar a análise da relação de 

complementaridade entre os instrumentos de comando e controle, instrumentos econômicos 

e instrumentos de comunicação. 

A pesquisa levada a efeito, conforme consta no plano de trabalho, consistiu em larga 

medida no levantamento de fontes bibliográficas e análise do conteúdo destas. A pesquisa 

sobre o tema levou em consideração o método dedutivo.  

  Utilizou-se de uma gama de dados secundários advindos de fontes oficiais e de 

pesquisas acadêmicas. Embora este recurso não seja tão frequente nas pesquisas em Direito, 

no presente caso mostrou-se fundamental para a consecução da pesquisa, já que a partir deste 

foi possível visualizar a situação atual de vários instrumentos e inferir seus desafios.  

                                                           
1 José Afonso da Silva (2015, p. 6) diferencia eficácia social e eficácia jurídica. A eficácia social identifica-se 

com o efetivo cumprimento da norma pelos seus destinatários, isto é, ao fato de que a norma é realmente 

obedecida e aplicada – tecnicamente, trata-se do conceito de efetividade. Eficácia jurídica, por sua vez, 

relaciona-se à capacidade da norma em produzir efeitos jurídicos, isto é, aqueles definidos pelo legislador e 

pretendidos pelo programa específico da norma.  
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 Releva pontuar que a pesquisa terá um caráter interdisciplinar, vez que tem como 

objeto a técnica jurídica (regime jurídico dos instrumentos do novo Código Florestal), mas 

também se utiliza em larga medida de referenciais e pesquisas que destacam a análise 

econômica e política para que se possa compreender a implementação, as potencialidades e 

as fragilidades da norma. As fontes utilizadas revelam ainda a busca pela articulação entre a 

análise jurídica e a econômica notadamente no concernente à temática e abordagem do 

policymix, já que praticamente ausente em discussões jurídicas. 

 Estruturalmente, o trabalho desenvolve-se ao longo de quatro capítulos, além desta 

introdução e de uma conclusão. 

 O primeiro capítulo está direcionado para os aspectos conceituais e normativos das 

políticas ambientais, abordando-se os principais eventos históricos no Brasil e no exterior e 

sua contribuição para o desenvolvimento de uma agenda ambiental.  Igualmente aborda as 

principais categorias de instrumentos, quais sejam: instrumentos de comando e controle, 

instrumentos econômicos e instrumentos de comunicação, suas características, definições, 

limitações e potencialidades. Ao final do capítulo, apresenta-se a abordagem relacionada ao 

policymix, sua justificativa, indicação de uso e etapas/requisitos para implementação e 

avaliação.  

No segundo capítulo, aborda-se o regramento jurídico da flora, delimita-se o seu 

alcance e se esclarecem aspectos jurídicos relevantes, como a competência em matéria 

florestal. É também neste capítulo que se relata o histórico e o desenvolvimento da legislação 

florestal. Preliminarmente, aborda-se a legislação, nos períodos colonial, imperial e 

republicano. Adentra-se, na sequência, à estrutura e mudanças do Código de 1934, passando 

por sua alteração pela lei nº. 4.771/65, suas alterações ao longo de 45 anos de vigência, com 

a inclusão de diversas Medidas Provisórias até o momento que precede sua revogação. 

 E a partir do terceiro capítulo que se passa a tratar efetivamente dos instrumentos que 

interferem nos usos de terras. Inicia-se por uma breve conceituação dos espaços territoriais 

especialmente protegidos e seu arcabouço constitucional, passando-se, logo em seguida, a 

tratar dos instrumentos para conservação das reservas florestais localizadas em propriedades 

privadas previstas no novo Código Florestal. Neste ínterim, faz-se imperioso destacar que as 

áreas protegidas em terras privadas constituem um grupo heterogêneo e podem variar de 

acordo com sua situação legal, regime de manejo ou origem da iniciativa de criação. 
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 No Brasil, há muitos anos, o Código Florestal é o principal marco legal para 

conservação em áreas privadas, à medida que dispõe sobre as Áreas de Preservação 

Permanente e Reservas Legais. Nada obstante, o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (Snuc) preveja uma série de unidades que podem ser alocadas em áreas 

particulares, são elas: áreas de relevante interesse ecológico, refúgio de vida silvestre, 

monumento natural, áreas de proteção ambiental (APA) e reserva particular de patrimônio 

natural (RPPN). Essas duas últimas são as mais conhecidas. 

