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Resumo

Em respeito ao Acordo de Paris de 2015, o Brasil se comprometeu, voluntariamente, 

a recuperar e a restaurar 12 milhões de hectares de floresta até o ano de 2030. Meta 

factível ou mera ficção? A presente pesquisa, a partir do método hipotético-dedutivo, 

buscará alcançar resposta ao problema de pesquisa formulado, considerando que a 

evolução principiológica do direito ambiental internacional tem propiciado, de modo 

gradual, a incorporação de novos atores ao debate das mudanças climáticas e a 

formação de gerações mais preocupadas com a qualidade do meio ambiente. Se em 

1972, a regulação ambiental destinava-se exclusivamente à figura do poluidor, em 

2012, seu protagonismo passou a ser compartilhado com a figura do protetor. Nesse 

cenário, testando-se as hipóteses a partir dos métodos histórico e observacional, 

constatar-se-á que as novas gerações atuantes no setor do agronegócio brasileiro, a 

par da sua importância social e econômica, poderão incrementar a incorporação de 

critérios ambientais na tomada de decisões, com o auxílio dos instrumentos de 

indução e de participação a serem estruturados por políticas públicas, figurando, 

pois, como ator internacional no cumprimento da meta brasileira de reflorestamento 

descrita na Contribuição Nacionalmente Determinada do Acordo de Paris. 

Palavras-chave

Agronegócio Brasileiro. Efetividade das normas. Mudanças Climáticas. 

Compromissos internacionais. Reflorestamento. 
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Abstract

In compliance with the 2015 Paris Agreement, Brazil has voluntarily committed to 

recovering and restoring 2 million hectares of forest by the year 2030. Feasible goal 

or mere fiction? The present research, based on the hypothetical-deductive method, 

will seek to reach an answer to the formulated research problem, considering that the 

principled evolution of international environmental law has gradually enabled the 

incorporation of new actors to the debate on climate change and training generations 

more concerned about the importance of the environment. If in 1972, environmental 

regulation was exclusively aimed at the figure of the polluter, in 2012, its protagonism 

began to be shared with the figure of the protector. In this scenario, testing the 

hypotheses based on historical and observational methods, it will be seen that the 

new generations operating in the Brazilian agribusiness sector, in addition to its 

social and economic importance, will be able to increase the incorporation of 

environmental criteria in the taking. decision-making, with the help of induction and 

participation instruments to be structured by public policies, thus appearing as an 

international actor in the fulfillment of the Brazilian reforestation target described in 

the Nationally Determined Contribution of the Paris Agreement.

Keywords

Brazilian Agribusiness. Effectiveness of standards. Climate changes. International 

commitments. Reforestation.
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Résumé

Conformément à l'Accord de Paris de 2015, le Brésil s'est volontairement engagé à 

récupérer et restaurer 2 millions d'hectares de forêt d'ici 2030. Objectif réalisable ou 

pure fiction ? La présente recherche, basée sur la méthode hypothétique-déductive, 

cherchera à apporter une réponse au problème de recherche formulé, considérant 

que l'évolution des principes du droit international de l'environnement a 

progressivement permis l'incorporation de nouveaux acteurs au débat sur le 

changement climatique et la formation. générations plus soucieuses de la qualité de 

l'environnement. Si en 1972, la régulation environnementale visait exclusivement la 

figure du pollueur, en 2012, son protagonisme a commencé à être partagé avec la 

figure du protecteur. Dans ce scénario, en testant les hypothèses basées sur des 

méthodes historiques et d'observation, on verra que les nouvelles générations 

opérant dans le secteur agroalimentaire brésilien, en plus de son importance sociale 

et économique, seront en mesure d'augmenter l'incorporation de critères 

environnementaux dans le la prise de décision, à l'aide d'instruments d'initiation et de 

participation à structurer par les politiques publiques, apparaissant ainsi comme un 

acteur international dans la réalisation de l'objectif brésilien de reboisement décrit 

dans la contribution déterminée au niveau national de l'Accord de Paris.

Mots-clés

Agroalimentaire brésilien. Efficacité des normes. Les changements climatiques. 

Engagements internationaux. Reboisement.
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Introdução

Em cumprimento ao Acordo de Paris assinado durante a Conferência das 

Partes de 2015, o Brasil se comprometeu, por meio de sua Contribuição 

Nacionalmente Determinada (NDC), a reduzir suas emissões de gases de efeito 

estufa em 37% até o ano de 2025, chegando a 43% até o ano de 2030. Para tanto, 

estruturou três planos de ação: a) aumento da participação de bioenergia 

sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 18%; b) 

participação de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética; e, 

ainda, c) restauração e reflorestamento de 12 milhões de hectares de florestas.

Aparentemente, com relação aos dois primeiros planos de ação, tudo leva a 

crer que o intento será alcançado pelo país. Para se ter uma ideia, em 2019, o 

Ministério de Minas e Energia1 publicou estudo apontando que a produção de 

energia primária renovável está em 41% e, quanto à oferta interna, apontou que 

46,2% da energia brasileira decorre de fontes renováveis. Contudo, com relação ao 

reflorestamento, paira, atualmente, ceticismo entre os especialistas, já que, a cada 

ano, noticia-se a redução da cobertura vegetal no país. 

Tratado por uns como herói e, por outros, como bandido, o agronegócio 

brasileiro – incluindo produção, insumos, agroindústria, comércio, abastecimento e 

afins - é o principal agente quando o assunto é uso do solo e produtividade. 

Conforme definição apontada pelo artigo 2º, I da Lei da Política Agrícola, “a atividade 

agrícola compreende processos físicos, químicos e biológicos, onde os recursos 

naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados2”. Assim, qualquer resposta 

concreta que vise à reversão da tendência e, consequentemente, o alcance da meta 

internacional, deve passar pela análise do papel deste setor na agenda climática. 

Nos últimos anos, a Organização das Nações Unidas tem incluído ferramentas 

de gestão empresarial em seus regimes, com vistas a encontrar soluções para os 

problemas postos à sua frente. O regime internacional de proteção da camada de 

ozônio, por exemplo, valeu-se de critérios de governança global, para alcançar 

1 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (Brasil). Balanço Energético Nacional 2006 (Ano base 
2005). Brasília: MME, 2006.

2 BRASIL. Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a Política Agrícola. Brasília: Poder 
Legislativo, 1991.
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resultados positivos, que têm permitido a reversão dos efeitos danosos de certos 

produtos à ozonosfera. Em breves linhas, as discussões no entorno da estruturação 

das normas jurídicas desse regime, superaram o tradicional modelo protagonizado 

pelos denominados sujeitos de direito internacional (notadamente, Estados e 

Organizações Internacionais), para incluir outros atores, como empresas 

transnacionais, comunidade epistêmica e organizações não governamentais. 

O sucesso tem servido de paradigma para os teóricos do regime internacional 

de mudanças climáticas. Concebido no ano de 1992, após a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, por meio da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o regime traça 

como princípio a cooperação das partes para a promoção de um sistema econômico 

internacional favorável e aberto ao crescimento e ao desenvolvimento econômico 

sustentáveis de todas as Partes, afastando qualquer meio de discriminação arbitrária 

ou injustificável ou mesmo restrição velada ao comércio internacional (art. 3º, inciso 

5). 

Além disso, a Conferência das Partes foi estruturada como órgão supremo, 

capaz de examinar, periodicamente, a implantação da Convenção e de qualquer 

outro instrumento jurídico que vier a adotar, além de poder tomar decisões 

necessárias para a promoção da efetiva implantação da Convenção, nos termos do 

seu artigo 7º, 2. Tal mecanismo denota a vocação do regime pelo intercâmbio 

periódico de informações, pela concepção multinível e multilateral, em relação não 

hierárquica, orientada pela busca da efetividade. 

Por certo, os regimes internacionais se diferem dos regimes jurídicos nacionais, 

em especial, por conta da existência – no último – de um poder central, estruturado 

por meio de uma Constituição Federal. Se não podem ser replicados, em sua 

integralidade, podem servir de parâmetro a ser observado pelos governos nacionais, 

ilustrando mecanismos que garantam a efetividade de normas jurídicas. Nesse 

sentido, inicialmente, a busca por uma solução para o cumprimento da meta 

internacional de reflorestamento passará pela análise e impacto do regime 

internacional de mudanças climáticas. 

A evolução do Direito Ambiental Internacional, o surgimento da agenda do 

clima e o compromisso brasileiro de redução dos gases de efeito estufa, servem de 

referencial teórico para um modelo que visa – no que for possível – replicar 

elementos para uma política pública interna. A pluralidade de atores, a superação do 
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mecanismo “top-down” e a primazia no uso de instrumentos econômicos em 

comparação com instrumentos de comando e controle, são características 

relevantes dessa evolução e, ao final, permearão a proposta da política interna de 

reflorestamento. 

Por certo, o direito brasileiro já conta com instrumentos vigentes que podem 

auxiliar no alcance da meta internacional. O Código Florestal, o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, a Lei de Concessão Florestal e a Política Nacional de 

Pagamento por Serviços Ambientais são diplomas legais a serem observados, dado 

que, qualquer nova política interna deve ser harmônica aos preceitos em vigor. O 

desafio, contudo, está em saber o porquê destas normas não terem permitido, até o 

presente momento, a superação do ceticismo.

Talvez, o que falte às normas é o diálogo com seus destinatários. É - assim 

como faz o regime internacional de mudanças climáticas – traçar respostas 

diferentes aos mais diversos interesses. Faltam-nas, nas palavras de Paulo de 

Barros Carvalho, o atributo da eficácia social (“a produção concreta de resultados na 

ordem dos fatos sociais3”). 

A evolução do direito ambiental internacional, mais uma vez, servirá de 

referencial teórico para tentar explicar essa complexidade. O princípio da educação 

ambiental – enumerado no texto da Declaração de Estocolmo de 1972 – tem 

permitido a evolução da consciência ecológica no Brasil e no mundo. Com isso, os 

antigos e, ainda, persistentes – poluidores, passaram a dividir espaço com uma nova 

figura jurídica, a dos protetores.

Essa pluralidade de sujeitos não havia sido reconhecida no ordenamento 

jurídico brasileiro, pelo menos até a edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(Lei 12.305/10), que, em seu artigo 6º, II, apontou como princípios o poluidor-

pagador e o protetor-recebedor. Trata-se, portanto, de uma percepção recente, que 

pouco tem refletido nas normas aplicáveis ao regime jurídico brasileiro de proteção 

às florestas.

O agronegócio brasileiro exemplifica essa dicotomia. Noticia-se, até hoje, o 

exercício devastador da atividade agropecuária no país, exercida em desrespeito às 

normas vigentes, sem qualquer investimento em tecnologia. Mas, quase ao mesmo 

3 CARVALHO, A. T. de. Teoria Geral do Direito: o Construtivismo Lógico-Semântico. São Paulo: 
PUCSP, 2009, p. 764.
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tempo, vêm ganhando espaço na mídia notícias relacionadas à produção 

sustentável, equilibrada, que visa não só à adequação aos parâmetros legais, mas, 

também, ao cumprimento de metas voluntárias adicionais. 

Seja em razão da consciência ecológica que esses novos agentes podem estar 

imbuídos, seja em razão das regras de compliance internacional e do interesse cada 

vez maior dos consumidores em adquirir produtos sustentáveis, a verdade é que a 

legislação nacional não pode se omitir diante desse fenômeno. É  necessário que os 

instrumentos de fomento estejam ao lado dos instrumentos de comando e controle 

trazendo respostas aos protetores e, também, aos poluidores.

Os instrumentos econômicos têm, nesse aspecto, dupla finalidade. Servirão 

não só para premiar aqueles que já se enquadraram no conceito legal de protetor, 

mas também, para motivar os recalcitrantes a aderir a este agente, até porque, 

conforme destaca o economista Gregory Mankiw4, as pessoas reagem a incentivos, 

tomando decisões comparando custo e benefício. 

Conforme restará demonstrado ao longo da tese, o voluntarismo (que ilustra a 

opção dos interessados pela técnica “bottom-up”) tem se refletido tanto nos 

compromissos nacionais, como também, no tabuleiro internacional, em especial a 

partir da adesão de empresas ao Pacto Global das Nações Unidas. Alguns 

exemplos como o da Minerva Foods, da Agropecuária Roncador Ltda. e da Usina 

Coruripe Açúcar e Álcool S/A serão apresentados no terceiro capítulo da tese. 

Diante de tais considerações, buscar-se-á trazer uma primeira resposta ao 

problema de pesquisa: seria a meta de reflorestamento do NDC brasileiro fictícia ou 

factível? No cenário legislativo atual, desarmônico e socialmente ineficaz, a 

tendência é que o ceticismo persista, resultando, indubitavelmente, em uma meta 

fictícia de impossível cumprimento. 

Essa hipótese, que já era clara desde o início da tese, no entanto, precisará ser 

testada em um outro cenário normativo, no qual se estrutura uma política pública de 

reflorestamento, que agrega aquelas mesmas características advindas da evolução 

do Direito Ambiental Internacional: pluralidade de atores, superação do mecanismo 

“top-down” e primazia no uso de instrumentos econômicos. 

Como o objetivo central da política será a efetividade social de suas normas, 

desde a concepção, a sociedade deverá participar dos debates nas mais variadas 

4 MANKIW, G. Introdução à Economia. São Paulo: Cengage Learning, 2016, p. 03. 
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etapas do processo legislativo, aproximando parlamentares dos agentes do 

agronegócio. Sua redação contemplará os princípios do desenvolvimento 

sustentável, do poluidor-pagador, do protetor-recebedor, da responsabilidade 

compartilhada, da educação florestal e do acesso à informação. Além disso, 

instrumentos como responsabilidade compartilhada pelo reflorestamento; 

responsabilidade civil objetiva pelo reflorestamento; reflorestamento como serviço de 

qualidade ao meio ambiente; criação de unidades de conservação; instituição da 

servidão ambiental; Cotas de Reserva Ambiental; serviços de reflorestamento 

conversíveis em CPR Verde; compliance ambiental; tributação ambiental; plataforma 

virtual de Reflorestamento no sistema do CAR; e Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Florestal (FNDF), serão elencados para garantirem-se respostas 

diversas aos desafios propostos. 

Para um perfeito recorte metodológico, aponta-se, desde já, que o agronegócio 

brasileiro - destinatário da política pública de reflorestamento proposta -, que será 

apresentado como possível agente indutor do cumprimento da meta de 

reflorestamento, é aquele que, preventivamente, busca a adequação de suas 

atividades diante das normas legais vigentes e almeja o respeito às regras de 

compliance internacional. 

Ao final, buscando-se superar as varáveis que ensejam uma perspectiva 

pessimista quanto à meta de reflorestamento, poder-se-á concluir a tese sob uma 

perspectiva propositiva. 
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1. Regime Internacional de Mudanças Climáticas

1.1. A Estruturação do regime internacional de mudanças climáticas

1.1.1 A Evolução do Direito Ambiental Internacional

Nos anos que antecederam a realização da Conferência de Estocolmo, a 

comunidade internacional debruçava-se sobre as preocupações mundiais do pós-

guerra. Proteção da vida, da liberdade, dos direitos civis e políticos se sobrepunham, 

por obviedade, às preocupações relacionadas às questões ambientais: “a era Hitler 

foi marcada pela lógica da destruição e da descartabilidade da pessoa humana” e 

por esta razão emergiu, à época, “a necessidade de reconstruir os direitos humanos 

como referencial e paradigma ético que aproxime o direito da moral5”.

O pós-guerra foi marcado pela proteção aos direitos de primeira geração 

(direitos civis e políticos), que traduzem o valor da liberdade, e aos direitos de 

segunda geração (direitos sociais, econômicos e culturais), que traduzem o valor da 

igualdade, conforme divisão apresentada por Paulo Bonavides6. Os primeiros 

surgiram anos antes, e “dominaram7” o século XIX. Já os demais, o século XX. 

Com o passar dos anos, a partir de uma concepção universal e humanista8, os 

direitos de terceira geração ganharam relevo9. Pautados na solidariedade, estes 

5 PIOVESAN, F. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 90. 

6 BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. 34ªed. São Paulo: Malheiros, 2019, pp. 574-576.

7 Expressão utilizada por Paulo Bonavides. (Id., 2019, p. 578).

8 De acordo com Paulo Bonavides, “a consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e 
subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento deu lugar em seguida a que se buscasse 
uma outra dimensão dos direitos fundamentais, até então desconhecida. Trata-se daquela que se 
assenta sobre a fraternidade” (Id., 2019, p. 583).

9 Merece destaque a crítica de CANOTILHO à denominada “generatividade geracional”, para quem: 
“critica-se a précompreensão que lhe está subjacente, pois ela sugere a perda de relevância e até a 
substituição dos direitos das primeiras gerações. A ideia de generatividade geracional também não é 
totalmente correta: os direitos são de todas as gerações. Em terceiro lugar, não se trata apenas de 
direitos, com um suporte colectivo – o direito dos povos, o direito da humanidade. Nesse sentido se 
fala de solidarity rights, de direitos de solidariedade, sendo certo que a solidariedade já era uma 
dimensão ‘indimensionável’ dos direitos econômicos, sociais e culturais. Precisamente, por isso, 
preferem hoje os autores falar de três dimensões de direitos do homem e não de três gerações” 
(CANOTILHO, J.J.G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Ed. Coimbra: Almedina, 
2003, pp. 386-387). 
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direitos “não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um 

indivíduo, de um grupo ou de determinado Estado, mas apresentam como 

destinatário o gênero humano10”.  

Diante das catástrofes ambientais’ vislumbradas nas décadas de 60 e 7011, a 

Organização das Nações Unidas (ONU), sentindo a necessidade de evoluir rumo à 

proteção dos direitos humanos de terceira geração, convocou os países signatários 

a participar daquele que seria o maior evento internacional até então: a Conferência 

de Estocolmo.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em 
Estocolmo, em 1972, praticamente inaugurou a diplomacia ambiental. No 
relatório de preparação para a Conferência – Uma só Terra, de Barbara 
Ward e René Dubos – constatava que o fluxo das atividades econômicas 
planetárias ocorre no interior de uma economia quase fechada, que recebe 
de fora apenas luz e calor solares e não dispõe de depósitos externos de 
rejeitos. Essa constatação sustentava a exigência de substituição da 
‘economia de fronteira’, baseada na incorporação incessante de recursos, 
pela ‘economia do astronauta’, organizada em torno da conservação e 
reciclagem de recursos. Surgia, assim, a metáfora da ‘espaçonave Terra’, 
que tinha o mérito de apontar o caráter interdependente das sociedades 
industriais e enfatizar a natureza global e multilateral da diplomacia 
ambiental12. 

A conferência baseou-se nas premissas do programa do Clube de Roma: um 

grupo multidisciplinar idealizado, no ano de 1968, pelo empresário italiano Aurelio 

Peccei, presidente honorário da Fiat e o cientista escocês Alexander Kingnascido, 

que congrega, até os dias de hoje, “cientistas, economistas e altos funcionários 

governamentais, com a finalidade de interpretar aquilo que foi denominado sistema 

global13”. Como importante contribuição ao desenvolvimento do direito ambiental 

internacional, vale ressaltar que o Clube de Roma solicitou um estudo sobre os 

10 Id., 2019, p. 583.

11 “As grandes catástrofes com efeitos visíveis – como o naufrágio do Torrey Canyon em março de 
1967, que afundou a 5 milhas da costa da Grã-Bretanha e ocasionou um vazamento de 124.000 
toneladas de petróleo-, bem como a identificação de problemas ambientais que poderiam gerar 
conflitos internacionais e que demandavam uma cooperação internacional – chuvas ácidas, a 
poluição do mar Báltico, acumulação de materiais pesados e de pesticidas -, propiciaram um 
ambiente favorável à realização dessa Conferência” (SILVA, S. T. da. O Direito Ambiental 
Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 28).

12 MAGNOLI, D. Relações Internacional: Teoria e Prática. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 242.

13 Id., 2004, p. 241.
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limites do crescimento a uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts, liderada por Dennis e Donella Meadows. Este estudo, apresentado 

em 1972, utilizou sistemas de informática para simular a interação do homem e o 

meio ambiente, levando em consideração o aumento populacional e o esgotamento 

dos recursos naturais. De acordo com as conclusões apresentadas no relatório: 

O relatório alcançou plenamente os seus objetivos. Ele representa um 
passo audacioso para uma análise conjunta e integrada da situação 
mundial, um método de estudo que agora exigirá anos para ser 
aperfeiçoado, aprofundado e ampliado. No entanto, este relatório é apenas 
um primeiro passo. Os limites do crescimento que ele examina são apenas 
os mais distanciados limites físicos impostos pela limitação do sistema 
mundial. Na realidade, esses limites tornam-se ainda mais reduzidos pelas 
restrições políticas, sociais e institucionais, pela distribuição desigual da 
população e dos recursos naturais, e pela nossa incapacidade de lidar com 
sistemas complexos e muito grandes14. 

O Clube de Roma dividiu as conclusões em dez eixos principais, destacando 

que, sobre eles, ainda caberia “muita reflexão e ordem15”16: 1. Compreensão das 

restrições quantitativas do meio ambiente mundial e das consequências trágicas da 

ultrapassagem dos limites; 2. Constatação de que  a pressão demográfica do mundo 

havia atingido um nível muito alto e que ela estava distribuída de modo desigual, 

forçando a humanidade a procurar um estado de equilíbrio; 3. Afirmação de que o 

equilíbrio mundial só poderá ser alcançado caso os países em desenvolvimento 

tenham uma melhora substancial, mediante uma estratégia global; 4. Afirmação de 

que o problema global de desenvolvimento está relacionado a outros problemas 

globais, incluindo os ambientais, necessitando de uma estratégia geral para solução; 

5. Reconhecimento de que a complexa problemática mundial consta de elementos 

que não podem ser expressos em termos mensuráveis, mas que a metodologia 

quantitativa do Relatório era um instrumento indispensável para a compreensão do 

funcionamento da problemática; 6. Convencimento de que uma emenda rápida e 

radical na situação mundial era tarefa fundamental; 7. Compreensão de que um 

14 MEADOWS, D. H. et al. Limites do Crescimento. São Paulo: Perspectiva, 1978, p. 183.

15 Id., 1978, p. 186.

16 O Relatório comportou algumas críticas, como, por exemplo, que os modelos utilizados no estudo 
poderiam acomodar somente um número limitado de varáveis; que não foi dada importância 
suficiente às possibilidades de progressos científicos e tecnológicos para a solução de certos 
problemas; e que o modelo era muito tecnocrático, não incluindo fatores sociais críticos (Id., 1978, pp. 
183-184). 
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esforço deveria ser empreendido resolutamente e sem demora; 8. Percepção de que 

medidas internacionais ajustadas eram necessárias, mediante planejamento 

conjunto a longo prazo; 9. Apoio à alegação de que um freio à espiral do 

crescimento demográfico e econômico não deveria levar ao congelamento do 

desenvolvimento econômico de todas as nações do mundo; 10. Afirmação de que 

qualquer tentativa de atingimento de um estado de equilíbrio racional e duradouro 

deve ser fundamentada, em última análise, em uma mudança de valores e objetivos 

em níveis individuais, nacionais e mundiais17. 

Estocolmo gerou a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano 

(Declaração de Estocolmo), que inovou no cenário jurídico internacional. Logo em 

seu preâmbulo, vislumbra-se a busca pela superação do antroponcentrismo 

clássico18, das “posições de arrogância e de ambição desmedidas19”, conferindo, ao 

ser humano, não só a posição de “criador”, do meio ambiente, como, também, 

“criatura”. “In verbis”: 

1. O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do meio ambiente, que 
lhe dá sustento físico e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-se 
intelectual, moral, social e espiritualmente. A longa e difícil evolução da raça 
humana no planeta levou-a a um estágio em que, com o rápido progresso 
da Ciência e da Tecnologia, conquistou o poder de transformar de inúmeras 
maneiras e em escala sem precedentes o meio ambiente. Natural ou criado 
pelo homem, é o meio ambiente essencial para o bem-estar e para gozo 
dos direitos humanos fundamentais, até mesmo o direito à própria vida20.

Em seu Princípio 1, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado ao rol 

dos direitos humanos, conferindo a ele a proteção dos sistemas internacionais de 

proteção21. 

17 Id., 1978, pp. 186-190.

18 Fala-se em “antropocentrismo clássico” para diferenciá-lo da concepção do antropocentrismo 
equilibrado, conforme exposto por Paulo Affonso Leme Machado: “nos parágrafos do art. 225 
equilibra-se o antropocentrismo com o biocentrismo (nos §§ 4º e 5º e nos incisos I, II, III e VII do §1º), 
havendo a preocupação de harmonizar e integrar seres humanos e biota” (MACHADO, P. A. L. 
Direito Ambiental Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 153).  

19 MILARÉ, E. Direito do Ambiente. 11ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 113.

20 Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-
estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html. Acesso em: 03 nov. 2021. 

21 Para aprofundamento sobre o tema, recomenda-se a leitura do artigo “A Proteção Internacional dos 
Direitos Humanos e o Direito Internacional do Meio Ambiente” (MAZZUOLI, V. O. A Proteção 
Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Internacional do Meio Ambiente. In: Revista de 
Direito Ambiental. Ano 09, n. 34, pp. 97-123, abr./jun. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.). 
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Aliás, foi nessa mesma declaração que a ONU plantou a semente para o 

desenvolvimento da consciência ecológica. Aquela que permitiria, nos anos 

seguintes, a evolução de uma nova concepação do mundo, quanto à relação “seres 

humanos e meio ambiente”. Primando pela constante e progressiva mudança de 

atitude em prol de uma reflexão sobre o destino da Terra, a Declaração consagrou, 

em seu Princípio 19, a Educação Ambiental. “In verbis”: 

Princípio 19 - É indispensável um esforço para a educação em questões 
ambientais dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste 
a devida atenção ao setor da população menos privilegiado, para 
fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada, e de uma 
conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no 
sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio 
ambiente em toda sua dimensão humana. É igualmente essencial que os 
meios de comunicação de massas evitem contribuir para a deterioração do 
meio ambiente humano e, ao contrário, difundam informação de caráter 
educativo sobre a necessidade de protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o 
homem possa desenvolver-se em todos os aspectos22.

Vale ressaltar que, nesse mesmo evento internacional, além da Declaração de 

Estocolmo, foi firmado um Plano de Ação para o Meio Ambiente23 composto por 109 

recomendações. Um manual de orientação para que os países signatários 

pudessem implementar os princípios da Declaração, em seus sistemas internos e 

em suas relações internacionais. Sob o aspecto florestal, o plano propôs a 

supervisão contínua da cobertura florestal do mundo, bem como, a estruturação de 

um programa mundial de avaliação florestal que fosse capaz de indicar estatísticas 

básicas sobre alterações na biomassa florestal, mediante o uso de satélites24. 

22 Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-
estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html. Acesso em: 03 nov. 2021. 

23 Nas palavras de Solange Teles da Silva o referido documento pode ser dividido em três eixos 
fundamentais: o primeiro engloba a avaliação dos problemas ambientais, também denominado de 
“Plano Vigia” (do inglês “Earth Watch”), cujo objetivo era a análise, investigação, controle e 
intercâmbio de informações e cooperação em nível internacional; no segundo, a gestão do meio 
ambiente, na qual se identificavam os problemas que deveriam ser tratados e a adoção de medidas 
gerais aplicáveis em matéria de contaminação em geral, substâncias tóxicas e perigosas, limitação do 
ruído, contaminação alimentar e proteção do meio marinho; e, por fim, o terceiro eixo englobava as 
medidas de apoio centradas na promoção de informação e educação ambiental, bem como na 
formação de pessoas. (SILVA, S. T. da. O Direito Ambiental Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 
2010.  p. 30). 

24 Informações obtidas por meio do Volume II do “Relatório da Delegação do Brasil à Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972”. Disponível em: 
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2013/12/estocolmo_72_Volume_II.pdf. 
Acesso em: 31 jan. 2022. 
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A Conferência de Estocolmo inaugurou, portanto, uma “diplomacia ambiental25”, 

que, apesar dos avanços listados acima, também precisou enfrentar dificuldades 

logo no início. Como apontado por Demétrio Magnoli, o programa do Cube de Roma, 

que apoiou os debates naquela oportunidade, era:

Profundamente idealista não podia ser aplicado, pois entrava em conflito 
direto com o princípio de soberania nacional. Em consequência, do ponto de 
vista prático, a fase inicial da diplomacia ambiental limitou-se a reforçar as 
iniciativas internacionais de financiamento de programas de controle da 
natalidade e impulsionar alguns tratados setoriais26. 

