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Resumo
A diversidade biológica ao mesmo tempo em que indica possibilidades releva um
enorme desafio no desenvolvimento de instrumentos destinados à conservação. A perda
e a degradação de habitats, aliadas ao desmatamento e a introdução de espécies exóticas
desenham um cenário preocupante, que pode conduzir a homogeneização biótica. A
criação de espaços territoriais especialmente protegidos é uma das principais estratégias
de conservação da biodiversidade. A lei 9.985/00 sistematizou a legislação sobre as
unidades de conservação, mas não solucionou os problemas com a falta de recursos,
com os planos de manejo e com a gestão do entorno das unidades. Ainda, em relação
aos espaços protegidos, destacam-se as áreas de preservação permanente e reservas
legais, destinadas à manutenção de áreas sensíveis e reabilitação de processos
ecológicos. O Novo Código Florestal flexibilizou as disposições destes espaços,
colocando-os em risco. Lado outro, a conservação de áreas isoladas não é suficiente, é
preciso uma visão integrada, na qual as unidades de conservação estejam interligadas ao
seu entorno, propiciando usos de terra amistosos com a biodiversidade. Aliados aos
instrumentos acima, os pagamentos por serviços ambientais tem o caráter de indutores
de comportamento e podem complementar as estratégias de conservação. A efetividade
das políticas públicas para a conservação da biodiversidade depende cada vez mais de
um mix de instrumentos.

Palavras – Chave: Biodiversidade, Gestão Integrada, Instrumentos de Comando e
Controle e de Incentivo Positivo.

Résumé

En même temps que la diversité biologique indique des possibilités, elle relève un défi
dans Le développement d’instruments destinés à la préservation. La perte et la
dégradation d’habitats, conjointement à la déforestation et l’introduction d’espèces
exotiques, nous dévoilent un scénario préoccupant, pouvant conduire à
l’homogénéisation biotique. La création d’espaces territoriaux spécialement protégés est
une des principales stratégies de préservation de la biodiversité. La loi 9.985/00 a
systématisé la législation concernant les unités de préservation, mais n’a pas solutionné
les problèmes comme le manque de ressources, le plan de maniement, ainsi que la
gestion extérieure des unités. De plus, en relation aux espaces protégés, on peut
remarquer des zones de préservation permanentes et des réserves légales, destinées à la
manutention de zones sensibles ainsi qu’à la réhabilitation de processus écologiques. Le
nouveau code forestier a rendu plus flexible les mises à dispositions de ces espaces, les
mettant par conséquent en risque. D’un autre côté, la conservation de zones isolées n’est
pas suffisante, Il faut en effet, une vision intégrée dans laquelle les unités de
conservation soient interconnectées au reste, proportionnant la convivialité des mises à
disposition de la terre avec la biodiversité. Associés aux Instruments ci-dessus, Les
paiements pour des services environnementaux ont le caractère d’inducteurs de
comportements et peuvent complémenter les stratégies de préservation. L’efficacité des
politiques pour la préservation de la biodiversité dépend chaque fois plus d’une mixité
d’instruments.

Mots- Clé: Biodiversité, Gestion Intégrée, Instruments de Commande et de Contrôle et
d’ Encouragement positif.

Introdução
A realização desta pesquisa nasceu da ideia de que, sendo o Brasil o país mais
biodiverso do mundo, cabe ao Poder Público e a Academia ampliar a compreensão
sobre a importância do patrimônio biológico nacional e o conhecimento da legislação e
das políticas públicas destinadas a sua conservação.
A dificuldade em trazer à realidade a realização do desenvolvimento
sustentável, somada à facilidade com que algumas pessoas e instituições apropriam-se
do termo para legitimar suas atividades, levou muitas pessoas a duvidar do próprio
conceito. Aparte as ilusões ou desilusões em demasia, o desenvolvimento sustentável é,
antes de tudo, um desafio.
Para analisar as questões propostas se faz necessário uma visão ou análise
transdiciplinar em que se congreguem aspectos jurídicos, econômicos biológicos, todos
em torno de assegurar, na prática, a sustentabilidade.
O caráter complexo e multidimensional do termo impede que o
desenvolvimento seja encapsulado em fórmulas simples. Por isso mesmo, o conceito
evolui ao longo do tempo, incorporando experiências positivas e negativas. Evolução
essa que se dá, em grande medida, a partir das próprias discussões sobre o conceito e em
contraposição com o balanço negativo do desenvolvimento real em diferentes lugares
do mundo. Daí a importância de reavaliar sempre a realização do desenvolvimento,
objetivando torná-la mais operacional e reafirmar sua centralidade.
Por estas razões pensar em políticas públicas que sejam capazes de garantir a
conservação da biodiversidade requer ponderar alguns dos instrumentos já existentes
dando-lhes novos contornos, bem como, buscar novas alternativas ou mesmo a
articulação de velhas e novas estruturas.
Em face da importância da temática a pergunta de pesquisa que norteou este
trabalho foi: como se desenvolveram e qual a situação atual dos instrumentos de
políticas públicas para a conservação da biodiversidade?
A proposta do trabalho é fazer um diagnóstico do estado em que em se
encontram os instrumentos de políticas públicas para conservação da biodiversidade,
resgatando seus objetivos e fundamentos através de seu histórico, confrontando estes
objetivos com a legislação atual e com dados secundários sobre sua situação
contemporânea e a partir destes pressupostos traçar mesmo que de maneira singela
suas perspectivas.