 Salienta-se, todavia, que para efeitos de delimitação do tema, já que a análise de todas 

essas áreas tornaria o escopo desta pesquisa por demais abrangente, optou-se por trabalhar 

em razão de sua relevância e universalidade tão somente com as áreas de preservação 

permanente e com as reservas legais. Ademais, a novidade e detalhamento do tratamento 

dado a elas pelo novo Código Florestal demanda um esforço de análise e interpretação que 

ainda não foi feito em profundidade pela doutrina jurídica. 

 Não entanto, há que se destacar: as demais áreas também possuem um papel 

estratégico para a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos em geral. 

Sublinham-se, desta feita, as RPPNS e sua articulação com o ICMS ecológico, que 

constituem um dos primeiros exemplos em matéria florestal de arranjos entre instrumentos 

de comando e controle e instrumentos econômicos. 

 Ainda no terceiro capítulo, desenvolve-se todo o histórico de tramitação do novo 

Código Florestal, destacando-se os seus principais aspectos, bem como se analisa o regime 

jurídico atrelado às áreas de preservação permanente e reserva legal e os principais 

dispositivos elencados no Código sobre essas áreas em seus aspectos positivos, controversos 

e frágeis. Na última parte deste capítulo, apresenta-se uma série de estudos, dados e reflexões 

sobre a percepção dos destinatários da norma, suas motivações e sobre a implementação de 

instrumentos importantes como CAR e o PRA. 

 Por fim, no quarto capítulo pondera-se sobre os instrumentos econômicos que foram 

incluídos no novo Código Florestal, materializados sob a rubrica do Programa de Apoio e 

Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. Neste diapasão, analisam-se os 

aspectos jurídicos e as principais potencialidades e deficiências de cada um dos instrumentos 

previstos no programa, em especial os Pagamentos por Serviços Ambientais (PSAs) e as 

Cotas de Reserva Ambiental (CRAs). Realiza-se, outrossim, neste capítulo, a análise da 

inserção de tais instrumentos na legislação florestal e sua inter-relação com os instrumentos 
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de comando e controle a partir de alguns critérios previstos para a  abordagem de um 

policymix.  

Desta feita, tem-se que, embora a temática da conservação das reservas florestais em 

propriedades particulares não seja recente, a instituição de uma série de instrumentos para 

efetivá-las como previsto no novo Código Florestal o é. A dicotomia sobre instrumentos de 

comando controle e instrumentos econômicos perde espaço e relevo na medida em que a 

realidade fática e as possibilidades legais permitem a conjugação de diferentes instrumentos 

para implementação dessas áreas. Sendo assim, ainda não existe na literatura jurídica 

análises específicas sobre a conjugação de tais instrumentos, sobre a racionalidade e os 

fundamentos teóricos que os subsidiam, bem como sobre as possibilidades e desafios na sua 

implementação.  

Desta forma, acredita-se que o presente trabalho tem contribuições a dar para a 

ciência jurídica na medida em que objetiva analisar a inserção de tais instrumentos no novo 

Código Florestal, seu regime jurídico e sua eficácia.  
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CONCLUSÃO 

 

 As políticas públicas relacionadas à questão florestal estão no centro das 

preocupações ambientais, desafiando a adoção de medidas aptas a implementar o conceito 

de desenvolvimento sustentável. 

 A nova Lei Florestal (Lei nº12.651/12) foi editada após um intenso debate no 

Congresso Nacional, resultando, em síntese, na alteração das métricas dos principais 

instrumentos da lei anterior (Lei nº 4.771/1965) e dando/ criando novas roupagens para 

alguns instrumentos como o CAR. 

 Independentemente das métricas, tanto a nova Lei Florestal como os códigos 

florestais que a antecederam cuidaram de estabelecer restrições de uso às áreas consideradas 

sensíveis, as APPs, fossem elas públicas ou privadas. Além disso, também foi estabelecida 

uma cota florestal de tamanho variável que deveria ser destinada ao uso sustentável dentro 

da propriedade privada, as áreas de RL.  

 Ambos os instrumentos são pioneiros por reconhecerem que não apenas unidades de 

conservação ou áreas destinadas para esse fim devem ser conservadas, mas também todo o 

conjunto do território. Este reconhecimento é importante porque assume, como determina o 

art. 225 da Constituição Federal, que o meio ambiente saudável é um direito de todos e cabe 

não apenas ao poder público, mas também a todos o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

 As pressões para a mudança da Lei nº 4.771/1965 se intensificaram, entre outros 

fatos, quando foram então criadas normas que sinalizaram a possibilidade de os proprietários 

rurais que descumprissem a lei serem penalizados. Embora existissem vários atores e 

interesses na arena de discussão, o debate acabou ficando polarizado entre “ruralistas e 

ambientalistas”. 

