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RESUMO 

 

A Lei nº 12.651 de 2012, que instituiu o novo Código Florestal Brasileiro, estabeleceu normas 

gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva 

Legal, além das regras de exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o 

controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, 

prevendo instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Assim, a 

Lei buscou acompanhar as mudanças da economia e de conceitos de produção de modo a 

atualizar as regras brasileiras sobre o uso da terra. Apesar de inicialmente polêmica, já que 

para alguns grupos ambientalistas, a nova Lei significaria “anistia” para aqueles que 

cometeram infrações ambientais no passado, o Código segue vigente e constitucionalmente 

afirmado, após o recente julgamento de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal 

Federal. Pode-se dizer que, finalmente, a legislação ambiental no país não mais engatinha e, 

sim, firma os seus primeiros passos com segurança. Mais do que isso, podemos dizer que 

hoje, o produtor rural entende que é responsável pelo meio ambiente e que proteger significa, 

também, ser a melhor forma de produzir mais e melhor. O presente trabalho, buscou 

apresentar a evolução do agronegócio, bem como, comparar alguns aspectos da legislação 

ambiental anterior em associação a atual, além de relacionar o texto legal a expansão do 

agronegócio sustentável e como este pode ser incorporado pelo produtor rural, afim de que 

haja, de fato, uma gestão ambiental do agronegócio. O trabalho trouxe à luz, através de artigos 

científicos, revistas especializadas e estudos de casos, os conceitos de autores que permeiam 

seus estudos nesta temática. A importância deste tema de estudo ocorre diante da necessidade 

de conhecer a legislação e compreender suas prerrogativas, os direitos e deveres frente ao uso 

de terras brasileiras. A pesquisa demonstrou que o agronegócio sustentável está harmonizado 

com as diretrizes vigentes. 

 

Palavras-chave:Legislação Ambiental, Código Florestal, Agronegócio, Sustentabilidade, 

Desenvolvimento, Controle, Constitucionalidade, STF, Gestão Ambiental, Regularização 

Ambiental. 
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ABSTRACT 
 

Law No. 12,651 of 2012, whichestablishedthe new Brazilian Forest Code, established general 

rulesontheprotectionofvegetation, areasofPermanentPreservationand Legal Reserve areas, in 

additiontotherulesofforestexploitation, thesupplyofraw material forestcontrol, 

thecontroloftheoriginofforestproductsandthecontrolandpreventionofforestfires, 

providingeconomicand financial instrumentstoachieve its objectives. Thus, the Law soughtto 

follow thechangesoftheeconomyandofproductionconcepts in 

ordertoupdatetheBrazilianrulesonland use. Althoughinitiallycontroversial, as for some 

environmentalgroups, the new lawwouldmean "amnesty" for 

thosewhohavecommittedenvironmentalviolations in thepast, theCoderemains in force 

andconstitutionallyaffirmed, followingtherecentconstitutionaljudgmentbythe Federal 

SupremeCourt. It canbesaidthat, finally, theenvironmentallegislation in the country no longer 

crawls and, yes, it establishes its firststepswithsecurity. More thanthis, wecansaythattoday, the 

rural producerunderstandsthatheisresponsible for theenvironmentandthatprotectingmeans, 

also, tobethebestwaytoproduce more andbetter. Thisworkaimedtopresenttheevolutionof 

agribusiness, as well as to compare some aspectsofthepreviousenvironmentallegislation in 

associationwiththecurrentone, in additiontorelatingthe legal texttotheexpansionofsustainable 

agribusiness andhow it canbeincorporatedbythe rural producer, sothatthereis, in fact, 

environmental management of agribusiness. The workhasbroughtto light, 

throughscientificarticles, specializedjournalsand case studies, 

theconceptsofauthorsthatpermeatetheirstudies in thissubject. The 

importanceofthistopicofstudyoccursbeforetheneedtoknowthelegislationandtounderstand its 

prerogatives, rightsanddutiesagainstthe use ofBrazilianlands. The 

surveyshowedthatsustainable agribusiness isharmonizedwithcurrentguidelines. 

 

Keywords: Environmental Legislation, Forest Code, Agribusiness, Sustainability, 

Development, Control, Constitutionality, STF, Environmental Management, Environmental 

Regulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é possuidor de um vasto território, essa grandeza possibilita a existência de 

riquezas de biomas e condições de vegetação bem diversificada. Deste modo, além do país ter 

uma diversidade da flora, possui também vários fatores abióticos que, da mesma forma, são 

variáveis e todos influenciam na constituição da vegetação nativa. Segundo Beck (2012), o 

Brasil possui a maior variedade de espécies de plantas, animais e microrganismos do planeta. 

Isso consiste em uma ampla diferença de capital natural, sendo este um dos grandes 

responsáveis pelo progresso socioeconômico do país, portanto, sua conservação e utilização 

de forma sustentável é de certa forma, sua sobrevivência. 

Cabe ressaltar que no mesmo sentido em que há um substancial crescimento 

socioeconômico no país por conta das suas riquezas naturais, é importante compreender que 

essa elevação está diretamente ligada também ao progresso tecnológico que a acompanha, 

uma vez que a inovação tecnológica nesta área é o principal elemento para qualificar um país 

frente à competição no mercado mundial.  

 De acordo com Silva (et.al., 2011), a otimização do novo Código Florestal serve 

como um elemento basilar para políticas públicas inovadoras no que tange ao ordenamento 

territorial e ao planejamento da paisagem. 

Assim sendo, a implementação de uma política pública frente a um bem de interesse 

coletivo, tal como o patrimônio florestal brasileiro, deve ter o reflexo de um acordo 

consensual entre todos os graus do Estado e todos os grupos de interesse. Portanto, se faz 

necessário, conforme afirma Silva (et.al., 2011), que essa ação considere as políticas públicas 

para outras temáticas.  

Conforme demonstra o parágrafo anterior, Ab’Saber (2010) relata que é fundamental 

um enfoque para o zoneamento físico, bem como o zoneamento ecológico de todos os 

domínios de natureza do país. Sabe-se que o Código Florestal brasileiro é considerado por 

muitos estudiosos do assunto, tais como Silva (et.al., 2011) e SoaresFilho (2015), uma das 

legislações ambientais mais completas do mundo.  

A abordagem da legislação florestal brasileira, é, por consequência, vasta pela sua 

complexidade natural, portanto, qualquer mudança, seja ela permissiva ou restritiva, de modo 

geral, causa grandes reflexos no meio. Importante frisar que a regulamentação ambiental 

brasileira também progrediu substancialmente ao longo de seu processo histórico. 
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Desta forma, o presente estudo objetiva envolver o sentido mais amplo de uma norma 

ambiental frente ao desenvolvimento agro sustentável e, assim, mostrar como a incorporação 

da responsabilidade socioambiental deve ser feita, a partir da legislação ambiental brasileira e 

evidenciar os reflexos que tal legislação tem sobre o progresso do agronegócio no país, ao 

mesmo tempo, em que cuida e protege o meio ambiente. 

O Código Florestal Brasileiro é um dos instrumentos-base-jurídicos para implantação 

de uma política ambiental em áreas privadas e, por conseguinte, de acordo com Metzger(et 

al., 2010), um instrumento eficiente de proteção da vegetação nativa remanescente fora de 

Unidades de Conservação. Haja visto também que o progresso econômico brasileiro tem 

fundamento na agricultura e pecuária e, que esta foi estimulada no passado, muitas vezes, de 

modo irregular, considerando notório o desmatamento para aumento das áreas produtivas, 

bem como a utilização de áreas de proteção ambiental no decorrer das décadas. 

Assim, como as mudanças socioeconômicas e ambientais ocorridas no Brasil, ao longo 

de seu processo histórico, podem ter harmonia com a legislação florestal? A nova realidade 

agrícola brasileira exige soluções que aumente suas fronteiras permitindo maior 

produtividade, esta prerrogativa é amplamente amparada por vários estudiosos, tais como 

Metzger(et.al., 2010), dentre outros. 

É importante considerar que a valorização do meio ambiente deve ter sua 

responsabilidade aplicada tanto para a sociedade quanto para o Estado. A última modificação 

do Código Florestal Brasileiro, em 2012, gerou um grande debate junto ao Senado Federal, a 

polêmica causada em relação a insegurança dos produtores rurais, bem como os receios aos 

impactos da alteração por vários setores ambientalistas, rendeu discussões a respeito do tema, 

inclusive ensejos da possível inconstitucionalidade da norma. Portanto, o presente trabalho 

tem sua importância, tanto para a área discente, quanto para a área docente. 
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2. A EVOLUÇÃO DO AGRONEGÓCIO 

 

Há pouco tempo, o agronegócio vem sendo tratado como ramo do Direito Comercial 

Brasileiro. Antes deste reconhecimento, porém, a atividade rural não obtinha a merecida 

relevância no âmbito jurídico, pois as atividades pertinentes ao campo eram tratadas, 

basicamente, como agricultura familiar ou nas questões fundiárias, de onde se originou o 

Direito Agrário.  

Segundo Renato Buranello (2013), diferentemente do Direito Agrário tradicional, que 

nas suas origens se organizava pela ideia de servir à regulamentação do exercício da posse e 

da propriedade sobre imóveis rurais, regendo a organização das pessoas e dos bens envolvidos 

na consecução das atividades agrárias, o Direito do Agronegócio se baseia na agricultura 

como uma atividade que envolve uma produção complexa, industrializada, com aspectos de 

comercialização e até mesmo de financiamento, sustentada em organizações empresariais 

destinadas a produção e organização de capital, coordenadas por um empresário. Portanto, um 

conjunto de normas jurídicas que disciplinam as relações decorrentes da produção, 

armazenamento, comercialização e financiamento do complexo agroindustrial. 