Em complemento, países em desenvolvimento, como o Brasil, participaram da 

Conferência de Estocolmo com ressalvas, especialmente diante do percepção da 

dívida histórica. Segundo Viola e Leis27 , o governo brasileiro, na Conferência de 

1972, liderou o bloco de países em desenvolvimento que tinham posição de 

resistência ao reconhecimento da importância da problemática ambiental (sob o 

argumento de que a principal poluição era a miséria) e que se negavam a 

reconhecer o problema da explosão demográfica. Nesse sentido, a posição 

brasileira era a de “Desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde”, 

como declarou o Ministro Costa Cavalcanti (chefe da delegação brasileira) na 

ocasião.

Vale lembrar que, à época, a principal preocupação do governo brasileiro 

estava centrada no fortelecimento do setor industrial. Apesar do agronegócio 

brasileiro, no ano de 1959, representar 55,74% do PIB nacional, com o processo de 

reestruturação da indústria após a década de 1950, vislumbrou-se um incremento da 

25 “Partindo-se da diplomacia ambiental, por ‘diplomacia’ toma-se tanto a ciência quanto 
procedimentos e tópicos referentes às relações entre os Estados. Relações Internacionais, 
geralmente traçadas por meio de embaixadas, legações ou outro tipo de instituição oficial a 
representar um determinado Estado são sinônimos para o termo diplomacia em seu sentido genérico. 
Por conseguinte, a diplomacia ambiental abrange as relações internacionais preservacionistas – 
embora também possa tratar de assuntos como responsabilidade por dano ambiental, dentre tantos 
outros” (DANTAS, J. O. J. A Soberania Nacional e a Proteção Ambiental Internacional. São Paulo: 
Verbatin, 2009, p. 55).

26 MAGNOLI, D. Relações Internacional: Teoria e Prática. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 242.

27 VIOLA, E. LEIS, H.. A evolução das políticas ambientais no Brasil, 1971-1991: do bissetorialismo 
preservacionista para o multisetorialismo orientado para o desenvolvimento sustentável. In: HOGAN, 
D.; VIEIRA, P. (Orgs.). Dilemas socioambientais e desenvolvimento sustentável. v. 02. pp. 73-95. 
Campinas: Editora da Unicamp, 1995. 
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industrialização, a ponto daquela participação ter sido reduzida à 35,87%, na 

segunda metade dos anos 7028.

Conforme notícia publicada em 22 de junho de 197229, no caderno “Diretor 

Econômico” do jornal “Correio da Manhã”, o então Ministro afirmou que o Brasil 

defendeu a tese de que existiam dois tipos de poluição: a do desenvolvimento e a da 

pobreza. Por essa razão, na sua opinião, conseguiu-se fazer incluir no texto final da 

Declaração os princípios que afirmam que o desenvolvimento econômico e social 

processado racionalmente é o melhor instrumento para que países em 

desenvolvimento conseguissem proteger o meio ambiente. Além disso, incluíram a 

informação de que o Brasil não tinha problemas de poluição transfronteiriça, de que 

se devia resguardar a soberania sobre os recursos naturais, de que a dívida 

histórica dos países ricos deveria ensejar maior responsabilidade desses países e 

que o desenvolvimento e o meio ambiente não são conceitos antagônicos, mas se 

completam.

Após a Conferência, em 15 de dezembro de 1972, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas, por meio da Resolução A/RES/2997(XXVII) (anexo 01), estabeleceu 

o Conselho Governamental do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), formado por dezesseis países da África, treze países da Ásia, seis países 

da Europa Oriental, dez países da América Latina e treze países da Europa 

Ocidental e demais Estados. Em junho de 1973, em cumprimento aos seus 

objetivos30, o Conselho enviou à Assembleia Geral, por meio do relatório “1st of the 

Governing Council of the United Nations Environment Programme (UNEP) was held 

at UNEP headquarters, Nairobi”, recomendação para que o órgão aprovasse um 

programa de preparação e perspectivas, em relação ao meio ambiente, para os 

anos 2000. 

Passados dez anos de trabalhos, o Conselho Governamental propôs à 

Assembleia Geral, a criação de um grupo de trabalho intergovernamental para 

acompanhamento das questões ambientais e da evolução dos objetivos do PNUMA, 

29 Disponível em: http://memoria.bn.br/pdf/089842/per089842_1972_24293.pdf. Acesso em: 03 nov. 
2021.

30 Dentre eles, possível destacar: “To promote international cooperation in the field of the environment 
and to recommend, as appropriate, policies to this end” - Tradução livre: Promover a cooperação 
internacional em relação ao meio ambiente e recomendar, quando for o caso, políticas para o 
cumprimento deste objetivo.
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bem como, para proposição de uma nova agenda e de um novo encontro 

internacional. Tal solicitação foi aprovada pela Resolução A/RES/38/161 (Anexo 02).

Por meio dessa Resolução, solicitou-se ao Secretário Geral a nomeação de um 

Presidente para a nova Comissão. Alguém que tivesse experiência na formulação de 

políticas de alto nível, que transitasse politicamente, tanto com os países 

desenvolvidos, quanto com os em desenvolvimento, que demonstrasse interesse 

nas questões ambientais e que também tivesse capacidade de atrair a atenção do 

mundo para os trabalhos da Comissão.   

Assim, o Secretário Geral convidou a então Primeira Ministra da Noruega, Gro 

Harlem Brundtland31, para presidir os trabalhos daquela que passou a ser 

denominada de Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em 

1987, os trabalhos foram concluídos e a Comissão entregou à Assembleia Geral, um 

relatório denominado “Nosso Futuro Comum” (ou Relatório Brundtland), que 

afirmava a necessidade de entrar em uma nova era de crescimento econômico 

apoiado em práticas que conservassem e expandissem a base dos recursos 

ambientais. 

O relatório, que teve o mérito “de explicar a opinião de pessoas de diversos 

países, que se manifestaram, em audiências públicas, sobre os mais variados temas 

relacionados ao meio ambiente e ao desenvolvimento32”, pioneiramente, consagrou a 

ideia da sustentabilidade: um desafio global de proteção ao meio ambiente que não 

mais podia se dissociar das questões relativas ao desenvolvimento econômico e 

social: 

Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de 
transformação no qual a exploração dos recursos, na direção dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim 
de atender às necessidades e aspirações humanas33. 

31 Em suas memórias, Gro Harlem Brundtland escreveu: “I consulted my closed colleagues in the 
party; they all thought this was too importance to turn down. I remember what Tolba had said when he 
was trying to persuade me: ‘You are the Only Environment Minister in the world to have become a 
Prime Minister’. Many others had also placed considerable emphasis upon precisely that fact”. 
(BRUNDTLAND, G. H. Madam Prime Minister: a Life in Power and Politics. Nova Iorque: Fsgbooks, 
2002, p. 192. 

32 GRANZIERA, M. L. M. Direito Ambiental. 5ª ed. Indaiatuba: Foco, 2019, p. 3544.

33 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 
2ªed. Rio de Janeiro: FGV, 1991, p. 49.
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Apoiada na ideia da sustentabilidade, em 1992, a ONU realizou a 2ª 

Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também 

chamada de “Cúpula da Terra” (ou, ainda, de ECO/92). O Rio de Janeiro foi o lugar 

escolhido para a sede. Esta opção foi colorida como os anseios da nova agenda 

internacional: nem tão verde a ponto de ofuscar os olhares do crescimento 

econômico, nem tão cinza a ponto de refutar a presença dos ecologistas, o local era 

perfeito para que, ao final, os países pudessem proclamar uma Declaração, com a 

seguinte epígrafe:

(...) buscando avançar a partir dela, com o objetivo de estabelecer uma 
nova e justa parceria global mediante a criação de novos níveis de 
cooperação entre os Estados, os setores-chaves da sociedade e os 
indivíduos, trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais 
que respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do sistema 
global de meio ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a natureza 
integral e interdependente da Terra, nosso lar (...)34. 

Nessa conferência internacional, compareceram 100 chefes de Estado, além 

de delegados, organizações intergovernamentais e representantes de organizações 

não governamentais, o que demonstra sua grandeza e importância. Seu objetivo era 

catalisar a cooperação internacional em prol de ações concretas para conciliar o 

desenvolvimento econômico, com a proteção ambiental, nos exatos termos do 

supracitado Relatório Brundtland.

Após os debates, três documentos jurídicos foram aprovados: a Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Declaração do Rio), a Agenda 21 e a 

Declaração sobre Florestas. Além desses, duas convenções foram abertas à 

assinatura: a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica.

Reafirmando a Declaração de Estocolmo, a Declaração do Rio, com vistas a 

estabelecer uma “nova e justa parceria global mediante a criação de novos níveis de 

cooperação entre os Estados, os setores-chaves da sociedade e os indivíduos35”, 

estipulou que os seres humanos estão no centro das preocupações com o 

34 Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141992000200013. 
Acesso em: 03 nov. 2021.

35 Preâmbulo da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1992. 
Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-
content/uploads/sites/36/2013/12/declaracao_rio_ma.pdf.  Acesso em: 03 nov. 2021.
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desenvolvimento sustentável (Princípio 1), que a proteção ambiental constituirá parte 

integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada 

isoladamente deste (Princípio 2), que os Estados adotarão legislação ambiental 

eficaz (Princípio 11), e que, em relação ao desenvolvimento econômico:

Princípio 16 - As autoridades nacionais devem procurar promover a 
internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 
econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, 
em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao 
interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 
investimentos internacionais.

A Conferência do Rio de 1992 marcou época. Como destacado por VARGAS36, 

a par das diferenças ideológicas e as transformações geopolíicas ocorridas no final 

dos anos 80, os Estados concorreram para “convicção de que era imperativa a 

formação de um consenso capaz de reverter padrões insustentáveis de consumo e 

de produção que agravam as disparidades entre nações e comprometem a própria 

estabilidade política do sistema internacional”. 

A abrangência do debate passou a ser tamanha, que a questão ambiental 

chegou a ser debatida nos meios eclesiásticos. Em discurso à Assembleia Geral do 

Conselho Pontifício Justiça e Paz, o papa João Paulo II proclamou: 

Refletindo sobre o meio ambiente, à luz das Sagradas Escrituras e da 
doutrina social da Igreja, não podemos ignorar o problema do estilo de vida 
promovido pela sociedade moderna, e, sobretudo a questão relcionada com 
a distribuição desigual dos benefícios do progresso. O Pontifício Conselho 
prestará um preciso serviço à Igreja, e através dela a toda a humanidade, 
promovendo uma compreensão mais profunda do dever de trabalhar, a fim 
de se permitir que as pessoas, com base em maior justiça e igualdade, 
partilhem os recursos da Criação37. 

Dez anos depois, em 2002, os países, novamente, se reuniram em uma 

Conferência Internacional para discutir os avanços vislumbrados no período 

“Rio+10”. Desta vez, com sede em Joanesburgo, na África do Sul, os Estados 

soberanos reforçaram a necessidade de cooperação dos povos para alcançar o 

36 VARGAS, E. V. Rio+10: Parcerias entre Brasil e Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável. In: 
Rio+10 = Joanesburgo. Rumos para o Desenvolvimento Sustentável. Fortaleza: Adenauer, 2002, 
p. 12. 

37 KENNAN, M. De Estocolmo a Joanesburgo: uma Retrospectiva Histórica da Preocupação da 
Santa Sé com o meio ambiente (1972-2002). São Paulo: Loyola, 2006, p. 80.
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desenvolvimento sustentável, mediante o equilíbrio dos pilares social e econômico 

com a proteção ambiental. Ao final foram produzidos dois documentos oficiais: a 

Declaração Política e o Plano de Implementação, adotados pelos países presentes.

Em comparação com a ECO-92, o clima dessa Conferência era 

“desestimulante38”. Isso porque, “se esperava que, na Cúpula, que contou com cerca 

de 22.000 participantes de 193 países, fosse possível reaver o clima de consenso”, 

mas, o espírito de cooperação vislumbrado dez anos antes, “transformou-se em falta 

de vontade política dos países ricos em arcar com suas responsabilidades39”. 

Passadas quase quatro décadas desde a realização da primeira reunião 

internacional, havia chegado o momento dos países se reunirem novamente, para 

discutir os avanços e retrocessos em matéria ambiental. Em 2009, a ONU, por meio 

da Resolução 64/236 (Anexo 03) da Assembleia-Geral das Nações Unidas, 

estabeleceu como objetivo de uma nova conferência internacional a renovação do 

compromisso da política internacional com o desenvolvimento sustentável, por meio 

da avaliação das ações implementadas e da discussão de desafios novos e 

emergentes.

Mais do que uma conferência sobre meio ambiente, em 2012, os países se 

reuniriam para discutir “desenvolvimento”. Sob o tema “economia verde no contexto 

do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza”, na nova Conferência, 

os países teriam o desafio de pensar um novo modelo de desenvolvimento que 

fosse ambientalmente responsável, socialmente justo e economicamente viável. 

De acordo com as Resoluções da Assembleia-Geral das Nações Unidas 

64/236 e 65/152, decidiu-se pela realização de três reuniões preparatórias antes da 

realização da nova conferência internacional. A primeira ocorreu em maio de 2010, a 

segunda em janeiro de 2011 e a terceira em março de 2011. O propósito dessas 

reuniões era o de se discutirem questões substanciais e procedimentais na 

preparação da Conferência40. 

Por meio do “Rascunho Zero41” da então denominada Conferência das Nações 

38 MILARÉ, É. Direito do Ambiente. 11ªed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 1761. 

39 Id., 1988, p. 1761.

40 Disponível em: http://www.ceplac.gov.br/paginas/rio/rio.asp. Acesso em: 03 nov. 2021.

41 Disponível em: http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-conferencia.html. Acesso em: 
03 nov. 2021.
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Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, publicado em 10 de janeiro de 2012, os 

países apontaram o que seria discutido na Conferência a se realizar naquele ano e o 

que deveria fazer parte da declaração final. Dentre os temas, é possível destacar 

uma renovação dos compromissos internacionais passados, a economia verde no 

contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza, o quadro 

institucional para o desenvolvimento sustentável e um quadro de ação e de 

acompanhamento. 

Nesse documento, foram apontados progressos decorrentes dos quarenta 

anos desde a edição da Conferência de Estocolmo de 1972: “existem exemplos 

profundamente inspiradores de progresso, incluindo na erradicação da pobreza, em 

bolsões de dinamismo econômico e em conectividade motivados por novas 

tecnologias de informação que deram poder ao povo42”. Por outro lado, retrocessos 

também foram apontados: 

Insegurança alimentar, mudança climática e perda biodiversidade afetaram 
negativamente os ganhos de desenvolvimento. Novas evidências científicas 
demonstram a gravidade das ameaças que enfrentamos. Desafios novos e 
emergentes incluem a contínua intensificação de problemas anteriores, 
requerendo assim respostas mais urgentes. Preocupa-nos profundamente 
que cerca de 1,4 bilhão de pessoas ainda vive em extrema pobreza e um 
sexto da população do mundo esteja mal nutrida, com pandemias e 
epidemias continuando como ameaças onipresentes. O desenvolvimento 
não sustentável aumentou a pressão sobre os recursos naturais limitados 
da Terra e sobre a capacidade de carga dos ecossistemas. Nosso planeta 
suporta sete bilhões de pessoas, com expectativa de alcançar nove bilhões 
até 205043.

Reforçando a relevância da participação social para a tutela do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o Comitê organizador apontou que era “importante 

permitir que todos os membros da sociedade civil participem ativamente no 

desenvolvimento sustentável incorporando seus conhecimentos específicos e know-

how prático na elaboração de políticas nacionais e locais44”, delegando, inclusive, a 

liderança de um dos pilares da futura declaração ao setor econômico: “Encorajamos 

42 Disponível em: http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-conferencia.html. Acesso em: 
03 nov. 2021.

43 Item 11 do Rascunho Zero. Disponível em: http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-
conferencia.html. Acesso em: 03 nov. 2021.

44 Item 17 do Rascunho Zero. Disponível em: http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-
conferencia.html. Acesso em: 03 nov. 2021.
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intensamente que comércio e indústria demonstrem liderança no avanço da 

economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 

pobreza45”. 

No quadro de ações, instrumentos econômicos foram exclusivamente 

apontados pelo Comitê: “nós reconhecemos que os Estados precisam trabalhar 

cooperativamente e se juntar com todos os stakeholders para abordar os desafios 

comuns ao desenvolvimento sustentável que enfrentamos46” (...) “nós pedimos que 

uma estrutura política global que exija que todas as empresas privadas listadas e de 

grande porte levem em consideração questões de sustentabilidade e integrem 

informações de sustentabilidade no ciclo de relatórios47”.

A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável ganhou relevo 

no Rascunho Zero. O Comitê reconheceu que o tema da economia verde era 

fundamental para alcançar as metas, em especial, a erradicação da pobreza, a 

segurança alimentar, o gerenciamento de recursos hídricos, o acesso à energia 

moderna, a organização de cidades sustentáveis, o gerenciamento de oceanos e a 

saúde pública. De acordo com o Rascunho Zero, esse tema “deve se basear nos 

princípios da Rio-92, em particular o princípio de responsabilidades comuns, mas 

diferenciadas, e deve ser centrado nas pessoas e inclusivo, oferecendo 

oportunidades e benefícios para todos os cidadãos e todos os países48”. 

O Comitê reconheceu ainda que os compromissos nacionais rumo à economia 

verde devem resultar de decisões internas, via compromissos voluntários, delegando 

aos “stakeholders” importante papel na formulação de tais políticas. Alcançar o 

desenvolvimento sustentável, com a participação de toda a comunidade, por meio 

de compromissos voluntários, que garantam a formulação de uma economia verde.

Dentre as questões e áreas prioritárias/temáticas, o Rascunho Zero destacou a 

importância da educação no desenvolvimento sustentável:

45 Item 40 do Rascunho Zero. Disponível em: http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-
conferencia.html. Acesso em: 03 nov. 2021.

46 Item 23 do Rascunho Zero. Disponível em: http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-
conferencia.html. Acesso em: 03 nov. 2021.

47 Item 24 do Rascunho Zero. Disponível em: http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-
conferencia.html. Acesso em: 03 nov. 2021.

48 Item 25 do Rascunho Zero. Disponível em: http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-
conferencia.html. Acesso em: 03 nov. 2021.
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Nós reconhecemos que o acesso de todos à educação de qualidade é uma 
condição essencial para o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. 
Nos comprometemos com o fortalecimento da contribuição de nossos 
sistemas de educação na busca do desenvolvimento sustentável, inclusive 
através de um melhor treinamento e desenvolvimento curricular dos 
educadores49.

Com relação às mudanças climáticas50, o Rascunho Zero reafirmou que o tema 

era um dos maiores desafios da sociedade internacional, expressando “profunda 

preocupação que países em desenvolvimento estejam particularmente vulneráveis e 

estejam experimentando uma ampliação dos impactos negativos da mudança 

climática”, encorajando “iniciativas e parcerias internacionais para abordar a 

interrelação entre água, energia, alimentos e mudança climática, de modo a obter 

sinergias assim como minimizar conflitos entre objetivos políticos”. 

Quanto às florestas51, o Rascunho Zero apoiou a estruturação de políticas e de 

instrumentos econômicos que “reduzam, detenham e revertam o desmatamento e a 

degradação florestal de modo efetivo e promover o uso e o gerenciamento 

sustentável de florestas, assim como sua conservação e restauração”, pedindo a 

implementação urgente do “Instrumento Não Vinculante sobre Todos os Tipos de 

Florestas (NLBI)”, que foi aprovado durante a 7ª Sessão do Foro das Nações Unidas 

sobre Florestas (UNFF). 

Por meio da proposta apresentada pelo Brasil (E/CN.18/2006/18 – anexo 04), 

aquela Sessão, o NLBI teria como objetivos: 

Concorda com os seguintes objetivos estratégicos a serem alcançados por 
meio do implementação do Entendimento: 1. Aumentar significativamente a 
área de proteção e manejo sustentável florestas e reverter a perda de 
cobertura florestal em todo o mundo; 2. Erradicar a pobreza em áreas 
florestais e melhorar a qualidade de vida em comunidades dependentes da 
floresta por meio de políticas e medidas sociais e econômicas e manejo 
florestal sustentável; 3. Reverter o declínio da ajuda oficial ao 
desenvolvimento atribuída a atividades florestais e mobilizar um aumento 
significativo de novos e recursos financeiros adicionais para a 
implementação de florestas sustentáveis; 4. Aumentar consistentemente o 

49 Item 98 do Rascunho Zero. Disponível em: http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-
conferencia.html. Acesso em: 03 nov. 2021.

50 Item 88 do Rascunho Zero. Disponível em: http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-
conferencia.html. Acesso em: 03 nov. 2021.

51 Item 90 do Rascunho Zero. Disponível em: http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-
conferencia.html. Acesso em: 03 nov. 2021.
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valor econômico e a participação de mercado, inclusive para exportação, de 
produtos florestais provenientes de florestas geridas de forma sustentável e 
suas funções ambientais associadas52”. 

A Conferência ocorreu entre os dias 20 e 22 de junho de 2012, na cidade do 

Rio de Janeiro. Ao final das tratativas, firmou-se a Declaração da Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (RIO+20): O Futuro que 

Queremos. Reiterando aspectos do Rascunho Zero, a Declaração final enfatizou a 

necessidade de implementação de novos instrumentos para reverter o quadro 

evolutivo da desigualdade no que se refere ao desenvolvimento sustentável e à 

erradicação da pobreza. Os países signatários reforçaram, ainda, a necessidade de 

se conferir protagonismo à coletividade com vistas à melhoria da qualidade 

ambiental, bem como, o apoio às ações privadas de prevenção. 

1.1.2 O Regime Internacional de Mudanças Climáticas

Encerrados os debates na Cúpula da Terra de 1992, o texto da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCC) foi colocado em 

votação. Em 09 de maio do mesmo ano, a referida convenção foi assinada em Nova 

Iorque e, em 21 de março de 1994, passou a vigorar internacionalmente, após 

noventa dias da data do depósito do “quinquagésimo instrumento de ratificação, 

aceitação, aprovação ou adesão”, conforme preconizava o item “1” do seu artigo 2353

. 

52 Tradução livre: “Agrees on the following strategic objectives to be achieved through the 
implementation of the Understanding: 1. Increase significantly the area of protected and 
sustainably managed forests and reverse the loss of forest cover around the world; 2. 
Eradicate poverty in forest areas and improve the quality of life in forestdependent 
communities through social and economic policies and measures and sustainable forest 
management; 3. Reversing the decline in official development assistance allocated to forest-
related activities and mobilize significantly increased new and additional financial resources 
to the implementation of sustainable forest management; 4. Consistently increase the 
economic value and market share, including for export, of forest products originated from 
sustainably managed forests and their associated environmental functions”. (Disponível em: 
https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2014/12/unff6-brazil.pdf. Acesso em: 31 
jan. 2022).

53 No Brasil, o Governo depositou o instrumento de ratificação da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas, em 28 de fevereiro de 1994, passando a vigorar, em 29 de maio de 1994. Sua aprovação em 
território nacional deu-se em 03 de fevereiro de 1994, por meio do Decreto Legislativo nº. 01/94 e a 
promulgação, em 01º de julho de 1998, com a publicação do Decreto 2.652/98.
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Nos anos que antecederam a Cúpula da Terra, cientistas de todo o mundo 

haviam constatado54, que o desenvolvimento das atividades humanas estava 

aumentando, substancialmente, as concentrações atmosféricas de gases de efeito 

estufa no planeta. Para eles, tal fenômeno resultaria em “aquecimento adicional da 

superfície e da atmosfera da Terra”, podendo, pois, “afetar negativamente os 

ecossistemas naturais e a humanidade55”. Entende-se por efeito estufa: 

A emissão dos chamados gases estufa (CO2, metano, óxido nitroso e 
clorofluorcarbono CFSc) aumenta a quantidade de energia que é mantida 
na atmosfera em decorrência da absorção do calor refletido ou emitido pela 
superfície do planeta, o que provoca a elevação da temperatura 
atmosférica. Admite-se que, além de provocar modificações climáticas, o 
aquecimento da Terra possa causar elevação do nível dos oceanos, ter 
impactos na agricultura e na silvicultura, afetando todas as formas de vida 
do planeta56. 

Trata-se, por certo, de um fenômeno natural que é responsável por manter “a 

temperatura média do planeta próximo dos 15ºC57. Contudo, ao traçar a métrica das 

“mudanças climáticas58”, a Convenção passou a tratar dos efeitos negativos 

decorrentes da intensificação desse fenômeno natural em todo o planeta Terra em 

razão das atividades humanas. 

É verdade que os efeitos adversos decorrentes das mudanças climáticas foram 

confundidos com as próprias implicações do efeito estufa e, por esta razão, a 

questão foi debatida, inicialmente, com descrença por parte da comunidade 

científica59 e política. O avanço da ciência tem permitido que, na atualidade, se 

54  De acordo com o preâmbulo da Resolução AG 44/228, “Recognizing also that the global character 
of environmental problems, including climate change, depletion of the ozone layer, transboundary air 
and water pollution, the contamination of the oceans and seas and degradation of land resources, 
including drought and desertification, necessitates action at all levels, including the global, regional 
and national levels, and the commitment and participation of all countries”. 

55 BRASIL. Decreto nº 2.652, de 1º de julho de 1998. Promulga a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em Nova York. Brasília: Presidência da República, 1998.

56 BRAGA, Benedito et al. Introdução à Engenharia Ambiental. 2ªed. São Paulo: Pearson, 2005, p. 
173. 

57 Id., 2005, p. 172.

58 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima conceitua “Mudanças Climáticas” 
em seu artigo 1º, como, “uma mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à 
atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada 
pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis”. 
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possa concluir que “a comunidade científica é quase unânime em afirmar a 

existência do aquecimento global e que o fenômeno é provocado por atividades 

humanas60 61 62”.

Em respeito aos alertas científicos discutidos durante o 85º encontro, a 

Assembleia Geral da ONU, em 22 de dezembro de 1989, editou a Resolução 44/228 

(Anexo 05), decidindo incluir o tema das mudanças climáticas na pauta da 

conferência internacional sobre meio ambiente e desenvolvimento, que ocorreria, 

como visto no tópico anterior, três anos depois, na cidade do Rio de Janeiro.

Com o advento da UNFCC, inaugurou-se, então, um regime internacional63, 

cujo objetivo é a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na 

atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema 

climático, conforme prevê seu artigo 2º. Longe de se tratar de um propósito simples, 

o regime, desde o início, tem encontrado dificuldades para garantia de sua 

efetividade.  

59 Braga, por exemplo, afirma em sua obra, ao tratar do tema, que “as previsões são as mais variadas, 
e muitas delas são bastante questionáveis, pois persistem muitas polêmicas científicas, além disso, 
muitos fenômenos não foram ainda totalmente compreendidos” (BRAGA et al., op.cit., p. 173). 

60 MOREIRA, E.; SANZ, F. S. G. Mudanças Climáticas no Contexto Brasileiro. Revista de Direito 
Ambiental. Ano 18, nº 72, p. 118, out./dez. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.  

61 Os autores lembram, inclusive, que Richard Muller, “renomado físico norte-americano, um dos mais 
influentes críticos do aquecimento global, que negava a própria ocorrência do fenômeno, mudou de 
opinião (...) apontando as emissões de gases de efeito estufa (GEE) provenientes de ações humanas 
como responsáveis quase integralmente pelo aquecimento global” (id., 2013, p. 119). 

62 Em 2021, a publicação do “Working Group I contribution - The Physical Science Basis”, que servirá 
de substrato para a publicação do 6º Relatório do IPCC, em setembro de 2022, evidenciou essa 
certeza científica. Vale destacar a seguinte conclusão apontada pelo relatório do grupo de trabalho: 
“Moreover, the dominant effect of human activities is apparent not only in the warming of global 
surface temperature, but also in the pattern of warming in the lower atmosphere and cooling in the 
stratosphere, warming of the ocean, melting of sea ice, and many other observed changes. An 
additional line of evidence for the role of humans in driving climate change comes from comparing the 
rate of warming observed over recent decades with that which occurred prior to human influence on 
climate. Evidence from tree rings and other paleoclimate records shows that the rate of increase of 
global surface temperature observed over the past fifty years exceeded that which occurred in any 
previous 50-year period over the past 2000 years”. Disponível em: 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_03.pdf. Acesso em: 
04 dez. 2021.

63 De acordo com Elaini Cristina Gonzaga da Siva, “o conceito de regime internacional, portanto, 
indica, de forma ampla, a presença de normas em uma dada comunidade para uma área temática 
específica que representa o valor protegido e não apenas a de instituições políticas” (SILVA, E. C. G. 
da. O Conceito de Regimes Internacionais e o Direito Internacional. In: JUBILUT., L. L. Direito 
Internacional Atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 104). 
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É certo que o desenvolvimento tecnológico experimentado desde a Primeira 

Revolução Industrial64 não foi homogêneo em todas as partes do globo. Países 

europeus (e, anos depois, norte americanos) favoreceram-se das novas tecnologias 

e puderam, pioneiramente, desenvolver seus parques industriais, causando, desde 

então, impacto sobre os recursos naturais e sobre a geração de efeito estufa 

adicional. 