 Enquanto ruralistas reivindicavam a alteração do Código Florestal, já que, segundo 

o seu discurso, se o código fosse integralmente cumprido, a agricultura se tornaria inviável 

no Brasil, alegação essa que se embasava no grande volume de multas que potencialmente 

seriam aplicadas, considerando as áreas de passivos ambientais existentes, e na possibilidade 

de conversão dessas áreas de passivos, então ocupadas por atividade. 
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 Por outro lado, ambientalistas ressaltavam a importância de se manterem as regras 

de proteção da vegetação para garantir o funcionamento dos ecossistemas em estados 

desejáveis. Alegava-se ainda que a redução da área agrícola seria compensada pela crescente 

eficiência de produção e que, portanto, regulamentação das áreas de proteção da vegetação 

natural, conforme as dimensões definidas no Código Florestal, não implicaria restrições ao 

aumento da produção agrícola.  

 Alguns pontos críticos da proposta formulada pelos ruralistas foram duramente 

criticados e terminaram judicializados por meio de quatro ADIs atualmente em curso no STF 

além das ações movidas em face de leis estaduais. 

 Nesta senda, o novo Código Florestal teria sido promulgado com o escopo de 

regularizar parte do passivo ambiental de propriedades e posses rurais. Para esse fim, a lei 

criou um regime jurídico especial, com regras mais flexíveis, a fim de se obter a 

regularização ambiental de imóveis rurais com passivos anteriores a 22 de julho de 2008. Ao 

mesmo tempo, o novo marco florestal prevê uma série de instrumentos que poderão auxiliar 

tanto o governo quanto os produtores rurais na gestão ambiental de propriedades e posses 

rurais, bem como no monitoramento e no combate ao desmatamento ilegal. 

 Às vésperas de completar o quinto ano da nova Lei Florestal, a sua implementação é 

vista com preocupação. Os motivos se reforçam quando se analisa o histórico de 

descumprimento das leis florestais e ambientais no Brasil. 

 Em face da relevância da temática, objetivou-se com o presente trabalho analisar o 

panorama das mudanças da lei, os desafios de implementação dos instrumentos que foram 

criados, algumas das inconsistências jurídicas, as limitações para que a lei seja cumprida e 

as oportunidades que surgem com o novo marco legal. 

 As áreas de preservação permanente e reserva legal além de desempenharem 

importantes funções ecológicas, como a preservação de áreas sensíveis e resguardo de 

remanescentes de vegetação constituem instrumentos fundamentais para uma gestão cada 

vez mais integrada da conservação da biodiversidade. Buscou-se, desta forma, analisar os 

principais aspectos do regime jurídico atrelado a essas áreas. Embora mantenha definições 

semelhantes de área de preservação permanente e de reserva legal, o novo Código introduziu 

em seus dispositivos uma série de medidas que facilitam a regularização ambiental, por meio 

da redução de metragens das APPs e isenções e redução de porcentagem das RLs.  
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 O novo Código Florestal trata, portanto, das questões florestais sob dois prismas, um 

mais brando para as infrações lesivas levadas a cabo até o dia 22 de julho de 2008 e um mais 

duro para as condutas efetuadas após esta data. 

 Mudanças como as relacionadas à delimitação das áreas de preservação permanente, 

que passam a serem medidas a partir da borda do leito regular, como a possibilidade de 

cômputo de áreas de preservação permanentes conservadas ou em processo de recuperação 

nas áreas de reserva legal e como a compensação das áreas de reserva legal no mesmo bioma 

flexibilizaram as normas referentes a estas áreas. Por outro lado, a esperança é que as 

alterações efetuadas conduzam a uma maior adesão aos preceitos da lei.  

 Já o CAR é um instrumento indispensável para o funcionamento da nova Lei 

Florestal, e vem sendo implementado independentemente por cada ente da Federação. Ao 

final desse processo, caso seja efetuado de maneira adequada, será possível apontar os reais 

passivos existentes, tanto de RL como de APP, viabilizando o planejamento necessário para 

promover a adequação ambiental das propriedades rurais que possuam passivos.  

 O CAR, como se viu, consubstancia-se num instrumento essencialmente 

declaratório, por meio do qual os proprietários ou possuidores de um imóvel específico 

submetem as informações sobre as características ambientais de uma determinada área ao 

órgão ambiental. Trata-se de instrumento inovador, em especial por sua desvinculação dos 

aspectos fundiários.  