Logo, para um país interdependente do agronegócio como o Brasil, o regime jurídico 

do setor passa a ter necessidade de regras próprias, uma vez que identifica o conceito de 

relações intersubjetivas regradas, os sujeitos da produção, a empresa agrária, as formas 

admitidas em Direito para os contratos nacionais e internacionais de produtos, etc. 

Entretanto, ainda assim, apesar deste amplo e minucioso aspecto conceitual e 

dogmático, ainda é comum a confusão entre esses dois ramos distintos do Direito. Um 

pertencente ao regime jurídico de direito público que abarca as regras do uso da propriedade 

rural, outro como sub-ramo do direito empresarial, de ordem privatista, que incorpora o 

complexo privado das relações jurídicas decorrentes da produção, processamento e 

distribuição dos produtos no campo. 

Observa-se, no entanto, que esse cenário está mudando a cada dia, considerando que o 

agronegócio é um grande gerador de riquezas para o Brasil e está ganhando, cada vez mais, 

identidade e respaldo jurídico.  

O conceito de agrobusiness é o ponto de partida do desenvolvimento da técnica 

baseada em cadeias produtivas e da formulação do seu próprio conceito. Davis e Goldberg 

(1957) definiu o agribusiness como o:“conjunto das operações de manufatura e 

distribuição dos insumos para a unidade de produção rural; as operações produtivas 
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que se processam dentro daunidade em si; as operações de armazenamento, 

processamento e distribuição dos produtosrurais e de seussubprodutos”(SANTANA; 

AMIN, 2002). 

A nova visão do conceito, que antes usada para se referir à produção agropecuária, 

representa um novo enfoque sistêmico e integrado de operações de produção, armazenamento, 

processamento e distribuição de produtos agrícolas, desenvolvido pelos professores 

americanos, John Davis e Ray Goldberg da Universidade de Harvard em 1957. Pode-se dizer 

que, atualmente, o agronegócio é constituído por cadeias agroindustriais, as quais englobam 

desde pesquisas tecnológicas, passando pelo cultivo e criação na propriedade rural, 

industrialização, até o consumidor final.  

O conceito foi introduzido noBrasil com a denominaçãode complexo 

agroindustrial,que abrange não apenas ao que ocorre dentro dos limites das 

propriedadesrurais, mas a todos os processos interligados que proporcionam a oferta dos 

produtos da agricultura aos seus consumidores (CASTRO;et al, 2002). 

Por ser o conceito de agronegócio bastante amplo, fez se necessário a formulação e o 

desenvolvimento de subsistemas, os quais podem ser chamados de cadeias produtivas. Estas 

passaram a incorporar os atores do antese depoisda porteira: os fornecedores de insumos, as 

agroindústrias,asestruturasde comercialização, os consumidoresfinais e as estruturas de apoio 

à produção. As cadeias produtivas resultam da crescente divisão do trabalho e da maior 

interdependência entre os agentes econômicos (PROCHNIK, 2002), tornando-as uma 

ferramenta maiscomum nos estudos econômicos. 

O conceito de cadeia produtiva originou-se no setor agrícola, a partir da necessidade da 

ampliação davisão de dentro da porteira para antese depois da porteira da fazenda. Uma 

cadeia produtiva agropecuária seria então composta por elos que englobariam as organizações 

supridoras de insumos básicos à produção agrícola ouindustrial, as fazendas e 

agroindústriascom seus processos produtivos, as unidadesdecomercialização 

atacadistaevarejistaeosconsumidores finais, todos conectados por fluxos de capital, materiais 

ede informações. 

Grande precursora também no caminho da evolução do agronegócio foi a chamada 

Revolução Verde. A expressão, que pela primeira vez usada em 1966, por William Gown, em 

uma conferência em Washington, fez originar um processo de modernização agrícola que 

surgiu com o propósito de aumentar a produção através do desenvolvimento de pesquisas em 
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sementes adequadas para tipos específicos de solos e clima, fertilização dos solos e utilização 

de máquinas no campo que aumentassem a produtividade. 

O programa foi financiado pelo grupo Rockefeller, sediado em Nova Iorque. 

Utilizando um discurso ideológico de aumentar a produção de alimentos para acabar com a 

fome no mundo, o grupo Rockefeller expandiu seu mercado consumidor, fortalecendo a 

corporação com as vendas de verdadeiros pacotes de insumos agrícolas, principalmente para 

países em desenvolvimento como Índia, Brasil e México. 

Foi o advento da Revolução Verde que forneceu o combustível para o crescimento da 

agricultura em escalas globais. Tornou-se possível a aliança entre setores da economia 

indissociáveis, estabelecendo ligações da agricultura como nunca se observara. Permitiu 

também que fossem atingidos níveis produtivos antes inimagináveis. Válido observar que essa 

produção resultou não do trabalho do homem, mas da aplicação de capital, pesquisa e alta 

tecnologia, e assim nascia o agrobusiness, ou agronegócio, em escala global. 

No Brasil, esses conceitos levaram à necessidade de criação de políticas, a fim de 

obter maiores ganhos com a produtividade da terra, da mão-de-obra e com a especialização de 

unidades produtivas. Em contrapartida, foi gerada uma separação no campo: por um lado, 

firmaram-se grandes empresas – que impulsionaram o mercado de máquinas, equipamentos e 

insumos, especialmente sementes, agrotóxicos e fertilizantes –, e, por outro, a agricultura 

familiar, termo utilizado a partir da década de 1990 (BORGES L., 2016). 

Na década de 1960 do século passado, cerca de 50% da população vivia no campo, 

essa população exercia certa pressão para que os produtos alimentícios fossem produzidos em 

território nacional, a fim de baixar os custos. Assim, foram promulgadas as Leis no 4.829, de 

1965, dando abertura a uma política de crédito rural; nº 4.947 de 1966, que fixou normas de 

direito agrário e firmou o Sistema de Organização e Funcionamento do Instituto Brasileiro de 

Reforma Agrária (IBRA); e a Lei nº 4.504, de 1964, que associou o aumento da produção de 

alimentos básicos, com fim de promover justiça social e redistribuir as terras por meio de 

reforma agrária. O objetivo do crédito rural da Lei no 4.829 estava voltado para suprir os 

recursos financeiros dos produtores rurais ou cooperativas para produção, beneficiamento e 

industrialização dos produtos agropecuários, além de fortalecer economicamente o setor, 

impulsionar a comercialização e aumentar a produtividade.  

A intenção era, com essas medidas, melhorar também a qualidade de vida dos 

produtores. Participaram do Sistema de Crédito Nacional o Banco Central da República do 

Brasil, o Banco do Brasil S. A., o Banco de Crédito da Amazônia S. A., o Banco do Nordeste 
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do Brasil S.A. e o Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Com a Lei nº 4.947, o IBRA 

selecionava imóveis rurais a serem desapropriados para que pudessem arrendar as terras para 

o cultivo. O objetivo era estabelecer um Direito Agrário de disciplina, ordenamento, 

fiscalização e controle de ocorrências administrativas relativas ao planejamento e implantação 

da reforma agrária. Por seu turno, a Lei nº 4.504 regulava níveis satisfatórios de 

produtividade, a conservação dos recursos naturais e a manutenção de justas relações 

trabalhistas, que os envolvidos, mediante a execução da reforma agrária, tivessem garantida a 

harmonia com o processo de industrialização do país.  

De 1970 a 2014, o progresso na oferta de alimentos, considerando, ainda assim, a 

variação na queda dos preços, foi resultado de políticas adotadas. Os investimentos e o 

incentivo à pesquisa na área agrícola constituem papel significativo nesse aumento de 

produção e produtividade, já que foi estabelecido um novo modelo de base tecnológica, 

inclusive, por exemplo, utilizando o calcário na correção do solo e outros fertilizantes, ou 

introduzindo sementes selecionadas geneticamente, assim como herbicidas, fungicidas, 

inseticidas e agrotóxicos, que controlariam o desenvolvimento de plantas consideradas 

daninhas (BRAGAGNOLO; BARROS, 2015). 

A agricultura de precisão busca a otimização de recursos, especialmente relativos à 

terra e ao capital, e, em um processo de modernização tecnológica, conta com o apoio do 

crédito rural. Ainda assim, não se sabe como superar riscos acerca das adversidades 

climáticas, advindas do aumento de gases do efeito estufa, como os longos períodos de 

estiagem, ou as geadas; bem como se enfrenta dificuldades em relação ao controle e 

planejamento da produção. A necessidade de infraestrutura especializada e os altos custos de 

investimento são outro ponto que expande a lacuna entre a produção em grande escala das 

empresas e a familiar (ARTUZO; FOGUESATO; SILVA, 2017). 

Ligado ao comércio externo desde a colonização, o país precisava se modernizar. O 

avanço das relações capitalistas afetou, então, o campo, como aconteceu mundialmente. Essa 

nova necessidade de impulsionar a produção agrícola e a inevitabilidade da inserção de novas 

tecnologias aproximou o mercado agricultor do industrial, criando um novo modelo de 

produção, assumindo importância científica, principalmente a partir da década de 1970, e 

obrigando a substituição da anterior economia tida como natural, por outra, a agroindustrial, 
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com a evolução dos complexos agrários para os complexos industriais (Complexos 

Agroindustriais –CAIs)1.  

Johnston e Kilby (1977) afirmam que a especialização da agricultura é um mecanismo 

constituinte do processo econômico e ele acontece em todos os setores. Alberto Passo 

Guimarães, em 1976, começa a utilizar o termo complexo industrial para o campo, referindo-

se à integração técnico-produtiva. Ainda assim, em princípio, esse modelo de produção se 

restringia a regiões mais integradas ao processo industrial, como São Paulo. Nesse período o 

Estado criou incentivos ao consumo e ofereceu políticas de crédito subsidiado, facilitando a 

aquisição de terras e difundindo pacotes tecnológicos no meio agricultor. A propriedade 

fundiária se tornou valorizada. 