Tem-se, nesse diapasão, a controvérsia relacionada à dívida histórica dos 

países desenvolvidos em comparação com os países em desenvolvimento. O 

princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, no âmbito do direito 

ambiental internacional, foi incluído na Declaração do Rio de 1992 para se tentar 

alcançar uma resposta a essa celeuma. In verbis: 

Princípio 7: Os Estados deverão cooperar com o espírito de solidariedade 
mundial para conservar, proteger e restabelecer a saúde e a integridade do 
ecossistema da Terra. Tendo em vista que tenham contribuí do 
notadamente para a degradação do ambiente mundial, os Estados têm 
responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Os países desenvolvidos 
reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do 
desenvolvimento sustentável, em vista das pressões que suas sociedades 
exercem sobre o meio ambiente mundial e das tecnologias e dos recursos 
financeiros de que dispõem65.

Aliás, o espírito dicotômico entre desenvolvidos e não desenvolvidos em torno 

da responsabilidade ambiental já era sentido desde a Conferência de Estocolmo de 

1972, como narrado no tópico anterior. 

Para se ter uma ideia, no preâmbulo da Declaração de Estocolmo66 consta a 

ressalva de que nos países em desenvolvimento, “a maioria dos problemas 

ambientais estão motivados pelo subdesenvolvimento”. Já “nos países 

industrializados, os problemas ambientais estão geralmente relacionados com a 

64 Para BURNS, “pode-se dizer que a Revolução Industrial compreendeu: 1) a mecanização da 
indústria e da agricultura; 2) a aplicação da força motriz à indústria; 3) o desenvolvimento do sistema 
fabril; 4) um sensacional aceleramento dos transportes e das comunicações; e 5) um considerável 
acréscimo do controle capitalista sobre quase todos os rumos da atividade econômica. Embora a 
Revolução Industrial já se houvesse iniciado em 1760, não adquiriu todo o seu ímpeto antes do 
século XIX. Muitos historiadores dividem o movimento em duas grandes fases, servindo o ano de 
1.860 como marco divisório aproximado entre ambas. O período de 1.860 até os nossos dias é por 
vezes denominado Segunda Revolução Industrial (BURNS, E. M. História da Civilização Ocidental. 
2ªed. Porto Alegre: Globo, 1968, p. 661). 
65 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.  Disponível em: 
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2013/12/declaracao_rio_ma.pdf. Acesso 
em: 04 nov. 2021.

66 Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-
ambiente-humano.html. Acesso em: 04 nov. 2021.
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industrialização e o desenvolvimento tecnológico”. Em outras palavras, naqueles, os 

problemas sociais impactam a sadia qualidade de vida, nestes, o desenvolvimento 

econômico gera problemas ambientais. 

As questões tratadas no Regime Internacional de Mudanças Climáticas, no 

entanto, por serem transfronteiriças e transnacionais “somente podem encontrar 

soluções satisfatórias se negociadas e regulamentadas pelo conjunto dos Estados67”. 

É certo que, “países desenvolvidos devem tomar a iniciativa no combate à mudança 

do clima e a seus efeitos negativos68”, porém, a efetividade “requer a maior 

cooperação possível de todos os países e sua participação em uma resposta 

internacional efetiva e apropriada69”:

Os problemas ambientais contemporâneos não se circunscrevem às 
limitações territoriais de um Estado nação, e nesse novo cenário mostra-se 
necessário repensar as relações políticas, até então estabelecidas somente 
entre Estados soberanos, apontando a premência de adoção de outros 
mecanismos de cooperação70. 

À vista disso, o exercício da “diplomacia ambiental” passa a ser exercido em 

caráter de governança, com o objetivo pragmático de alcançar uma resposta menos 

complexa e apresentar “ações práticas de enfrentamento dos problemas ambientais 

globais71”, empenhando-se em superar o debate sobre a dívida histórica: 

O encaminhamento dessa resposta internacional passa então pela ação e 
articulação de múltiplos atores. São problemas em que a posição de poder 
não consegue encaminhar adequadamente soluções, já que na construção 
da governança ambiental global a cooperação e a negociação pressupõem 
a participação ampliada na construção do consenso.

67 REI, F.; CUNHA, K. B. da; SEZER, J. Paradiplomacia Ambiental: a Participação Brasileira no 
Regime Internacional de Mudanças Climáticas. Revista de Direito Ambiental. Ano 18, nº 71, p. 268, 
jul./set. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.  

68 Artigo 3º, item “I” da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: 
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2013/12/declaracao_rio_ma.pdf. Acesso 
em: 04 nov. 2021.

69 Preâmbulo da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: 
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2013/12/declaracao_rio_ma.pdf. Acesso 
em: 04 nov. 2021.

70 HONAIN, C. A. C. RIBEIRO, F. M. O Protagonismo de Entes Subnacionais na Proibição do Amianto 
no Brasil: uma Contribuição para a Concretização da ODS 12.4. In: Paradiplomacia Ambiental: 
Agenda 2030. Santos: Leopoldianum, 2020, p. 229. 

71 REI, F.; CUNHA, K. B. da; SEZER, J., op.cit., p. 271.
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Ao lado da expressão “diplomacia ambiental”, que, genericamente, inclui todos 

aqueles atores e sujeitos de direito internacional que participam das negociações em 

torno da criação de normas ambientais internacionais, a doutrina, atualmente, tem 

também utilizado a expressão “paradiplomacia ambiental72”, para se referir à 

“inserção de governos subnacionais no enfrentamento das mudanças climáticas73”. 

Vale lembrar que, para além da pressão exercida nas discussões internacionais – 

como fazem os atores privados – os governos subnacionais podem assinar acordos 

e parcerias com estados e regiões de países estrangeiros7475:

Alinhada à mesma lógica da governança, surge a paradiplomacia. Nela, os 
entes subnacionais (Estados, Municípios, organizações internacionais, 
dentre outros entes) participam em acréscimo aos Estados Nacionais na 
busca de soluções para problemas globais, contemporâneos e comuns76. 

Em que pese o desenvolvimento da paradiplomacia nos últimos anos, Michael 

Keating adverte que os agentes paradiplomáticos não devem substituir os Estados 

nacionais em seu protagonismo na direção das relações internacionais. Trata-se, por 

certo, de uma nova dimensão tanto para o regionalismo, quanto para as próprias 

relações internacionais, em um contexto no qual “a política é cada vez mais um 

assunto de complexas redes de relações e não pode se limitar às instituições, dado 

que transborda tanto os limites entre o público e o privado, quanto os das fronteiras 

nacionais77”. 

72 Para maior aprofundamento sobre o tema, recomenda-se a leitura da obra “Sustainable 
development and subnational governments policy making and multi-level interactions”. 
BRUYNINCKXM, H.; HAPPAERTS, S.  BRANDE, K.; D.D. (eds.), Hampshire: Palgrave Macmillan, 
2012. 

73 REI, F.; CUNHA, K. B. da; SEZER, J., op.cit., p. 272.

74 Id., 2013, p. 272.

75 Sobre o tema, recomenda-se a leitura: FARIAS, V. C.  Regime internacional de mudanças 
climáticas: ações climáticas e paradiplomacia ambiental do estado de São Paulo. Tese 
(Doutorado em Direito Ambiental Internacional) – Universidade Católica de Santos, Santos, 2015. 

76 HONAIN, C. A. C. RIBEIRO, F. M.. Op cit., p. 229.

77 Tradução livre: “la política es cada vez más un assunto de complejas redes de relaciones y no 
puede limitarse a as instituiciones, puesto que desborda tanto los limites entre lo público e lo privado 
como las fronteras Internacionales” (KEATING, M. Regiones y Assuntos Internacionales: Motivos, 
Oportunidades y Estratégias. In: Paradiplomacia: Las Relaciones Internacionales de las 
Regiones. Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 26.  
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A definição de governança global passa pela compreensão de quatro diferentes 

dimensões, como apontam Gonçalves e Costa78: seu caráter instrumental, sendo ela 

“um meio, instrumento, ferramenta e processo capaz de produzir resultados eficazes 

diante de problemas e desafios globais”; a participação ampliada de atores e 

agentes além dos sujeitos clássicos; o caráter de consenso e persuasão nas 

relações e ações, superando-se “a coerção e a obrigação de cumprir”; além da 

dimensão institucional, dado que a “governança refere-se também a princípios, 

normais, regras e procedimentos capazes de estabelecer papéis, guiar a interação 

dos atores e facilitar a cooperação”, resolvendo-se problemas que na sistemática 

realista79 das relações internacionais seriam entraves às negociações (como, por 

exemplo, a questão da dívida histórica). 

A Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas, desde a sua estrutura, 

propiciou o arranjo para a governança global. Apesar de se tratar de uma “hard law80

”, a arquitetura em formato de moldura garante-lhe a estipulação de uma mera base 

normativa, a qual sustentará outros arranjos que especificarão direitos e deveres, 

facilitando-se, pois, o consenso em torno de temas complexos e a cooperação dos 

mais variados agentes81. 

78 GONÇALVES, A.; COSTA, J. A. F. Governança Ambiental Global: Possibilidades e Limites. In: 
GRANZIERA, M. L. M.; REI, F. Direito Ambiental Internacional: Avanços e Retrocessos. São 
Paulo: Atlas, 2015, p. 97.

79 De acordo com João Pontes Nogueira e Nizar Messari, as premissas da corrente realista das 
relações internacionais são: “a centralidade do Estado, que tem por objeto central sua sobrevivência, 
a função do poder para garantir essa sobrevivência, seja de maneira independente – no que seria 
caracterizada a autoajuda -, seja por meio de alianças, e a resultante anarquia internacional. Existem 
duas características comuns a vários realistas, mas que não são propriamente conceitos: a primeira é 
a ênfase no que acontece no sistema internacional, o que se traduz por considerar que o que ocorre 
dentro dos Estados não é relevante para a análise das relações internacionais. É o que alguns 
chamam da imagem do Estado como caixa preta. A segunda é um pessimismo pronunciado e 
definitivo em relação à natureza humana” (NOGUEIRA, J. P.; MESSARI, N. Teoria das Relações 
Internacionais: Correntes e Debates. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 23/24). 

80 Nomenclatura utilizada para contrapor o termo “soft law”. Enquanto esta compreende regras “cujo 
valor normativo é menos constringente que os das normas jurídicas tradicionais, seja porque os 
instrumentos que as abrigam não detêm o status de ‘normas jurídicas’, seja porque os seus 
dispositivos, ainda que insertos no quadro de instrumentos vinculantes, não criam obrigações de 
direito positivo aos Estados, ou não criam senão obrigações pouco constringentes” (MAZZUOLI, V. O. 
Curso de Direito Internacional Público. 6ª. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 165), 
aquelas referem-se ao direito rígido, dotado de normatividade e coação. 

81 Em seu artigo 15, a Convenção permite que os países parte possam propor emendas ao texto. 
Além disso, de acordo com os seus artigos 16 e 17, as partes podem, ainda, propor anexos e 
protocolos, a partir da aprovação em sessão ordinária da Conferência das Partes. 



40

Em termos procedimentais, a Convenção também propicia a ação da 

governança global. Isso porque, em seu texto, o acordo internacional prevê, como 

órgão supremo, a denominada Conferência das Partes, cujo objetivo, em síntese, é 

manter, periodicamente, sob exame, a implementação do regime internacional, 

promovendo e facilitando o intercâmbio de informações entre as partes, a 

coordenação de medidas conjuntas, o aperfeiçoamento constante das metodologias, 

avaliando-se, periodicamente, os avanços, por meio de relatórios, recomendando-

se, ainda, medidas atinentes à garantia da efetividade.

1.1.3 As Conferências das Partes (“COPs”)

Repetindo-se a metodologia do Regime Internacional da Camada de Ozônio, 

que, a partir da Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio de 

1985, conferiu à “Conferência das Partes” a responsabilidade pela constante revisão 

e implementação das normas internacionais, o Regime Internacional de Mudanças 

Climáticas outorgou, a ela, o status de “órgão supremo” (artigo 7º, 2 da Convenção-

Quadro sobre Mudanças Climáticas). 

Nos termos do item 4 do artigo 7º da Convenção, a primeira sessão deveria ser 

convocada pelo Secretariado em até um ano após a sua entrada em vigor. 

Subsequentemente, as sessões ordinárias da COP deveriam ser realizadas 

anualmente, a menos que de outra forma decidido pela Conferência das Partes.

A Convenção passou a vigorar em 21 de março de 1994. Um ano depois, entre 

os dias 23 de março e 07 de abril, ocorreu, em Berlim, Alemanha, a COP-1, na qual, 

os países adotaram o chamado “Mandato de Berlim”, com foco no consenso dos 

países em se tomar ações mais enérgicas quanto à mitigação do efeito estufa. De 

acordo com a Resolução FCCC/CP/1995-7-Add.1 (Anexo 06), as partes concordam:

Em implementar um plano que lhe permitirá tomar as medidas adequadas 
para o período após o ano 2000, em particular o reforço dos compromissos 
das Partes incluídas no Anexo I da Convenção (Partes do Anexo I) 
estabelecidos nos parágrafos a) eb) do n.º 2 do artigo 4.º, mediante a 
aprovação de protocolo ou outro instrumento legal82. 

82 Tradução livre: Acuerda poner en ejecución un plan que le permita tomar medidas apropiadas para 
el período posterior al año 2000, en particular el reforzamiento de los compromisos de las Partes 
incluidas en el anexo I de la Convención (Partes del anexo I) enunciados en los incisos a) y b) del 
párrafo 2 del artículo 4, mediante la adopción de un protocolo u otro instrumento jurídico.
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Os debates em torno do Mandato de Berlim denotam o caráter instrumental da 

Convenção-Quadro, que “estabelece (emoldura) as grandes bases jurídicas do 

acordo, bem como, os direitos e deveres das partes, deixando para um momento 

posterior sua regulamentação pormenorizada83”. Assim, possível afirmar que, na 

COP-1, discutiu-se as bases para a formulação de um protocolo adicional à 

Convenção, que, dois anos depois, seria batizado de “Protocolo de Quioto”. 

Durante a COP-2, ocorrida entre os dias 26 de fevereiro e 08 de março de 

1996, na cidade de Genebra, Suíça, o Painel Internacional sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC)84 apresentou seu Segundo Relatório85. 

A partir de suas conclusões - que, em síntese, apontam a interferência humana 

no agravamento do efeito estufa86 - a COP assentou, ao final, que “Nas negociações 

ambientais, a medida de um compromisso bem-sucedido é principalmente uma 

medida de sua eficácia em trazer o resultado desejado e sustentável87”. 

83 MAZZUOLI, op.cit., p. 198.

84 O IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) foi criado a partir da Resolução da 
Assembleia Geral da ONU A/RES/43/53 denominada “Protection of Global Climate for Present and 
Future Generations of Mankind”. De acordo com o site do painel, “O IPCC foi criado para fornecer aos 
formuladores de políticas, avaliações científicas regulares sobre as mudanças climáticas, suas 
implicações e possíveis riscos futuros, bem como apresentar opções de adaptação e mitigação”. 
Disponível em: https://www.ipcc.ch/. Acesso em: 04 nov. 2021. Tradução nossa. 

85 O Primeiro relatório do IPCC havia sido publicado em 1990 e apresentou argumentos técnicos que 
embasaram os debates durante a Conferência do Rio de 1992, para a criação da Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Conforme item 3.0.2 do Relatório: “O IPCC 
recomenda um programa de medidas globais a ser desenvolvido e implementado, abrangente e 
escalonado, a fim de resolver o problema de aquecimento global sob abordagens flexíveis e 
inovador”. Disponível em: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_full_report_sp.pdf. 
Acesso em: 04 nov. 2021.

86 De acordo com o item 3.2 do 2º Relatório do IPCC: “As consequências possivelmente graves que 
causariam as mudanças climáticas são razões suficientes para que se adotem estratégias de 
resposta, cuja justificação poderia ser imediata, mesmo quando incertezas significativas tivessem que 
ser abordadas. As estratégias de resposta consistiriam no seguinte: a) eliminação gradual de 
emissões de clorofluorcarbonetos e avaliação cuidadosa do potencial de estufa de substitutos 
proposto; b) melhorias e conservação da eficiência energética no fornecimento, transformação e uso 
final de energia, em particular ajudando a difundir tecnologias para melhorar a eficiência energética, 
melhorando a eficiência energética na produção massa de bens de consumo, revisando sistemas dos 
preços e tarifas de energia para refletir melhores custos ambientais; c) manejo sustentável e 
reflorestamento de florestas; d) uso de fontes de energia mais limpas e desempenho superior com 
menor ou nenhuma emissão de gases de efeito estufa; e) revisão das práticas agrícolas. Disponível 
em: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_full_report_sp.pdf. 
Acesso em: 04 nov. 2021.
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Nessa Conferência, merece destaque, ainda, a participação dos Estados 

Unidos que, durante os debates, anunciaram apoio a uma futura vinculação legal por 

meio de protocolo ou de outro instrumento legal, conforme previsão contida no 

Resolução FCCC/CP/1996/8 (Anexo 07). 

Em 1997, realizou-se a COP-3, na cidade de Quioto, no Japão. Sua 

importância histórica decorre da adoção, em âmbito internacional, de um Protocolo 

Adicional à Convenção, denominado “Protocolo de Quioto”. O referido acordo 

internacional, como será demonstrado em tópico específico, criou obrigações 

expressas para as Partes, com vistas à redução das emissões de gases de efeito 

estufa. 

O Protocolo de Quioto incluiu, em seu artigo 1º, inciso II, a proteção e o 

aumento de sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa mediante práticas 

sustentáveis de manejo florestal, florestamento e reflorestamento, como possível 

política a ser promovida ou aprimorada pelos países desenvolvidos com vistas à 

redução de suas emissões.

Essa diretriz decorreu dos estudos científicos que permearam os debates 

desde a COP-1, encomendados para elencar e melhoras as metdologias disponíveis 

para remoção de dióxido de acordo por meio dos sumidouros, conforme possível 

constatar pela leitura do “Sumary of the First Conference of the Parties to the 

Framework Convention on Climate Change88” e do “Sumary of the Second 

Conference of the Parties to the Framework Convention on Climate Change89”. 

A COP-4 ocorreu entre os dias 2 e 14 de novembro de 1998, na cidade de 

Buenos Aires, Argentina. Após os debates, foi aprovado o denominado “Plano de 

Ação de Buenos Aires”, com metas relativas aos mecanismos financeiros, à 

transferência de tecnologia e à implementação do Protocolo de Quioto, além da 

Resolução 1/CP.4 – denominada “Solidaridad com América Central”, por meio da 

qual, a COP solicitava que as Partes prestassem apoio às iniciativas centro-

americanas com vistas a estruturar um plano de reconstrução sustentável dos 

países devastados pelo furacão Mitch, com maior assistência técnica e financeira. 

87 Summary Report on The Secund Conference of the Parties to the Framework Convention on 
Climate Change. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-
content/uploads/sites/36/2014/08/cop-2_ingles.pdf. Acesso em: 04 nov. 2021. Tradução livre. 
88 Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/08/cop-
1_ingles.pdf. Acesso em: 14 fev. 2022. 

89 Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/08/cop-
2_ingles.pdf. Acesso em: 14. Fev. 2022. 
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A COP-5, por sua vez, ocorreu entre os dias 25 de outubro e 05 de novembro 

de 1999, na cidade de Bonn, na Alemanha. Nela, as Partes discutiram a execução 

do Plano de Ação de Buenos Aires e, também, foram traçadas diretrizes para a 

preparação das comunicações nacionais das partes incluídas e não incluídas no 

anexo 01 da Convenção. 

Naquela oportunidade, ao se discutirem projetos para estruturação do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (“MDL”), países em desenvolvimento, como 

Bolívia e México, propuseram a inclusão da preservação de florestas e os esforços 

para redução das queimadas, como medidas a conferirem os almejados créditos de 

carbono. Curiosamente, a Mauritânia se posicionou contrariamente apontando tratar-

se de um dever interno, independente da categorização como projeto de redução90. 

A questão levantada pela Mauritânia reverberou em outros eventos 

preliminares que antecederam a realização das COPs seguintes. Em novembro do 

ano 2000, por exemplo, a Suíça se posicionou pela limitação à concessão de 

créditos de carbono, via MDL, aos países em desenvolvimento, diante dos efeitos 

inesperados que a fertilização com dióxido de carbono e a deposição de nitrogênio 

no solo poderiam trazer para as mudanças climáticas. No seu entender, os biomas 

trazem um resultado limitado para a redução dos gases de efeito estufa. 

A COP-6 pode ser dividida em duas partes: a primeira ocorrida em Haia, 

Holanda, entre os dias 13 a 24 de novembro de 2000 e a segunda ocorrida em 

Bonn, Alemanha, entre os dias 16 a 27 de julho de 2001. Este evento ficou marcado 

pela falta de consenso em torno da aplicação dos instrumentos do Protocolo de 

Quioto e a pela saída dos Estados Unidos do referido acordo internacional91. 

Diante das incertezas decorrentes da implementação do Protocolo de Quioto 

após a saída dos Estados Unidos, os países voltaram a se reunir, entre os dias 29 

de outubro e 9 de novembro, na COP-7, em Marraqueche, Marrocos. Nesta 

Conferência, discutiu-se a execução do Plano de Ação de Buenos Aires e 

alternativas para novas adesões ao Protocolo de Quioto. Dentre outros temas, é 

90 In : Sumary of the Fifth Conference of the Parties to the Framework Convention on Climate Change 
Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/08/cop-
2_ingles.pdf. Acesso em: 14. Fev. 2022.

91 In: Sumary of the Sixth Conference of the Parties to the Framework Convention on Climate Change 
Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/08/cop-
6_ingles.pdf. Acesso em: 14. Fev. 2022.
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possível destacar, os debates em torno do fomento aos países em desenvolvimento 

e às regras operacionais do mecanismo de flexibilização do Protocolo de Quioto. Ao 

final, foi celebrado o “Acordo de Marrakesh92”. 

Sob o ponto de vista da implementação do Protocolo de Quioto, pouca 

evolução foi percebida ao longo das sete conferências seguintes em Nova Deli, Índia 

(COP-8), Milão, Itália (COP-9), Buenos Aires, Argentina (COP-10), Montreal, Canadá 

(COP-11), Nairóbi, Quênia (COP-12), Bali, Indonésia (COP-13) e Poznan, Polônia 

(COP-14). 

Durante esse período, merecem, sinteticamente, destaque: a crescente 

participação do setor privado e das organizações não governamentais para a 

ratificação do protocolo e funcionamento dos mecanismos de flexibilização; a 

celebração de um “pacote de regras” relativas aos projetos de florestamento e 

reflorestamento (Decisões nºs. 13/CP.10, 14/CP.10 e 15/CP.10); a entrada em vigor 

do Protocolo de Quioto, em fevereiro de 2005 e o início das chamadas Reuniões das 

Partes do Protocolo de Quioto (“MOP”); a celebração do Plano de Ação de Bali93, 

que estabeleceu o cenário para as negociações a serem levadas à COP15; a 

92 A tônica deste documento pode ser sintetizada a partir da Declaração Ministerial de Marraqueshe, 
por meio da qual, os signatários notaram que “as decisões adotadas pela sétima sessão da 
Conferência das Partes em Marrakesh, por meio dos Acordos de Marrakesh, que pavimentam o 
caminho para a entrada oportuna do Protocolo de Kyoto”, asseveraram que permanecem 
“profundamente preocupados com o fato de que todos os países, particularmente os países em 
desenvolvimento, incluindo os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares, enfrentam 
maior risco de impactos das mudanças climáticas”, reconheceu-se que “os problemas da pobreza, 
degradação do solo, acesso à água, aos alimentos e à saúde humana continuam no centro das 
atenções globais. Portanto, as sinergias entre a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção das Nações Unidas de 
Combate Desertificação em países com graves secas e / ou desertificação, particularmente na África, 
devem continuar a ser exploradas através de vários canais, a fim de alcançar o desenvolvimento 
sustentável”, enfatizaram “a importância da capacitação, bem como do desenvolvimento e 
disseminando tecnologias inovadoras em relação a setores-chave de desenvolvimento, 
particularmente energia, e de investimento neste sentido, incluindo através do envolvimento do setor 
privado, abordagens orientadas para o mercado, bem como políticas públicas de apoio e cooperação 
internacional” e enfatizaram que “as mudanças climáticas e seus impactos adversos devem ser 
tratados por meio da cooperação em todos os níveis, e saúdo os esforços de todas as Partes para 
implementar o Convenção”. Disponível em: https://unfccc.int/cop7/documents/accords_draft.pdf. 
Acesso em: 18 jan. 2021. Tradução livre. 

93 O Plano de Ação de Bali se baseou, fundamentalmente, no 4º Relatório do IPCC, apresentado 
durante a COP-13. De acordo com o referido documento, “o aquecimento do sistema climático é 
inequívoco, como está agora evidente nas observações dos aumentos das temperaturas médias 
globais do ar e do oceano, do derretimento generalizado da neve e do gelo e da elevação do nível 
global médio do mar” (item 01 – do informe de sínteses. Disponível em: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4_syr_sp.pdf. Acesso em: 18 jan. 2021. Tradução 
livre. Tais afirmações levaram as Partes a chegarem a um consenso sobre a necessidade de uma 
ação mais rápida para o enfrentamento dessa questão.
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implementação do Fundo de Adaptação, com o estabelecimento de diretrizes para 

financiamento e fornecimento de tecnologias limpas para países em 

desenvolvimento; e, ainda, com a adesão de dois importantes países emissores de 

CO2 junto ao Protocolo de Quioto: a Rússia (em 2004) e a Austrália (em 2007).

Sob o aspecto florestal, a COP-9 merece destaque. Ela foi batizada como “A 

COP das Florestas94”. Isso porque, até aquele evento, o debate no entorno da 

utilização dos projetos de reflorestamento e de manutenção de floresta em pé, no 

âmbito do MDL ainda causavam discussões. De um lado, os compradores de crédito 

– incluindo a União Europeia, a Noruega e a Suíça ressaltava nos fóruns sua 

preocupação com a qualidade e a credibilidade dos créditos, em especial, ao longo 

dos anos. Por outro lado, vendedores, como Bolívia, Colômbia e outros buscavam 

condições favoráveis no mercado. Naquela oportunidade, os países chegaram a um 

pacote de compromissos, por meio do qual, promoveram períodos de crédito mais 

flexíveis, bem como, acordaram a necessidade da realização de avaliação de 

impacto ambiental e social das áreas, que não fosse excessivamente rigorosa e 

onerosa. As diretrizes e procedimentos para a avaliação técnica das submissões das 

Partes sobre os níveis de emissão de referência florestal propostos e/ou níveis de 

referência foram traçadas em 2013, durante a COP-19, conforme Decision-/CP.19 

(anexo 08). 

A partir da COP-10, o Brasil passa a ter posição de relevo nos debates 

realizados durante as Conferências das Partes. Durante a COP-10, o país divulgou a 

sua Primeira Comunicação Nacional à Convenção do Clima, com o Inventário 

Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa95.  De acordo com o Programa 

94 Termo utilizado no documento utitulado: “Sintesis de la Novena Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático”. Disponível em: 
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/08/cop-9_espanhol.pdf. Acesso 
em: 14 fev. 2022.

95 De acordo com o Portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, “Enviado periodicamente 
desde a sua primeira versão de 2004, o Inventário Nacional concentra todas as informações oficiais 
de emissões e remoções de GEE relativas a cinco setores, que reúnem determinadas atividades 
antrópicas no país: Energia; Processos Industriais e Uso de Produtos (IPPU, na sigla em inglês); 
Agropecuária; Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (LULUCF, na sigla em inglês); e 
Resíduos. Cada setor possui subsetores, categorias e subcategorias que abrangem mais de 100 
atividades. Os resultados são disponibilizados para consulta no Sistema Nacional de Registro de 
Emissões (SIRENE), plataforma online desenvolvida e mantida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações (MCTI)”. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-
mcti/noticias/2020/10/inventario-nacional-de-gee-subsidia-planos-do-governo-na-area-
ambiental#:~:text=O%20Invent%C3%A1rio%20Nacional%20de%20GEE,dos%20gases%20de%20efe
ito%20estufa.&text=Os%20Invent%C3%A1rios%20Nacionais%20s%C3%A3o%20necess%C3%A1rio
s,e%20as%20remo%C3%A7%C3%B5es%20de%20GEE. Acesso em 18 jan. 2021.
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Estadual de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo (PROCLIMA), na COP-

10, o Brasil “buscou um compromisso entre a simplificação de procedimentos em 

projetos de pequena escala, com vistas à redução de custos e a definição de 

critérios que assegurem a eficácia e a integridade ambiental do Protocolo de Quioto96

”.