Para efeitos de delimitação do tema, já que o escopo acima é por demais
abrangente, optou-se por trabalhar com os instrumentos de conservação da
biodiversidade terrestre ligados à vegetação. Prosseguindo com mais um corte
metodológico se restringiu a pesquisa aos instrumentos ligados à conservação por área
conservada que possuem como um de seus principais objetivos a conservação da
biodiversidade ou dos serviços ecossistêmicos. Dentre estes últimos foram escolhidos
aqueles que possuíam maior relevância e que a priori são universais, chegou-se desta
forma às unidades de conservação, as áreas de preservação permanente e reserva legal,
aos instrumentos de gestão integrada da biodiversidade e aos instrumentos de incentivo
positivo ligados à biodiversidade.
Este trabalho possui como objetivo geral a discussão da disciplina legal
relacionada a estes instrumentos de conservação da biodiversidade. Dentre os objetivos
específicos pode-se destacar a análise da relação de complementaridade entre os
instrumentos de comando e controle e os instrumentos econômicos.
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.
Utilizou-se de uma gama de dados secundários advindos de fontes oficiais.
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.
Neste sentido, a discussão buscou: contemplar os fundamentos científicos e os
valores que sustentam as normas de conservação da biodiversidade; mostrar como a
biodiversidade está inserida na Constituição Federal; apontar as leis que tratam da
conservação biodiversidade dentro do espectro delimitado; mostrar como foi o processo
histórico e construção das normas nacionais e internacionais sobre a matéria; discutir e
expor a situação atual das unidades de conservação, dos instrumentos de gestão
integrada da biodiversidade e dos instrumentos de incentivo positivo.
Antes, porém, é preciso tratar de alguns aspectos gerais sobre as políticas
públicas direcionadas à conservação da diversidade biológica e sobre a interação entre
seus instrumentos.
Refletir sobre as políticas públicas, de maneira geral, denota raciocinar sobre as
instituições de uma sociedade, significa pressupor a existência de um interesse comum
que consolide e justifique a existência dessas mesmas instituições.

Alargar o bem estar social exige a confecção de planos gestores que visem à
mitigação de conflitos e aquisição de ganhos, o que deverá resultar na obtenção do
interesse comum. Ao Estado cumpre empenhar-se para alcançar os fins da sociedade,
sejam eles no campo da educação, saúde, previdência ou conservação do meio
ambiente, por exemplo.
A existência de múltiplas demandas e de uma série de conflitos sociais, e
consequentemente, a pressão para solução destes formará agendas, no âmbito dos
Estados. A maneira com que estes conflitos são percebidos difere a depender dos
gestores públicos e isto fixará a agenda de diferentes formas. Fixadas as agendas, estas
farão surtir programas de governo que, por fim, tornar-se-ão políticas públicas a partir
do momento em que forem institucionalizadas, atravessando várias etapas.
Chamar atenção para as políticas públicas direcionadas à biodiversidade faz-se
importante vez que a crise da biodiversidade crescentemente conhecida pela ciência,
nem sempre é reconhecida ou mesmo conhecida por todos os setores da sociedade.
Para se avaliarem os aspectos éticos, políticos e econômicos dessa crise, é
necessário ter consciência dos prejuízos da perda de biodiversidade e da destruição dos
ecossistemas e como se distribuem os passivos a curto, médio e longo prazos.
Ela recai com diferentes magnitudes e de maneiras diferentes os diversos setores
da sociedade, altera a repartição de poder político e da riqueza econômica. Ela atinge
mais duramente alguns setores sociais do que outros; pode acentuar injustiças sociais e
causar desigualdades socioeconômicas.
Com o passar do tempo, todos são afetados pela perda de resiliência e
capacidade de suporte dos ecossistemas. Há menor segurança para as futuras gerações.
Torna-se mais necessária a capacidade de adaptação e de controle, em relação a
ameaças emergentes; cresce o esgarçamento de cadeias alimentares. Aumentam custos
para a sobrevivência humana e para a saúde, pois as avarias de hábitats provocam a
propagação de doenças como chagas, malária, febre amarela. As perdas de
biodiversidade geram um risco adicional para aqueles que já eram anteriormente
vulneráveis e robustecem a importância da ação cooperativa.
De início, cabe destacar que as políticas públicas desenvolveram-se,
originalmente, como área do conhecimento da ciência política, passando a adquirir
autonomia a partir da metade do século vinte, com desdobramentos de trabalhos que,
nos Estados Unidos enfocavam a ação dos governos, e na Europa privilegiavam a
questão do papel do Estado e suas instituições, dentre elas, o governo (RODRIGUES,