Ainda, Vigorito(VIGORITO; apud GIARRACCA,1985) conceitua um Complexo 

Industrial como um mecanismo de reprodução estruturado a partir de uma cadeia de 

transformações ligadas à produção agrária, culminando no destino, sendo meio de consumo, 

ou se associando a outro complexo não agroindustrial. Mas, levando-se em conta a rápida 

capacidade evolutiva dos CAIs, bem como a complexidade da sua natureza, sua conceituação 

deve perpassar a esfera do capital regional, nacional e mundial; tornando-se parte de um 

processo de reestruturação da produção, englobando política, economia, sociedade e espaço, 

e, ainda, observando-se as infraestruturas locais e, em especial, as condições geográficas, 

acessibilidade e características naturais, a partir das particularidades nas quais as áreas, 

regiões ou países estão configurados.  

Essa evolução ampliou a concepção do termo, que foi definido por Müller (1989) 

como uma vinculação das atividades industriais com os setores da agropecuária e 

reflorestamento, isso a partir de duas maneiras: por um lado acontecem benefícios com 

relação ao processamento, a partir da aplicação de máquinas e insumos e, por outro lado, com 

o estreitamento de relações comerciais, especialmente atacadista, de produtos agrários e 

agroindustriais. 

A consolidação da modernização na agricultura acontece até o final da década de 

1980, efetivando os CAIs no país, com empresas multinacionais atuando na indústria e no 

                                                           
1“CAIs: Designação dada às relações entre a indústria e a agricultura na fase em que a agricultura representa 

intensas conexões para trás, com a indústria para a agricultura, e para a frente, com as agroindústrias. O 

complexo agroindustrial é uma forma de unificação das relações interdepartamentais com os ciclos econômicos e 

as esferas de produção, distribuição e consumo, relações estas associadas às atividades agrárias. Também é uma 

unidade de análise na qual as atividades (agricultura, pecuária, reflorestamento) se vinculam com as atividades 

industriais de uma dupla maneira: com a de máquinas e insumos para a agricultura e com as de beneficiamento e 

processamento; com o comércio atacadista e varejista internos; e com o comércio externo, tanto de produtos 

agrários quanto agroindustriais, e da indústria para a agricultura.” 
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processamento e agilizando o escoamento da produção. A importação alimentícia reduziu, ao 

passo que a exportação se desenvolveu (SORJ, 2008).  

Responsável por 33% do Produto Interno Bruto - PIB brasileiro e empregador de 40% 

da população economicamente ativa, segundo o IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), o agronegócio é, atualmente, o maior gerador de divisa 

para a balança comercial. Possui ainda o condão de manter o mercado aquecido mesmo em 

tempos de crise, em que pese, também, a possibilidade de ser abalado por situações 

econômicas instáveis ou desfavoráveis, como a variação da moeda, por exemplo, o 

agronegócio ainda consegue manter alguns setores em alta, como está ocorrendo com as 

exportações no atual cenário econômico brasileiro. 
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3. PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL NO AGRONEGÓCIO 

 

Geradora de tantas divisas, a produção agrícola e pecuária é composta por atividades 

potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente e, portanto, passíveis de 

licenciamento ambiental e sujeitas a restrições de uso, conforme disposições legais vigentes 

no País. 

As disputas comerciais entre países, a evolução dos conhecimentos relacionados ao 

equilíbrio da natureza e da Legislação ambiental, as barreiras tarifárias – principalmente no 

âmbito da Organização Mundial do Comércio, foram responsáveis, nos últimos anos, por uma 

série de adequações do agronegócio. 

Em relação às normas ambientais, que antes pareciam meras imposições, hoje se 

reconhece que a conservação do patrimônio natural é garantia de um bom negócio. Os 

recursos naturais, antes utilizados de forma abusiva como se fossem inesgotáveis, são finitos e 

constituem-se no maior patrimônio da sociedade. Como mensurar o valor da água, dos 

fenômenos e dos animais polinizadores ou dispersores de sementes, da chuva, do vento e do 

ar puro na vida de um produtor? Como considerar o valor da biodiversidade para o PIB 

nacional? 

Preocupações como essas são tratadas a partir de um conceito que está se fortalecendo 

a cada dia, o socioambiental. A busca pela sustentabilidade, em seus aspectos sociais, 

econômicos e ambientais, deixou de ser uma meta de longo prazo. Tornou-se um objetivo a 

ser perseguido cotidianamente por um segmento comercial globalizado, exigente e inteligente. 

As tensões criadas pelas disputas comerciais tornaram evidentes os desequilíbrios 

entre o meio ambiente, a questão social e a demanda por produtos e serviços. Os quais, muitas 

vezes, promovem ganhos imediatos em detrimento da sustentabilidade do meio, das 

populações tradicionais, de seus conhecimentos e sustentabilidade da produção ao longo dos 

anos. 

A procura pela incorporação da responsabilidade socioambiental por parte de vários 

segmentos empresariais nos sistemas produtivos tem sido objeto de ações nas mais variadas 

áreas da sociedade, o que está promovendo grandes e irreversíveis alterações no setor 

agrícola. As chances de bons negócios são inequivocamente maiores para os produtores 

dispostos a enfrentar novos desafios e rever seus conceitos e suas atitudes perante o 

patrimônio natural. 
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A intenção é colaborar para que o setor rural se torne um aliado da conservação 

ambiental, aproveitando-se de técnicas e práticas jurídicas que alinham a conservação a um 

retorno econômico considerável, ou seja, o sonhado desenvolvimento sustentável. Essas 

práticas possibilitam o uso do patrimônio natural, mas com responsabilidade social. 

Para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado é necessário a adoção das 

melhores práticas agrícolas, mais pesquisas, maior respeito com o conhecimento de 

comunidades tradicionais e, principalmente, o cumprimento da legislação ambiental e social. 

 Para tanto, serão expostas a seguir, a evolução da legislação ambiental nacional, as 

principais novidades do Código Florestal de 2012, o julgamento de controle 

constitucionalidade sobre o mesmo, que de fato, trouxe mais segurança jurídica ao produtor 

rural e como deve ser feita a incorporação e o cumprimento do novo Código, a fim de 

conquistar a regularização e proteção do meio ambiente à luz da visão jurídica do tema. 
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4. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL  

 

 

 4.1 EVOLUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL 

 

O primeiro evento mundial que tratou da preocupação com o futuro do meio ambiente 

teve lugar em 1972, quando ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

Humano, em Estocolmo, na Suécia. Participaram deste encontro 113 países, onde fizeram 

análises severas quanto a ação predatória do homem em relação ao ambiente. 

A contradição entre os países ficou marcada quanto suas posturas perante a economia. 

Algumas nações defenderam o “crescimento zero” para que estagnassem os efeitos do 

desenvolvimento ao ambiente e outras, que ainda engatinhavam em sua ampliação econômica, 

defenderam o “crescimento a qualquer custo”, não se preocupando com as consequências que 

esse crescimento poderia acarretar para o meio. Entre esse último estava o Brasil, o que 

mostrou o baixo grau de conhecimento a causa ambiental. 

As principais conquistas dessa Conferência foram a criação do Dia Mundial do Meio 

Ambiente, que é comemorado no dia 05 de junho e a Declaração de Estocolmo, onde foram 

elencados os princípios para preservação do ambiente, os quais tinham caráter programático e 

não obrigatório. 

Em 1987 ocorreu o segundo grande evento, a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Dela resultou o Relatório de Brundtland, conhecido também 

como Nosso Futuro Comum. Seu conteúdo trazia vários problemas ambientais constatados e, 

reafirmou, mais uma vez, que o modelo de desenvolvimento adotado pelos países 

industrializados e em desenvolvimento trazia riscos aos recursos naturais não respeitando a 

capacidade de suporte dos ecossistemas. A conclusão final do relatório foi a de não ser 

possível o desenvolvimento paralelo aos padrões de produção e consumo vigentes, propondo, 

assim, o desenvolvimento sustentável, que definiu como “aquele que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 

necessidades”2. 

O Brasil teve a grande chance de reverter sua imagem, após a Conferência de 

Estocolmo, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

                                                           
2UN DOCUMENTS. Reportofthe World CommissiononEnvironmentandDevelopment: Our Common 

Future. Disponívelem: <https://bit.ly/1kxW7OR>. 

 

https://bit.ly/1kxW7OR
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Desenvolvimento, conhecida como a Eco-92, onde foi definida terminantemente a expressão 

Desenvolvimento Sustentável. 

Dentre os vários documentos derivados daquela conferência, de amplitude mundial, 

fundamentaram-se agendas e políticas de longo prazo, a serem consolidadas pelos países 

signatários, com destaque para aquela denominada Agenda 21 (GARAY e DIAS, 2001). 

Posteriormente, em 2002, ocorreu a Conferência de Johannesburg, na África do Sul, 

conhecida como Rio+10, cuja finalidade foi o reordenamento das ações inseridas na referida 

Agenda 21. Este evento além de atrair empresários para a causa ambiental, teve o intuito de 

estruturar acordos estabelecidos na Eco-92, dentre eles o de conclamar a humanidade à 

proteção e gestão da base de recursos naturais, como ação indispensável para o 

desenvolvimento econômico e social sustentável.  

 

 

 4.2 O DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL 

 

Até a Conferência de Estocolmo não existia política ambiental no Brasil, a legislação 

regradora desta matéria visava os recursos naturais apenas como fonte de riqueza, 

estimulando, sempre, a produção. 

Os Códigos de Águas (1934), Florestal (1965), de Caça e Pesca (1967) e de Minas 

(1967), tratavam os recursos ambientais como bens de valor econômico, incentivando seu 

consumo para que ocorresse o desenvolvimento. Conforme referido, o Brasil foi àquela 

Conferência defendendo seu crescimento econômico deixando a preocupação ambiental para 

os países mais desenvolvidos. 