A COP-15 foi marcada por intensa expectativa em torno da eleição de Barack 

Obama para a presidência dos Estados Unidos e da celebração de um novo acordo 

sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa. Desde 2013, na COP-13, 

os países estavam negociando um novo acordo climático a partir do Plano de Ação 

de Bali. Diante deste cenário otimista, no ano de 2015, em Copenhague, 115 chefes 

de Estado e mais de 40.000 pessoas estiveram presentes, tornando-o maior público 

das Conferências das Partes. 

Em que pese o sentimento de frustação97 pela não celebração de um acordo 

com novas metas de redução, ao final da COP-15, foi celebrado o Acordo de 

Copenhague, por meio do qual:

Os países desenvolvidos assumiram o compromisso de contribuir com US$ 
10 bilhões ao ano, entre 2010 e 2012, e com US$ 100 bilhões ao ano a 
partir de 2020, para a mitigação e adaptação dos países mais vulneráveis 
frente aos efeitos das mudanças climáticas. O texto ainda reconhece a 
importância de reduzir as emissões produzidas pelo desmatamento e 
degradação das florestas e concorda em promover incentivos positivos para 
financiar tais ações com recursos dos países desenvolvidos98.

96 Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-10-buenos-aires-
dezembro-de-2004/. Acesso em: 04 nov. 2021.

97 Notícia veiculada à 23 de dezembro de 2009, pela BBC News Brasil, descreve essa percepção: 
“Em uma entrevista à rede de televisão pública dos EUA, PBS, Obama afirmou que ao menos não 
houve grandes ‘retrocessos’ durante a conferência. Segundo ele, os resultados obtidos foram 
preferíveis ao ‘colapso completo’ das negociações sobre as mudanças climáticas. ‘Eu acho que é 
justificável que as pessoas estejam desapontadas com os resultados de Copenhague (...)’. ‘Mas, no 
lugar de termos visto um colapso total, em que nada tivesse sido feito e um passo para trás tivesse 
sido dado, pelo menos não houve muitos retrocessos’, disse o presidente americano, que, no entanto, 
admitiu que a conferência ‘não avançou do modo que precisávamos’. ‘A cúpula, que foi finalizada na 
semana passada, terminou sem um acordo com valor legal ou obrigatório, com os países 
participantes apenas “tomando nota” (nas palavras do presidente da COP 15) a respeito da 
necessidade de que o aumento na temperatura global não ultrapasse os 2º C’. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/12/091223_obama_cop15_cq. Acesso em: 04 nov. 
2021.

98 Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-
copenhague-dinamarca-dezembro-de-
2009/#:~:text=No%20Acordo%20de%20Copenhague%2C%20os,aos%20efeitos%20das%20mudan%
C3%A7as%20clim%C3%A1ticas. Acesso em: 04 nov. 2021.
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Foi nesse ano, que o Brasil apresentou seu compromisso voluntário nacional 

de reduzir entre 36,1% e 38,9% a emissão de gases de efeito estufa até 2020. 

Internamente, este compromisso veio a fazer parte da denominada Política Nacional 

de Mudanças do Clima (Lei 12.187/09). 

De 2010 a 2014, nas COP-16 (Cancun, México), COP-17 (Durban, África do 

Sul), COP-18 (Doha, Catar), COP-19 (Varsóvia, Polônia) e COP-20 (Lima, Peru), a 

tônica dos debates foi a celebração de um novo acordo internacional, contemplando 

novas metas para o segundo período do Protocolo de Quioto. 

Durante a COP-19, vale destacar, estruturou-se, conforme Relatório 

FCCC/CP/2013/10 (anexo 09), o marco de Varsóvia, que estabeleceu o mecanismo 

conhecido como REDD+ (Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e 

Degradação Florestal, conservação e aumento dos estoques de carbono florestal e o 

manejo sustentável das florestas)99. Os projetos podem ser apresentados pela 

plataforma digital (https://redd.unfccc.int/) e, após avaliação, podem gerar retornos 

financeiros por meio de créditos de carbono, para quem mantém a floresta em pé 

em países em desenvolvimento. 

É possível destacar, durante esses anos, o avanço com relação a algumas 

agendas do regime internacional, como, por exemplo, a criação do Fundo Verde no 

âmbito da Convenção, a celebração da chamada ‘Plataforma de Durban’ (com o 

objetivo de manter o aumento da temperatura abaixo de dois graus Celsius através 

da redução de emissões de gases do efeito estufa nas próximas décadas) e a 

celebração do “Chamado de Lima para a Ação Climática100” (ou, “Rascunho Zero”). 

99 As discussões no entorno do REDD+ se iniciaram na COP-14, por meio do Órgão Subsidiário de 
Assessoriamento Científico e Tecnológico (OSACT). Entre os dias 25 a 27 de junho de 2008, foi 
realizado, em Tóquio, um workshop sobre questões metodológicas relacionadas à redução de 
emissões de desmatamento e degradação florestal em países em desenvolvimento. Ao final, os 
participantes chegaram a um acordo em vários aspectos, como sobre a necessidade de metodologias 
robustas com bom custo-benefício para aumentar as capacidades técnicas e fortalecer as 
capacidades em políticas e quadros institucionais sobre o tema. No Acordo de Cancun de 2010, 
foram adotadas as orientações e salvaguardas para abordagens políticas e incentivos positivos sobre 
questões relacionadas à redução de emissões por desmatamento e florestas degradação nos países 
em desenvolvimento; e o papel da conservação, gestão sustentável das florestas e aumento do 
carbono florestal estoques em países em desenvolvimento, conforme Decision 1/CP.16. Tais esforços 
permitiram que, durante a COP-19, fosse estruturado o REDD+. 

100 “Além dos elementos para o futuro acordo, a COP 20 estabeleceu o “Chamamento de Lima para a 
Ação Climática” (tradução livre). O documento determina que os países-membros da Convenção 
descrevam de forma clara os objetivos propostos em nível doméstico e como eles contribuem para 
manter o aquecimento global abaixo de 2ºC” (Disponível em: http://redd.mma.gov.br/pt/noticias-
principais/326-cop20-define-base-para-acordo-climatico-em-paris. Acesso em: 04 nov. 2021). 
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Durante a COP-21, em 2015, enfim, os países conseguiram chegar a um novo 

acordo internacional para redução das emissões de gases de efeito estufa 

denominado de Acordo de Paris. Confirmando o modelo lançado durante a COP-15, 

os países estabeleceram que – diferentemente do Protocolo de Quioto – as metas 

nacionais serão voluntariamente apresentadas por países desenvolvidos e por 

países em desenvolvimento. 

Nos anos seguintes, durante a COP-22 (Marraquexe, Marrocos), a COP-23 

(Bonn, Alemanha), COP-24 (Katowice, Polônia) e a COP-25 (Madrid, Espanha), 

discutiram-se instrumentos para efetivação das metas do Acordo de Paris, em 

especial, a importância da participação do setor privado, diante da precificação do 

carbono e a ajuda financeira dos países desenvolvidos aos países em 

desenvolvimento, mediante a apresentação de relatórios às Nações Unidas. 

 A COP-26 estava programada, originalmente, para ocorrer no ano de 2020. 

Contudo, em razão da pandemia decorrente do COVID-19, o comitê executivo 

decidiu pela sua realização entre os dias 01º e 12 de novembro de 2021, na cidade 

de Glasgow, na Escócia101. Entre as principais expectativas para a COP-26, estavam 

a discussão em torno da governança do WIM (Mecanismo de Varsóvia sobre Perdas 

e Danos) e a decisão sobre prazos para a implementação da NDC. 

Ao final da 26ª Conferência, as partes adotaram o denominado “The Glasgow 

Climate Pact102”, com o objetivo de transformar a década de 2020 em uma década de 

ação e apoio climático. Dentre as decisões incluídas no pacto, merecem destaque 

os esforços para a redução das emissões de gases de efeito estufa e o convite para 

a concretização do aporte financeiro, por parte das nações desenvolvidas, no valor 

de 100 bilhões de dólares anuais, aos países em desenvolvimento. O pacto ainda 

tratou de assuntos relacionados à redução gradual da utilização de energia 

proveniente do carvão e o desestímulo à utilização dos combustíveis fósseis. 

Ainda, durante a COP-26, discutiu-se a implementação do Artigo 6º do Acordo 

de Paris, que trata dos mecanismos de mercado para a cooperação entre as partes, 

com vistas à consecução de suas contribuições nacionalmente determinadas. Tais 

101 Maiores informações em: https://unfccc.int/news/cop-bureau-reschedules-unfccc-subsidiary-body-
meetings-to-2021. Acesso em: 04 nov. 2021.

102 Disponível em: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf. 
Acesso em: 21 dez. 2021.
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mecanismos têm por objetivo apoiar a transferência das reduções de emissões entre 

os países, incentivando, ainda, o setor privado a investir em soluções climáticas.

As decisões sobre as regras de implementação foram adotadas para ação em 

três diferentes frentes: a) orientação para abordagens cooperativas, para que as 

Partes, por meio de acordos bilaterais possam transferir redução de emissões entre 

elas; b) estipulação de regras para estruturação de um novo mecanismo de projeto, 

que permita que as empresas privadas que reduzam suas emissões possam vender 

seus créditos a outras empresas localizadas em outros países; c) adoção de um 

programa de trabalho para apoiar abordagens não relacionadas ao mercado, que 

estão sendo implementadas entre as Partes, com vistas a garantir cooperação em 

áreas como o desenvolvimento de fontes de energia limpa103. 

1.1.4 O Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris

As origens dos Protocolo de Quioto remontam à 43º Assembleia Geral da 

ONU, ocorrida em 1988, durante a qual, o governo da República de Malta 

apresentou o tema intitulado por “Conservação do Clima como Parte do Patrimônio 

Comum da Humanidade”, conforme narrado na Resolução A/RES/43/53 (Anexo 10). 

Desde aquela oportunidade, o órgão recomendou ao Secretário Geral da 

Organização Meteorológica Mundial (“OMM”) e ao Diretor Executivo do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (“PNUD”), iniciassem imediatamente 

atividades relacionadas, dentre outros pontos, ao desenvolvimento de possíveis 

estratégias de respostas para limitar ou mitigar as repercussões das mudanças 

climáticas.

103 Como destacado no Portal da UNFCC, a implementação destas três frentes de trabalho dependerá 
ainda de novos esforços: “For cooperative approaches, countries that are cooperating already to 
deliver their NDCs with cooperative approaches will now start to provide the details of those 
approaches through reports. The reports will be reviewed and all the details made available on a 
public interface on the UNFCCC website. The purpose of the reports is to allow for accurate 
accounting of transfers and to provide transparency as to the way in which countries are cooperating.  
For the project mechanisms, the bodies that supervise the clean development mechanism and the 
new UNFCCC mechanism will each meet early next year, to start to deliver the rules for the new 
projects and the processes for transitioning existing projects over to the new system under the Paris 
Agreement. In relation to cooperation that does not involve carbon credits, a committee will start to 
meet in mid-2022 to implement the programme of work that Parties agreed in Glasgow”. Disponível 
em: 
https://www.google.com/search?q=keywords&oq=keywords&aqs=chrome..69i57j0i433i512j46i131i199
i433i465i512j0i512l3j69i60l2.3079j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Acesso em: 21 dez. 2021. 
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Com o advento da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas, em 1992, ilustrou-se, como objetivo, “a estabilização das concentrações 

de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência 

antrópica perigosa no sistema climático” (artigo 2º). Para tanto, as partes traçaram 

como premissas, a responsabilidade comum, porém diferenciada dos países, a 

métrica da precaução para adoção das políticas e medidas adotadas para enfrentar 

a mudança do clima, a integração das políticas aos programas nacionais de 

desenvolvimento e a cooperação para promoção de um sistema econômico 

internacional, sem que as medidas unilaterais constituam meio de discriminação 

arbitrária ou injustificável ou restrição velada ao comércio internacional (artigo 3º). 

A Convenção divide, por um lado, países do Anexo I (países desenvolvidos e 

demais partes), que se comprometeram, originalmente, a adotar políticas nacionais 

e medidas correspondentes para mitigar a mudança do clima, limitando suas 

emissões antrópicas de gases de efeito estufa e protegendo e aumentando seus 

sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa, e a apresentar, dentro de seis 

meses da entrada em vigor para si da Convenção, e periodicamente a partir de 

então, informações pormenorizadas sobre as políticas e medidas adotadas. 

Por outro lado, os países do Anexo II (países em processo de transição para 

uma economia de mercado), comprometeram-se a prover recursos financeiros novos 

e adicionais para cobrir integralmente os custos incorridos por Partes países em 

desenvolvimento no cumprimento de suas obrigações e para cobrir a transferência 

de tecnologias, de que necessitam as Partes países desenvolvimento. 

Isso não quer dizer que os países em desenvolvimento não estivessem 

incluídos como partes da Convenção. Em verdade, baseando-se no princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas, em decorrência da dívida histórica, 

estes eram considerados emissores, per capita, de baixa parcela de emissões 

globais. Mesmo assim, a Convenção, apesar de lhes conferir, originalmente, 

vulnerabilidade e um papel passivo de receptores de recursos e de novas 

tecnologias, afirmou que as medidas para enfrentamento das mudanças do clima 

devem ser coordenadas, de forma integrada entre todas as partes. 

Após a adoção da Convenção, o INC/FCC (“Comitê Intergovernamental de 

Negociação para uma Estrutura Convenção sobre Mudança do Clima”) - criado após 

a 45ª Sessão da Assembleia Geral da ONU em 1990, para a preparação da 

Convenção-Quadro – reuniram-se para tratar de temas que não haviam sido 



51

regulamentados no texto originário da Convenção, tais como: questões relacionadas 

com compromissos individuais; questões relacionadas com as disposições 

financeiras e como o mecanismo para apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento 

países; questões processuais e jurídicas; e questões institucionais. Foi durante a 

décima reunião do Comitê (INC-10), que Trinindad e Tobago – como representante 

da AOSIS (Aliança dos Pequenos Países Insulares - submeteu um protocolo ao 

secretariado, que propunha a redução das emissões de gases de efeito estufa em, 

ao menos, 20% em comparação ao emitido no ano de 2005104. 

Em que pese a apresentação da evolução histórica das COPs no item anterior, 

vale explicitar, agora, os principais debates ocorridos nas Conferências que 

ensejaram a formulação da Protocolo de Quioto e, posteriormente, do Acordo de 

Paris. 

Durante a 1ª Conferência das Partes, na Alemanha, discutiu-se a necessidade 

de as partes assumirem a responsabilidade pela implementação efetiva da 

Convenção. Os Estados da AOSIS propuseram a elaboração e a aprovação de 

projeto de protocolo105, destacando serem os principais interessados na solução do 

impasse, diante do risco de serem atingidos, em seus territórios, pelas mudanças 

climáticas. Após dias de debates, nos quais ficaram evidenciadas opiniões 

antagônicas sobre a estruturação de um protocolo vinculante, restou acordado que:

A Conferência das Partes, em sua primeira sessão, tendo considerado o 
Artigo 4, parágrafo 2(a) e (b) e tendo concluído que eles não são 
adequados, concorda em implementar um plano que lhe permita tomar as 
medidas apropriadas para o período após o ano 2000, em particular o 
fortalecimento dos compromissos das Partes do Anexo I estabelecidos no 
Artigo 4, parágrafo 2(a) e (b), através da adoção de um protocolo ou outro 
instrumento.106.

104 ISSD. A Summary Report on the First Conference of the Parties to the Framework Convention on 
Climate Change, 10 abr. 1995. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-
content/uploads/sites/36/2014/08/cop-1_ingles.pdf. Acesso em: 04 nov. 2021.

105 Em suma, as principais características do protocolo eram: um compromisso adicional de que os 
países desenvolvidos reduzissem as emissões de CO2 em 2005 para 20% abaixo dos níveis de 
1990; não compromissos adicionais para países em desenvolvimento; uma abrangente abordagem 
de outros gases de efeito estufa de forma faseada; e um mecanismo de coordenação para a 
cooperação econômica, medidas administrativas e outras medidas de implementação (id., 1995) 
(tradução livre). 

106 “La Conferencia de las Partes, en su primer período de sesiones, habiendo examinado los incisos 
a) y b) del párrafo 2 del artículo 4 y habiendo llegado a la conclusión de que no son adecuados, 
acuerda poner en ejecución un plan que le permita tomar medidas apropiadas para el período 
posterior al año 2000, en particular el reforzamiento de los compromisos de las Partes del anexo I 
enunciados en los incisos a) y b) del párrafo 2 del artículo 4, mediante la adopción de un protocolo u 
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Na COP-1, discutiu-se, ainda, a regulamentação da Implementação Conjunta. 

Contando com a oposição da delegação brasileira, que afirmou, na oportunidade, 

que não queria trocar “smoke for trees”, foi decidido, ao final, que o órgão subsidiário 

de assessoramento científico e tecnológico estabelecerá um marco para 

apresentação dos informes sobre os possíveis benefícios mundiais e das 

consequências econômicas, sociais e ambientais, em âmbito nacional, sobre a 

implementação conjunta, conforme decisão FCCC/CP/1995/7/Add.1 de 2 de junho 

de 1995107. 

No período compreendido entre a COP-1 e a COP-2, notabilizaram-se os 

trabalhos do grupo “ad hoc” denominado “Mandato de Berlim”, nos quais, países 

desenvolvidos e em desenvolvimento apresentaram ideias para a celebração do 

futuro protocolo vinculativo.  Merece destaque a proposta apresentada pela 

Alemanha, na qual, considerou-se a estruturação, no futuro protocolo, de um 

cronograma contendo duas etapas, cada qual com metas específicas de redução de 

gases de efeito estufa, para os países signatários. Nesse período, outros comitês 

específicos foram criados para tratar de temas relevantes: o SBSTA (“Subsidiary 

Body for Scientific and Technological Advice”), o SBI (“Subsidiary Body for 

Implementation”) e Ad Hoc Group on Article 13 (AG-13). 

Durante a 2ª Conferência das Partes, os debates deram-se em torno das 

conclusões alcançadas pelo IPCC, por meio de seu 2º Relatório (Second 

Assessment Report – “SAR”). Ao final da COP, com a apresentação da Declaração 

de Genebra, o relatório foi endossado, destacando-se, nele, a constatação de que o 

aumento nas concentrações de GEE iria interferir no sistema climático, apelando-se 

a objetivos juridicamente vinculativos e a reduções significativas em emissões:

Recomendamos que tais negociações levem em conta os possíveis 
elementos compilados pelo IPCC, e que a convenção-quadro sobre 
mudança do clima seja elaborada de forma a obter o apoio do maior número 
possível de países, permitindo ao mesmo tempo a tomada de ações 
oportunas. Reafirmamos nosso desejo de que este acordo contenha 
compromissos autênticos da comunidade internacional. Sublinhamos que, 

otro instrumento jurídico” (tradução livre). Conforme Conclusão das Questões Pendentes e a Adoção 
de Decisões expressa na FCCC/CP/1995/L.14 de 7 de abril de 1995.  (anexo 11). 

107 Disponível em: https://unfccc.int/cop4/resource/docs/spanish/cop1/g9561658.pdf. Acesso em: 04 
nov. 2021.
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dada a natureza complexa e multifacetada do problema das alterações 
climáticas, são necessárias soluções novas e inovadoras, incluindo as 
necessidades especiais dos países em desenvolvimento108. 

Naquele momento, apesar de a maioria dos países endossarem a Declaração 

de Genebra e, consequentemente, o SAR, algumas partes discordaram sobre a 

necessidade, tipo e tempo de um protocolo. A Síria, por exemplo, ressaltava que 

novas pesquisas eram necessárias, assim como o Kwait, que apontava que o SAR 

não trazia dados satisfatórios e respostas às incertezas científicas. Na mesma linha, 

Venezuela advertiu que estavam colocando os combustíveis fósseis no banco do 

"réu" e que o mais adequado seria introduzir um imposto sobre o carbono. Por outro 

lado, os Estados Unidos apoiaram o desenvolvimento de um acordo vinculativo para 

redução das emissões, baseado nas conclusões alcançadas pelo SAR109. 

O Protocolo de Quioto foi adotado durante a 3ª Conferência das Partes, em 

1997. Não se trata de uma nova Convenção-Quadro, mas sim, de um acordo 

subsidiário que mantém uma ligação lógica com a Convenção110. Esta natureza 

subsidiária resta evidenciada já a partir do Preâmbulo do Protocolo, o qual destaca 

que as partes convieram, “procurando atingir o objetivo final da Convenção”, 

“lembrando as disposições da Convenção”.

De acordo com o artigo 3º, as partes descritas no Anexo 1, deverão, individual 

ou conjuntamente, assegurar que suas emissões antrópicas agregadas, expressas 

em dióxido de carbono equivalente, dos gases de efeito estufa, não excedam suas 

quantidades atribuídas, calculadas em conformidade com seus compromissos 

quantificados de limitação e redução de emissões descritos no Anexo B, com vistas 

a reduzir suas emissões totais desses gases em, pelo menos, 5% abaixo dos níveis 

de 1990 no período de compromisso de 2008 a 2012.

108 “29. Recomendamos que tales negociaciones tengan en cuenta los posibles elementos compilados 
por el IPCC, y que el convenio marco sobre el cambio climático se prepare de modo que obtenga el 
apoyo del mayor número posible de países, permitiendo a la vez adoptar medidas oportunas. 
Reafirmamos nuestro deseo de que este convenio contenga autênticos compromisos de la 
comunidad internacional. Subrayamos que, dado el carácter complejo y multifacético del problema del 
cambio climático, se requieren soluciones nuevas e innovadoras, que incluyan las necessidades 
especiales de los países en desarrollo” (tradução livre). 
109 ISSD. A Summary Report on the First Conference of the Parties to the Framework Convention on 
Climate Change, 22 jul. 1996. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-
content/uploads/sites/36/2014/08/cop-2_ingles.pdf. Acesso em: 04 nov. 2021.

110 MAZZUOLI, op.cit., 2012, p. 197. 
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Caberia às partes – de acordo com o §9º do artigo 3º, estabelecer, para o 

futuro, novos compromissos a serem alcançados pelas partes incluídas no Anexo I, 

mediante emenda ao Anexo B do Protocolo. Aliás, até mesmo com relação à própria 

meta do primeiro período, o artigo 9º prevê que a COP reveja periodicamente o 

protocolo, “à luz das melhores informações e avaliações científicas disponíveis sobre 

a mudança do clima e seus impactos, bem como de informações técnicas, sociais e 

econômicas relevantes” (artigo 9º, §1º). 

Para facilitar o cumprimento de parte destas metas estabelecidas para as 
Partes do Anexo I, levando em consideração que o cumprimento destas 
metas exigiria consideráveis esforços econômicos, o Protocolo de Quioto 
criou três mecanismos de flexibilização: (i) Implementação Conjunta; (ii) 
Comércio de Emissões e o (iii) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo111. 

Prevista no artigo 6º, a Implementação Conjunta destina-se aos países do 

Anexo 1. Cada parte poderá transferir ou adquirir de outra parte, unidade de redução 

das emissões decorrentes de projetos implementados em seu território, que visem à 

redução das emissões antrópicas por fontes ou o aumento das remoções antrópicas 

por sumidouros de gases de efeito estufa. “Trata-se de iniciativa conjunta entre dois 

países desenvolvidos visando ao cumprimento de suas metas de maneira 

economicamente mais favorável112”. 

O Comércio de Emissões tem previsão no artigo 17 e contempla apenas as 

partes incluídas no Anexo I, que podem negociar, entre si, parte de suas permissões 

de emissões. “Assim, exemplificativamente, o Japão poderia adquirir da França uma 

cota de emissões, na hipótese de o Japão não ter cumprido a sua meta e a França 

tê-la superado113”. 

Por fim, tem-se o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), por meio do 

qual, nos termos do artigo 12, partes não incluídas no Anexo I podem comercializar 

suas reduções certificadas de emissões, com partes incluídas no Anexo I, 

permitindo-se, desta forma, que as primeiras atinjam o desenvolvimento sustentável 

e contribuam para o objetivo final da Convenção. 

111 SABBAG, B. K. O Protocolo de Quioto e seus Créditos de Carbono. 2ª ed. São Paulo: LTr, 
2009, p. 35.

112 Id., 2009, p. 35. 

113 Id., 2009, p. 35.
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O Protocolo de Quioto foi assinado e ratificado por 173 países. Contudo, sem a 

participação da China – que, apesar de signatária, não tem compromissos definidos, 

por não fazer parte do Anexo I – e com a saída dos Estados Unidos durante a COP-

6114, o referido acordo não engrenou (juntos, conforme dados da Global Carbon 

Atlas, os países representavam, em 2019, aproximadamente, 40% das emissões de 

GEEs no Mundo115).  

Nos anos que se sucederam à formulação do Protocolo de Quioto, a 

Conferência das Partes tentou, mediante novas adesões, alcançar a métrica de 

redução em 5% abaixo dos níveis de 1990. Com a superação da primeira etapa, em 

2012, os países, por ocasião da COP-18, em Doha, chegaram a estruturar o 

segundo período do protocolo, com início para janeiro de 2013 e término previsto 

para 2020. Desta vez, outros países responsáveis por um elevado percentual de 

emissão de gases de efeito estufa também decidiram ficar de fora, entre eles, é 

possível citar o Japão, a Nova Zelândia, o Canadá e a Rússia, além dos Estados 

Unidos e da China. 

O principal argumento dos países desenvolvidos, durante as Conferências das 

Partes, era o de que países em desenvolvimento – como os BRICS – passaram a 

ser responsáveis, nos anos que sucederam Quioto, por grande parte das emissões 

globais, razão pela qual não mais poderiam ficar de fora de um compromisso 

internacional vinculante.  

Com a alarmante apresentação do 5º Relatório do IPCC116, em 2014, e com a 

114 No entender do então presidente norte-americano, George W. Bush, o modelo do Protocolo de 
Quioto em estabelecer metas obrigatórias era uma “má-política”, conforme notícia veiculada pelo 
Estado de São Paulo, em 16 de outubro de 2007. Disponível em: 
https://www.estadao.com.br/noticias/geral,bush-classifica-protocolo-de-kyoto-como-ma-politica,65862. 
Acesso em: 04 nov. 2021.

115 Disponível em: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions. Acesso em: 04 nov. 2021.

116 De acordo com o 5º Relatório do IPCC: “The evidence for human influence on the climate system 
has grown since the IPCC Fourth Assessment Report (AR4). It is extremely likely that more than half 
of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the 
anthropogenic increase in GHG concentrations and other anthropogenic forcings together. The best 
estimate of the human-induced contribution to warming is similar to the observed warming over this 
period (...). Anthropogenic forcings have likely made a substantial contribution to surface temperature 
increases since the mid-20th century over every continental region except Antarctica. Anthropogenic 
influences have likely affected the global water cycle since 1960 and contributed to the retreat of 
glaciers since the 1960s and to the increased surface melting of the Greenland ice +sheet since 1993. 
Anthropogenic influences have very likely contributed to Arctic sea-ice loss since 1979 and have very 
likely made a substantial contribution to increases in global upper ocean heat content (0–700 m) and 
to global mean sea level rise observed since the 1970s”. Disponível em: 
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demonstração numérica do crescimento das emissões dos gases de efeito estufa 

nos anos que sucederam Quioto, a Conferência das Partes, então, passou a discutir 

novas metodologias que permitissem a formulação de um novo acordo internacional, 

que contemplasse não só os países desenvolvidos, como também, os países em 

desenvolvimento. Além disso, que permitissem a superação da métrica vinculante, 

com o advento de propostas voluntárias.

O anseio por um novo acordo internacional - destaca-se - ressalta a 

importância da governança na formulação de compromissos climáticos. Não fosse o 

papel desempenhado pelos sujeitos e demais atores de direito internacional ao 

longo das Conferências das Partes, a sociedade não alcançaria uma nova métrica 

nos anos seguintes. A superação do Protocolo de Quioto, nesse sentido, não pode 

ser entendida como um fracasso das relações diplomáticas, mas sim, decorrência de 

outras questões assim sintetizadas:

O MDL nos moldes do já moribundo Protocolo de Kyoto é muito criticado 
pela ausência de controle quanto aos seus resultados e se os requisitos do 
artigo 12, §5º, do Protocolo são efetivamente atendidos. Também é criticado 
por se tratar, segundo alguns, de uma alternativa aos países desenvolvidos 
para se eximirem de suas responsabilidades históricas e morais atinentes 
às mudanças climáticas. Outros dizem que o problema do MDL é a 
ausência de regras claras em relação a quanto de esforço para mitigação 
de emissões de GEE os países desenvolvidos poderiam adotar por meio do 
MDL. Já os países desenvolvidos sempre criticaram o fato de não poderem 
fazer uso entre si do MDL, além do fato de os países em desenvolvimento 
não se encontrarem obrigados a atingir metas de reduções de emissões, 
nos termos do Protocolo. Os Estados mais ricos do planeta não aceitam o 
fato de países como China, India, Brasil, África do Sul, Indonésia, Coreia do 
Sul, México, entre outros, não se encontrarem obrigados por qualquer 
compromisso para a redução de emissão de GEE117. 