 As regras para adequação ambiental dessas propriedades estão presentes nos 

programas de regularização ambiental (PRAs). Elas foram estabelecidas em nível federal 

pelo decreto nº 7.830/12 e ainda estão sendo construídas em nível estadual. 

 O papel do CAR no processo de regularização ambiental é fundamental não apenas 

para a primeira etapa dos PRAs, mas também um instrumento obrigatório para a obtenção 

de crédito agrícola após 2017; para as transações acerca das cotas de reservas ambientais; e 

para a obtenção de possíveis pagamentos por serviços ambientais. Vale apontar que este 

instrumento tem potencial para contribuir com de controle do desmatamento, à medida que, 

cruzando seus dados com outros provenientes de recursos geotecnológicos, seria possível 

identificar e responsabilizar eventuais infratores por corte irregular de vegetação nativa.  

 Já os instrumentos econômicos insertos no novo código são bastante diversificados 

e o que os define são os objetivos que os motivam e o tipo de impacto que geram.  
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 Deste modo, no âmbito do novo Código Florestal, o texto do Capítulo X evidencia 

uma preocupação grande do legislador em financiar a implementação do código em dois 

aspectos. Primeiro, e mais evidente, para financiar a regularização ambiental. Segundo, e 

menos claro, para criar condições para o respeito aos parâmetros do Código. Os instrumentos 

econômicos normalmente atuam nos custos de produção e consumo que estão direta e 

indiretamente associados aos objetivos da política ambiental (MOTTA, 2014, p. 7). 

 No Código Florestal, o art. 41 determina que o programa de apoio e incentivo à 

preservação e recuperação do meio ambiente deve abranger três categorias: pagamento por 

serviços ambientais (inciso I); compensação financeira pelas medidas necessárias para a 

implementação da lei florestal (inciso II); e incentivos para comercialização e inovação e 

aceleração das ações de conservação, recuperação e uso sustentável das florestas (inciso III). 

Cada uma dessas categorias é trabalhada no capítulo quarto desta tese. 

 O art. 41 também define os critérios de financiamento do programa, entre os quais 

três são especialmente importantes. Primeiro, a “diferenciação tributária para empresas que 

industrializem ou comercializem produtos originários de propriedades ou posses rurais que 

cumpram os padrões e limites estabelecidos” na lei (art. 41, § 2º), o que é plenamente 

compatível com o art. 170 da Constituição Federal. Segundo, a integração dos “sistemas em 

âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços ambientais” 

(art. 41, § 5º). Terceiro, a prioridade para agricultura familiar no pagamento ou incentivo a 

serviços ambientais que venham a ser criados no âmbito da primeira categoria (art. 41, § 7º). 

 Devem ser observados, outrossim, os princípios de diferenciação, progressividade, 

seletividade e extrafiscalidade. Como destaques o código prevê os programas de PSA e as 

CRAs além de várias outras opções de incentivos, conforme demonstrado ao longo do 

capítulo 4. 

 O pagamento por serviço ambiental (PSA) nos termos da lei é a retribuição, 

monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem 

serviços ambientais. Os PSAs são baseados no princípio do protetor–recebedor e de acordo 

com a literatura analisada possuem potencial para auxiliar a conservação florestal. Contudo, 

tal instrumento ainda carece de regulamentação. Conforme se pôde observar, o PL nº. 792/97 

avançou nas discussões sobre o instrumento, mas ainda existem muitos pontos a serem 

revisados como as fontes de financiamento, a abrangência dos programas, critérios mais 
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claros para que se alcance a equidade e a integração com programas estaduais e municipais 

já instituídos.  

 Assim, dentre outros instrumentos recém-criados pela lei estão as cotas de reserva 

ambiental (CRAs), as quais permitem a criação de mercados para a comercialização de 

ativos ambientais (área de vegetação nativa excedente na propriedade rural, segundo a 

legislação), abrindo uma nova possibilidade de uso econômico das áreas de florestas 

conservadas em terras privadas. Ainda, a lógica das CRAs permite compensação de passivos 

ambientais em outras propriedades que apresentem áreas florestadas. 