Em 1973, posteriormente a Conferência, a maneira de tratar o assunto sofreu 

alterações. Foram designados meios de controle à poluição e a instituição de áreas de 

conservação naturais. Foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), que tinha 

por especialidade o desenvolvimento da legislação ambiental e medidas mitigadoras de 

impactos. 
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 4.2.1 A Constituição Federal de 1988 e o Direito Ambiental 

 

O marco inicial da visão ambiental adotada no Brasil de hoje se deu com a edição da 

Lei da PNMA – Plano Nacional do Meio Ambiente, que veio se consolidar com a atual 

Constituição Federal. 

 Dentre todas as Constituições, a de 1988 foi a que mais descreveu normas sobre o 

ambiente, com qualidade e posicionamentos mais modernos. Essa afirmação fica demonstrada 

pelo fato de possuir, a CFRB/88, capítulo exclusivo para o meio ambiente, que mesmo 

contendo um único artigo, preconiza o princípio da ubiquidade, o qual contempla a presença 

do meio em todos os lugares e áreas. A Constituição Federal no § 1° do artigo 225, cita que: 

“Como meio de assegurar a efetividade do direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, prestações materiais e atuação legislativa, a que concorrem 

os três entes federativos, no âmbito de suas respectivas competências.”  

Exalta ainda, a Constituição, o caráter difuso do ambiente, que é “um bem comum de 

todos”, ordenando a todos o zelo pela sua manutenção nas melhores condições possíveis, 

agindo de forma a manter o planeta da forma como conhecemos, para que as gerações futuras 

possam usufruí-lo com a mesma qualidade. 

Paulo Affonso Leme Machado (2005) destaca o amparo constitucional para com a 

proteção ambiental: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. (...) O meio 

ambiente é um bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo tempo. O 

direito ao meio ambiente é de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao mesmo tempo 

“transindividual”. Por isso, o direito ao meio ambiente entra na categoria de 

interesse difuso, não se esgotando numa só pessoa, mas se espraiando para uma 

coletividade indeterminada. (....). 

 

A colocação “todos têm direito” cria um direito subjetivo, oponível erga omnes, que é 

completado pelo direito ao exercício da ação popular ambiental (art. 5. º, LXXIII, da CF). 

Após a entrada em vigência da Carta de 1988, não se pode mais pensar em tutela 

ambiental restrita a um único bem. Assim é porque o bem jurídico ambiente é complexo. O 

meio ambiente é uma totalidade e só assim pode ser compreendido e estudado, assinala Paulo 

de Bessa Antunes (2005). 

Segundo Bonavides (1993), o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, 

decorre diretamente do direito à vida, em sua acepção qualidade de vida, ao contrário dos 
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direitos fundamentais individuais e sociais, traz como principais características a 

transindividualidade, tendo por destinatário todo o gênero humano. Sua desvinculação de 

critérios patrimoniais e o abandono da ideia tradicional de direito subjetivo, que demanda a 

individualização de um titular (Barroso, 1993). 

 Desse modo, oportunas são as palavras de Ferreira Filho (1997), o qual discorre que “o 

direito ao meio ambiente equilibrado é um direito de solidariedade, pertencente à 

terceira geração de direitos fundamentais, provindo do direito à vida, por intermédio do 

direito à saúde”.  

 Quando se pretende defender o ambiente sadio, não é possível fazê-lo apenas para uma 

ou para algumas pessoas, a obrigação e responsabilidade está dividida entre o Poder Público e 

a sociedade. 

 Não basta, porém, apenas que o legislador constituinte tenha deixado consignada a 

proteção ao meio ambiente. Cabe a todos os cidadãos e às autoridades responsáveis, o 

trabalho de tirar as normas ambientais da teoria e trazê-las para a existência efetiva da vida 

real, inclusive através da promoção da educação ambiental desde a infância, tendo em vista 

que a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente 

são indispensáveis para um desenvolvimento socioeconômico saudável e sustentável 

(MILARÉ, 2000). 

 Existem outros dispositivos que versam sobre a proteção ao meio ambiente, mas 

aliado à proteção legal deve existir a fiscalização ambiental e a educação ambiental que juntas 

garantirão aplicação da legislação.  

 Há de se destacar o antigo Código Florestal (Lei nº. 4.771/65) que trouxe a 

preocupação em preservar os rios e as florestas, em busca de uma proteção mais efetiva ao 

meio ambiente, com as florestas e as formas de vegetação sendo reconhecidas como bens de 

interesse comum a todos os habitantes do País.  

 Nessa lei, foram apresentadas as definições de Área de Reserva Legal (RL) e Área de 

Preservação Permanente (APPs) (BRASIL, 1965). Cabe destacar que a Lei nº. 4.771/65 foi 

revogada pela Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012, o Novo Código Florestal (BRASIL, 

2012), o qual será melhor explanado a seguir. 

 Outra legislação de grande importância para a proteção ambiental é a Lei nº. 9.605/98, 

conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (BRASIL, 1998). 

 Podemos citar, ainda, a Lei nº. 7.347/85, que regula a ação civil pública de 
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responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico e turístico (BRASIL, 1985).  

 

 

 4.3 O NOVO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO 

 

 Recentemente o Código Florestal Brasileiro sofreu alterações, haja vista o que estava 

em vigor desde 1965. As principais diferenças entre o Código Florestal anterior (Lei nº 4.771, 

de 15 de setembro de 1965) e o atual Código Florestal vigente (Lei n. 12.651, de 25 de maio 

de 2012) são:  

 

Quadro 1 – Comparação entre o Código Florestal de 1965 e o de 2012 

 
(Fonte: Prates 2014) 

 

 O artigo 15 do novo Código Florestal possui grande importância, pois reduz a perda 

das áreas agricultáveis, autorizando o proprietário rural a compensar as Áreas de Preservação 

Permanente para calcular a sua Área de Reserva Legal, a preocupação maior com a mudança 

deste artigo, foi à manutenção e a preservação de áreas de matas, surgindo desta forma 

corredores ecológicos, para manter a biodiversidade de uma determinada região.  
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 Com a implantação desta mudança, algumas exigências foram admitidas para o 

cálculo que são: (i) a não conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; (ii) o 

computo da área deverá estar conservada ou em processo de recuperação, conforme 

comprovação do proprietário junto ao órgão estadual integrante do Sisnama; e (iii) o 

proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – 

CAR.  

 As alterações trazidas pelo novo Código Florestal necessitam de um melhor 

entendimento do meio ambiente como um todo. Para entender o Código Florestal é necessário 

entender o seu princípio básico, escrito no artigo 2°:  

 

Art. 2° - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 

vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 

interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de 

propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei 

estabelecem.  

 

 O artigo considera as florestas como um bem público, dessa forma todas as pessoas 

possuem direitos e responsabilidades sobre elas. Como já observado na Constituição, as 

florestas pertencem ao meio ambiente e devem ser preservadas.  

 Assim, quando alguém se sentir prejudicado como no caso de um desmatamento ou 

queimada criminosa, poderá denunciar os responsáveis. Isso porque mesmo que a floresta se 

localize em uma propriedade privada, ela não é apenas do proprietário, mas pertencente a 

todos, ou seja, qualquer pessoa poderá denunciar a agressão a quaisquer formas de vegetação 

(cerrado, caatinga, brejo, campo, etc.).  

 Em linhas gerais, o novo Código Florestal estabelece, dentre outras, exigências 

diferenciadas para a preservação e recomposição das áreas de florestas e matas nativas de 

acordo com o módulo fiscal de cada imóvel rural. Além disso, a legislação florestal ainda 

inovou ao criar o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Programa de Regularização 

Ambiental (PRA), o Programa de Apoio e Incentivo à Preservação do Meio Ambiente, 

além de prever outras normas que beneficiam o produtor rural e o meio ambiente.  

 

 

 4.3.1 Áreas de Preservação Permanente 

 

 As áreas de preservação permanente são áreas mais vulneráveis em propriedades 

particulares rurais ou urbanas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
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de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo, dar equilíbrio ecológico às áreas de cultivo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas.  

 Como têm uma maior probabilidade de serem palco de deslizamento, erosão ou 

enchente, devem ser protegidas. É o caso das margens de rios e reservatórios, topos de 

morros, encostas em declive ou matas localizadas em leitos de rios e nascentes. A ausência da 

mata ciliar, por exemplo, provoca a diminuição de peixes que se alimentam dos frutos que 

caem nos rios e córregos.  

 As Áreas de Preservação Permanente são de grande importância, pois visa o equilíbrio 

ecológico, conforme legislação vigente (Código Florestal):  

 

Art. 4o - Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que 

tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; d) 200 (duzentos) 

metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) 

metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham 

largura superior a 600 (seiscentos) metros; II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas 

naturais, em faixa com largura mínima de: a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, 

exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa 

marginal será de 50 (cinquenta) metros; b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; III - 

as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento 

ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento; IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) 

metros; (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). V - as encostas ou partes destas 

com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de 

maior declive; VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 

mangues; VII - os manguezais, em toda a sua extensão; VIII - as bordas dos 

tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 

100 (cem) metros em projeções horizontais; IX - no topo de morros, montes, 

montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média 

maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 

(dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta 

definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente 

ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; X - 

as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação; XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 

mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e 

encharcado.  

 

 Em todas as situações contempladas pelo novo Código, onde se é permitida a 

exploração de áreas de Preservação Permanente é obrigatória de alguma maneira, a 

recomposição da área degradada, utilizando à adoção de técnicas de conservação do solo e da 

água que visem à mitigação dos eventuais impactos.  
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 Nos imóveis rurais, com ocupação antrópica das Áreas de Preservação Permanente 

posterior a 22 de julho de 2008, não é permitida a manutenção do uso consolidado, sendo 

obrigatória a recomposição integral com vegetação nativa.  

 Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas 

consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos d'água, 

lagos e lagoas naturais, deverão observar as exigências estabelecidas no art. 61-A, da Lei 

12.551/12 atentando para os limites de cada área demarcada individualmente, objeto de 

contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA).  