Em 2014, durante a realização da COP-20, as relações de governança em 

torno da formulação de um novo acordo conduziram os países na formulação do 

então denominado “Chamado de Lima para a Ação Climática” ou “Rascunho Zero”. 

Considerado a base do – ainda - futuro Acordo de Paris, apresentou à sociedade 

internacional a técnica bottom-up118 do INDC (Intended nationally determined 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf. Acesso em: 04 nov. 
2021.

117 GUIMARÃES, R. E. M. WALDIMAN, R. L. O Acordo de Paris e seu Mecanismo de 
Desenvolvimento Sustentável como um Instrumento para se Alcançar os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, ano 22, n. 86, p. 523, 
abr./jun. 2017.
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contributions), que superava uma das principais dificuldades vislumbradas para a 

implementação do Protocolo de Quioto: o modelo top-down para estipulação de 

obrigações internacionais:

Tida como a área-chave do Acordo de Paris, a mitigação é inicialmente 
estruturada nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (CND) 
apresentadas pelos Estados signatários: por cada país e submetidas à 
UNFCCC com o objetivo de reduzirem suas emissões de GEE. Elas serão 
flexíveis e se encontrarão averbadas em um registro público (artigo 4º, §12). 
Os Estados poderão escolher o seu nível de ambição, o qual deverá ser 
atualizado a cada cinco anos e com a obrigação de não regressão, ou seja, 
não pode o Estado diminuir a sua ambição de redução de emissão de 
poluentes119. 

O Acordo de Paris foi celebrado em 2015, por ocasião da 21ª Conferência das 

Partes. Sua redação é resultado de intensos debates iniciados em Durban, na África 

do Sul, em 2011. Naquela oportunidade, os países celebraram a segunda fase do 

Protocolo de Quioto, além de estipular um roteiro para um novo acordo global. A   

Plataforma de Durban foi estruturada com o objetivo de manter o aumento da 

temperatura abaixo de dois graus Celsius através da redução de emissões de gases 

do efeito estufa nas próximas décadas, conforme decisão 1/CP.17. 

Conforme previsão contida já no preâmbulo, o Acordo de Paris rege-se pelos 

princípios da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, 

em especial, pelos princípios da equidade e das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas. Além disso, visa assegurar a integridade de todos os ecossistemas, 

destacando, neste ponto, a expressão reconhecida por algumas culturas como “Mãe 

Terra”, e a importância do que veio a se convencionar de "justiça climática120". 

Assim como ocorreu em 1997, por força do Protocolo de Quioto, o Acordo de 

Paris não substituiu a Convenção-Quadro de 1992. Foi, porém, um documento 

adicional, firmado para reforçar a sua implementação, traçando, como métrica, a 

manutenção do aumento da temperatura média global bem abaixo de 2ºC em 

relação aos níveis pré-industriais, convidando os países a envidar esforços para 

118 REI, F.; CUNHA, K. O Brasil e o regime internacional das mudanças climáticas. In.: O futuro do 
regime internacional das mudanças climáticas: aspectos jurídicos e institucionais. Santos: 
Edita Livros, 2015. p. 22.

119 Id., 2017, p. 526. 

120 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9073.htm. 
Acesso em: 04 nov. 2021.



58

limitar esse aumento a 1,5ºC. Além disso, conforme seu artigo 2º, objetiva “aumentar 

a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança do clima e 

promover a resiliência à mudança do clima e um desenvolvimento de baixa emissão 

de gases de efeito estufa, de uma maneira que não ameace a produção de 

alimentos121” e, ainda, “Tornar os fluxos financeiros compatíveis com uma trajetória 

rumo a um desenvolvimento de baixa emissão de gases de efeito estufa e resiliente 

à mudança do clima122”. 

Diferentemente, contudo, do Protocolo de Quioto, o novo acordo prevê que as 

partes indiquem suas contribuições nacionalmente determinadas com vistas a uma 

resposta global em face da mudança do clima, convidando, nos termos de seu artigo 

3º, os países a comunicarem “esforços ambiciosos123”, que deverão representar “uma 

progressão ao longo do tempo, reconhecendo a necessidade de apoiar as Partes 

países em desenvolvimento na implementação efetiva deste Acordo124”. 

Nesse, as “Partes” são os signatários do Acordo e não mais divididas em 

anexos, como ocorreu em 1997. Isso não quer dizer, porém, que a dívida histórica 

foi perdoada pelos países em desenvolvimento. Em diversas oportunidades, como 

no artigo 4º, o tratado destaca as responsabilidades comuns, porém diferenciadas: 

“As Partes países desenvolvidos deverão continuar a assumir a dianteira, adotando 

metas de redução de emissões absolutas para o conjunto da economia125”, por outro 

lado, “As Partes países em desenvolvimento deverão continuar a fortalecer seus 

esforços de mitigação, e são encorajadas a progressivamente transitar para metas 

de redução ou de limitação de emissões para o conjunto da economia126”. 

A comunicação das “Intended Nationally Determined Contributions” (iNDCs)127 

pelos países signatários feita à Conferência das Partes deve ser acompanhada de 

121 BRASIL. Decreto 9.073. Brasília. 2017. 

122 Id,. 2017.
 
123 Id., 2017.

124 Id., 2017.

125 Id., 2017.

126 Id., 2017.

127 O termo começou a ser utilizado, no regime internacional de mudanças climáticas, a partir da 
decisão 1/CP. 19, por meio da qual, a Conferência das Partes convidou as Partes a preparar suas 
intenções, no sentido de se alcançar os objetivos traçados na Convenção-Quadro. 
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todas as informações necessárias para fins de clareza, transparência e 

compreensão, de acordo com a decisão 1/CP.21. Além disso, cada parte deverá 

comunicar uma nova iNDC a cada cinco anos, podendo, a qualquer tempo, ajustar a 

sua contribuição vigente com vistas a aumentar o seu nível de ambição. A partir do 

momento em que a iNDC é inscrita em um registro público mantido pelo 

Secretariado, a intenção se torna compromisso, passando a ser chamada de 

“Nationally Determined Contributions” (NDC). 

1.2. NDC Brasileiro e o Compromisso de Reflorestamento

O Brasil apresentou sua iNDC ao Secretariado do Acordo de Paris, em 

dezembro de 2016, comprometendo-se a reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, até 2025 e, adicionalmente, a reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, até 2030. 

Os mecanismos de implementação destacados no iNDC foram: a) aumento da 

participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para 

aproximadamente 18% até 2030; b) no setor florestal, fortalecer o cumprimento do 

Código Florestal e de políticas e medidas com vistas a alcançar, na Amazônia 

brasileira, o desmatamento ilegal zero até 2030 e a compensação das emissões de 

gases de efeito de estufa provenientes da supressão legal da vegetação até 2030, 

além de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030 e 

ampliar a escala de sistemas de manejo sustentável de florestas nativas, por meio 

de sistemas de georeferenciamento e rastreabilidade aplicáveis ao manejo de 

florestas nativas; e c) no setor de energia, alcançar uma participação estimada de 

45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030128.

De acordo com dados publicados129, pela Empresa de Pesquisa Energética, 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia, em 2019, a produção de energia 

primária renovável está em 41%, sendo que os produtos decorrentes da cana-de-

açúcar – mencionados expressamente na iNDC – correspondem a 16,2% da 

produção brasileira. Ao referir-se à oferta interna, o estudo aponta que 46,2% da 

128 iNDC anexo 12. 

129 Empresa de Pesquisa Energética. Balanço Energético Nacional 2020 (Ano base 2019). Rio de 
Janeiro : EPE, 2020. 
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energia brasileira decorre de fontes renováveis, sendo 18% decorrentes de 

derivados da cana-de-açúcar130. Em 2005, as fontes provenientes de produtos da 

cana-de-açúcar representavam 13,8% da matriz energética, ao passo que outras 

fontes primárias renováveis eram apenas 2,9%131. 

Além disso, quanto à emissão de gases de efeito estufa, de acordo com o 

Relatório-Síntese do Observatório do Clima132, em 2005, o país emitiu 3 bilhões de 

toneladas brutas de gases de efeito estufa, medidas em gás carbônico equivalente 

(CO2). Em 2019, esse valor ficou em 2,17 bilhões de toneladas brutas de gases de 

efeito estufa, ou seja, uma redução total de, aproximadamente, 27%133.

Apesar do aparente otimismo com relação ao alcance das metas quanto à 

participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira e de uma 

participação estimada em 45% de energias renováveis na composição da matriz 

energética, com relação às florestas, os dados estatísticos caminham em direção 

oposta. De acordo com dados publicados pelo Ministério do Meio Ambiente134, em 

2008, o Brasil possuía área florestal de 524 milhões, dividida em todos os biomas e 

Estados. Considerando o referido valor como métrica para cálculo dos 12 milhões 

compromissados, o país deveria chegar, até 2025, com área de 536 milhões de 

hectares restaurados.

Ocorre, contudo, que, de acordo com os dados publicados pelo Serviço 

Florestal Brasileiro em 2019135, a área florestal total é, atualmente, de 497.962.509 

130 Interessante notar o aumento da participação da energia eólica nos últimos anos, partindo de um 
patamar de 0,1% em 2010 para alcançar um patamar de 1,6 da oferta interna de energia no Brasil. 

131 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (Brasil). Balanço Energético Nacional 2006 (Ano base 
2005). Brasília: MME, 2006.

132 Disponível em: https://seeg-
br.s3.amazonaws.com/Documentos%20Analiticos/SEEG_8/SEEG8_DOC_ANALITICO_SINTESE_19
90-2019.pdf. Acesso em: 04 nov. 2021. 

133 Vale ressaltar advertência do relatório de 2018, por meio do qual, em que pese o quadro sugerir 
números positivos, há de se destacar “que o país ainda não incorporou a redução de emissões à sua 
economia de maneira consistente. Embora, como será visto abaixo, o SEEG mostre que o país em 
2018 ainda estava dentro do limite de emissões brutas compatível com o cumprimento da meta 
agregada de redução de emissões fixada pela PNMC (isso se deu sobretudo devido a um ajuste 
metodológico no SEEG que reduziu as emissões por desmatamento na Mata Atlântica), a explosão 
do desmatamento na Amazônia e no Cerrado em 2019 desviou o país da meta. Disponível em: 
https://seeg-
br.s3.amazonaws.com/Documentos%20Analiticos/SEEG_7/SEEG7_DDC_Analitico_1990-2018.pdf. 
Acesso em: 04 nov. 2021.

134 BRASIL. Florestas do Brasil em resumo. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2010. 
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hectares. Em outras palavras, houve uma redução de, aproximadamente, 5%, se 

comparado com a área calculada no ano de 2008. 

Em 09 de dezembro de 2020, o país apresentou comunicação ao Comitê do 

Acordo de Paris, reafirmando seu compromisso em reduzir a emissão de gases de 

efeito estufa em 37%, até 2025, em comparação com 2005, e em 43%, até 2030, em 

comparação com 2005. Colocando-se como um “país em desenvolvimento”, com 

“industrialização tardia”, informou considerar alcançar a neutralidade de carbono no 

ano 2060136137. Naquela mesma oportunidade, condicionou maior ambição em suas 

metas à concessão, pelos países desenvolvidos, de 10 bilhões de dólares por ano. 

Para o WWF Brasil, tratou-se de um verdadeiro retrocesso. Em sua visão, além 

de difusa e confusa, há a possibilidade de redução da meta de mitigação, dado que 

o documento não mostra os números absolutos sobre os quais se baseia:

A referência das emissões do ano base, 2005, era de 2,1 GtCO2e na 
primeira NDC e passa para 2,8 GtCO2e por causa de um aprimoramento 
metodológico. Ou seja, as metas absolutas que antes representavam níveis 
de emissões líquidas de 1,3 GtCO2e em 2025 e 1,2 GtCO2e em 2030 
passam para 1,8 GtCO2e em 2025 e 1,6 GtCO2e em 2030. Isso quer dizer 
que a NDC do Brasil está compatível apenas com um limite de temperatura 
bem acima dos 2°C dos níveis pré-industriais, lembrando que o Acordo de 
Paris definiu em manter a temperatura bem abaixo de 2˚C, com vistas a 
1,5˚C138.

Em 31 de outubro de 2021, o governo brasileiro apresentou Carta de 

Submissão informando que o país antecipou sua meta de neutralidade para o ano 

2050, sem, contudo, indicar maiores detalhes de como esse objetivo será 

alcançado139. Em discurso durante a COP-26140, o ministro do Meio Ambiente 

135 BRASIL. Mapas das Florestas do Brasil. Serviço Florestal Brasileiro. Brasília, 2019. 

136 Disponível em: 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Brazil%20First/Brazil%20First%20NDC
%20(Updated%20submission).pdf. Acesso em: 21 dez. 2021. 

137 Importante lembrar que, na ocasião, o consórcio The Climate Action Tracker - que é uma análise 
científica independente que rastreia a ação climática dos governos e a mede em relação ao objetivo 
do Acordo de Paris -  rebaixou de “insuficientes” para “muito insuficientes” as ações do governo 
brasileiro anunciadas para o NDC. Disponível em: https://climateactiontracker.org/countries/brazil. 
Acesso em: 21. Dez. 2021. 

138 Disponível em: https://www.wwf.org.br/?77489/Nova-NDC-Brasileira-reduz-ambicao-climatica-do-
pais-contra-o-espirito-do-Acordo-de-Paris. Acessado em: 21 dez. 2021. 

139 Disponível em: 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Brazil%20First/2021%20-
%20Carta%20MRE.pdf. Acesso em: 21 dez. 2021.
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assegurou que o país vai zerar o desmatamento ilegal até 2030. O intento, contudo, 

ainda não faz parte dos registros constantes no portal do NDC Registry141.

Apesar do discurso traçar um objetivo audacioso para o país, seu alcance 

dependerá da implementação de medidas concretas. A ação contra o desmatamento 

ilegal pressupõe, a curto prazo, monitoramento para controle de dados e 

fiscalização. Por certo, em 2021, foi aberto concurso para provimento de cargos nos 

órgãos executórios federais (568 vagas para o IBAMA e 171 vagas para o ICM-Bio), 

porém, quase que concomitantemente, noticiou-se142 o “apagão” de monitoramento 

do INPE no Cerrado, com o fim do convênio com o Banco Mundial, o que afeta a 

credibilidade não só do discurso, como também da meta e do próprio país diante da 

sociedade internacional. 

140 Para acesso ao discurso integral: https://www.youtube.com/watch?v=6RPsqOnpnH8. Acesso em: 
21 dez. 2021. 

141 Disponível em: https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx. Acesso em: 21 dez. 
2021. 

142 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/01/11/wwf-e-instituto-
cerrados-alertam-sobre-impactos-do-apagao-de-dados-no-monitoramento-da-area-que-e-o-2o-maior-
bioma-pelo-inpe.ghtml. Acesso em: 31 jan. 2022. 
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2. Regime Jurídico Brasileiro de Proteção às Florestas  

2.1. Legislação Brasileira sobre Florestas

2.1.1 Breve Digressão Histórica da Legislação Florestal Brasileira

2.1.1.1 O Código Florestal de 1934

O primeiro Código Florestal brasileiro foi publicado em 23 de janeiro de 1934, 

durante o Governo Getúlio Vargas, em um período de intenso intervencionismo 

estatal nos setores econômicos. Como lembra Norma Sueli Padilha,143 nesse período 

a “preocupação se centrava mais na titularidade da exploração de alguns recursos 

ambientais do que propriamente na proteção, denotando uma visão simplista e 

superficial”. Trata-se do Dec. nº 23.793/1934.

A tônica utilitarista daquele instrumento normativo restava evidenciada logo em 

seu artigo 1º144, por meio do qual as florestas existentes em território nacional eram 

apontadas como uma limitação ao direito de propriedade. De acordo com a redação 

original daquele Decreto:

Artigo 1º As florestas existentes no territorio nacional, consideradas em 
conjuncto, constituem bem de interesse commum a todos os habitantes, do 
paiz, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que as leis 
em geral, e especialmente este codigo, estabelecem.

As florestas eram classificadas em quatro espécies: a) protetoras; b) 

remanescentes; c) modelo; e d) de rendimento. 

As florestas protetoras recebiam esse nome em razão de sua localização: 

próximas aos corpos d’água, às dunas ou às fronteiras, no interior de sítios com 

beleza a ser conservada ou que abrigassem espécimes raros da fauna indígena. 

Estas se aproximam do que hoje se convencionou chamar de áreas de preservação 

permanente ou de algumas espécies de unidades de conservação de proteção 

integral. 

143 PADILHA, N. S. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010. p. 102.

144 BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Approva o Código Florestal que com este 
baixa. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1934.
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As florestas remanescentes eram aquelas que formavam parques nacionais, 

estaduais ou municipais, que permitissem o surgimento ou o cultivo de espécimes 

preciosos, ou que o Poder Público quisesse reservar para criar pequenos parques 

ou bosques de uso público. Assemelham-se, atualmente, a algumas espécies de 

unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável. 

As florestas modelo eram as artificiais, constituídas apenas por uma, ou por 

limitado número de essências florestais, indígenas e exóticas, “cuja disseminação 

convenha fazer-se na região”. Atualmente, a referida espécie não se assemelha a 

nenhum espaço territorial especialmente protegido. 

Por fim, o decreto tratava das florestas de rendimento, que, em verdade, eram 

as demais não compreendidas nas hipóteses anteriores. 

As florestas protetoras e as remanescentes deveriam ser mantidas de forma 

perpétua e não podiam ser alienadas, salvo se o adquirente se obrigasse a mantê-

las, por si ou pelos seus herdeiros e sucessores. 

Os parques nacionais, estaduais e municipais gozavam de especial proteção, 

já que eram considerados monumentos públicos naturais, que perpetuavam, em 

suas composições florísticas primitivas, trechos do país, sendo, portanto, proibido o 

exercício, naquelas áreas, de qualquer espécie de atividade contra a flora e contra a 

fauna. 

Quando as florestas existentes no interior das propriedades privadas eram 

apontadas por Decreto do Governo Federal, no todo ou em parte, como “protetoras”, 

passavam a sofrer as limitações indicadas no Código, cabendo ao proprietário a 

indenização pelas perdas e danos comprovados. Além disso, caso o proprietário 

fizesse o reflorestamento da área, tinha direito a receber as compensações 

autorizadas pelas leis vigentes. 

Atualmente, as áreas de preservação permanente localizadas no interior de 

uma propriedade rural não geram direito à indenização, por não se tratar de uma 

desapropriação, mas de uma mera limitação ao direito de propriedade. 

Outra situação que gerava o direito do proprietário a receber indenização era a 

decretação de imunidade ao corte conferida a alguma árvore localizada no interior 

de uma propriedade privada. 

Quanto às árvores antigas, raras ou de beleza cênica, localizadas em áreas 

urbanas, que estivessem convenientemente tratadas, deveria haver “razoavel 

reducção dos impostos que sobre elles recahirem” (artigo 18145). 
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Ao estipular o regime de exploração das florestas, o artigo 22146 do Código 

previa que os proprietários estavam proibidos de: 

a) deitar fogo em campos, ou vegetações, de cobertura das terras, como 
processo de preparação das mesmas para a lavoura, ou de formação de 
campos artificiaes, sem licença da autoridade florestal do lugar, e 
observancia das cautelas necessarias, especialmente quanto a aceiros, 
aleiramentos e aviso aos confinantes;
b) derrubar, nas regiões de vegetação escassa, para transformar em lenha, 
ou carvão, mattas ainda existentes ás margens dos cursos dagua, lagos e 
estradas de qualquer natureza entregues á serventia publica;
c) fazer a colheita da seiva de que se obtem a borracha, a balata, a guta-
percha, o chicle e outros productos semelhantes, ou a exploração de 
plantas taniferas ou fibrosas, por processos que compromettem a vida ou o 
desenvolvimento natural das arvores respectivas;
d) preparar carvão ou acender fogos, dentro das mattas, sem as 
precauções necessarias para evitar incendio;
e) aproveitar como lenha ou para o fabrico de carvão vegetal essencias 
consideradas de grande valor economico para outras applicações mais 
uteis, ou que, por sua raridade actual, estejam ameaçadas de extincção;
f) abater arvores em que se hospedarem exemplares da flora epifita ou 
colmeias de abelhas silvestres inocuas, salvo pelo interesse, plenamente 
comprovado do estudo scientifico ou de melhor aproveitamento de taes 
exemplares;
g) cortar arvores em florestas protectoras ou remanescentes (excluidos os 
parques), mesmo em formação, sem licença previa da autoridade florestal 
competente, observados os dispositivos applicaveis deste codigo, ou 
contrariando as determinações da mesma autoridade;
h) devastar a vegetação das encostas de morros que sirvam de moldura e 
sitios e paisagens pitorescas dos centros urbanos e seus arredores ou as 
mattas, mesmo em formação, plantadas por conta da administração publica, 
no caso do artigo 13, § 2º, ou que, por sua situação, estejam evidentemente 
compreendidas em qualquer das hypotheses previstas nas letras a a g, do 
artigo 4º.

O regime da reserva legal tem início nesse período. De acordo com o artigo 23, 

os proprietários de áreas cobertas com vegetação nativa não podiam derrubar mais 

de três quartas partes da vegetação existente, salvo nas seguintes situações: i. 

florestas plantadas pelo proprietário, sem que tenha recebido a indenização por 

parte do Poder Público; ii. as áreas de exploração limitada autorizadas pelo 

Ministério da Agricultura; iii. o aproveitamento das árvores mortas, ou secas, das 

florestas protetoras ou remanescentes; e iv. pequenas propriedades isoladas.

A autorização e a licença para corte já existiam naquele regime jurídico. Para 

suprimir floresta era necessário ingressar com requerimento, com antecedência 

145 BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Approva o Código Florestal que com este 
baixa. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1934.

146 BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Approva o Código Florestal que com este 
baixa. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1934.
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mínima de 30 dias. Para explorar a lenha em áreas próximas de rios e lagos ou de 

estradas de ferro, não se podia iniciar o corte de madeiras sem licença da 

autoridade florestal. Porém, naquele período, havia a concessão da licença tácita, 

caso o órgão não respondesse ao pedido, no prazo de 30 dias, algo que não 

encontraria mais respaldo no ordenamento atual. 

As atuais faixas non aedificandi nas margens das estradas de rodagem já 

encontravam respaldo no artigo 32 daquele Código, que demandava a manutenção 

das árvores em uma faixa de 20 metros ao longo das estradas. 

Sobre as florestas públicas, o Código autorizava sua exploração quando 

consideradas de rendimento, mediante concorrência pública.

2.1.1.2 O Código Florestal de 1965

Em 15 de setembro de 1965, foi publicada a Lei nº 4.771/1965, que revogou 

expressamente o Dec. nº 23.793/1934 e instituiu um novo Código Florestal 

brasileiro. Nele, o regime das áreas de preservação permanente, das áreas de 

reserva legal e das pequenas propriedades foi expressamente descrito e mantém-se 

até a atualidade, garantindo avanço na proteção sobre as florestas. 

Por meio dessa Lei, as áreas de preservação permanente foram conceituadas 

como áreas protegidas cobertas “ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas” (art. 1º, §2º)147. 

Em seu artigo 2º148, o então Código Florestal apontava as seguintes espécies 

de APPs: faixas marginais ao longo dos rios e cursos d´água; ao redor de lagoas, 

lagos ou reservatórios d´água naturais ou artificiais; ao redor de nascentes; no topo 

de morro, montes, montanhas e serras; nas encostas ou parte destas; nas restingas; 

nas bordas dos tabuleiros ou chapadas; e áreas com altitude superior a 1.800 

metros, nos campos naturais ou artificiais. 

147 BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. Brasília: Poder 
Legislativo, 1965.

148 BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. Brasília: Poder 
Legislativo, 1965.



67

Além disso, nos termos do artigo 3º149, eram consideradas, ainda, de 

preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as 

florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: a atenuar a erosão das 

terras; a fixar as dunas; a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; a 

proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; a asilar 

exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; a manter o ambiente 

necessário à vida das populações silvícolas; a assegurar condições de bem-estar 

público.

As áreas de reserva legal eram aquelas localizadas no interior de uma 

propriedade ou posse rural, sem possibilidade de se computar as áreas de 

preservação permanente necessárias “ao uso sustentável dos recursos naturais, à 

conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 

biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas” (art. 1º, §2º, III150). 

À época, as áreas de reserva legal deveriam ser averbadas à margem da 

inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, vedando-se, a 

partir de então, alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer 

título, de desmembramento ou de retificação da área (artigo 16, §8º151). 

O tamanho das áreas de reserva legal sofreu alteração ao longo dos anos. 

Inicialmente, o artigo 16 da Lei 4.771/65 permitia a exploração das florestas de 

domínio privado, respeitando-se o limite de 20% da área de cada imóvel com 

cobertura arbórea; a Lei Federal nº. 7.803/89 acrescentou o §2° ao mencionado 

artigo 16, estabelecendo o mínimo 20% “de cada propriedade”; e, com o advento a 

MP 2.166/67, o artigo 16 passou a prever: 

Art. 16.  As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as 
situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não 
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, 
são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de 
reserva legal, no mínimo:
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta 
localizada na Amazônia Legal; 
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado 
localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na 

149 BRASIL. Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965. Poder Executivo, Brasília, 1965.

150 BRASIL. Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965. Poder Executivo, Brasília, 1965.

151 BRASIL. Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965. Poder Executivo, Brasília, 1965.
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propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área, 
desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos 
termos do § 7o deste artigo;  
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou 
outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e 
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais 
localizada em qualquer região do País152.

A referida norma, ao longo da sua vigência, passou por severas alterações. Foi 

alterada em 1966, pela Lei nº 5.106, em 1972, pela Lei nº 5.868, em 1986, pela Lei 

nº 7.511, em 1989, pelas Leis nos 7.803 e 7.875, em 1993, pela Lei nº 8.629, em 

2000, pela Lei nº 9.985, em 2001, por meio da MP nº 2.166 e, em 2006, pela Lei nº 

11.284.

Para o Relator do Projeto de Lei 1.876/99, o Deputado Federal Aldo Rebelo, 

apesar de ser “uma boa lei”, o então Código Florestal deveria ser revogado, com a 

promulgação de um novo marco legal. Em suas palavras, “as absurdas alterações 

que sofreu em anos recentes, que o tornaram uma caricatura de si próprio, um 

arremedo de seu espírito original153”: 

A legislação põe na ilegalidade mais de 90% do universo de 5,2 milhões de 
propriedades rurais no País. Atividades inteiras viram-se, do dia para a 
noite, à margem da lei, submetidas às pressões e sanções dos órgãos 
ambientais e do Ministério Público. Homens do campo, cumpridores da lei, 
que nunca haviam frequentado os tribunais ou as delegacias de polícia, 
viram-se, de repente, arrastados em processos, acusações e delitos que 
não sabiam ter praticado. Houve casos de suicídio, de abandono das 
propriedades por aqueles que não suportaram a situação em que foram 
colhidos.

Em 25 de maio de 2012, o referido PL foi aprovado na Câmara dos Deputados 

e encaminhado à sanção presidencial, convertendo-se na Lei 12.651/12. 

2.1.1.3 O Código Florestal de 2012

2.1.1.3.1 Características e objetivos

152 BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. Brasília: Poder 
Legislativo, 1965.

153 REBELO, A.. Parecer do Relator Deputado Federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP) ao Projeto de Lei nº. 
1876/99 e apensados. Brasília: Câmara dos Deputados, 2010. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=777725&filename=SBT+1+
PL187699+%3D%3E+PL+1876/1999. Acesso em: 31 jan. 2022. 
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A Lei nº 12.651/2012 prevê normas gerais sobre a proteção da vegetação, 

áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração 

florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos 

florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos 

econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos (artigo 1º154).

Em cumprimento às regras de competência concorrente previstas no artigo 24, 

VI, da Constituição Federal, portanto, a legislação estadual, distrital e municipal deve 

respeitar tais regramentos, permitindo-se, a estes, apenas, a criação de normas 

suplementares específicas. 

Em consonância ao texto constitucional, mostra que as florestas existentes no 

território nacional e as demais formas de vegetação nativa 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.

Além disso, incorpora entendimento jurisprudencial há muito proferido pelo 

Superior Tribunal de Justiça155, por meio do qual as obrigações previstas na lei têm 

natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de 

transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

2.1.1.3.2 Regime de proteção das florestas e as mudanças climática

Publicado após a promulgação da Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas e na vigência do Protocolo de Quioto, o Código Florestal 

de 2012 apontou, em seu artigo 1º-A, parágrafo único, I, a integridade do sistema 

climático, como um dos princípios do novo marco legal. 

A relação entre florestas e clima tem sido objeto de estudos ao longo dos anos 

e por isso foi apontada dentre os princípios no novo código156. Para se ter uma ideia, 

154 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
Brasília: Poder Legislativo, 2012.