  As CRAs, de acordo com as informações coletadas, são instrumentos promissores e 

podem ser uma ferramenta relevante na regularização dos passivos ambientais das 

propriedades, todavia, os estudos apontam que uma série de variáveis como a abrangência 

do mercado e as limitações impostas como compensação no mesmo bioma, preferência e 

relação a áreas prioritárias, compensação em estados diferentes, influenciam diretamente na 

efetividade do mecanismo. Esses são aspectos que devem ser observados quando da 

regulação do mecanismo, há que se definir com clareza os objetivos que se pretende com o 

mecanismo e deste modo incorporar seus pressupostos na regulamentação. 

 Em relação à implementação do Código, os estudos analisados ao longo do presente 

trabalho explicitam os principais problemas relacionados a não implementação da lei, mas 

também o descompasso que pode existir entre o conteúdo da lei e a percepção dos sujeitos 

que devem obedecê-la, demonstrando o quanto a questão é multifacetada e complexa, 

englobando desde o desconhecimento da lei até análises de custo/efetividade, indicações de 

utilização de instrumentos econômicos, inconsistências da lei e problemas de 

regulamentação como os ocasionados pelos PRAs estaduais e pelos atrasos na 

regulamentação da norma pelo governo federal. 

 Além disso, é fundamental mencionar a relação entre as normas federais e estaduais 

em matéria florestal. Embora o novo código tenha delineado as diretrizes para a 

regularização ambiental de imóveis rurais, compete aos estados elaborar normas e 

procedimentos estaduais sobre a matéria. 

 Se, de um lado, os estados têm uma ampla margem na regulamentação do novo 

Código Florestal e uma grande oportunidade de estabelecer procedimentos claros e simples 

sem abrir mão de parâmetros e critérios que garantam uma efetiva proteção do meio 
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ambiente, de outro lado, essa flexibilidade exacerba tensões e provoca conflitos, dependendo 

da coalização de forças presente em cada estado.  

 Ademais, o processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais 

depende da compreensão deste complexo conjunto normativo que rege a matéria florestal.  

 Embora pareça evidente que a lei deva estabelecer de forma clara e precisa como as 

regras devem ser cumpridas, este não é o caso da Lei no 12.651/12. A estrutura, a linguagem, 

o desenho e o conteúdo das regras do novo Código Florestal são resultado de um consenso 

entre diferentes interesses e, por isso, muitas vezes são incompreensíveis ao destinatário da 

norma. 

 No que concerne aos instrumentos econômicos em geral, o primeiro passo para 

facilitar a implementação é definição dos objetivos ou resultados esperados com a adoção 

do instrumento que deverão estar refletidos nas regulamentações que forem elaboradas.  

 Do exposto, é possível inferir que o atual Código Florestal imprime uma nova lógica 

em relação aos instrumentos que podem ser utilizados para a conservação das reservas 

florestais e demais formas de vegetação localizadas em propriedades privadas. Se antes de 

seu advento havia a prevalência do uso de instrumentos de comando controle para sua 

implementação, atualmente existe a possibilidade de utilização combinada de instrumentos 

de comando e controle com instrumentos de incentivo positivo destinados a auxiliar a 

instituição, recuperação e manutenção das áreas de RL e APP.A criação e implementação 

do CAR, por sua vez, estabelece elementos de comunicação. 

 O novo código estabelece, portanto, um verdadeiro policymix de modo que os 

instrumentos econômicos podem influenciar diretamente na efetividade dos instrumentos de 

comando e controle como ocorre no caso das CRAs e da instituição da RL e da concessão 

de crédito agrícola em condições facilitadas para as propriedades que estiverem regulares.  

 A análise dos instrumentos de política ambiental sobre o prisma da abordagem do 

policymix ainda é recente e praticamente ausente na esfera jurídica. A utilização de mix de 

instrumentos é recomendável exatamente quando o quadro é complexo, já que permite a 

combinação de diversos instrumentos afim de que se busque solucionar os diferentes 

problemas existentes, como in casu. 

 Nesse sentido, entende-se que adoção de múltiplos instrumentos pelo código florestal 

é salutar e potencializa a eficácia da norma. Mais do que isso, é pautada por uma visão mais 
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realista que enxerga que a solução para conservação dessas áreas não pode deixar de 

considerar os múltiplos aspectos que as envolvem.  

 Não obstante, é forçoso concluir que ainda existem vários gargalos na norma, 

dispositivos truncados, ausência de clareza, artigos que são passíveis de ter sua 

inconstitucionalidade declarada, falta de integração com os instrumentos de comunicação e 

uma mora significativa na regulamentação de instrumentos fundamentais para sua 

efetividade como o CAR, os PRAs, os PSAs e a CRAs entre outros que acabam por minar 

seu potencial para gerar os resultados colimados.  
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