 Para regularizar uma APP, deve ser feito um laudo técnico por engenheiro. Sendo que 

partir de 2011, o laudo começou a ser baseado em georreferenciamento, plotando-se as áreas 

de preservação permanente no mapa. Os dados da APP são formalizados no IBAMA por meio 

do preenchimento do Ato Declaratório Ambiental - ADA, disponível na internet. 

 

 

 4.3.2 As Áreas de Reserva Legal 

 

 As Áreas de Reserva Legal (RL) estão delimitadas no seguinte artigo do Código 

Florestal:  

 

Art. 12. - Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a 

título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 

Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à 

área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: I - localizado na 

Amazônia Legal: a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; c) 20% 

(vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; II - localizado nas 

demais regiões do País: 20% (vinte por cento). § 1o Em caso de fracionamento do 

imóvel rural, a qualquer título, inclusive para assentamentos pelo Programa de 

Reforma Agrária, será considerada, para fins do disposto do caput, a área do imóvel 

antes do fracionamento.  

 

 A área de Reserva Legal será o espaço reservado para conservar a biodiversidade 

existente, ou para permitir que seres vivos retornem. Fundamental para a manutenção ou 

reabilitação de processos ecológicos essenciais à saúde e produtividade de sua propriedade. 

Estes espaços são essenciais para amenizar a erosão, os ventos, a temperatura, o excesso de 

exposição do solo ao sol, além de funcionarem como reservatório da biodiversidade da 

propriedade.  



31 
 

 São refúgios para espécies migratórias e bancos de sementes de vegetação primária. 

Quanto mais espécies vivas diferentes existirem na RL, maior será o chamado equilíbrio 

ambiental da propriedade rural. Nestas áreas conservadas existemmuitos predadores naturais 

das pragas das lavouras. Assim, os gastos com agrotóxicos são amenizados e, 

consequentemente, há melhora na saúde do ambiente e das pessoas. 

 É possível incluir a Área de Preservação Permanente no cálculo do percentual da 

Reserva Legal do imóvel, desde que não implique a conversão de novas áreas para o uso 

alternativo do solo, ou que a área a ser computada esteja conservada ou em processo de 

recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do 

SISNAMA e o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro 

Ambiental Rural – CAR.  

A princípio, os proprietários e posseiros de imóveis rurais cuja área de Reserva Legal 

florestal seja inferior ao previsto no Código Florestal, devem providenciar sua regularização 

ambiental no órgão ambiental competente. Para essa regularização, a lei prevê três 

mecanismos para cumprimento, a saber: (i) a recomposição;(ii) a regeneração; ou(iii) a 

compensação da área de Reserva Legal. 

Primeiramente, cabe ressaltar que a área de Reserva Legal Florestaldeverá ser 

registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição do imóvel rural no CAR. 

Essa inscrição, por sua vez, desobriga à averbação do percentual mínimo da área de Reserva 

Legal Florestal no Registro de Imóveis. 

Ao optar pela compensação de sua área de Reserva Legal Florestal em imóvel rural 

alheio, o produtor rural agrega valor econômico ao seu imóvel na medida em que pode utilizar 

todo o potencial agro civil pastoril de seu imóvel, já que não precisa se preocupar com os 

altos custos para manutenção da vegetação.  

Ademais, a compensação da Reserva Legal Florestal desobriga o produtor rural a 

promover a recomposição durante anos. Em outras palavras, o “déficit” de Reserva Legal em 

um determinado imóvel pode ser suprido através da atribuição do regime de especial proteção 

de área de Reserva Legal florestal excedente em outro imóvel.  

Assim, o produtor rural consegue conciliar seus interesses econômicos com a 

preservação do meio ambiente. 

Além disso, há inegável ganho ambiental decorrente dessa operação, uma vez que 

áreas utilizadas para fins compensatórios asseguram a prestação e manutenção dos serviços 

ambientais essenciais, na medida em que estimula a utilização de mecanismos que valorizam 
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as florestas e outras formas de vegetação ainda existentes em imóveis rurais, além de 

propiciar a formação de áreas contínuas e de maior extensão submetidas ao regime de especial 

proteção ambiental, o que pode contribuir para os objetivos de conservação e a reabilitação 

dos processos ecológicos e da biodiversidade. 

 

 

 4.3.3 O Cadastro Ambiental Rural 

 

 Considerado como um dos grandes avanços da nova legislação florestal, o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico, de âmbito nacional, obrigatório 

para todos os imóveis rurais. O CAR ainda é responsável por impor à União, Estados e ao 

Distrito Federal, a implantação de Programas de Regularização Ambiental, com objetivo de 

adequação dos imóveis rurais aos termos da legislação ambiental vigente. 

 Ao reunir as principais informações de cada imóvel rural em seu aspecto ambiental, 

o CAR é um instrumento que pode auxiliar as futuras políticas públicas, seja no âmbito da 

agricultura, seja para fins de conservação ambiental, dentre outras, uma vez que todas as 

propriedades rurais, sejam elas grandes, médias ou pequenas, são obrigadas a estarem 

inscritas nesse cadastro em até um ano após a sua implementação.  

 Além disso, o CAR é um sistema de informação capaz de auxiliar na detecção de 

problemas ambientais, buscar alternativas para sua solução, avaliar e monitorar as medidas 

adotadas pelos órgãos ambientais e possibilitar o controle social na medida em que a 

sociedade tenha acesso a esse conjunto de dados e informações.  

 Não obstante as vantagens ambientais decorrentes da implementação do CAR, ele 

irá impactar financeiramente o agronegócio, porque após 2017, os agentes financeiros só 

concederão crédito rural para aqueles que estiverem inscritos no CAR. 

 Por fim, merece destaque o papel do CAR na desburocratização do cumprimento 

das obrigações ambientais. Vale dizer, o CAR irá contribuir para tornar mais simples e 

célere o processo de regularização ambiental quando comparada à sistemática então 

adotada pelo Código Florestal revogado.  

 Pelo CAR, estamos dando mais um passo para erradicar a “cultura do balcão” nos 

órgãos administrativos, promovendo maior segurança aos produtores rurais, além de 

concentrar nos próprios órgãos ambientais as informações relativas às áreas de Reserva 
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Legal florestal do imóvel rural, evitando eventuais dificuldades fundiárias e registrais 

quando do cumprimento das obrigações ambientais.  

 

 

 4.3.4 Programas de Regularização Ambiental (PRA) 

  

Realizada a inscrição no CAR, as propriedades rurais que apresentarem 

irregularidades ambientais relativas às áreas de preservação permanente, de reserva legal e de 

uso restrito, deverão proceder à regularização ambiental mediante adesão ao Programa de 

Regularização Ambiental (PRA) de seu Estado. 

De forma geral, o PRA é um conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas 

por produtores rurais com o objetivo de adaptar e promover a regularização ambiental, a 

exemplo da recuperação de áreas desmatadas. 

A adesão ao programa é realizada por meio da assinatura do Termo de Compromisso 

(TC) por parte do produtor, que indica o local e o método a ser utilizado para efetuar o 

processo de regularização, o cronograma de execução de ações, contendo prazos e metas, 

assim como as multas e as sanções que podem ser aplicadas ao proprietário em decorrência do 

não cumprimento das obrigações pactuadas. 

É importante citar que o processo de regularização ambiental para pequenos, médios e 

grandes produtores rurais é diferenciado. 

Em se tratando das vantagens relacionadas à adesão ao PRA, com fundamento na nova 

legislação, produtores que tiverem cometido infrações relativas à supressão de vegetação 

nativa em área de preservação permanente, reserva legal e de uso restrito antes de 22 de julho 

de 2008 não poderão ser autuados (aqueles que já foram autuados terão as sanções suspensas) 

enquanto estiver sendo cumprido o TC. Quando as obrigações previstas no PRA estiverem 

cumpridas, as multas serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. 

Também existem linhas de crédito destinadas a produtores que aderiram ao PRA e que 

apresentem o cumprimento de metas estabelecidas no TC. 

Considerado um dos mais importantes instrumentos da legislação vigente, o PRA 

permite a solução de passivos ambientais, acesso a incentivos econômicos, e tem como 

produto final a regularização e a restauração de áreas degradadas. O PRA, junto com o TC, é 
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a garantia de que o produtor rural irá cumprir a sua responsabilidade ambiental seguindo as 

diretrizes da Constituição Federal. 

Nota-se que a legislação ambiental brasileira atual se baseou nos interesses previstos 

naPolítica Nacional do Meio Ambiente(PNMA) de 1981, criando instrumentos que 

direcionam o produtor rural a realizar a regularização ambiental, tendo em vista a necessidade 

de proteger o meio ambiente. 

 

 

 4.3.5 Ato Declaratório Ambiental (ADA) 

 

O ADA é um instrumento legal que possibilita ao proprietário rural a redução do 

Imposto Territorial Rural (ITR) em até 100%. Se o proprietário rural possui áreas de APP, 

RL, Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) ou Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE) inferiores a 100 ha, e/ou ainda possui áreas sob manejo florestal e/ou 

reflorestamento, poderá obter o benefício de uma alíquota menor do imposto.  

Para isso, basta que declare essas áreas no Documento de Informação e Apuração - 

DIAT/ITR, em formulário impresso disponível nos postos do IBAMA. Caso seja pessoa física 

possuidora de área rural igual ou superior a 500 ha localizada na região Norte, ou 100 ha 

localizada nas demais regiões Sul ou, ainda, seja pessoa jurídica, independentemente da 

extensão de sua área rural, há a opção de entregar a ADA também em meio eletrônico 

(ADAweb).  

 

 

 4.4 LEIS DE CRIMES AMBIENTAIS 

 

 A Lei de Crimes Ambientais nº 9.605 é de 1998 e é dividida em capítulos. O capítulo 

cinco trata dos crimes contra o meio ambiente, subdividido em seções que tratam de assuntos 

específicos.  