155 Súmula nº 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo 
admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

156 Em termos técnicos, a importância da floresta em pé, para o equilíbrio do efeito estufa decorre do 
clico do carbono no planeta. “Por meio da fotossíntese e da respiração, o carbono passa de sua fase 
inorgânica à fase orgânica e volta para a fase inorgânica, contemplando, assim, seu ciclo 
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de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, “as florestas e os ecossistemas 

naturais armazenam grandes quantidades de carbono, tanto na estrutura da 

vegetação quanto no solo157”. Por outro lado: 

O desmatamento e a degradação florestal são atividades que emitem gases 
causadores do efeito estufa (GEE), sobretudo gás carbônico (CO2), que 
causam a mudança do clima. De acordo com o Painel Intergovernamental 
sobre Mudança do Clima, o setor de Florestas e Outros Usos da Terra teve 
participação de 12% nas emissões globais no período de 2000 a 2009.

Além disso, ao tratar das queimadas, asseverou que a Política Nacional de 

Manejo e Controle dessa prática deverá prever instrumentos para análise dos seus 

impactos sobre as mudanças climáticas (art. 40, §1º), bem como, observar cenários 

de mudanças climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios 

florestais (art. 40, §2º).

2.1.1.3.3 Áreas de Preservação Permanente

De acordo com o artigo 3º, II, da Lei nº 12.651/2012158, o conceito de APP é: 

Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Com relação a esse conceito, importante destacar que a sua existência 

independe da cobertura vegetal. A área deve ser preservada em razão de suas 

funções ambientais especialmente relacionadas à preservação dos recursos 

biogeoquímico. Fotossíntese e respiração são processos de reciclagem do carbono e do oxigênio em 
várias formas químicas em todos os ecossistemas” (BRAGA, Benedito et al. Introdução à 
Engenharia Ambiental. 2ªed. São Paulo: Pearson, 2005, p. 28).

157 BRASIL. Florestas, Desmatamento e Mudança do Clima. Ministério do Meio Ambiente: 2016. 
Disponível em: http://redd.mma.gov.br/pt/o-que-e-
redd#:~:text=O%20desmatamento%20e%20a%20degrada%C3%A7%C3%A3o,causam%20a%20mu
dan%C3%A7a%20do%20clima. Acesso em: 31 jan. 2022. 

158 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
Brasília: Poder Legislativo, 2012.
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hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico, 

da proteção do solo e até para assegurar o nosso bem-estar.

O verbo preservar indica, ainda, que a área deve ser isolada, sem qualquer 

interferência humana (exceção feita apenas às hipóteses descritas na própria lei). 

Desse modo, as APPs, apesar de serem, indiretamente, essenciais para o exercício 

sustentável da atividade econômica, não devem ser incluídas, diretamente, no 

processo produtivo. 

Como se vê, as APPs não têm apenas a função de preservar a vegetação ou a 

biodiversidade, mas uma função ambiental muito mais abrangente, voltada, em 

última instância, a proteger espaços de relevante importância para a conservação da 

qualidade ambiental como a estabilidade geológica, a proteção do solo e assim 

assegurar o bem estar das populações humanas.159

A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social 

ou de baixo impacto ambiental previstas na Lei, e a supressão de vegetação nativa 

protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso 

de utilidade pública.

De todo modo, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 12.651/2012160, é permitido 

o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para 

obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental.

Diferentemente das áreas de reserva legal, as APPs podem também estar 

localizadas em zonas urbanas. Desde a publicação da Lei nº 7.803/1989, que 

alterou a Lei nº 4.771/1965, o Código Florestal passou a regrar as áreas de 

preservação permanente em áreas urbanas. 

A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida 

pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou 

159 BRASIL. Áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação x Áreas de Risco: o que 
uma coisa tem a ver com a outra? Relatório de Inspeção da área atingida pela tragédia das 
chuvas na Região Serrana do Rio de Janeiro. SCHÄFFER, W. B. et al. Brasília: MMA, 2011. p. 9. 

160 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
Brasília: Poder Legislativo, 2012.
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jurídica, de direito público ou privado, tendo tais obrigações natureza real e 

transmitidas ao sucessor no caso de transferência de domínio ou da posse. 

De acordo com o artigo 4º da Lei nº 12.651/2012, são 11 as áreas que 

demandam a preservação das APPs no interior de propriedades rurais ou urbanas. 

2.1.1.3.2.1 Áreas de Preservação Permanente em faixas marginais 

Nas faixas marginais dos cursos d´água natural perenes, intermitentes e 

efêmeros, deve-se preservar uma faixa de cobertura vegetal em largura mínima de: 

Tamanho do Leito Regular Tamanho da APP

Cursos menores do que 10 metros de largura 30 metros

De 10 até 50 metros de largura 50 metros

De 50 até 200 metros de largura 100 metros

De 200 até 600 metros de largura 200 metros

Acima de 600 metros de largura 500 metros

Nas áreas rurais consolidadas, ou seja, naquelas em que houve intervenção 

anterior a 22 de julho de 2008161, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das 

atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, em faixas marginais, 

desde que os proprietários ou possuidores regularizem as seguintes faixas em seus 

imóveis rurais:

Tamanho da Propriedade Tamanho da APP

Áreas de até 1 módulo fiscal 5 metros do leito regular

161 A escolha do referido marco temporal justifica-se, nas palavras do Deputado Federal, que foi o 
Relator do Projeto de Lei que se converteu na Lei 12.651/12, pois foi o “dia em que foi publicado o 
Decreto 6.514, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais” (REBELO, A.. Parecer do Relator 
Deputado Federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP) ao Projeto de Lei nº. 1876/99 e apensados. Brasília: 
Câmara dos Deputados, 2010. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=777725&filename=SBT+1+
PL187699+%3D%3E+PL+1876/1999. Acesso em: 31 jan. 2022). Além disso, há de se ressaltar que o 
marco foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal: “A adoção dessa data foi razoável, 
coerente e legítima, pois, com a edição do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, foi possível o 
estabelecimento de um marco legal de responsabilização e garantia da boa-fé e segurança jurídica 
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº. 42/DF. Tribunal 
Pleno. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em: 22 fev. 2018. Publicado em: 13 ago. 2019.). 
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Áreas de 1 até 2 módulos fiscais 8 metros do leito regular

Áreas de 2 até 4 módulos fiscais 15 metros do leito regular

Áreas superiores a 4 módulos fiscais De 20 a 100  metros do leito regular

2.1.1.3.2.2 APPS no entorno de lagos ou lagoas naturais 

De acordo com o artigo 4º, II, do Código Florestal, deve-se manter APP nas 

áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 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; ou de 30 

(trinta) metros, em zonas urbanas. Já nas áreas rurais consolidadas, será admitida a 

manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, 

sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de: 

Tamanho da Propriedade Tamanho da APP

Áreas de até 1 módulo fiscal 5 metros no entorno

Áreas de 1 até 2 módulos fiscais 8 metros no entorno

Áreas de 2 até 4 módulos fiscais 15 metros no entorno

Áreas superiores a 4 módulos fiscais 30  metros no entorno

2.1.1.3.2.3 APPS no entorno de reservatórios de águas artificiais  

De acordo com o artigo 4º, III, do Código Florestal, tais APPs existem, única e 

exclusivamente, quando o barramento ou o represamento for de cursos d’água 

naturais. Diferentemente das outras espécies, para esta, a Lei nº 12.651/2012 não 

prevê um tamanho específico, conferindo tal discricionariedade ao órgão licenciador. 

Em áreas rurais consolidadas, para os reservatórios artificiais de água destinados à 

geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus 

contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à MP nº 2.166-67, 

de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a 

distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.

2.1.1.3.2.4 APPS no entorno de nascentes  
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De acordo com o artigo 4º, IV, do Código Florestal, as áreas no entorno das 

nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, 

a APP deve ser mantida num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros. Em áreas rurais 

consolidadas, é admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de 

ecoturismo ou de turismo rural, no entorno das nascentes, sendo obrigatória a 

recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) metros.

2.1.1.3.2.5 APPS nas encostas

De acordo com o artigo 4º, V, do Código Florestal, deve-se manter a APP nas 

áreas de encostas ou partes destas com declividade superior a 45 º, equivalente a 

100% (cem por cento) na linha de maior declive. Em áreas rurais consolidadas, o 

artigo 63 do Código Florestal indica que será admitida a manutenção de atividades 

florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da 

infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, 

vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.

2.1.1.3.2.6 APPS nas restingas

De acordo com o artigo 4º, VI, do Código Florestal, as áreas de restingas, 

como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, são consideradas áreas 

de preservação permanente. O conceito de restinga é apresentado no artigo 3º, XVI, 

da Lei nº 12.651/2012162: 

Depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, 
produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes 
comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em 
mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, 
apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, 
arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado.

162 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
Brasília: Poder Legislativo, 2012.
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Nas áreas de restinga, não há marco temporal para reconhecimento de áreas 

consolidadas, aplicando-se as previsões contidas no regime geral a qualquer 

situação. 

2.1.1.3.2.7 APPS nos manguezais

De acordo com o artigo 4º, VII, do Código Florestal, as áreas de manguezais, 

em toda a sua extensão, são consideradas áreas de preservação permanente. O 

conceito de manguezal é apresentado no artigo 3º, XIII, da Lei nº 12.651/2012163:

Ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das 
marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se 
associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, 
com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e 
com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados 
do Amapá e de Santa Catarina.

Nas áreas de manguezais, não há marco temporal para reconhecimento de 

áreas consolidadas, aplicando-se as previsões contidas no regime geral a qualquer 

situação. 

2.1.1.3.2.8 APPS nas bordas dos tabuleiros ou chapadas

De acordo com o artigo 4º, VIII, do Código Florestal, nas bordas dos tabuleiros 

ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, deve-se preservar uma faixa nunca 

inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais. Em áreas rurais consolidadas, 

o artigo 63 do Código Florestal mostra que será admitida a manutenção de 

atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem 

como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades 

agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.

2.1.1.3.2.9 APPS no topo dos morros

163 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
Brasília: Poder Legislativo, 2012.
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De acordo com o artigo 4º, IX, do Código Florestal, no topo de morros, montes, 

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

maior que 25º, deve-se preservar 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. 

2.1.1.3.2.10 APPS em áreas altas

De acordo com o artigo 4º, X, do Código Florestal, as áreas em altitude 

superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação, são 

consideradas áreas de preservação permanente. Tanto nos topos de morro, quanto 

nas áreas altas, nas denominadas áreas rurais consolidadas, o artigo 63 do Código 

Florestal determina que será admitida a manutenção de atividades florestais, 

culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da 

infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, 

vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.

2.1.1.3.2.11 APPS no em torno das veredas 

De acordo com o artigo 4º, XI, do Código Florestal, em veredas, deve-se 

preservar uma faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 

(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. 

O conceito de vereda é apresentado no artigo 3º, XII, da Lei nº 12.651/2012164: 

“fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a 

palmeira arbórea Mauritia flexuosa - buriti emergente, sem formar dossel, em meio a 

agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas”.

De acordo com o artigo 61-A, § 7º, da Lei nº 12.651/2012, nos casos de áreas 

rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição das faixas 

164 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
Brasília: Poder Legislativo, 2012.
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marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e 

encharcado, de largura mínima de: i. 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área 

de até 4 (quatro) módulos fiscais; e ii. 50 (cinquenta) metros, para imóveis rurais com 

área superior a 4 (quatro) módulos fiscais.

2.1.1.3.2.12 Outras espécies de APPs 

De acordo com o artigo 6º do Código Florestal165, podem ainda ser 

consideradas de preservação permanente, quando declaradas de interesse social 

por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras 

formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: I – conter 

a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; 

II – proteger as restingas ou veredas; III – proteger várzeas; IV – abrigar exemplares 

da fauna ou da flora ameaçados de extinção; V – proteger sítios de excepcional 

beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; VI – formar faixas de proteção ao 

longo de rodovias e ferrovias; VII – assegurar condições de bem-estar público; VIII – 

auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares; IX – 

proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. 

2.1.1.3.3 Áreas de Reserva Legal

De acordo com o artigo 3º, III da Lei 12.651/12166:

Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 
promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

165 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
Brasília: Poder Legislativo, 2012.

166 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
Brasília: Poder Legislativo, 2012.



78

Percebe-se que, diferentemente das áreas de preservação permanente, as 

áreas de reserva legal estão presentes em todos os imóveis rurais. Percebe-se, 

ainda, que o verbo utilizado no conceito é o “conservar”, diferentemente das APPs, 

cujo verbo era “preservar”. 

As áreas de reserva legal possuem uma dupla função: (i) de uso econômico de 

modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural; e (ii) de auxílio na 

conservação de processos ecológicos e da biodiversidade. 

De acordo com o artigo 17, § 1º, do Código Florestal167, “admite-se a 

exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo sustentável, previamente 

aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo com as modalidades 

previstas no artigo 20”.

 Portanto, nas áreas de reserva legal a exploração pode ser feita mediante 

manejo sustentável previamente licenciado pelo órgão competente. Entende-se por 

manejo sustentável a:  

(...) administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios 
econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de 
sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, 
cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies 
madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem 
como a utilização de outros bens e serviços (art. 3º, VII)168.

Nas áreas de reserva legal, o manejo pode ter duas finalidades: (a) sem 

propósito comercial, para consumo na propriedade; e (b) para exploração florestal 

com propósito comercial.

No caso do manejo com propósito comercial, além da licença ambiental, 

haverá necessidade de cumprimento dos seguintes requisitos adicionais: I – não 

descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação 

nativa da área; II – assegurar a manutenção da diversidade das espécies; e III – 

167 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
Brasília: Poder Legislativo, 2012.

168 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
Brasília: Poder Legislativo, 2012.
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conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a 

regeneração de espécies nativas. 

O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito 

comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos 

competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a 

motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 

(vinte) metros cúbicos.

Independe de licenciamento ambiental, no entanto, de acordo com o artigo 21 

do Código, a coleta de produtos florestais não madeireiros, como frutos, cipós, 

folhas e sementes.

A coleta deve respeitar o uso sustentável, equilibrado, desses recursos, por 

meio de técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da 

espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, 

bulbos, bambus e raízes.

Atualmente, três são os tamanhos de reserva legal existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro, de acordo com o artigo 12 do Código Florestal: 80% – para 

imóveis localizados na área da Amazônia Legal e que estejam inseridos em áreas 

de florestas; 35% – para imóveis localizados na área da Amazônia Legal e que 

estejam inseridos em aréa de cerrado; 20% – para imóveis localizados na área da 

Amazônia Legal e que estejam inseridos em campos gerais; e 20% – para qualquer 

imóvel rural que esteja fora da área da Amazônia Legal.

Em duas hipóteses, o percentual de 80% pode ser reduzido em até 50%. São 

elas: a) o Poder Público poderá reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta 

por cento), para fins de recomposição, quando o Município tiver mais de 50% 

(cinquenta por cento) da área ocupada por unidades de conservação da natureza de 

domínio público e por terras indígenas homologadas; b)  Poder Público estadual, 

ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, poderá reduzir a Reserva Legal para 

até 50% (cinquenta por cento), quando o Estado tiver Zoneamento Ecológico-

Econômico aprovado e mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do seu território 

ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público, devidamente 

regularizadas, e por terras indígenas homologadas.

Há duas situações, ainda, que o Poder Público Federal poderá alterar os 

percentuais das áreas de reserva legal, quando houver recomendação expressa no 

Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) aprovado no Estado: a) poderá reduzir, 
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exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição, regeneração ou 

compensação da Reserva Legal de imóveis com área rural consolidada, situados em 

área de floresta localizada na Amazônia Legal, para até 50% (cinquenta por cento) 

da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e 

dos recursos hídricos e os corredores ecológicos;  b) por outro lado, poderá ampliar 

as áreas de Reserva Legal em até 50% (cinquenta por cento) dos percentuais 

previstos na Lei, para cumprimento de metas nacionais de proteção à biodiversidade 

ou de redução de emissão de gases de efeito estufa.

Para alcançar os percentuais previstos no artigo 12, o Código Florestal autoriza 

o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da 

Reserva Legal do imóvel, desde que cumpridos os seguintes requisitos: a) que o 

benefício não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; b) 

que a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação; e c) 

que o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), nos termos desta Lei.

As áreas de reserva legal são obrigatórias para todo e qualquer imóvel rural, 

salvo em duas situações excepcionais: a) nas áreas adquiridas ou desapropriadas 

por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial 

de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia 

elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica; ou b) em áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de 

implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias.  

Entre os artigos 66 e 68, o Código Florestal regulamenta, ainda, o chamado 

Regime Transitório aplicável às áreas de Reserva Legal localizadas em áreas 

consolidadas. Neste regime, permite-se a utilização da compensação 

extrapropriedade para regularização das áreas de reserva legal. Em outras palavras, 

é possível concluir que, para as áreas rurais consolidadas, além de plantar ou 

permitir a regeneração, o Código autoriza, ainda, a compensação ambiental que 

será estudada em tópico separado. 

2.1.1.3.3.1 Da compensação das áreas de reserva legal

De acordo com o artigo 66, III, do Código Florestal, o proprietário ou o 

possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva 
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Legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, poderá regularizar sua 

situação, mediante a compensação ambiental.

Quatro são as formas de compensação aceitas no Código Florestal, nos termos 

do artigo 66, § 5º, do Código Florestal: a) aquisição de Cota de Reserva Ambiental 

(CRA); b) arrendamento de área sob regime de servidão ambiental; c) doação de 

área localizada em Unidade de Conservação de domínio público pendente de 

regularização fundiária; e d) cadastramento de outra área equivalente e excedente à 

Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, 

com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que 

localizada no mesmo bioma.

2.1.1.3.3.1.1 Da servidão ambiental

A servidão ambiental é um instrumento previsto no Código Florestal e 

regulamentado pela Lei nº 6.938/1981, que permite ao proprietário ou ao possuidor 

de imóvel limitar o uso de toda ou de parte de sua propriedade, com vistas a 

preservar, conservar ou recuperar recursos ambientais existentes. 

A instituição da servidão ambiental é um direito garantido àquele que quer 

proteger o meio ambiente. Dessa forma, independe da aprovação prévia do órgão, 

podendo ser instituída por escritura pública ou contrato particular, cabendo ao 

proprietário do imóvel serviente e do imóvel dominante a averbação da servidão em 

ambas as matrículas. 

A servidão não se aplica às áreas obrigatórias (como as áreas de preservação 

permanente e a reserva legal mínima). 

A servidão pode ser instituída a título gratuito ou oneroso, de modo perpétuo ou 

temporário, sendo, nesse último caso, com prazo mínimo de 15 anos.

Quanto aos deveres do proprietário do imóvel serviente, o artigo 9º-C da Lei nº 

6.938/1981 elenca: I – a manutenção da área sob servidão ambiental; II – a 

prestação de contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos 

recursos naturais ou artificiais; III – a permissão para inspeção e fiscalização da área 

pelo detentor da servidão ambiental; e IV – a defesa da posse da área serviente, por 

todos os meios em direito admitidos.

Por outro lado, os deveres do detentor da servidão são: I – documentar as 

características ambientais da propriedade; II – monitorar periodicamente a 
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propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo mantida; III – prestar 

informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos sucessores 

da propriedade; IV – manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da 

área objeto da servidão; e V – defender judicialmente a servidão ambiental. 

2.1.1.3.3.1.2 Das Cotas de Reserva Ambiental

As Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) têm previsão nos artigos 44 a 50 da 

Lei nº 12.651/2012 e foram regulamentadas pelo Decreto nº 9.640/2018. 

Trata-se de um instrumento econômico que visa a fomentar tanto a 

preservação das áreas de vegetação nativa existentes em território nacional quanto 

o reflorestamento de novas áreas. 

 A CRA, no entanto, não é uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro. 

Na revogada Lei nº 4.771/1965, o artigo 44-B  que fora incluído pela MP nº 

2.166/2001 – já tratava das chamadas Cotas de Reserva Florestal (CRF), que não 

vingaram em razão de sua complexidade e baixa adesão ao referido instrumento. O 

Novo Código Florestal, por sua vez, aponta, em seu artigo 44, § 3º, que a CRF 

passou a ser considerada CRA.

A CRA é um título nominativo representativo de área com vegetação nativa, 

que pode ser alienado em bolsas de valores mercantis.  A vegetação que ela 

representa não precisa, necessariamente, já estar recomposta. Pode estar em 

processo de recuperação, conforme acordo assinado entre o proprietário ou o 

possuidor da área e o órgão ambiental.

A CRA pode derivar da servidão ambiental instituída no imóvel rural, da área de 

reserva legal instituída acima dos percentuais previstos no artigo 12 da Lei nº 

12.651/2012, da área protegida e gravada como Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) ou em área localizada no interior de unidade de conservação de 

domínio público, que ainda não tenha sido desapropriada, ou seja, que esteja 

pendente de regularização fundiária.

Ainda, poderá ser emitida CRA sobre o excedente de remanescente de 

vegetação nativa à área de reserva legal existente em percentuais superiores aos 

definidos em Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) estadual, elaborado 

conforme metodologia unificada, cujos limites da reserva legal tenham sido alterados 
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pelo Poder Público federal, nos termos do disposto no artigo 13 da Lei nº 

12.651/2012.

Quando o proprietário ou o possuidor se utilizar do benefício previsto no artigo 

15 da Lei nº 12.651/2012 – ou seja, computar as áreas de preservação permanente 

no percentual da reserva legal – e, com isso, houver excedente de vegetação, o 

artigo 6º do Decreto nº 9.640/2018 permite que esse excedente, mesmo que de 

APP, seja transformado em CRA.

Além disso, com vistas a fomentar a preservação ambiental nas pequenas 

propriedades (com até quatro módulos fiscais), a Lei nº 12.651/2012 prevê a 

possibilidade da emissão de CRAs sobre o percentual de vegetação existente no 

interior desses imóveis rurais, a título de reserva legal, independentemente do seu 

tamanho, mesmo quando inferior aos percentuais descritos no artigo 12 do Código 

Florestal.

De acordo com o artigo 46 do Código Florestal, cada CRA corresponde a 1 

hectare de área com vegetação nativa primária ou com vegetação secundária em 

qualquer estágio de regeneração ou recomposição; ou de área de recomposição 

mediante reflorestamento com espécies nativas.

O processo de emissão das CRAs segue as seguintes etapas: a) inscrição do 

imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural; b) requerimento/proposta on-line, no 

próprio CAR, informando que há interesse em emitir as cotas;  c) após a 

homologação da CAR, o órgão ambiental deverá lavrar um laudo comprobatório; d) 

o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), então, com base no laudo comprobatório, 

expede as cotas; e e) o SFB leva o título a registro em bolsas de mercadorias de 

âmbito nacional ou em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos 

autorizados pelo Banco Central do Brasil, no prazo de 30 dias, contados da data de 

emissão da CRA.

Com o registro em bolsas de mercadorias ou em sistemas de registro e de 

liquidação financeira de ativos, as cotas podem então ser transferidas, onerosa ou 

gratuitamente, à pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, por meio de 

termo de transferência assinado pelo requerente ou pelo titular da CRA e pelo 

adquirente.

A transferência da CRA só produzirá efeito depois de registrado o termo de 

transferência no sistema único de controle da CRA e após o registro no sistema de 

registro em bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou no sistema de registro e 
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liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil vinculado ao 

Sicar.

Atualmente, as cotas só podem ser utilizadas para compensar áreas de reserva 

legal que não alcancem o patamar mínimo previsto no Código Florestal. Assim, 

havendo déficit de reserva legal, em vez de reflorestar a área ou permitir a 

regeneração natural, o proprietário ou o possuidor pode se valer da compensação 

mediante aquisição das CRAs. 

2.1.1.3.3.1.3 Da doação de áreas 

A criação de espaços territoriais protegidos é dever do poder público, conforme 

determinação constitucional contida no artigo 225, § 1º, III, da CF. As unidades de 

conservação foram criadas por meio da Lei nº 9.985/2000, que estipulou duas 

modalidades, com objetivos diversos: as unidades de conservação de proteção 

integral e as unidades de conservação de uso sustentável. 

Em ambas as modalidades, a unidade de conservação pode ser administrada 

pelo Poder Público. Nesses casos, se a unidade for criada sobre uma propriedade 

privada, competirá ao órgão público indenizar o particular, em razão da 

desapropriação ocorrida sobre o seu imóvel.

Enquanto o Poder Público não quitar a sua obrigação, entende-se que a 

unidade de conservação de domínio público encontra-se pendente de regularização 

fundiária.

O Código Florestal, diante dessa situação, permite que um particular adquira 

essa área pendente de regularização fundiária, com vistas a compensar o seu déficit 

de Reserva Legal. Após a aquisição, o imóvel, então, deverá ser doado ao Poder 

Público, para que este possa administrar a unidade de conservação. 

2.1.1.3.3.1.4 Do cadastramento de áreas 

De acordo com o artigo 66, § 5º, IV, do Código Florestal, para a regularização 

do passivo ambiental, pode o proprietário, ainda, adquirir outro imóvel, com área 

equivalente e excedente à Reserva Legal. Nesse caso, bastará a inscrição e a 

vinculação das duas áreas perante o Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
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2.1.1.3.4 Cadastro Ambiental Rural

Criado pela Lei nº 12.651/2012, o CAR é um registro público eletrônico de 

âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de 

integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo 

base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico 

e combate ao desmatamento. Foi regulamentado em 17 de outubro de 2012, por 

meio do Decreto nº 7.830. 

De acordo com artigo 3º do Decreto 7.830/2012169, os objetivos do CAR são: I – 

receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todos os entes federativos; II – 

cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu perímetro e 

localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às áreas de interesse social, 

às áreas de utilidade pública, às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de 

Uso Restrito, às áreas consolidadas e às Reservas Legais; III – monitorar a 

manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a supressão da 

vegetação nativa e da cobertura vegetal nas áreas de Preservação Permanente, de 

Uso Restrito, e de Reserva Legal, no interior dos imóveis rurais; IV – promover o 

planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental no 

território nacional; e V – disponibilizar informações de natureza pública sobre a 

regularização ambiental dos imóveis rurais em território nacional, na internet.

A inscrição no CAR, obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, 

tem natureza declaratória e permanente, e conterá as seguintes informações sobre o 

imóvel rural, conforme dispõe o artigo 12 da IN do Ministério do Meio Ambiente nº 

02/2014: I – o número de registro do imóvel no CAR; II – o município onde se 

encontra a propriedade; III – a Unidade da Federação onde se encontra a 

propriedade; IV – a área do imóvel; V – a área de remanescentes de vegetação 

nativa; VI – a área de Reserva Legal; VII – as Áreas de Preservação Permanente; 

VIII – as áreas de uso consolidado; IX – as áreas de uso restrito; X – as áreas de 

servidão administrativa; XI – as áreas de compensação; e XII – a situação do 

cadastro do imóvel rural no CAR.

169 BRASIL. Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012, de 17 de outubro de 2012. Dispõe sobre o 
Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de caráter 
geral aos Programas de Regularização Ambiental, de que trata a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2012.
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Por se tratar de uma declaração permanente, o obrigado deve prestar todas as 

informações de uma única vez, atualizando-as periodicamente ou sempre que 

houver alteração de natureza dominial ou possessória.

Após a declaração, o sistema expede um recibo de inscrição, que garante o 

cumprimento das obrigações legais. 

A análise dos dados declarados no CAR é de competência dos órgãos 

estaduais, distrital ou municipais. Durante a análise, os órgãos poderão realizar 

vistorias no imóvel rural, bem como solicitar do proprietário ou possuidor rural a 

revisão das informações declaradas e os respectivos documentos comprobatórios.

Compete, em regra, aos órgãos ambientais estaduais, distrital ou municipal o 

recebimento e a análise do Cadastro Ambiental Rural, porém todos os dados devem 

ser integrados para compor uma base federal única, garantindo-se, pois, o acesso à 

informação e o monitoramento nacional da situação das florestas brasileiras. 

Em termos de proteção das florestas, o advento do CAR constitui não só um 

avanço em termos de centralização das informações relativas às propriedades e 

posses rurais de todo o país, como também, permite com que a fiscalização seja 

efetivada por meio de sensoriamento remoto, em consonância com os objetivos 

traçados pelo país no Rascunho Zero da RIO+20.   

Após a declaração das informações junto ao CAR, constatada a existência de 

passivos ambientais anteriores a 22 de julho de 2008, o proprietário ou possuidor do 

imóvel rural poderá, então, aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), 

para fins de adequar as atividades produtivas desenvolvidas nos imóveis às 

disposições contidas no Capítulo XIII do Código Florestal vigente.