2010, p. 29). Embora atualmente como fenômeno multidisciplinar, a análise e
compreensão das políticas públicas necessitam do diálogo entre a ciência política, a
ciência da administração, a economia, o direito, entre outros campos do conhecimento
(BUCCI, 2008, p. 226).
Em razão de afetarem vários aspectos de nossa vida cotidiana, vez que extraem
dinheiro da sociedade pelos tributos, regulam comportamentos e conflitos, organizam
mercados e burocracias bem como, por dizerem respeito à ação ou inação dos governos
o estudo sobre políticas públicas vem despertando interesses, principalmente porque
ajudam a compreender

melhor a sociedade, mas também porque auxiliam no

entendimento das causas e consequências das decisões públicas. De acordo com Marta
Assumpção “ entender melhor as causas consequências das decisões públicas significa
também avaliar se as políticas que estão sendo adotadas num determinado momento e
num determinado contexto, estão, de fato atingindo os alvos certos” (RODRIGUES,
2010, p.29).
A expressão políticas públicas é multívoca em razão das várias dimensões do
fenômeno social que busca definir. Desta feita, as definições encontradas variam
conforme o enfoque teórico eventualmente adotado, e o respectivo contexto social e
político (BUCCI, 2008, p. 28).
O que se verifica é que quando são apresentadas definições para as políticas
públicas percebe-se que elas tendem a focalizar o Estado ou as ações de governos.
Vejamos alguns exemplos: para Eros Grau políticas públicas são “todas as atuações do
Estado, cobrindo todas as formas de intervenção do Poder Público na vida social”
(MASSA-ARZABE, 2006, p.75). Para Maria Paula Dallari Bucci é o programa de ação
governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente
regulados- processo eleitoral, processo orçamentário, processo legislativo, processo
administrativo, processo judicial- visando coordenar os meios à disposição do Estado e
as atividades privadas, para a realização de objetivos relevantes e politicamente
determinados (BUCCI, 2006, p. 39).
Por fim, para Marta Assumpção políticas públicas “constituem um conjunto
articulado de ações decisões e incentivos que buscam alterar a realidade em resposta a
demanda e interesses envolvidos. Essas ações são desencadeadas por atores que lidam
com algum problema público e são desenvolvidas por instituições públicas
governamentais pelo processo político(legislativo, judiciário, tribunais de contas,
ministério público etc.) que as condicionam. O objetivo é assegurar que o desempenho

dessas instituições esteja a serviço do interesse público e submetido ao controle
democrático” (RODRIGUES, 2010, p.52).
As diferentes visões e abordagens, no entanto, não devem ser tidas como
excludentes, pois, ao focarem distintos aspectos do tema, permitem a sua melhor
compreensão.
Outro aspecto que merece atenção e é destacado por diversos autores cinge-se à
necessidade das políticas públicas possuírem objetivos e metas. Maria Paula Dallari
Bucci aduz que: “como tipo ideal, a política pública deve visar à realização de objetivos
definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua
consecução e o intervalo de tempo que se espera o atingimento dos resultados”
(BUCCI, 2006, p. 39).
Estudar políticas públicas na seara ambiental não é uma tarefa simplista, pois
envolve um grande número de atores sociais que necessitam da organização e força de
um ente maior e legítimo. Ademais, adotar decisões dentro desta temática, pressupõe
conhecimento científico do problema e suas possíveis consequências. Motivo pelo qual,
muitas das vezes o único disposto a arcar com os custos deste conhecimento prévio e
necessário é apenas o Estado.
Por estas razões pensar em políticas públicas que sejam capazes de garantir a
conservação da biodiversidade requer um processo contínuo de avaliação dos
instrumentos, dando-lhes novas roupagens quando necessário ou criando novos quando
as situações assim demandarem.
O aparelhamento do Estado para a gestão do meio ambiente exige a edição de
instrumentos de políticas eficazes para o cumprimento da tarefa constitucional de
conservar os recursos naturais para as presentes e futuras gerações.
No Brasil, os gestores de políticas públicas fazem uso de vários instrumentos de
política ambiental enumerados pela Lei nº 6.938 de 1981 (PNMA), cujo objetivo é a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida.
No entendimento de Junqueira et. al. (MAY, 2010, p.163-164) instrumentos de
política ambiental são conjuntos de ações voltados para a redução dos impactos
negativos da ação antrópica sobre o meio ambiente.
Os principais instrumentos de política ambiental, classificados pela doutrina,
dividem-se em dois grupos: instrumentos de comando e controle, também conhecidos
como regulatórios e instrumentos econômicos, também conhecidos como instrumentos
de incentivo positivo.