 Para o produtor rural, as seções mais importantes são: dos crimes contra a fauna, dos 

crimes contra a flora e da poluição e outros crimes ambientais.  
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 4.4.1 Dos Crimes Contra a Fauna 

 

 A Lei 9.605/98 assim define crimes contra a Fauna: “Art.29. Matar, perseguir, 

caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem 

a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo 

com a obtida.” 

 A lei de Crimes Ambientais considera crime não somente a ação de matar ou caçar 

animais da fauna silvestre, como também os maus tratos ou quem impede a reprodução 

destruindo ninhos, crimes estes todos, passiveis de reclusão ou detenção além de pagamento 

de multa. 

 

 

 4.4.2 Dos Crimes contra a Flora 

 

 Os crimes contra a flora Brasileira estão definidos no artigo 38 e seguintes da Lei 

9605/98:  

 

Art.38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, 

mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção.  

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio 

avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com 

infringência das normas de proteção. 

Art.39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem 

permissão da autoridade competente.  

 

 A utilização, degradação e recomposição das áreas de Preservação permanente, 

Unidades de Conservação entre outras foi objeto de proteção no Código Florestal e ganho 

amparo também na Lei de Crimes Ambientais onde esses crimes são passiveis de pena de 

detenção, reclusão além do pagamento de multa.  
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 4.4.3 Da Poluição e outros Crimes Ambientais 

 

 O artigo 54 da lei 9605/98 traz a possibilidade de se punir o crime na forma culposa 

com detenção de seis meses a um ano e multa.3 

 A lei de crimes ambientais contempla várias situações consideradas crimes, portanto é 

necessário buscar orientação junto aos órgãos competentes, antes de realizar alguma 

atividade, pois caso seja necessário, será expedido as licenças ambientais ou autorizações 

pertinentes a cada atividade.  

  

                                                           
3“Art.54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde 

humana,ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.” 
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5. STF FAVORÁVEL AO CÓDIGO E SEGURANCA JURÍDICA 

 

As críticas à nova legislação por parte dos ambientalistas ensejaram a provocação do 

controle de constitucionalidade da mesma, deflagrando um cenário de insegurança jurídica. A 

decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 28/03/2018, que exarou o julgamento 

conjunto do que tange às Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 4901, nº 4902, nº 

4903 e nº 4937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42, discutiram a 

constitucionalidade de artigos do Código Florestal (Lei 12.651/2012)  

O julgamento colocou fim a discussão que perdurava há mais de 05 (cinco) anos e, 

finalmente, a maioria dos 38 (trinta e oito) itens analisados foi considerada constitucional, 

inclusive trechos de maior ataque pelos grupos ambientalistas.  

As Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 4901, nº 4902 e nº 4903 foram 

movidas pela Procuradoria Geral da República (PGR) e a ADI nº 4937 pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL).  

Já a Ação Declaratório de Constitucionalidade nº 42 foi ajuizada pelo PP (Partido 

Progressista) e, ao contrário das ADIs, pugnou pela constitucionalidade do Código Florestal. 

A ADI (4901), questionava, entre outros dispositivos, o artigo 12 (parágrafos 4º, 5º, 6º, 

7º e 8º), que trata da redução da reserva legal (em virtude da existência de terras indígenas e 

unidades de conservação no território municipal) e da dispensa de constituição de reserva 

legal por empreendimento de abastecimento público de água, tratamento de esgoto, 

exploração de energia elétrica e implantação ou ampliação de ferrovias e rodovias.  

Outros pontos questionados forma os que preveem a compensação da Reserva Legal 

sem que haja identidade ecológica entre as áreas e a permissão do plantio de espécies exóticas 

para recomposição da reserva legal, além da permissão da consolidação das áreas que foram 

desmatadas antes das modificações dos percentuais de reserva legal. 

A ADI (4902) questionava temas relacionados à recuperação de áreas desmatadas, 

como a anistia de multas e outras medidas que desestimulariam a recomposição da vegetação 

original.  

A ADI (4903) questionava a redução da área de reserva legal, clamando que fossem 

declarados inconstitucionais os seguintes dispositivos: art.3º, incisos VIII, alínea b, IX, XVII, 

XIX e parágrafo único; artigo 4º, III, IV, parágrafos 1º, 4º, 5º, 6º; artigos 5º, 8º, parágrafo 2º; 

artigos 11 e 62. 
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A ADI (4937) pedia a inconstitucionalidade do artigo 47 do Código Florestal, por 

violar a função socioambiental, rechaçava a criação da Cota de Reserva Ambiental (CRA), 

título normativo representativo de área com vegetação nativa, existente ou em processo de 

recuperação prevista na nova legislação. 

O maior embate do julgamento girou em torno do princípio da proibição do retrocesso 

e da autonomia do legislador e do administrador público para estabelecer novos regimes de 

gestão territorial. O argumento geral que permeou os questionamentos era o de que o Código 

de 1965 propiciaria maior proteção ambiental e, nessa condição, deveria prevalecer.  

Em contraponto, destacou-se a amplitude que a discussão sobre o Código vigente teve 

no Congresso Nacional, com participação de diversos segmentos sociais e econômicos e a 

consideração de seus respectivos interesses e realidades.  

Desse modo e entre outros aspectos, o julgamento foi pautado pelo reconhecimento de 

que o regime de proteção ambiental não pode ser considerado de forma isolada, mas sim em 

vista das condições regulatórias, institucionais e socioeconômicas atuais, em face das quais 

será aplicado. 

O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando 

constitucionais, por unanimidade, o artigo 4° no que tange às definições das Áreas de 

Preservação Permanente (art 4°, inciso III), assim como a plantação em faixas de terra 

expostas no período de vazante dos rios ou lagos para as pequenas propriedades, desde que 

observados os requisitos definidos pelo Código (art. 4º, §§ 5º e 6º). 

Ainda em relação ao artigo 4°, foi declarada, pela maioria, a constitucionalidade do 

seu parágrafo primeiro, que retira a exigência de APP no entorno de reservatórios artificiais 

de água que não decorram de barramento de cursos de água naturais, e do paragráfo quarto, 

que dispensa a reserva na faixa de proteção em acumulações naturais ou artificiais de água 

com superficie inferior a um hectare. 

Em relação ao tema da Área de Preservação Permanente, declararam-se 

constitucionais por maioria: o artigo 5°, §§ 1° e 2°, que trata da obrigação que o 

empreendedor possui, ao implantar reservatórios de água artificial, de servidão administrativa 

em APP’s criadas em seu entorno; o artigo 15, que admite o cômputo das APP’s no cálculo do 

percentual da Reserva Legal e o artigo 61-A, que autoriza algumas atividades nas APP’s em 

áreas rurais consolidadas até junho de 2008; o artigo 61-B, que coloca limites aos percentuais 

exigidos para recomposição das APP’s aos proprietários que até julho de 2008 possuíam ate 

dez módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris. 
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O Tribunal declarou constitucional por unanimidade o artigo 8°, § 2°, que trata das 

hipóteses em que a supressão da vegetação nativa em APP poderá ocorrer. O artigo 62, que 

delimita a área da APP como a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota 

máxima para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou 

abastecimento público, foi confirmado como válido, também, por unanimidade. 

Às questões relativas à Reserva Legal foram declaradas constitucionais os dipositivos 

que reduziam o percentual da reserva legal (art. 12, §§ 4° e 5°) e os que descontituem a 

obrigação de alguns tipos de empreendimentos em constituir a Reserva Legal (artigo 12, §§ 

6°, 7° e 8°). Também foi mantido o artigo 13, § 1°, que trata da possibilidade do 

empreendedor que mantiver a Reserva Legal de instituir a servidão ambiental sobre as áreas 

excedentes. Do mesmo modo, a constitucionalidade do artigo 17, caput e §3°, foi confirmada. 

Esse dispositivo prevê que a vegetação nativa da reserva legal deve ser conservada e a 

suspensão de qualquer atividade nessa área incompatível com os deveres de conservação. Os 

demais artigos que cuidam da compensação das áreas de Reserva Legal também foram 

declarados constitucionais. 

Apenas dois dos 56 artigos impugnados tiveram algumas expressões de seu texto 

declaradas inconstitucionais. Um deles foi o artigo 3° em seu inciso VIII, alínea b, que agora 

não autoriza mais a realização de atividades esportivas e de gestão de resíduos em APP’s. 

 O outro foi o parágrafo único do artigo 3° que entendeu-se que o tratamento 

diferenciado que a norma dá à recuperação das áreas desmatadas para terras indígenas não 

poderia ficar restrito àquelas “demarcadas” e “tituladas”. Portanto, as expressões foram 

declaradas inconstitucionais e o texto passa a viger sem elas. 

Interpretação conforme à Constituição foi aplicada aos seguintes dispositivos: artigo 

3°, inciso VIII e IX, interpretado no sentido de utilizar as APP’s apenas quando não existirem 

outras alternativas técnicas e/ou locacionais às atividades propostas; artigo 3°, inciso XVII, 

que classifica os entornos como APP’s; o artigo 4°, inciso IV, que classifica as nascentes e 

olhos d`água como áreas de preservação ambiental e o artigo 48, § 2°, que reduz a 

compensação apenas entre áreas com identidades ecológicas.  

Em relação a esta última norma, houve pontual, porém expressiva, interferência na 

autonomia legislativa, no tocante a matéria essencialmente técnica: na visão dos ministros, 

permitir a compensação no mesmo bioma sem nenhuma limitação, tal como originalmente 

previsto no Código, configuraria permissivo muito abrangente e que, assim, restou 

delimitado. 
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O Supremo Tribunal Federal ainda confirmou a constitucionalidade do programa de 

regularização ambiental na forma em que disciplinado pelo Código Florestal. Afastando as 

alegações que questionavam a constitucionalidade, a maioria dos Ministros entendeu que não 

há anistia, mas sim forma legítima de incentivo ao proprietário a regularizar as áreas 

necessárias e contribuir, dessa forma, tanto com a preservação do meio ambiente quanto com 

o desenvolvimento ecônomico da atividade desenvolvida. 