De acordo com PAPP170, “o PRA é o instrumento destinado a promover a 

transição da situação de irregularidade jurídica (que ocorria no âmbito do Código 

Florestal anterior), para a situação de regularidade jurídica (à luz do novo diploma 

legal)”. Para o STF171, instrumentos de transição entre regimes normativos, “são 

constitucionais desde que, privilegiando a segurança jurídica, não esvaziem por 

completo o núcleo essencial de nenhum outro valor protegido pela Constituição”. 

170 PAPP, L. Comentários ao Novo Código Florestal Brasileiro. Campinas: Millennium, 2012, p. 
225. 

171 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº. 42/DF. Tribunal 
Pleno. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em: 22 fev. 2018. Publicado em: 13 ago. 2019.  
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2.1.2 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza

2.1.2.1 Evolução Normativa e Proteção da Vegetação Nativa 

Foi nos anos 2000, que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação foi 

regulamentado em âmbito nacional. A Lei nº 9.985/2000, seguindo as diretrizes 

constitucionais descritas no artigo 225, § 1º, III, centralizou, em um único texto 

normativo, os Espaços Territoriais Especialmente Protegidos (ETEPs): as unidades 

de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso 

sustentável.

Até então, diversos diplomas normativos tratavam dos referidos espaços 

territoriais de modo esparso, ora com enfoque no regime florestal (Decreto nº 

23.793/1934), ora com enfoque turístico (Lei nº 6.513/1977), ora com enfoque 

internacional (Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas 

Cênicas Naturais dos Países da América Latina) ou até mesmo dentro de um 

contexto maior da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981). Algumas, 

inclusive, eram regulamentadas por Resoluções CONAMA. 

O Projeto de Lei nº 2.892 tramitou no Congresso Nacional desde 04 de junho 

de 1992. Apesar da sua importância, foram necessários oito anos para a sua 

aprovação e conversão na Lei 9985/2000, em 18 de julho de 2000. O Presidente da 

República, à época, vetou sete dispositivos, por entender que alguns continham 

previsões normativas abrangentes e trariam insegurança jurídica, outros permitiam a 

exploração econômica em áreas protegidas e outros, ainda, inovavam em 

comparação ao texto constitucional ao obrigar, por exemplo, a publicação de lei para 

criação de novas unidades de conservação.

Na mensagem encaminhada à Presidência da República172, em 20 de maio de 

1992, pelo Secretário do Meio Ambiente, é possível constatar que a proposta de 

Anteprojeto de Lei desenvolveu-se a partir de “criterioso trabalho de audiência de 

todos os setores da sociedade e, por fim, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, que aprovou por ocasião de sua XXIV Reunião Ordinária”, evidenciando-

se, então, que a referida norma provém de um intenso debate social.

172 Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=38133. Acesso em: 21 
dez. 2021. 
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No Código Florestal de 1934 (Decreto nº 23.793/1934)173, as denominadas 

florestas protetoras eram protegidas, entre outras finalidades, para “proteger sítios 

que por sua beleza mereçam ser conservados” (artigo 4º, “f”). Além disso, eram 

consideradas florestas remanescentes, as que “formarem parques nacionaes, 

estaduaes ou municipaes” (artigo 5º, “a”) ou nas quais “abundarem ou se cultivarem 

especimens preciosos, cuja conservação se considerar necessaria por motivo de 

interesse biologico ou estético” (artigo 5º, “b”), ou então, nas que o “o poder público 

reservar para pequenos parques ou bosques, de gozo publico” (artigo 5º, “c”). Ainda, 

de acordo com o artigo 9º: “Os parques nacionaes, estaduaes ou municipaes, 

constituem monumentos publicos naturaes, que perpetuam em sua composição 

floristica primitiva, trechos do paiz, que, por circumstancias peculiares, o merecem”. 

As disposições normativas descritas acima representam o embrião e se 

assemelham ao que hoje se denomina por “Parque Nacional”, “Monumento Natural” 

e “Área de Relevante Interesse Ecológico”. Além disso, o referido Código Florestal174 

previa, também, a possibilidade da desapropriação de áreas, “por decreto do 

governo federal, (...) ficando, desde logo, sujeitas ao regimen deste codigo e á 

observancia das determinações das autoridades competentes, especialmente 

quanto ao replantio, á extensão, á oportunidade e á intensidade da exploração” 

(artigo 11), o que se assemelha ao disposto no artigo 17, § 1º, da Lei nº 9.985/2000. 

Como exemplo de desapropriação no período, em 14 de junho de 1937, o 

governo Getúlio Vargas editou o Decreto nº 1.713175, por meio do qual:

A área atualmente ocupada pela Estação Biológica de Itatiaia, dependência 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, sem prejuízo da existência e 
finalidades desta, passa a constituir o Parque Nacional de Itatiaia ficando as 
respectivas terras com a flora a fauna nelas existentes, subordinadas ao 
regime estabelecido pelo Código Florestal para os monumentos públicos 
dessa natureza. 

Com a promulgação da Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das 

Belezas Cênicas dos Países da América, por meio do Decreto nº 58.054/1966, o 

173 BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Approva o Código Florestal que com este 
baixa. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1934.

174 BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Approva o Código Florestal que com este 
baixa. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1934.

175 BRASIL. Decreto nº 1.713, de 14 de junho de 1937. Rio de Janeiro: Presidência da República, 
1937.
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Governo Federal internalizou um regime internacional relacionado aos Parques 

Nacionais, às Reservas Nacionais, aos Monumentos Naturais e às Reservas de 

Regiões Virgens, comprometendo-se a: “manter invioláveis as reservas de regiões 

virgens, até o ponto em que seja exequível, exceto para investigações científicas 

devidamente autorizadas, e para inspeção oficial, ou para outros fins que estejam de 

acordo com os propósitos para os quais a reserva foi criada” (artigo 4º)176. 

Em 20 de dezembro de 1977, por força da Lei nº 6.513, algumas das atuais 

unidades de conservação foram consideradas de interesse turístico, especialmente, 

as reservas e estações ecológicas, as áreas destinadas à proteção dos recursos 

naturais renováveis e as paisagens notáveis. 

Importante avanço ocorreu em 1981, com o advento da Política Nacional de 

Meio Ambiente, que apontou, como objetivo, a “preservação e restauração dos 

recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade 

permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida” 

(artigo 4º, VI) e como instrumento “a criação de espaços territoriais especialmente 

protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de 

proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas” (artigo 

9º, VI)177. 

Em respeito aos compromissos internacionais firmados pelo país, em especial 

o quanto convencionado no artigo 3º da Convenção para a Proteção da Flora, da 

Fauna e das Belezas Cênicas dos Países da América, ao promulgar a Constituição 

Federal de 1988, a nação incluiu o inciso III, no § 1º do artigo 225, reservando à Lei 

Ordinária, a supressão ou a redução dos espaços territoriais especialmente 

protegidos, conferindo status constitucional às unidades de conservação: 

A Constituição coloca a base jurídica da proteção do meio ambiente natural 
e dá um salto de qualidade no tratamento jurídico da Natureza, 
considerando-a como um ente digno de respeito e proteção específica e 
não apenas na qualidade de recursos naturais essenciais às utilidades 
humanas. 

176 BRASIL. Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966. Promulga a Convenção para a proteção da 
flora, fauna e das belezas cênicas dos países da América. Brasília: Presidência da República, 1966.

177 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília: 
Poder Legislativo, 1981.
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No final dos anos 1980, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

exercitando sua competência como órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA 

(artigo 7º, II, da Lei nº 6.938/1981), editou Resoluções para tratar das unidades de 

conservação. Por meio da Resolução nº 04/1987, o CONAMA declarou como sítios 

ecológicos de relevância cultural, todas as Unidades de Conservação previstas na 

legislação, bem como, as Reservas Ecológicas, o Patrimônio Espeleológico 

Nacional, os Monumentos Naturais, os Jardins Botânicos, os Jardins Zoológicos e os 

Hortos Florestais criados em nível federal, estadual e municipal.

Em seguida, por meio da Resolução CONAMA nº 11/1987, o ordenamento 

jurídico passou a tratar as Estações Ecológicas; as Reservas Ecológicas; as Áreas 

de Proteção Ambiental, especialmente suas zonas de vida silvestre e os Corredores 

Ecológicos; os Parques Nacionais, Estaduais e Municipais; as Reservas Biológicas; 

as Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais; os Monumentos Naturais; os Jardins 

Botânicos; os Jardins Zoológicos; e os Hortos Florestais como unidades de 

conservação. O rol foi ampliado por ocasião da Resolução CONAMA nº 12/1988, 

que declarou as Áreas de Relevante Interesse Ecológico como Unidades de 

Conservação. 

Em 18 de março de 1986, durante a 8ª Reunião Ordinária do CONAMA, ao 

apreciar a Proposição nº 14/1985, o plenário entendeu pertinente criar uma 

Comissão Especial com o objetivo de solicitar ao Presidente da República o envio ao 

Congresso Nacional, de um Anteprojeto de Lei sobre as Unidades de Conservação. 

A pretensão foi justificada, entre outras razões, pela “necessidade de preservar os 

Parques Nacionais, as Estações Ecológicas e as Reservas Biológicas para que se 

possa manifestar a riqueza das diversidades genéticas para as gerações futuras”.

Na mesma data, foi publicada a Resolução CONAMA nº 10/1986, por meio da 

qual se, criou-se uma Comissão Especial com o objetivo de elaborar um anteprojeto 

de lei que dispusesse sobre as unidades de conservação. A referida Comissão 

deveria encaminhar o texto do Anteprojeto para votação do Plenário por ocasião da 

4ª Reunião Extraordinária. Durante este evento extraordinário, foi debatida a 

Proposição nº 7/1986, com a aprovação da proposta de Projeto de Lei sobre 

Unidades de Conservação, pela maioria dos presentes, firmando-se, por 

conseguinte,  a Resolução CONAMA nº 19/1986, que solicitou ao “Excelentíssimo 

Senhor Presidente da República que encaminhe ao Congresso Nacional o Projeto 

de Lei que dispõe sobre Unidades de Conservação”. 
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Desde então, foram anos de intensos debates no Congresso Nacional, até que, 

em 18 de julho de 2000, o Governo Federal promulgou a Lei nº 9.985, instituindo, em 

todo o país, o Sistema Nacional de Conservação, que incorpora todas as unidades 

de conservação brasileiras em um único diploma normativo, dividindo-as em dois 

grupos com características específicas: (a) as Unidades de Proteção Integral e (b) as 

Unidades de Uso Sustentável, sendo que, dentro de cada uma delas, há diversas 

categorias, somando-se, atualmente,  doze espécies. São elas: I -– Estação 

Ecológica; II –- Reserva Biológica; III –- Parque Nacional; IV –- Monumento Natural; 

V –- Refúgio de Vida Silvestre; VI –- Área de Proteção Ambiental; VII –- Área de 

Relevante Interesse Ecológico; VIII –- Floresta Nacional; IX –- Reserva Extrativista; 

X –- Reserva de Fauna; XI –– Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e XII –- 

Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Fruto de um longo processo de gestação, a Lei 9.985/2000 nasceu depois 
de incertezas, fluxos e refluxos, expectativas e ansiedades. Pairavam 
muitas dúvidas sobre como instituir e, depois, como gerir espaços 
especialmente protegidos em virtude do oportuno mandato constitucional. 
Como toda legislação ambiental num país que vê seu patrimônio natural e 
seu meio ambiente assolados por tantos males e expostos à sanha dos 
predadores, a Lei do SNUC aparece com marcas messiânicas, destinada a 
redimir, ao menos em parte, o que estava perdido, e a desenvolver o que se 
encontrava sadio178. 

Para além dos elogios, a lei também sofreu algumas críticas à época de sua 

publicação: 

Mais de um cidadão, em especial os que conhecem o tema das unidades de 
conservação, afirmarão, com razão, que a Lei 9.985 acrescentou muito 
pouco de novo, ainda que tenha alguns elementos positivos importantes, ao 
elenco legal preexistente no Brasil, em matéria de unidades de conservação 
da natureza. Outros, como a autora, consideram, também, que os erros 
conceituais e técnicos, e as deficiências, que a nova lei evidencia, vão pôr 
seriamente em cheque sua aplicação179. 

Administrativamente, após a publicação da Lei, o CONAMA editou a Resolução 

nº 331/2003, por meio da qual, instituiu a Câmara Técnica de Unidades de 

Conservação e demais Áreas Protegidas de caráter permanente, com a finalidade 

178 MILARÉ, E. Direito do Ambiente. 11ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 1545. 

179 PÁDUA, M. T. J. Análise Crítica da Nova Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza do Brasil. Revista de Direito Ambiental. Ano 06, nº 22, p. 61, abr./jun. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001.  
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de: I -– propor normas visando à efetiva implementação do Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação da Natureza-SNUC; e II –- acompanhar a implementação 

do SNUC, por meio da análise de documentos a serem elaborados pelos órgãos 

competentes. Atualmente, tais atribuições estão a cargo do Instituto Chico Mendes 

(ICMBio), após a sua criação por meio da Lei nº 11.516/2007.  

2.1.2.2 Criação, extinção, ampliação e redução das unidades de conservação

A Constituição Federal, com vistas a garantir maior segurança à proteção dos 

espaços territoriais especialmente protegidos, reservou à lei ordinária específica, a 

possibilidade de redução ou de extinção de uma unidade de conservação existente, 

nos termos do artigo 225, §1º, III). O dispositivo deve ser interpretado à luz do que 

dispõe o caput e toda a base principiológica que dele irradia. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado representa um direito 

fundamental, cuja proteção é conferida ao Poder Público e à coletividade. Desse 

modo, deve-se garantir, nos processos legislativos ambientais, a mais ampla 

participação popular, seja por meio de audiências públicas, seja pelo debate 

parlamentar. 

Tal formalidade, contudo, não se estende aos atos de criação e ampliação das 

áreas das unidades de conservação. Conforme dispõe o artigo 22180 da Lei nº 

9.985/2000: “as unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público”. e, 

de acordo com o § 6º: “a ampliação dos limites de uma unidade de conservação, 

sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode 

ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a 

unidade”.

A inconstitucionalidade desses dois dispositivos foi discutida perante o STF 

que, nos autos da ADI 3646181, entendeu que: “Nesse sentido, a exigência de lei faz-

se presente quando referida modificação implicar prejudicialidade ou retrocesso ao 

status de proteção já constituído naquela unidade de conservação, com o fito de 

180 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.

181 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direita de Inconstitucionalidade 3.646/DF. Tribunal 
Pleno. Relator Ministro Dias Toffoli. Julgado em: 20.09.19. Publicado em: 20 set. 2019.
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coibir a prática de atos restritivos que não tenham a aquiescência do Poder 

Legislativo”. 

Em um país que sofre, anualmente, com o aumento gradual das queimadas 

sobre as áreas florestais, a criação e a ampliação das unidades de conservação 

devem ser incentivadas e desburocratizadas. A maior proteção normativa vem ao 

encontro dos objetivos decorrentes da regra matriz esculpida no caput do artigo 225, 

dado que garante sadia qualidade de vida, não só para as presentes, como, 

também, para as futuras gerações. 

Apesar da estreita correção entre a instituição dos espaços territorialmente 

protegidos e a cláusula fundamental do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

é certo que a criação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, 

que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para 

a unidade, conforme prevê o artigo 22, § 2º, da Lei nº 9.985/2000.

2.1.2.3 Conceitos, objetivos, diretrizes e órgãos do SNUC

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC182) é composto pelo 

conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, e tem por 

objetivo (artigo 4º): I –- contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos 

recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; II –- proteger as 

espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; III –- contribuir para 

a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; IV –- 

promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; V –- 

promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; VI –- proteger paisagens naturais e pouco alteradas 

de notável beleza cênica; VII –- proteger as características relevantes de natureza 

geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII –- proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; IX –- recuperar ou restaurar 

ecossistemas degradados; X –- proporcionar meios e incentivos para atividades de 

pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental; XI –- valorizar econômica e 

socialmente a diversidade biológica; XII –- favorecer condições e promover a 

182 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.
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educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o 

turismo ecológico; XIII –- proteger os recursos naturais necessários à subsistência 

de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua 

cultura e promovendo-as social e economicamente.

Para alcançar os referidos objetivos, que passam desde a preservação dos 

atributos naturais até a promoção da sustentabilidade e da educação ambiental, a 

Lei nº 9.985/2000 traça treze diferentes diretrizes para o SNUC. São elas (artigo 5º183

):

I –- assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam 
representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das 
diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das 
águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente;

II –- assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao 
envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da política 
nacional de unidades de conservação;

III –- assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, 
implantação e gestão das unidades de conservação;

IV –- busquem o apoio e a cooperação de organizações não- 
governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o 
desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação 
ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, 
manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação;

V –- incentivem as populações locais e as organizações privadas a 
estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do sistema 
nacional;

VI –- assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das 
unidades de conservação;

VII –- permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in 
situ de populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas 
domesticados e recursos genéticos silvestres;

VIII –- assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de 
conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de 
administração das terras e águas circundantes, considerando as condições 
e necessidades sociais e econômicas locais;

IX –- considerem as condições e necessidades das populações locais no 
desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável 
dos recursos naturais;

X –- garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da 
utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de 

183 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.
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conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização 
pelos recursos perdidos;

XI –- garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros 
necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação 
possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos;

XII –- busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e 
respeitadas as conveniências da administração, autonomia administrativa e 
financeira; e

XIII –- busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado 
de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou 
contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores 
ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, 
uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos 
ecossistemas.

As diretrizes devem ser implementadas e geridas pelos órgãos que compõem a 

estrutura do SNUC: (a) o CONAMA, como órgão consultivo e deliberativo; (b) o 

Ministério do Meio Ambiente, como órgão central; (c) o ICMBio e o IBAMA, como 

órgãos executor e supletivo, respectivamente; e (d) os órgãos estaduais e 

municipais, como executores dentro de seus territórios. 

Entre os órgãos, merece destaque o protagonismo do Instituto Chico Mendes 

(ICMBio), na execução das diretrizes e no cumprimento dos objetivos do SNUC. 

Criado em 28 de agosto de 2007, por meio da Lei nº 11.516 (que fora objeto de 

conversão da Medida Provisória nº 366/2004), o ICMBio é uma autarquia federal 

dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e 

financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. A partir de então, a 

competência que era conferida ao IBAMA para execução de ações de política 

nacional de unidades de conservação foi transferida para o ICMBio. Apenas com 

relação ao exercício do poder de polícia para a proteção das unidades de 

conservação instituídas pela União, o IBAMA permaneceu como órgão supletivo, 

evidenciando a importância deste novo órgão diante da gestão das unidades de 

conservação. 

De acordo com dados obtidos no site do órgão184, atualmente, há 334 unidades 

de conservação federais geridas pelo Instituto Chico Mendes, espalhadas em todos 

os biomas brasileiros. A unidade de conservação é um:

184 Painel Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-
br/servicos/geoprocessamento/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-
conservacao-federais/DadosGerais_UC_nov_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2022. 
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Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção (artigo 2º, I, da Lei nº 9.985/2000185).

Como ensina Édis Milaré186: “para configuração jurídico-ecológica de uma 

unidade de conservação deve haver: a relevância natural; o caráter oficial; a 

delimitação territorial; o objetivo conservacionista; e o regime especial de proteção e 

administração”. 

Trata-se de uma área delimitada por ato do Poder Público, que, em razão dos 

seus atributos naturais, merece especial proteção legal, com vistas à preservação ou 

à conservação da biodiversidade, para as presentes e futuras gerações. 

A unidade de conservação contempla os recursos ambientais existentes em 

seu perímetro, ou seja, “atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, 

os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e 

a flora” (art. 3º, V da Lei 6.938/81)187. Podem sem criadas com vistas à conservação 

ou com vistas à preservação. Apesar de parecerem sinônimos, os verbos, sob a 

ótica ambiental, possuem conotações diversas. Enquanto preservar demanda 

isolamento, conservar demanda uso sustentável. 

A diferença entre os verbos “conservar” e “preservar” evidencia-se a com a 

divisão dos grupos de unidades de conservação. Enquanto as Unidades de 

Conservação de Proteção Integral visam, basicamente, “preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais”, as Unidades de Uso 

Sustentável têm como objetivo básico “compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais188”.

185 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.

186 MILARÉ, E. Direito do Ambiente. 11ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 1551.

187 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília: 
Poder Legislativo, 1981.

188 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.
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Quanto à relação desses espaços especialmente protegidos com a agenda 

climática, insta ressaltar que, independentemente da categoria, as unidades de 

conservação trazem “maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, 

mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações 

futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral” (art. 2º, II189):

Ao mesmo tempo, as unidades de conservação contribuem de forma efetiva 
para enfrentar um dos grandes desafios contemporâneos, a mudança 
climática. Ao mitigar a emissão de CO2 e de outros gases de efeito estufa 
decorrente da degradação de ecossistemas naturais, as unidades de 
conservação ajudam a impedir o aumento da concentração desses gases 
na atmosfera terrestre. Esses exemplos permitem constatar que esses 
espaços protegidos desempenham papel crucial na proteção de recursos 
estratégicos para o desenvolvimento do país, um aspecto pouco percebido 
pela maior parte da sociedade, incluindo tomadores de decisão, e que, 
adicionalmente, possibilitam enfrentar o aquecimento global190.

No mesmo estudo publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (UNEP), concluiu-se que: “o conjunto das unidades de conservação 

brasileiras teria impedido o lançamento na atmosfera de cerca de 2,8 bilhões de 

toneladas de carbono, cerca de 1,3 vez as emissões brasileiras totais de 2005”. 

A estruturação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, desse 

modo, permite com que o Poder Público possa lidar com importantes fatores de 

emissões de gases de efeito estufa, dado que a criação e a manutenção de qualquer 

uma de suas modalidades, não só evita o desmatamento da área que passa a ser 

protegida, como também, evita as emissões decorrentes das queimadas, servindo, 

ainda, como sumidouros de carbono da atmosfera. 

2.1.2.4 Categorias de Unidades de Conservação

2.1.2.4.1 Unidades de Conservação de Proteção Integral

189 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.

190 MEDEIROS, R.; YOUNG; C.E.F.; PAVESE, H. B. & Araújo, F. F. S.. Contribuição das unidades de 
conservação brasileiras para a economia nacional: Sumário Executivo. Brasília: UNEP-WCMC, 
2011, p. 06.
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Conforme dispõe o artigo 7º, §1º, da Lei nº 9.985/2000191, as unidades de 

conservação de proteção integral têm por objetivo, a preservação da natureza, 

sendo admissível, nelas, apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 

exceção dos casos previstos nesta Lei. Em outras palavras, “nesse grupo o objetivo 

básico é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais (...) sendo consideradas como zona rural para os efeitos legais”. 

Entende-se por “uso indireto”, de acordo com o artigo 2º, IX, “aquele que não 

envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais192”. Para 

exemplificar, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, considera-se uso 

indireto, a “recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa 

científica, educação e interpretação ambiental, entre outras193”.

O grupo das UCPIs é composto pelas seguintes categorias de unidade de 

conservação: I -– Estação Ecológica; II – - Reserva Biológica; III –- Parque Nacional; 

IV –- Monumento Natural; V –- Refúgio de Vida Silvestre, nos termos do artigo 8º194 

da Lei 9.985/00. 

2.1.2.4.1.1 Estação Ecológica

Com a edição da Lei nº 6.902/1981, a “Estação Ecológica” passou a ser 

considerada como uma área representativa de ecossistemas brasileiros, destinada à 

realização de pesquisas básicas e aplicadas de Ecologia, à proteção do ambiental 

natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 02/1996, atualmente revogada pela 

Resolução CONAMA nº 371/2006, o órgão recomendava, preferencialmente, a 

instituição das Estações Ecológicas para fins de compensação de empreendimentos 

191 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.
192 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.

193 Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/o-que-
sao.html. Acessado em: 21 dez. 2021. 

194 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000..
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causadores de danos ambientais às florestas e ecossistemas, bem como, para 

compensação de atividades de significativo impacto ambiental a serem ainda 

licenciadas.  

Essa unidade de conservação demanda posse e domínio de ente público, em 

razão das suas finalidades protecionistas e das restrições do uso direto dos atributos 

naturais no seu interior. Por essa razão, caso seja instituída sobre imóvel particular, 

dependerá de prévia desapropriação, de forma justa e em dinheiro, nos termos do 

artigo. 5º, XXIV, da CF. 

De acordo com números do Ministério do Meio Ambiente195, atualmente, o 

Brasil conta com 30 Estações Ecológicas Federais, 60 Estaduais e 7 Municipais, 

totalizando 119.781 km2 de área total.

2.1.2.4.1.2 Reserva Biológica

Assim como a Estação Ecológica, a Reserva Biológica é uma UCPI, de posse e 

de domínio público, que visa, especialmente, à proteção da biota e dos demais 

atributos naturais de forma integral, sem qualquer interferência humana, salvo 

aquelas destinadas à recuperação do que, no seu interior, sofreu intervenção ou foi 

alterado. De acordo com o artigo 10º da Lei nº 9.985/2000:  

Artigo 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da 
biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem 
interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as 
medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de 
manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a 
diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

A diferença principal entre a Reserva Biológica e a Estação Ecológica é que a 

primeira se destina à proteção da natureza e a segunda, à preservação da biota. 

Nas palavras de Benedito Braga196: 

195 Painel Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-
br/servicos/geoprocessamento/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-
conservacao-federais/DadosGerais_UC_nov_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2022. 

196 BRAGA, Benedito et al. Introdução à Engenharia Ambiental. 2ªed. São Paulo: Pearson, 2005, p. 
240. 
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Em um ecossistema, o conjunto de seres vivos interage entre si e com o 
meio natural de maneira equilibrada, pela reciclagem de matéria e pelo uso 
eficiente da energia solar. A natureza fornece todos os elementos 
necessários para as atividades dos seres vivos, por outro lado, um 
ecossistema compõe-se de elementos abióticos, ou seja, matéria inorgânica 
ou sem vida (como a água, ar, solo) e elementos bióticos, com todas as 
características abióticas. 

De acordo com números do Ministério do Meio Ambiente, atualmente, o Brasil 

conta com 31 Reservas Biológicas Federais, 27 Estaduais e 8 Municipais, 

totalizando 59.249 km2 de área total197.

2.1.2.4.1.3 Parques Nacionais

Os Parques Nacionais são as unidades de conservação mais conhecidas em 

todo o país. No total, o Brasil possui 475 parques, sendo 74 federais, 223 estaduais 

e 178 municipais, englobando uma área de 364.320 km2, conforme dados obtidos 

junto ano Ministério do Meio Ambiente198.

Édis Milaré199 destaca que “os parques nacionais constituem a mais antiga e 

popular modalidade de conservação”, sendo que, o primeiro parque brasileiro foi o 

de Itatiaia, em 1937, por meio do Decreto 1.713/34. 

De acordo com a Lei nº 9.985/2000200, os Parques Nacionais têm:

Como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 
turismo ecológico.

Diferentemente da Estação Ecológica e da Reserva Biológica, os Parques têm 

um apelo maior à visitação, dada a sua beleza cênica. Mesmo assim, a visitação 

197 Painel Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-
br/servicos/geoprocessamento/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-
conservacao-federais/DadosGerais_UC_nov_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2022. 

198 Painel Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-
br/servicos/geoprocessamento/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-
conservacao-federais/DadosGerais_UC_nov_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2022. 

199 MILARÉ, E. Direito do Ambiente. 11ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 1553.

200 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.
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pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da 

unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e 

àquelas previstas em regulamento. Quanto às pesquisas científicas, dependerão de 

prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade. 

De posse e domínio público, caso seja instituído sobre imóvel particular, 

dependerá de prévia desapropriação, de forma justa e em dinheiro, nos termos do 

artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal.

2.1.2.4.1.4 Monumentos Naturais

De acordo com o artigo 12 da Lei nº 9.985/2000201, “o Monumento Natural tem 

como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza 

cênica”. Apesar de a beleza cênica poder estar presente, diferencia-se dos Parques 

Nacionais, dado que se direciona à proteção de sítios naturais raros. 

O conceito de Monumento Natural pode, ainda, ser encontrado no Decreto nº 

58.054/66202, que promulgou a Convenção para a Proteção da Flora, Fauna e das 

Belezas Cênicas dos Países da América. Entende-se por Monumentos Naturais:     

As regiões, os objetos, ou as espécies vivas de animais ou plantas, de 
interêsse estético ou valor histórico ou científico, aos quais é dada proteção 
absoluta, como fim de conservar um objeto específico ou uma espécie 
determinada de flora ou fauna, declarando uma região, um objeto, ou uma 
espécie isolada, monumento natural inviolável, exceto para a realização de 
investigações científicas devidamente autorizadas, ou inspeções oficiais.

Além disso, diferentemente das demais espécies de UCPIs, o Monumento 

Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível 

compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos 

naturais do local pelos proprietários. A desapropriação é recomendada, apenas e tão 

somente, na hipótese de haver incompatibilidade entre os objetivos da área e as 

atividades privadas ou, na hipótese de não haver aquiescência do proprietário às 

201 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.