Os instrumentos de comando e controle são mecanismos por meio dos quais o
poder público estabelece padrões, monitora a qualidade ambiental e regula as atividades
aplicando sanções por meio da legislação, há a edição de lei específica para
regulamentar o uso e acesso aos recursos naturais.
No caso específico da biodiversidade o instrumento de comando e controle que
mais tem sido mais utilizado é a criação de espaços territoriais especialmente protegidos
como unidades de conservação, áreas de preservação permanente e reserva legal, pelo
Poder Público federal, estadual e municipal (art. 9º, VI, Lei 6938/81). Contudo, a
escassez de recursos humanos e financeiros da administração pública para arcar com a
fiscalização e sanção pelo descumprimento da norma tem gerado a falta de efetividade
destes instrumentos.
Neste sentido o uso de instrumentos de incentivo positivo tem crescido nos
últimos anos, este fato teria como razão a insuficiência do uso isolado de instrumentos
de comando e controle para assegurar os resultados esperados das políticas ambientais.
A Lei 6.938 de 1981 também dispõe sobre a utilização dos mesmos.
Os Instrumentos econômicos são aqueles que atuam diretamente nos custos de
produção e consumo dos agentes cujas atividades estejam inseridas nos objetivos da
política em questão. Os exemplos são os tributos em geral e os preços públicos, que
podem ser criados, majorados ou reduzidos, assim como a criação de mecanismos de
mercado para transações no âmbito dos limites legais de utilização dos recursos
naturais, além dos pagamentos por serviços ambientais que apresentam potencialidade
de uso para promover a conservação da biodiversidade.
O reconhecimento econômico das funções ambientais como valiosas e escassas
ao bem-estar humano tem conduzido os esforços para valorizar os serviços ambientais
através de esquemas que visam sua remuneração, mas que não se restrinjam aspectos
exclusivamente monetários.
Lado outro, a partir de uma visão sistêmica da conservação biodiversidade e da
necessidade de se evitar a perda e a fragmentação cada vez maiores de habitats a gestão
integrada da biodiversidade tem chamado atenção na medida em que busca articular
áreas públicas e privadas através da criação de corredores, mosaicos e reservas de
biosfera.
Vê-se, pois, que a conservação da biodiversidade, representada pelo desafio de
preservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos demanda cada vez mais um

mix de políticas públicas por meio da conjugação de vários instrumentos de política
ambiental.
O conceito de policymix é definido, de modo geral, como uma combinação de
instrumentos de política construída com o objetivo de influenciar quantitativa
qualitativamente na conservação da biodiversidade, além de sustentar o fornecimento
dos
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SCHRÖTER‐SCHLAACK, 2011, apud BORGES, ANDRADE, 2011, p.8).
Dado a conservação da biodiversidade é essencial para a continuidade das
condições de vida na Terra, os instrumentos de política devem ser o mais eficaz
possível, no sentido de garantir a real proteção da biodiversidade e dos benefícios dela
proveniente. Não basta apenas aplicá-los, mas também se deve procurar meios para
que os mesmos sejam eficientes sob o ponto de vista ecológico, econômico e social.
Dada a heterogeneidade, causada pelo natural complexo adaptativo da
diversidade biológica dos ecossistemas, exige-se uma gama de múltiplos instrumentos
capazes de abordar diferentes aspectos da perda de biodiversidade e a questão da
degradação dos ecossistemas. Ainda devido à complexidade inerente da biodiversidade
e dos ecossistemas existem lacunas de informação. Assim, a ignorância, as incertezas e
as falhas de informação têm grande importância para o princípio da precaução,
mantendo um padrão mínimo de políticas para conservação para evitar grandes
irreversibilidades, pois não existe um instrumento único e ideal para este domínio
político. No âmbito de incertezas, um mix de instrumentos de políticas garante, com
maior eficácia e eficiência, a proteção da biodiversidade, pois abordam vários
objetivos, várias estratégias, reduzindo riscos de fracassos e a incerteza gradualmente,
dificultando a tomada de decisão (ANDRADE, BORGES, 2011, p.9-13).
A fim de se alcançar o escopo delimitado nas primeiras linhas desta introdução e
a vista do referencial teórico traçado logo em seguida, o presente trabalho articula-se da
seguinte maneira:
No primeiro capítulo caracteriza-se e discuti-se o conceito de biodiversidade, as
principais ameaças com especial atenção á fragmentação de habitats e ao desmatamento.
A fim de se entender como a temática da biodiversidade se insere no ordenamento
jurídico brasileiro traça-se um paralelo entre a Convenção sobre Diversidade Biológica
e a Política Nacional sobre Biodiversidade, seus órgãos e atribuições, destacando o
papel das metas e a repartição de competências dos órgãos e entidades ligados à
conservação da biodiversidade, através de um resgate histórico.