Cabe obervar que os §§ 4° e 5° do artigo 59 receberam interpretação conforme, com o 

fim de se explicitar que os prazos de prescrição e decadência relativos aos ílicitos ambientais 

praticados e às sanções dele decorrentes não fluem durante o prazo de execução dos termos de 

compromisso no âmbito dos programas de regularização ambiental. A rigor, trata-se de 

compreensão que já era extraível do § 1º do artigo 60. E o caput do art. 60, que suspende a 

punibilidade dos crimes com a assinatura do termo de compromisso (se e enquanto cumprido 

ele for cumprido), foi declarado constitucional. 

Desse modo, o Tribunal confirmou sistemática já tradicional no direito ambiental 

brasileiro, cuja lógica é aplicada desde a década de 1980 e que ganhou novo impulso a partir 

do regramento do novo Código Florestal. 

Como destaca Reisdorfer e Godoy (2018), o STF procurou chegar ao equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e a proteção ambiental, reafirmando o caráter complexo da 

diretriz constitucional do desenvolvimento econômico sustentável. Reconheceu-se que o 

Código Florestal tem escopo amplo, que abrange a perspectiva da proteção ambiental mas não 

se limita a ela. Como se infere do julgamento, o Código constitui-se como um instrumento de 

gestão territorial em sentido amplo, que abrange a disciplina (ora reconhecida como 

suficiente) para a proteção ambiental, mas leva em consideração também as realidades 

preexistentes de ocupação e a necessidade de viabilizar a continuidade tanto de atividades 

econômicas de larga escala e de setores estratégicos, como o de energia, quanto das atividades 

desenvolvidas em pequenas propriedades rurais. O resultado final tem grande relevância para 

assentar as divergências e conferir segurança jurídica à aplicação das normas. 
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6. A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

 A atividade produtiva na propriedade rural requer cuidados e observância a legislação 

ambiental, o primeiro passo é com relação a regularização ambiental de qualquer atividade da 

propriedade, além de obrigatória, constitui-se em uma medida essencial para a 

sustentabilidade socioambiental.  

 Além da regularização pertinente as Áreas de Preservação Permanente e Área de 

Reserva Legal entre outras, a atividade agrícola exige alguns cuidados com a propriedade 

rural, a saúde do trabalhador, as práticas utilizadas no cultivo e a proteção ao meio ambiente. 

Algumas atividades costumeiras realizadas pelo produtor rural tais como a queimada, 

exploração das florestas e matas, uso de agroquímicos entre outras necessitam de uma 

regulamentação para serem realizadas.  

 Os recursos hídricos dentro da propriedade poderão ser utilizados mediante outorga 

concedida pela Agência Nacional de Águas – ANA, quando se tratar de rios federais, ou 

órgão ambiental equivalente de seu estado, em se tratando de rios estaduais. O mesmo se 

aplica à implantação de barragens ou reservatórios, conforme legislação específica.  

 Quando mencionamos o uso de agrotóxicos, a lei 7.801/89, em seu artigo art. 2º assim 

define:  

Art. 2º. I - agrotóxicos e afins: a) os produtos e os agentes de processos físicos, 

químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção 

de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 

ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição 

da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos.  

 

A gestão ambiental surge, portanto, da necessidade de o ser humano organizar melhor 

suas diversas formas de se relacionar com o meio ambiente. De acordo com Dias, do ponto de 

vista empresarial, gestão ambiental é a expressão utilizada para se denominar a gestão 

empresarial que se orienta para evitar, na medida do possível, problemas para o meio 

ambiente. A gestão ambiental é o principal instrumento para se obter o desenvolvimento 

agroindustrial sustentável e pode ser feita com auxílio de um advogado consultor. 
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7. MÉTODOS PARA A REGULARIZACÃO AMBIENTAL 

 

 

 7.1 A AUDITORIA AMBIENTAL 

 

A auditoria ambiental consiste em um instrumento utilizado por pessoas físicas e 

jurídicas que desenvolvem atividade apta a produzir degradação ambiental, com o intuito de 

avaliar e regulamentar sua gestão ambiental, tendo em vista que será avaliado e 

posteriormente regulamentado, o grau de implementação e eficiência dos planos e programas 

de controle da poluição ambiental em sua atividade.  

Tal ferramenta está em grande expansão nos países em desenvolvimento. Podemos 

definir a auditoria ambiental como um processo de avaliação do sistema de gestão ambiental 

de uma empresa, podendo tomar como parâmetro a legislação ambiental, normas 

convencionais ou mesmo a política interna ambiental instituída pela perspectiva jurídica. 

Desta forma, muito além que adotar políticas e sistemas de gestão ambiental de forma 

voluntária destinadas ao “desenvolvimento sustentável”, visam as auditorias ambientais expô-

la como instrumento de regulamentação da gestão ambiental das empresas ou de pessoas 

físicas, onde implica em grandes impactos de gestão e melhorias em seus processos e 

serviços. Cuida-se de ferramenta capaz de indicar a necessidade de uma ação corretiva, 

preventiva ou de melhoria na atuação ambiental das empresas, buscando uma maior eficiência 

na gestão jurídica do meio ambiente. As conclusões de uma auditoria ambiental serão o 

retrato do sistema de gestão ambiental da empresa auditada, a fim de prevenir a ocorrência 

de litígios civis, administrativos ou mesmo criminais, caso a empresa não esteja cumprindo a 

contento a legislação ambiental. 

Mas não apenas as auditorias ambientais tomarão como parâmetro as leis ambientais 

(auditorias de conformidade legal ou compulsórias). É possível que uma auditoria busque 

apenas avaliar se a própria política ambiental interna da empresa está sendo cumprida ou 

objetive também uma certificação, a exemplo do selo de cumprimento das normas da série 

ISO 14.000 (auditoria de gestão ambiental para a certificação), sendo auditorias de índole 

facultativa, pois inexiste exigência legal para a sua promoção.  

Atualmente, não há lei ou regulamento estipulando a periodicidade para a realização 

de auditoria ambiental. Isso é relativo, varia de acordo com a empresa e os índices e espécies 

de poluição por ela causada, e neste sentido, isso pode ocorrer anualmente, semanalmente, 
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bienal ou trimestral, etc. Também não há norma que discipline o conteúdo da auditoria. 

Devem, contudo, ser analisados alguns aspectos: a) os níveis de poluição causados pela 

empresa; b) as condições dos equipamentos de controle de poluição; c) as medidas para a 

recuperação da área afetada pela poluição; d) a capacitação dos funcionários responsáveis 

pela manutenção e operação dos equipamentos de controle de poluição. 

Além das auditorias voluntárias, realizadas pelas empresas a fim de melhoria em seus 

serviços, há também a auditoria de conformidade legal ou obrigatória, que possuem 

regramento geral fixado na Resolução CONAMA 306/2002 estabelecidos os requisitos 

mínimos e o termo de referência para realização de auditorias ambientais, em que pese o 

citado ato regulamentar apenas se referir ao setor petrolífero.  

Seguindo o caminho oposto de várias nações no mundo, as auditorias ambientais no 

Brasil vêm se tornando progressivamente compulsórias em vários setores da economia. Com 

propriedade, um dos traços fundamentais das auditorias ambientais compulsórias é o 

seu caráter independente, ou seja, a equipe de auditoria gozará de autonomia na avaliação da 

gestão ambiental da empresa auditada. 

Por sua vez, as auditorias ambientais compulsórias deverão envolver a análise 

das evidências objetivas que permitam determinar se a instalação do empreendedor auditado 

atende aos critérios estabelecidos na legislação ou no licenciamento ambiental, devendo, 

ainda, as constatações de não conformidade ser documentadas de forma clara e comprovadas 

por evidências objetivas de auditoria, a serem objeto de um plano de ação. 

Vale ressaltar que os auditores são responsáveis pela auditoria ambiental que realizam, 

independentemente de ter sido determinada pelo Poder Público ou pela própria empresa. Eles 

serão responsabilizados civil, penal e administrativamente, consoante se verifica no art. 11, 

parágrafo único, da Resolução n. 237/97 do CONAMA. A empresa que causar danos ao meio 

ambiente responderá civilmente, sem levar em conta a culpa. Trata-se da denominada 

responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81. No entanto, se os 

auditores agirem, com culpa ou dolo, responderão por seus atos. Nesse caso, a empresa 

poderá voltar-se, regressivamente, contra os auditores.  
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 7.2 A CERTIFICACÃO DO AGRONEGÓCIO 

 

O agronegócio tem envidado esforços no sentido de também contribuir para a 

mitigação do aquecimento global. Para isso, empresários, representantes dos trabalhadores e 

ambientalistas vêm debatendo com profundidade os princípios e critérios que devem nortear o 

processo de verificação da produção agropecuária no Brasil.  

Tenta-se antecipar as exigências que os consumidores de todo o mundo vão passar a 

impor aos produtores de alimentos, denominando-se “Iniciativa Brasileira para Criação de um 

Sistema de Verificação da Atividade Agropecuária”. Visa-se, com isso, implantar o primeiro 

sistema de certificação do setor agropecuário do mundo. Este sistema tem por pressuposto a 

verificação voluntária, que inclui a certificação independente, e como unidade de 

monitoramento a propriedade rural, fundamentado num elenco de cinco princípios e quinze 

critérios, que darão ao mercado a garantia de origem e qualidade socioambiental de toda e 

qualquer produção realizada num empreendimento verificado sob essas condições. 

Esta certificação está respaldada na gestão ambiental e social da propriedade. 