A partir do segundo capítulo passa-se a tratar efetivamente dos instrumentos que
interferem nos usos de terras. Inicia-se pelos espaços territoriais especialmente
protegidos e seu arcabouço constitucional. Em relação às unidades de conservação com
a finalidade de buscar seus fundamentos fez-se uma breve digressão histórica. Tratou-se
a seguir do regime jurídico, dos desafios e perspectivas para estas áreas.
As áreas de preservação permanente e reserva legal foram alvos atualmente de
intensos debates, assim, busca-se mesmo que de maneira incipiente analisar as
principais mudanças e consequências advindas do Novo Código Florestal, sem,
contudo, deixar de lado seus fundamentos e antecedentes.
Ao lado dos instrumentos acima no terceiro capítulo trata-se da gestão integrada
da biodiversidade, de seus fundamentos científicos, de seu papel na conectividade das
áreas e da mudança de paradigma que ela representa para a conservação da
biodiversidade.
No quarto capítulo com base na teoria das sanções premiais do Direito discuti-se
a utilização dos instrumentos de incentivo positivo na conservação da biodiversidade.
Dentre os instrumentos de incentivo positivo destacam-se os pagamento por serviços
ambientais em razão de sua flexibilidade e capacidade de acomodação a cada realidade.
Discorre-se sobre sua fundamentação teórica e necessidades práticas.
Por fim, analisa-se o PROMATA (Programa para Conservação da Mata
Atlântica) que exemplifica a articulação entre os instrumentos para a conservação da
biodiversidade discutidos neste trabalho, amoldando-se e caracterizando-se como um
mix de políticas.

Conclusão
O Brasil tem procurado criar um sistema jurídico capaz de implementar políticas
públicas que assegurem a manutenção de sua biodiversidade e seu uso sustentável, ou
genericamente, conservar seus recursos naturais.
A Constituição de Federal de 1988, alinhada com a evolução do direito
constitucional comparado registrada nas ultimas décadas, consagrou, em capítulo
próprio (art. 225), o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como autêntico
direito fundamental da pessoa humana. A partir de tal inovação normativa, estabeleceuse - além da recepção da já expressiva legislação brasileira voltada a tutela ambiental todo um conjunto de princípios e regras em matéria de proteção e promoção de um
ambiente saudável, equilibrado e seguro, reconhecendo o caráter vital da qualidade
ambiental.
Mas os dados utilizados no primeiro capítulo mostram com clareza a atual
situação de vulnerabilidade da biodiversidade brasileira.
A introdução de espécies exóticas contribuiu para a homogeneização dos
ambientes, por isso necessita de planos de manejo e práticas preventivas adequadas para
que se evite a disseminação de espécies.
O desmatamento, fenômeno pluricausal e com altos custos, altera os
ecossistemas impactados que dificilmente serão restaurados. Faz-se necessário maior
investimento em sistemas de monitoramento que abarquem todos os biomas do Brasil.
Práticas agrícolas menos danosas também devem ser estimuladas, como por
exemplo, o uso controlado do fogo.
A fragmentação de habitats foi a ameaça à biodiversidade que recebeu destaque
no trabalho em razão do seu potencial danoso e da necessidade de se repensar os
instrumentos de políticas públicas para combatê-la. Ela esta fatalmente relacionada à
dinâmica de uso da terra pelo homem, ocasionando a perda de espécies e de grupos
funcionais em muitos lugares.
As ameaças à biodiversidade e a própria expansão da fronteira agrícola
demonstram por suas consequências a real obrigação de se reformular as políticas
públicas voltadas para a conservação da biodiversidade, a partir de estratégias que
utilizem técnicas de indução de comportamentos coligadas com instrumentos de caráter
coercitivo.

A análise de políticas públicas relacionadas à biodiversidade permitiu inferir que
algumas ações necessárias para a efetividade dos compromissos assumidos pelo Brasil
na CDB e para a implementação da Política Nacional de Biodiversidade foram tomadas,
mas para que estas medidas avancem e alcancem suas finalidades a adaptação do Plano
Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 e das Metas de Aichi para o contexto
nacional é fundamental.
A participação e discussão da sociedade brasileira é o que dará tônica a esse
processo, assim é necessário que se crie ou se fortaleça os arranjos institucionais
compatíveis com essa participação, de modo a assegurar legitimidade e sustentabilidade
no cumprimento dos objetivos da CDB. Ademais, é fundamental definir os indicadores
e metas com clareza para permitir o monitoramento dos avanços e a avaliação das
estratégias e políticas públicas adotadas.
As ações governamentais derivadas das competências explicitadas pela
Constituição Federal de 1988 para a conservação da biodiversidade, entre outras
atribuições ambientais, ocorrem nos termos da Lei nº 6.938 de 1981, que instituiu o
SISNAMA, integrado por órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e do
Distrito Federal com atuação na área ambiental.
O mandamento constitucional insculpido no parágrafo único do art. 23, no qual é
estabelecida, entre outras, a competência comum para a implementação das políticas
públicas em meio ambiente impôs ao Congresso Nacional a elaboração de lei
complementar, o que ocorreu por meio da Lei Complementar nº 140 de 2011. Observase, contudo, que mesmo após a edição da referida norma dúvidas sobre as reais
competências de cada ente ainda permanecem, ensejando insegurança jurídica e
conflitos de competência. Faz-se importante a definição clara do papel dos entes
federativos e dos instrumentos de cooperação entre eles, a fim de se impedir a
duplicidade de ações, a ineficiência administrativa, o esperdício de recursos já
insuficientes e a fragilização do sistema, com consequências deletérias a conservação da
biodiversidade.
No que tange às medidas de proteção ecológica que devem ser levadas a efeito
pelo Estado para a conservação da biodiversidade a Constituição de 1988, nos incisos
do § 1º do art. 225, estabelece de uma série deveres entre quais se destaca a definição
em todas as unidades da Federação de espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que

justifiquem sua proteção. Defende-se que os espaços territórios especialmente
protegidos não constituem somente as unidades de conservação.
Em relação a estas últimas têm- se que o sistema de unidades de conservação é
constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais
e busca proteger os ecossistemas e promover o desenvolvimento sustentável. O SNUC é
gerido pelo CONAMA, pelo MMA e por órgãos executores nos âmbitos federal
(ICMbio), estadual e municipal. O sistema é organizado em torno de 12 categorias de
manejo, consolidas em dois grupos de acordo com os objetivos de conservação grupo
das unidades de conservação de proteção integral e o grupo de unidades de conservação
de uso sustentável.
O sistema inova em alguns pontos a política de áreas protegidas no Brasil.
Dentre suas principais inovações, destaca-se: a criação e administração mais
participativa das UCs, que devem possuir instrumentos de planejamento (plano de
manejo, zoneamento) e de gestão (conselhos) e a incorporação das propriedades
privadas, como no caso das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).
Por outro lado, o SNUC não resolveu problemas históricos das unidades de
conservação, como a falta de implementação de uma série de unidades, a inefetividade
de gestão, ausência de repasse de recursos e de planos de manejo efetivos.
Um primeiro passo para se superar as deficiências do sistema consiste no
estabelecimento de critérios objetivos para a escolha das áreas para a conservação.
Critérios estes que devem incorporar aspectos biológicos e não só políticos.
O segundo passo esbarra no planejamento da conservação, ou seja, o processo
deve ser sistematizado incluindo etapas como: a definição de metas e indicadores de
biodiversidade, a avaliação das áreas existentes e das prioritárias e a viabilização do
manejo.
O terceiro passo diz respeito ao enfrentamento da questão fundiária, na medida
em que o trabalho deve abranger agricultores, populações tradicionais e entes públicos.
O quarto passo a ser dado envolve a insuficiência de recursos destinados as áreas
de conservação, o número de técnicos reduzidos, as deficiências operacionais do
sistema e os incentivos negativos a instalação e manutenção das unidades. Enquanto a
gestão das unidades de conservação não ganhar a importância que lhe é devida dentro
das esferas estatais, estes problemas permanecerão.
A gestão eficiente das unidades e a expansão do número de áreas protegidas são
a base e a principal estratégia de conservação, mas existem motivos para se supor que

estas não são suficiente para garantir a conservação de ecossistemas, espécies,
populações, que continuariam ameaçados pelos processos de destruição e fragmentação
de hábitats, pela introdução de espécies exóticas e pela poluição. Um conhecimento
maior da biodiversidade brasileira e o seu consequente monitoramento são urgentes para
que qualquer estratégia de conservação seja bem sucedida.
Para tanto, incumbe enfatizar a importância de se investir em estudos baseados
nas ciências da ecologia, da biologia, da biologia da conservação e das ciências
humanas. Estratégias complementares podem e devem ser desenvolvidas visando
combinar a conservação da biodiversidade com as necessidades humanas.
A biologia da conservação chama a atenção para a necessidade de áreas
conectadas, vez que os processos ecológicos em geral necessitam de áreas extensas para
se manterem e populações da flora e da fauna isoladas são mais vulneráveis as pressões
externas, sendo susceptíveis a extinção.
Uma política eficiente de conservação da natureza requer o controle da perda e
da fragmentação de hábitats. A perda e a fragmentação geram o declínio imediato da
diversidade biológica e comprometem a sua manutenção futura, pela redução do
tamanho das populações e pelo rompimento do fluxo gênico entre elas. As áreas com
maior concentração de biodiversidade, como os hotspots, devem ser priorizadas, mas as
demais regiões não podem ser negligenciadas.
Quando que se analisa as deficiências no processo de criação e implantação das
unidades de conservação verifica-se que muitas vezes as unidades de conservação não
estão integradas às políticas de desenvolvimento e uso da terra em nível regional ou
local, desconsiderando os demais interesses em jogo. Ademais a política de criação e
implantação de dissociadas de uma perspectiva mais abrangente da paisagem, não
assegura a conservação em longo prazo da biodiversidade.
A eficácia dessa política depende da adoção de estratégias de gestão dos entorno
das unidades de conservação. Como o isolamento dos fragmentos de floresta está
avançando rapidamente as unidades de conservação e suas zonas-tampão não poderão,
sozinhas, evitar o colapso das funções ecológicas e sua biodiversidade. Porém,
mosaicos com múltiplos usos da terra em uma paisagem manejada podem permitir o
movimento de populações por meio de “ligações” entre florestas próximas, motivo pelo
qual cada vez mais se deve investir em redes de unidades de conservação conectadas às
diversas áreas de interstício.