Objetiva-se, como se vê, a manutenção das reservas legais, a proteção dos recursos hídricos e 

a garantia de melhores condições de saúde e segurança dos trabalhadores rurais. Todo 

empreendedor que quiser receber a certificação deverá se submeter aos critérios citados para 

poder ter seus produtos aceitos no mercado internacional. 

Em 2010, foram aprovadas as normas da Rede de Agricultura Sustentável (RAS), que 

estabelecem práticas responsáveis para a pecuária e permitem a certificação socioambiental de 

fazendas de gado (boi e búfalo) em regiões tropicais. Essas normas resultaram de um longo 

processo (em um ano e meio), em que, por meio de consultas públicas presenciais ou 

eletrônicas, colheram-se sugestões de todos os representantes da cadeia produtiva da pecuária 

(produtores, frigoríficos, ONGs, representantes de sindicatos patronais e de trabalhadores, 

entre outros) de mais de 130 organizações de 34 países. A RAS é a primeira instituição de 

certificação independente para esse setor. Ela atesta a origem e a rastreabilidade do produto 

final (carne, leite e seus derivados) do pasto à mesa do consumidor. 

O produto certificado pela Rede de Agricultura Sustentável poderá ser identificado 

pelo selo —Rainforest Alliance Certified — aplicado na embalagem, que representa o 

compromisso do produtor com boas práticas ambientais e responsabilidade social. É a 

primeira norma para a pecuária a seguir protocolos internacionais e garantir transparência e 

equilíbrio de participação entre sociedade civil e setor produtivo. 
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O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) é a única 

instituição apta a representar a RAS. Para a certificação da propriedade rural, o produtor 

deverá passar por uma rigorosa auditoria, baseada no cumprimento de requisitos sociais e 

ambientais previstos na RAS, quais sejam: a) comprovar que na fazenda não há 

desmatamento, nem destruição de ecossistemas de alto valor de conservação; b) identificação 

individual do animal (com chip ou brinco), de maneira a permitir sua rastreabilidade do 

nascimento ao abate; c) permanência do animal na propriedade certificada por, pelo menos, 

seis meses (o produtor deve comprovar vacinas e boa saúde do animal); d) adoção de medidas 

para reduzir a emissão de carbono (como presença de árvores no pasto para capturar CO e 

medidas que facilitem a digestão de alimentos para reduzir emissões; e) comprovar que não 

há trabalho infantil; f) comprovar que não há trabalho forçado; g) comprovar que não há 

discriminação de qualquer tipo, etc. 

 

 

 7.3 PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À CONSERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE 

 

O artigo 41 da Lei 12.651/2012 previu a aprovação pela União do Programa de Apoio 

e Incentivo à Conservação do Meio Ambiente, bem como a adoção de tecnologias e boas 

práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos 

ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, 

observados sempre os critérios de progressividade. 

Cuida-se de uma importante concretização do Princípio do Protetor-recebedor, com a 

previsão de pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou 

não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e àquelas que gerem serviços 

ambientais. 

No âmbito do referido Programa, foi previsto o pagamento pelos seguintes serviços 

ambientais: o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição 

do fluxo de carbono;a conservação da beleza cênica natural;a conservação da biodiversidade;a 

conservação das águas e dos serviços hídricos;a regulação do clima;a valorização cultural e do 

conhecimento tradicional ecossistêmico;a conservação e o melhoramento do solo;a 

manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. 
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Note-se que não apenas serviços em favor do meio ambiente natural poderão gerar 

uma retribuição ao protetor-recebedor, mas também ao patrimônio cultural. 

Ademais, para o cumprimento das normas florestais, foram elencados vários 

instrumentos para ajudar financeiramente o proprietário ou possuidor de imóvel para a 

conservação ambiental, e são elas:(i)obtenção de crédito agrícola, em todas as suas 

modalidades, com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que os 

praticados no mercado; (ii)contratação do seguro agrícola em condições melhores que as 

praticadas no mercado; (iii)dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal 

e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, gerando 

créditos tributários;(iv)destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso 

da água, na forma da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para a manutenção, recuperação 

ou recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito na 

bacia de geração da receita; (v)linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação 

voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, 

manejo florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou 

recuperação de áreas degradadas;(vi) isenção de impostos para os principais insumos e 

equipamentos, tais como: fios de arame, postes de madeira tratada, bombas d’água, trado de 

perfuração de solo, dentre outros utilizados para os processos de recuperação; e(vii) 

manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. 

Vale registrar que a hipótese elencada na letra “b” já foi regulamentada, uma vez que o 

artigo 10, § 1º, inciso II, da Lei 9.393/1996, exclui as áreas de preservação permanente, de 

reserva legal, sob regime de servidão ambiental, as declaradas de interesse ecológico, e as 

cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de 

regeneração da área tributável do Imposto Territorial Rural. 

De seu turno, no âmbito do Programa de Apoio e Incentivo à Conservação do Meio 

Ambiente, poderão ser instituídos incentivos para comercialização, inovação e aceleração das 

ações de recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de 

vegetação nativa, tais como: participação preferencial nos programas de apoio à 

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

tecnológica e a extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental. 

No caso de regularização ambiental das propriedades rurais, o multicitado programa 

poderá prever a destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e à extensão 

rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental. Da mesma forma, será possível 

https://jus.com.br/tudo/propriedade
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a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda do proprietário ou possuidor de imóvel 

rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das Áreas 

de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo desmatamento seja 

anterior a 22 de julho de 2008. 

Cuida-se de uma nova espécie de tributação ambiental, que permite a dedução de 

despesas para a recomposição dos citados espaços ambientais protegidos com exploração 

consolidada, com a permissão da dedução da base de cálculo do IR para fomentar a 

recuperação das áreas degradadas. 

Ademais, ainda existe autorização legal para utilização de fundos públicos para 

concessão de créditos reembolsáveis e não reembolsáveis destinados à compensação, 

recuperação ou recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de 

uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. 

Há uma importante previsão para a concessão de tratamento tributário mais favorável 

em favor de empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de 

propriedades ou posses rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos nas regras do 

novo CFlo para as áreas de preservação permanente, reserva legal e de uso restrito, que 

objetiva incentivar o controle da origem dos produtos florestais para a obtenção de benefícios 

fiscais para as empresas. 

É importante registrar que, mesmo antes da aprovação do novo Código Florestal, a 

União já havia aprovado um Programa de Apoio à Conservação Ambiental pela Lei 

12.512/2011, regulamentada pelo Decreto 7.644/2011, normas federais que devem ser 

atualizadas e ampliadas para se harmonizarem com Capítulo X, da Lei 12.651/2012. 

O Programa de Apoio à Conservação Ambiental já existente (Lei 12.512/2011), 

mantido pelo Ministério do Meio Ambiente, possui os seguintes objetivos: incentivar a 

conservação dos ecossistemas, entendida como sua manutenção e uso sustentável; promover a 

cidadania, a melhoria das condições de vida e a elevação da renda da população em situação 

de extrema pobreza que exerça atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural 

nas áreas definidas no art. 3.º; e incentivar a participação de seus beneficiários em ações de 

capacitação ambiental, social, educacional, técnica e profissional. 

Contudo, nesse programa mais antigo apenas as famílias em situação de extrema 

pobreza, que desenvolvam atividades deconservação em determinadas áreas ambientais, estão 

habilitadas a participar, desde que inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal. 
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8.CONCLUSÃO 

 

O esgotamento dos recursos naturais, há décadas, é pauta de discussões nas principais 

mesas de debates entre autoridades e objeto de profundos estudos nas comunidades 

científicas. Por muitos anos as discussões em torno do tema eram feitas como uma dicotomia 

em que crescimento econômico era incompatível com a ideia de preservação ambiental, em 

especial as representantes de setores como agropecuária, que historicamente seriam mais 

ortodoxos nas ideologias que norteiam suas atividades. 

O avanço tecnológico, ganhos na produtividade e o consequente aumento no acúmulo 

de capitais não têm sido suficientes para reduzir as desigualdades no mundo e a conter a 

degradação do meio ambiente, depois de muitos anos de inércia os Estados têm notado o 

prelúdio apocalíptico decorrentes das políticas extrativistas do liberalismo praticadas nos 

últimos séculos e para conter tendência que compromete o abastecimento energético e 

alimentar, duas dentre muitas causas que prejudicam o desenvolvimento social e econômico 

das atuais e futuras gerações, os Estados têm, embora em um ritmo lento, adotado políticas de 

contenção da exploração desmedida do meio ambiente. 

Nesse contexto experimental de novas políticaspúblicas para o meio ambiente que a 

regulamentação passa a ter um caráter primordial, uma vez que são através de seus 

instrumentos que os objetivos das políticas de preservação são alcançados.  

No Brasil, país com a maior reserva de recursos naturais hídricos do mundo, cuja sua 

principal floresta é responsável pelo equilibro ambiental de todo globo e que sua matriz 

econômica de commodities é responsável por mais de 40 por cento do seu PIB a adoção de 

instrumentos de regulamentação transcende a finalidade de cumprir tratados internacionais de 

preservação do meio ambiente, mas trata-se também de dar uma resposta a um mercado 

consumidor cada vez mais identificado com práticas de sustentabilidade e ao próprio 

produtor, empresário, que com a lei acaba por aprender e entender a importância da 

preservação ambiental para os seus negócios. 

As recentes políticas adotadas pelo país por meio da legislação ambiental e 

apresentadas nesse trabalho ainda não tem resultados que possibilitem mensurar os avanços 

na preservação do meio ambiente, mas atendem a anseios da comunidade internacional e 

nacional. 

Por fim a legislação ambiental vigente no país demonstra um caráter hibrido na 

tentativa de agradar ambientalistas e ruralistas e falta de convicções e visão de longo prazo 
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podem ser uma séria ameaça da consecução dessas políticas e a consequente inefetividade 

desses instrumentos de regulamentação, que embora conceitualmente sejam promissores é 

necessário vontade política com suas respectivas renuncias.  
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