Neste contexto, reconhece-se a maior eficácia das estratégias e ações de
conservação da biodiversidade realizadas por meio de uma organização integrada e
sistêmica. A integração das áreas protegidas na escala biorregional de planejamento e
gestão é hoje, formalmente identificada através dos instrumentos reserva da biosfera,
corredores ecológicos e mosaicos.
O Programa Homem e Biosfera contestou o dogma da separação entre o homem
e a natureza ao propor formas de gestão integrada dos ecossistemas e promover o
conhecimento, a prática e os valores humanos para implementar as boas relações entre
as populações e o meio ambiente em todo o planeta. As Reservas da Biosfera são áreas
de ecossistemas reconhecidas pelo programa MAB como importantes, em nível
mundial, para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável.
A complexificação das formas de gestão integrada levou à instituição de formas
de reconexão biológica conduzindo ao conceito de corredor como forma de planejar a
conservação e a conectividade em larga escala envolvendo unidades de conservação e
áreas de interstício submetidas a diferentes formas de uso da terra.
O mosaico, enquanto sistema de gestão integrada surge para proporcionar maior
efetividade de governança das áreas protegidas, fortalecendo, também, as reservas da
biosfera, aparece ainda como possível instrumento de ordenamento territorial em áreas
de conflito entre unidades de conservação de proteção integral e população local.
Ademais, as áreas de preservação permanente e reserva legal constituem,
outrossim, instrumentos fundamentais para uma gestão cada vez mais integrada da
conservação da biodiversidade, que precisam ser garantidos. Buscou-se desta forma
analisar mesmo que de maneira inicial e sintética o novo Código Florestal, Lei 12.651,
de 25 de maio de 2012, com as modificações introduzidas pela Medida Provisória 571,
de mesma data. Embora mantenha definições semelhantes de área de preservação
permanente e de reserva legal, o Novo Código introduziu em seus dispositivos uma
série de medidas reducionistas que não levam à conservação da biodiversidade.
O Novo Código Florestal trata das questões florestais sob dois prismas, um mais
brando para as condutas 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,
contrariando orientações científicas, colocando em risco a biodiversidade e os serviços
ecossistêmicos que dependem desta última para sua manutenção e estabelecendo um
padrão ambiental notadamente inferior ao anterior.
A presente dissertação buscou ainda elaborar apontamentos iniciais acerca da
função promocional do Direito Ambiental, ou seja, a utilização de mecanismos de
incentivo como forma de concretizar o direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, tendo em vista a insuficiência da utilização exclusiva de
mecanismos de comando e controle, tal como tradicionalmente previsto pela legislação
pátria.
O tema revela-se atual e importante, notadamente diante do recente crescimento
do debate acerca dos pagamentos por serviços ambientais, tanto no âmbito nacional
quanto internacional, sendo certo que o aprofundamento da compreensão teórica e
prática sobre a matéria consubstancia importante elemento para a adequada criação e
aplicação de tais instrumentos de promoção da conservação da biodiversidade.
Os pagamentos por serviços ambientais podem ser classificados de diversas
maneiras. Os PSA’s puros possuem como características a voluntariedade, a definição
clara dos serviços ambientais, pelo menos um comprador e um vendedor, e a
transferência de recursos condicionada a entrega do serviço ambiental. Já os PSA’s
entendidos de maneira mais ampla, são todos aqueles que envolvem algum tipo de
pagamento para a provisão dos serviços ambientais. Os pagamentos por serviços
ambientais também podem ser classificados de acordo com o nível de intervenção
governamental.
Como

os

pagamentos

por

serviços

ambientais

envolvem

estudos

interdisciplinares fez-se necessário para maior compreensão do tema lançar mão, por
exemplo, do conceitual teórico de algumas escolas econômicas que tratam das questões
ambientais.
A economia ecológica contribui para a temática dos PSA’s na medida em que
chama a atenção para a capacidade de suporte dos ecossistemas e para o imperativo de
valorizá-los.
A teoria das externalidades advinda da economia ambiental também contribui
para a fundamentação dos programas e os estudos institucionalistas a desenhar e
analisar os papéis que cada stakeholder tem nos programas.

Embora não exista uma receita única para conceber programas de pagamento por
serviços ambientais, já que a estratégia sempre deve estar adaptada a realidade alguns
fatores importantes precisam ser analisados.
Quando se fala nestes pagamentos deve se verificar se o mesmo é o mais
adequado para se atingir os objetivos ambientais desejados, se a melhora dos serviços
ambientais é maior que o seu custo de implantação, mas ainda é preciso estar-se ciente
de que o PSA exige a criação de espaços interinstitucionais de participação.
Além do mais é preciso acompanhar o processo de desenvolvimento do
programa que como sugestão deve englobar as fases de diagnóstico, desenho e
implantação.
Constatou-se, que os pagamentos por serviços ambientais relacionados à
biodiversidade, embora, promissores ainda são incipientes, isso provavelmente decorre
da característica de bens públicos quase puros dos serviços da biodiversidade e das
dificuldades metodológicas em se calcular efetivamente qual a contribuição de cada uso
de terra para provimento de serviços ambientais. Definir como os serviços ambientais
serão monitorados e consequentemente como serão comprovados os benefícios das
atividades que proveem os serviços ambientais ainda revelam-se como um desafio,
carecendo de definição e de estudos mais específicos. Esta dificuldade técnica está
relacionada à variabilidade e heterogeneidade intrínseca dos sistemas ecológicos.
Lado outro, programas como o PROMATA demonstram que a gestão integrada
da biodiversidade, embora necessite de aperfeiçoamento e planejamento segundo a
realidade local, tem sido eficiente na conservação da biodiversidade. O programa foi
feito com apoio dos agricultores e buscou aumentar a conectividade entre fragmentos
florestais de origem nativa, formando corredores de biodiversidade.
O PROMATA desenvolveu-se de acordo com cinco estratégias, dentre as quais
se destaca o fortalecimento das unidades de conservação através da elaboração de
planos de manejo, que procuraram enfatizar os aspectos gerenciais, com o intuito de
melhor atender à administração das unidades e fomentar participação da comunidade no
processo de gestão dos parques e na adoção de práticas sustentáveis em suas áreas de
entorno e de conectividade.
Outra estratégia que merece destaque teve como objetivo o incentivo a
recomposição e a regeneração da floresta e a promoção da conectividade entre os
remanescentes de Mata Atlântica no entorno das Unidades de Conservação, através da
instituição de um incentivo financeiro para os agricultores engajados, como pagamento

pelos serviços ambientais por eles prestados ao recuperar a floresta em suas
propriedades.
O que se verifica, portanto, é que o PROMATA na estratégia de pagamento aos
agricultores, pelo menos no plano teórico, possuía os requisitos para ser um bom
programa, já que na fase de diagnóstico foram feitos estudos específicos para averiguar
os problemas e assim serem traçadas as estratégias. O objetivo claro do programa fez
com que o PSA fosse direcionado para as localidades nas quais era necessário, evitandose assim os altos custos de transação. E, a participação dos agricultores conjuntamente
com as diversas entidades públicas e privadas favorece o fortalecimento da participação.
A descontinuidade do programa aliada a falta de clareza quanto aos cálculos de
custo de oportunidade que deram origem aos valores dos pagamentos forma alguns dos
problemas detectados.
De maneira geral, o PROMATA possuiu bom desenho vez que atacava os
principais problemas das unidades de conservação diagnosticados neste trabalho,
fomentava a recuperação de áreas degradadas, colocava em relevo as áreas de
preservação permanente e reserva legal, tinha o intuito de formar corredores e utilizavase dos pagamentos por serviços ambientais para atingir seu objetivo quando os demais
instrumentos não revelavam-se suficientes.
Conclui-se, a vista de todo o exposto que qualquer instrumento individual para a
conservação da biodiversidade possui pontos fortes e fracos e a elaboração de uma boa
estratégia incidirá sobre qual o instrumento mais adequado para atingir um objetivo,
podendo utilizar instrumentos adicionais e complementares para compensar os pontos
fracos de instrumentos individuais.
Face às dificuldades de se lidar com a matéria ambiental um mix de
instrumentos de políticas pode garantir, com maior eficácia e eficiência, a proteção da
biodiversidade, pois abordam vários objetivos e estratégias.
Essas estratégias envolvem intervenções diretas nas atividades humanas,
notadamente nas formas como extraímos e exploramos os recursos naturais. Portanto, a
conservação da biodiversidade, por definição, indica restrições ou adequações ao
desenvolvimento das atividades produtivas, a exploração do solo, a construção de
infraestrutura e ao regime de uso da propriedade privada e pública.
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