202 BRASIL. Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966. Promulga a Convenção para a proteção da 
flora, fauna e das belezas cênicas dos países da América. Brasília: Presidência da República, 1966.
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condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a 

coexistência do Monumento Natural com o uso da propriedade (artigo 12, § 2º203).

A Lei nº 9.985/2000 autoriza, ainda, nas áreas particulares localizadas em 

Refúgios de Vida Silvestre e Monumentos Naturais, a criação de animais domésticos 

e o cultivo de plantas consideradas compatíveis com as finalidades da unidade, de 

acordo com o que dispuser o seu Plano de Manejo. 

Quanto à visitação, está sujeita às condições e restrições estabelecidas no 

Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por 

sua administração e àquelas previstas em regulamento. 

Em 1987, o CONAMA, por meio da Resolução nº 4204, declarou “sítios 

ecológicos de relevância cultural todas as Unidades de Conservação previstas na 

legislação, Monumentos Naturais, Jardins Botânicos, Jardins Zoológicos e Hortos 

Florestais criados a nível federal, estadual e municipal”. 

De acordo com dados obtidos junto ao Ministério do Meio Ambiente205, em todo 

o Brasil, há 62 monumentos naturais, sendo 5 federais, 34 estaduais e 23 

municipais, alcançando área total de 116.487 km2. 

2.1.2.4.1.5 Refúgio da Vida Silvestre

De acordo com o artigo 13 da Lei nº 9.985/2000, o Refúgio da Vida Silvestre 

“tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para 

a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna 

residente ou migratória”. Sua finalidade denota preocupação com a proteção de 

espécies da flora e da fauna, diferenciando-a das demais UCPIs. No Brasil, são 77 

no total, com área de 6.637 km2206.

203 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.

204 CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (Brasil). Resolução nº 04, de 31 de março de 1993. 
Brasília, 1993.

205 Painel Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-
br/servicos/geoprocessamento/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-
conservacao-federais/DadosGerais_UC_nov_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2022. 

206 Painel Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-
br/servicos/geoprocessamento/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-
conservacao-federais/DadosGerais_UC_nov_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2022. 
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O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde 

que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e 

dos recursos naturais do local pelos proprietários. A visitação pública está sujeita às 

normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas 

estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em 

regulamento, e a pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições 

por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

2.1.2.4.2 Unidades de Conservação de Uso Sustentável

De acordo com o artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.985/2000207, “O objetivo básico das 

Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. Como o próprio nome diz, são 

áreas onde a exploração (o uso) é permitida, o que as diferencia das UCPI. Apesar 

de permitido, o uso é restrito e deve seguir diversas diretrizes socioambientais, dado 

que o titular deve garantir a perpetuidade dos recursos ambientais renováveis e dos 

processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, 

de forma socialmente justa e economicamente viável.

São sete as categorias de UCUS existentes no ordenamento jurídico brasileiro: 

I -– Área de Proteção Ambiental; II –- Área de Relevante Interesse Ecológico; III –- 

Floresta Nacional; IV –- Reserva Extrativista; V –- Reserva de Fauna; VI –– Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável; e VII –- Reserva Particular do Patrimônio Natural, 

que, somadas às cinco UCPIs apresentadas anteriormente, formam um conjunto 

total de doze unidades de conservação brasileiras. 

 

2.1.2.4.2.1 Área de Proteção Ambiental

Trata-se de uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação 

humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Tem 

207 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.
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como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, conforme 

dispõe o artigo 15 da Lei nº 9.985/2000.

Nas APAs a intervenção antrópica não é proibida, pelo contrário, a lei 

reconhece um certo grau de ocupação humana no seu interior. Porém, em razão de 

alguns atributos não só naturais, como também culturais, a lei lhe confere maior 

proteção, disciplinando o processo de ocupação, segundo critérios de 

sustentabilidade, ou seja, de equilíbrio, no uso dos recursos naturais.

As APAs foram criadas, originalmente, pela Lei nº 6.902/1981, que previa 

certas limitações ao uso da área, por meio das seguintes proibições: a) a 

implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de 

afetar mananciais de água; b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura 

de canais, quando essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições 

ecológicas locais; c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada 

erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; d) o 

exercício de atividades que ameacem extinguir, na área protegida, as espécies raras 

da biota regional.

Somente em 1988, as APAs foram regulamentadas conforme Resolução 

CONAMA 10. Entre as suas já revogadas disposições, vale lembrar uma previsão 

específica para a concessão de licença ambiental especial, para o exercício de 

atividades industriais no seu interior. De acordo com o artigo 7º208, “Qualquer 

atividade industrial potencialmente capaz de causar poluição, além da licença 

ambiental prevista na Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, deverá também ter uma 

licença especial emitida pela entidade administradora da APA”. 

As APAs podem ser constituídas em áreas públicas ou privadas, sendo que, no 

último caso, respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas 

e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área 

de Proteção Ambiental. Quanto às visitações e à pesquisa científica, se a APA foi 

constituída em área privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para 

pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. Por 

208 CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (Brasil). Resolução nº 10, de 01º de outubro de 
1993. Brasília, 1993.
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outro lado, se de domínio público, as condições devem ser estabelecidas pelo órgão 

gestor da unidade. 

Atualmente, o Brasil possui 375 APAs, sendo 37 federais, 200 estaduais e 138 

municipais compondo uma área total de 1.298.968 km2, sendo, em dimensão e em 

números totais, a maior unidade de conservação instituída em todo o país209. 

2.1.2.4.2.2 Área de Relevante Interesse Ecológico

As ARIEs são, em regra, de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 

ocupação humana. São consideradas relevantes, pois possuem características 

naturais extraordinárias, ou mesmo porque abrigam exemplares raros da biota 

regional. Seu objetivo é manter os ecossistemas naturais de importância regional ou 

local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os 

objetivos de conservação da natureza. 

Podem ser instituídas e mantidas em áreas públicas ou privadas, sendo que, 

neste último caso, respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas 

normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma 

Área de Relevante Interesse Ecológico (artigo 16, § 2º, da Lei nº 9.985/2000). 

Em 1989, por meio da Resolução CONAMA 12, o órgão disciplinou, em todo o 

país, a proibição de atividades que afetem o ecossistema nas ARIEs, apontando 

que, nelas, entre outras atividades não predatórias, é permitido o exercício do 

pastoreio equilibrado e a colheita limitada de produtos naturais, desde que 

devidamente controlados pelos órgãos supervisores e fiscalizadores (artigo 2º).

Atualmente, o Brasil possui 59 ARIEs, sendo 13 federais, 30 estaduais e 16 

municipais, compondo uma área total de 1.164 km2210.  

2.1.2.4.2.3 Floresta Nacional

209 Painel Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-
br/servicos/geoprocessamento/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-
conservacao-federais/DadosGerais_UC_nov_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2022. 

210 Painel Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-
br/servicos/geoprocessamento/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-
conservacao-federais/DadosGerais_UC_nov_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2022. 
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Trata-se de uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente 

nativas, e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos 

florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração 

sustentável de florestas nativas, sendo de posse e domínios públicos. 

Por se tratar de uma área que permite a exploração sustentável, no seu 

interior, é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando 

de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de 

Manejo da unidade, conforme prevê o artigo 17, § 2º, da Lei nº 9.985/2000.

Quanto à visitação e à pesquisa científica, ambas são permitidas. A primeira é 

condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão 

responsável por sua administração. Já a segunda é, inclusive, incentivada, 

sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da 

unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e àquelas previstas em 

regulamento.

De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, atualmente, há 108 

florestas nacionais, estaduais e municipais, formando uma área total de 314.009 

km2.

2.1.2.4.2.4 Reserva Extrativista

De domínio público, a Reserva Extrativista é uma área utilizada por 

populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 

complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de 

pequeno porte. Tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura 

dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.

Em que pese seu domínio ser público, em razão da sua relação com as 

populações que nela habitam, o artigo 18, § 1º. da Lei nº 9.985/2000 prevê que o 

seu uso será concedido às populações extrativistas tradicionais, devendo que as 

áreas particulares incluídas em seus limites sejam desapropriadas.

A criação das Reservas Extrativistas foi regulamentada pela Instrução 

Normativa ICMBio nº. 03/2007211, que, de acordo com o seu artigo, deve considerar 

as seguintes diretrizes: I – a conservação da biodiversidade e a sustentabilidade 

211 INSTITUTO CHICO MENDES (Brasil). Instrução Normativa nº 03, de 18 de setembro de 2007. 
Brasília, 2007.
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ambiental; II –- a transparência do processo de criação e a adequação à realidade 

local; III – o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental 

e cultural das populações tradicionais e seus sistemas de organização e de 

representação social; IV – o reconhecimento de que os territórios tradicionais são 

espaços de reprodução social, cultural e econômica das populações tradicionais; V 

–- a promoção dos meios necessários e adequados para a efetiva participação das 

populações tradicionais nos processos decisórios e seu protagonismo na criação da 

Unidade; VI –- a valorização e integração de diferentes formas de saber, 

especialmente os saberes, práticas e conhecimentos das populações tradicionais; e, 

VII – a busca pela melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais, o 

acesso aos serviços básicos e a cidadania, respeitando-se suas especificidades e 

características socioculturais.

A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais 

e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área. Quanto à pesquisa 

científica, é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão 

responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este 

estabelecidas e às normas previstas em regulamento.

A exploração, nas áreas, tem importantes restrições previstas na Lei. A 

exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional, por exemplo, 

são proibidas. Por outro lado, a exploração comercial de recursos madeireiros só 

será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às 

demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em 

regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

Conforme dados publicados pelo Ministério do Meio Ambiente, atualmente, há 

95 Reservas Extrativistas em todo o Brasil, compondo uma área total de 156.217 

km2212.

2.1.2.4.2.5 Reserva da Fauna

De acordo com o artigo 19 da Lei nº 9.985/2000213, a Reserva de Fauna é uma 

212 Painel Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-
br/servicos/geoprocessamento/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-
conservacao-federais/DadosGerais_UC_nov_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2022. 
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área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, 

residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o 

manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Trata-se de uma área de 

posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 

devem ser desapropriadas. 

Quanto às suas restrições, a visitação pública pode ser permitida, desde que 

compatível com o manejo da unidade e de acordo com as normas estabelecidas 

pelo órgão responsável por sua administração. Além disso, a pesquisa é permitida e 

a comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá 

ao disposto nas leis sobre fauna e regulamentos. Por outro lado, a caça 

amadorística ou profissional é terminantemente proibida em sua localidade. 

De acordo com dados obtidos junto ao Ministério do Meio Ambiente, o Brasil 

não possui nenhuma Reserva de Fauna instituída214. 

2.1.2.4.2.6 Reserva de Desenvolvimento Sustentável

Prevista no artigo 20 da Lei nº 9.985/2000215, a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência 

baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, 

desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e 

que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 

manutenção da diversidade biológica.

Seu objetivo básico é preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as 

condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da 

qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, 

bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de 

manejo do ambiente, desenvolvidas por estas populações.

213 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.

214 Painel Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-
br/servicos/geoprocessamento/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-
conservacao-federais/DadosGerais_UC_nov_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2022. 

215 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.
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Seu domínio é público, porém a gestão é feita por um Conselho Deliberativo, 

presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 

representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das 

populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e 

no ato de criação da unidade. O referido Conselho tem a função, ainda, de aprovar o 

plano de manejo da RDS.

Apesar do abrigo de populações tradicionais no seu interior, o exercício de 

atividades antrópicas dentro dela devem respeitar as seguintes condições: I –- é 

permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses 

locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área; II –- é permitida e 

incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor 

relação das populações residentes com seu meio e à educação ambiental, 

sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da 

unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em 

regulamento; III –- deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o 

tamanho da população e a conservação; e IV –- é admitida a exploração de 

componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a 

substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao 

zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área (artigo 20, § 5º, da 

Lei nº 9.985/2000216). 

A criação das Reservas de Desenvolvimento Sustentável foi regulamentada 

pela Instrução Normativa ICMBio nº. 03/2007217, que, de acordo com o seu artigo, 

deve considerar as seguintes diretrizes: I – a conservação da biodiversidade e a 

sustentabilidade ambiental; II –- a transparência do processo de criação e a 

adequação à realidade local; III – o reconhecimento, a valorização e o respeito à 

diversidade socioambiental e cultural das populações tradicionais e seus sistemas 

de organização e de representação social; IV – o reconhecimento de que os 

territórios tradicionais são espaços de reprodução social, cultural e econômica das 

populações tradicionais; V –- a promoção dos meios necessários e adequados para 

a efetiva participação das populações tradicionais nos processos decisórios e seu 

216 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2000.

217 INSTITUTO CHICO MENDES (Brasil). Instrução Normativa nº 03, de 18 de setembro de 2007. 
Brasília, 2007.
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protagonismo na criação da Unidade; VI –- a valorização e integração de diferentes 

formas de saber, especialmente os saberes, práticas e conhecimentos das 

populações tradicionais; e, VII – a busca pela melhoria da qualidade de vida das 

populações tradicionais, o acesso aos serviços básicos e a cidadania, respeitando-

se suas especificidades e características socioculturais.

Conforme dados obtidos junto ano Ministério do Meio Ambiente, o Brasil possui 

39 reservas de desenvolvimento sustentável, com área total de 112.447 km2218. 

2.1.2.4.2.7 Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Diferente de todas as demais modalidades de unidades de conservação, a 

RPPN é uma área privada, na qual o proprietário, por meio de um termo de 

compromisso firmado com o órgão ambiental, resolve averbar uma obrigação 

perpétua na matrícula, de manutenção e conservação da diversidade ecológica 

existente no interior do seu imóvel. A partir da sua instituição, a Lei nº 9.985/2000 

permite que no seu interior ocorram, apenas, pesquisa científica e visitação com 

objetivos turísticos, recreativos e educacionais. A RPPN foi regulamentada em 05 de 

abril de 2006, por meio do Decreto nº 5.746, que prevê procedimento específico, em 

âmbito federal, para a criação da referida unidade:

Artigo 3º. O proprietário interessado em ter seu imóvel, integral ou 
parcialmente, transformado em RPPN, deverá, no âmbito federal, 
encaminhar requerimento ao IBAMA, solicitando a criação da RPPN, na 
totalidade ou em parte do seu imóvel, segundo o modelo do Anexo I deste 
Decreto, e na forma seguinte:
I –- o requerimento relativo à propriedade de pessoa física deverá conter a 
assinatura do proprietário, e do cônjuge ou convivente, se houver;
II –- o requerimento relativo à propriedade de pessoa jurídica deverá ser 
assinado pelos seus membros ou representantes com poder de disposição 
de imóveis, conforme seu ato constitutivo e alterações posteriores; e
III –- quando se tratar de condomínio, todos os condôminos deverão assinar 
o requerimento ou indicar um representante legal, mediante a apresentação 
de procuração.

Em âmbito federal, competirá ao IBAMA verificar a legitimidade e a adequação 

jurídica e técnica do requerimento, frente à documentação apresentada;  realizar a 

vistoria do imóvel; divulgar no Diário Oficial da União a intenção de criação da 

218 Painel Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-
br/servicos/geoprocessamento/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-
conservacao-federais/DadosGerais_UC_nov_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2022. 
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RPPN; disponibilizar na internet, pelo prazo de 20 dias, informações sobre a RPPN 

proposta, e realizar outras providências cabíveis para levar a proposta a 

conhecimento público; avaliar, após o prazo de divulgação, os resultados e as 

implicações da criação da unidade, e emitir parecer técnico conclusivo que, 

inclusive, avaliará as propostas do público; aprovar ou indeferir o requerimento, ou, 

ainda, sugerir alterações e adequações à proposta; notificar o proprietário, em caso 

de parecer positivo, para que proceda à assinatura do Termo de Compromisso, e 

averbação deste junto à matrícula do imóvel afetado, no Registro de Imóveis 

competente, no prazo de 60 dias contados do recebimento da notificação; e publicar 

portaria, após a averbação do Termo de Compromisso pelo proprietário, 

comprovada por certidão do Cartório de Registro de Imóveis.

Com relação à portaria, vale ressaltar que as Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural, em âmbito federal, serão declaradas instituídas somente após a 

publicação da portaria pelo IBAMA.

De acordo com dados obtidos junto ao Ministério do Meio Ambiente, o Brasil 

possui 993 Reservas Particulares do Patrimônio Natural instituídas, com área total 

de 5.917 km2219. 

2.1.2.5 Zonas de Amortecimento

Entende-se por zona de amortecimento, o entorno de uma unidade de 

conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade, 

conforme dispõe o artigo 2º, XVIII, da Lei nº 9.985/2000. Todas as categorias de 

unidades de conservação devem ter uma zona de amortecimento no seu entorno, 

salvo as Áreas de Proteção Ambiental e as Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural, de acordo com o artigo 25 da Lei nº 9.985/2000.  

Tais zonas substituíram as antigas restrições impostas às atividades que 

pudessem afetar a biota, em um raio de 10 km quilômetros, no entorno das unidades 

de conservação, previstas na Resolução CONAMA nº 13/1990 e no Decreto nº 

99.274/1990. 

219 Painel Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-
br/servicos/geoprocessamento/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-
conservacao-federais/DadosGerais_UC_nov_2020.pdf. Acesso em: 27 dez. 2022. 



112

2.1.3 Lei de Concessão de Florestas Públicas

2.1.3.1 Conceitos

De acordo com o artigo 3º, I da Lei nº 11.284/2006220, entende-se por florestas 

públicas, as “florestas, naturais ou plantadas, localizadas nos diversos biomas 

brasileiros, em bens sob o domínio da União, dos Estados, dos Municípios, do 

Distrito Federal ou das entidades da administração indireta”.

A lei regulamenta a possibilidade de delegação onerosa das referidas florestas 

públicas às pessoas jurídicas de direito privado, que atendam às exigências 

previstas em edital de licitação, com vistas a praticar manejo florestal sustentável 

para exploração de produtos e serviços numa unidade de manejo. 

O manejo florestal sustentável é a administração da floresta para a obtenção 

de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de 

sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou 

alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos 

produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e 

serviços de natureza florestal.

A concessão florestal confere ao concessionário apenas o direito de praticar o 

manejo florestal. Isso significa que as empresas podem extrair produtos 

madeireiros221 e não madeireiros222 e oferecer serviços de turismo223.

Há produtos florestais que não podem ser incluídos na concessão. É o caso 

dos produtos de uso tradicional e de subsistência para as comunidades locais. A lei 

220 BRASIL. Lei nº 11.284, de 02 de março de 2006. Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para 
a produção sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal 
Brasileiro - SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF; altera as Leis nºs 
10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, 4.771, de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973; e dá outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2006.

221 Produtos madeireiros -– Compreendem a madeira propriamente dita (troncos com diâmetro acima 
de 50 cm) e o material lenhoso residual (parte aérea da árvore).

222 Produtos não- madeireiros –- Produtos vegetais de natureza não lenhosa, incluindo folhas, raízes, 
cascas, frutos, sementes, gomas, óleos e resinas.

223 Serviços de ecoturismo –- Hospedagem, atividades esportivas, visitação e observação da natureza 
e esportes de aventura. Não poderá ser cobrada a visitação para fins científicos e de educação 
ambiental.
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permite, ainda, que as comunidades indiquem, também, algumas espécies que 

somente serão exploradas com autorização especial do Serviço Florestal e se não 

houver prejuízo para o uso comunitário.

A lei garante o acesso gratuito da comunidade local à área de concessão para 

a coleta de produtos não madeireiros considerados essenciais à sua subsistência, 

além da coleta de sementes para a produção de artesanatos, tais como biojoias.

2.1.3.2 Gestão das florestas públicas

Quanto à gestão das florestas públicas, a Lei prevê os seguintes instrumentos: 

i. a criação de florestas nacionais, estaduais e municipais, nos termos do artigo 17 

da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e sua gestão direta; ii. a destinação de 

florestas públicas às comunidades locais, nos termos do artigo 6º da Lei 11.284/06; 

e iii. a concessão florestal, incluindo florestas naturais ou plantadas e as unidades de 

manejo das áreas protegidas.

Quanto à criação, o Poder Público poderá exercer diretamente a gestão de 

florestas nacionais, estaduais e municipais criadas nos termos do artigo 17 da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, sendo-lhe facultado, para execução de atividades 

subsidiárias, firmar convênios, termos de parceria, contratos ou instrumentos 

similares com terceiros, observados os procedimentos licitatórios e demais 

exigências legais pertinentes.

Quanto à destinação, antes da realização das concessões florestais, as 

florestas públicas ocupadas ou utilizadas por comunidades locais serão identificadas 

para a destinação, pelos órgãos competentes, por meio de: I –- criação de reservas 

extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, observados os requisitos 

previstos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; ou II –- concessão de uso, por 

meio de projetos de assentamento florestal, de desenvolvimento sustentável, 

agroextrativistas ou outros similares, nos termos do artigo 189 da Constituição 

Federal e das diretrizes do Programa Nacional de Reforma Agrária; ou III –- por 

outras formas previstas em lei.

Por fim, quanto à concessão, será autorizada em ato do poder concedente e 

formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos da 11.284/2006, das 

normas pertinentes e do edital de licitação.
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A publicação do edital de licitação de cada lote de concessão florestal deverá 

ser precedida de audiência pública, por região, realizada pelo órgão gestor, nos 

termos do regulamento, sem prejuízo de outras formas de consulta pública.

São elegíveis, para fins de concessão, as unidades de manejo previstas no 

Plano Anual de Outorga Florestal (PAOF). O PAOF, proposto pelo órgão gestor e 

definido pelo poder concedente, conterá a descrição de todas as florestas públicas a 

serem submetidas a processos de concessão no ano em que vigorar. 

A concessão florestal terá como objeto a exploração de produtos e serviços 

florestais, contratualmente especificados, em unidade de manejo de floresta pública, 

com perímetro georreferenciado, registrada no respectivo cadastro de florestas 

públicas e incluída no lote de concessão florestal.

O objeto de cada concessão será fixado no edital, que definirá os produtos 

florestais e serviços cuja exploração será autorizada. A concessão florestal confere 

ao concessionário somente os direitos expressamente previstos no contrato de 

concessão.

2.1.3.3 Licenciamento ambiental

Quanto ao licenciamento ambiental, a licença prévia para uso sustentável da 

unidade de manejo será requerida pelo órgão gestor, mediante a apresentação de 

relatório ambiental preliminar ao órgão ambiental competente integrante do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente do SISNAMA.

Nos casos potencialmente causadores de significativa degradação do meio 

ambiente, assim considerados, entre outros aspectos, em função da escala e da 

intensidade do manejo florestal e da peculiaridade dos recursos ambientais, será 

exigido estudo prévio de impacto ambiental (EIA) para a concessão da licença 

prévia.

O órgão ambiental licenciador poderá optar pela realização de relatório 

ambiental preliminar e EIA que abranjam diferentes unidades de manejo integrantes 

de um mesmo lote de concessão florestal, desde que as unidades se situem no 

mesmo ecossistema e no mesmo Estado. Os custos do relatório ambiental 

preliminar e do EIA deverão ser ressarcidos pelo concessionário ganhador da 

licitação.
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O processo de licenciamento ambiental para uso sustentável da unidade de 

manejo compreende a licença prévia e a licença de operação, não se lhe aplicando 

a exigência de licença de instalação.

2.1.3.4 Processo de outorga  

Quanto ao processo de outorga, destaca-se que o poder concedente publicará, 

previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da concessão 

florestal, caracterizando seu objeto e a unidade de manejo. 

As licitações para concessão florestal serão realizadas na modalidade 

concorrência e outorgadas a título oneroso. De acordo com o artigo 19 da Lei 

11.284/2006, além de outros requisitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, exige-se, para habilitação nas licitações de concessão florestal, a 

comprovação de ausência de: i. débitos inscritos na dívida ativa relativos à infração 

ambiental nos órgãos competentes integrantes do Sisnama; e ii. decisões 

condenatórias, com trânsito em julgado, em ações penais relativas a crimes contra o 

meio ambiente, contra a ordem tributária ou previdenciários.

Além disso, somente poderão ser habilitadas nas licitações para concessão 

florestal empresas ou outras pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e 

que tenham sede e administração no País.

O edital de licitação nos termos do artigo 20 da Lei 11.284/2006 será elaborado 

pelo poder concedente, observados os critérios e as normas gerais da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

Para cada unidade de manejo licitada, será assinado um contrato de 

concessão exclusivo com um único concessionário, que será responsável por todas 

as obrigações nele previstas, além de responder pelos prejuízos causados ao poder 

concedente, ao meio ambiente ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelos 

órgãos competentes exclua ou atenue essa responsabilidade.

O prazo dos contratos de concessão florestal será estabelecido de acordo com 

o ciclo de colheita ou exploração, considerando o produto ou grupo de produtos com 

ciclo mais longo incluído no objeto da concessão, podendo ser fixado prazo 

equivalente a, no mínimo, um ciclo e, no máximo, 40 (quarenta) anos. O prazo dos 

contratos de concessão exclusivos para exploração de serviços florestais será de, 

no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 20 (vinte) anos.
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2.1.4 Pagamento por Serviços Ambientais

2.1.4.1 Histórico normativo e correlação com as florestas 

O debate em torno da criação de uma lei, que regulamentasse o pagamento 

por serviços ambientais em âmbito nacional, se iniciou em maio de 2011, por meio 

do Projeto de Lei 1.274/2011. 

De acordo com aquela proposta, criava-se um Fundo Federal de Compensação 

por Serviços Ambientais (FFPSA), com a finalidade de financiar as ações, a partir 

das seguintes fontes de recursos: I – três por cento dos recursos decorrentes da 

compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, de que trata o artigo 1º 

da Lei nº 8.001/97; II – três por cento dos recursos da Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais (CFEM) de que trata § 2º do art. 2º da Lei nº 

8.001/97; III – dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual da União e em seus 

créditos adicionais; IV – recursos decorrentes de acordos, contratos, convênios ou 

outros instrumentos congêneres celebrados com órgãos ou entidades da 

administração pública federal, estadual ou municipal; V – doações de entidades 

nacionais e agências bilaterais e multilaterais de cooperação internacional ou, na 

forma do regulamento, de outras pessoas físicas ou jurídicas; VI – empréstimos de 

instituições financeiras nacionais ou internacionais; VII – cinquenta por cento dos 

recursos resultantes da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA.

Além disso, destacava-se que as receitas oriundas da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos, conforme imposição contida na Política Nacional de Recursos 

Hídricos (Lei 9.433/97) poderiam ser destinadas ao Pagamento por Serviços 

Ambientais, que promovessem a conservação e a melhoria da quantidade e da 

qualidade dos recursos hídricos. 

Nas palavras do seu autor, Deputado Onofre Santo Agostini, o projeto 

baseava-se em uma iniciativa adotada no Estado de Santa Catarina, e justificava-se, 

pois:

Não basta punir o agressor. É conveniente aliar a isso estratégias que 
também premiem os que agem corretamente, de modo a fortalecer o 
contingente dos que propugnam pela defesa de nossas riquezas naturais e 
por melhor qualidade de vida das atuais e próximas gerações224. 
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Ao longo dos anos, o projeto inicial sofreu alterações até que, em 03 de 

setembro de 2019, o PL substituto nº. 312/2015, foi aprovado e remetido ao Senado 

Federal, para, nos termos do artigo 65 da Constituição Federal e do artigo 134 do 

Regimento Comum, ser submetido à votação plenária (ofício 901/2019/SGM-P). 

Em 17 de dezembro de 2020, o Projeto de Lei Substituto nº. 5028/2019, que 

fora aprovado pelo Senado, retornou à Câmara, com convergência de “mais de 

90%” com o Projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, com pequenas 

alterações, conforme Parecer das Comissões de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; Finanças e Tributação; Constituição e Justiça; e da Cidadania225. 

A estruturação desse instrumento econômico, em complemento àqueles 

listados no artigo 9º, XIII da Lei 6.938/81226, visa, entre outros objetivos, à 

manutenção de floresta em pé, incentivando-se os provedores de serviços 

ambientais a manter (ou até melhorar), as condições ambientais dos ecossistemas 

localizados no interior de seus imóveis. Conforme definição da própria Lei 14.119/21, 

os “serviços de regulação”:

Concorrem para a manutenção da estabilidade dos processos 
ecossistêmicos tais como o sequestro de carbono, a purificação do ar, a 
moderação de eventos climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio do 
ciclo hidrológico, a minimização de enchentes e secas e o controle dos 
processos críticos de erosão e de deslizamento de encostas (art. 2º, II, 
“c”)227. 

224 BRASIL. Projeto de Lei nº 1.274, de 10 de maio de 2011. Institui o Programa Nacional de 
Compensação por Serviços Ambientais e o Fundo Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, e 
dá outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 2011.. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=501368. Acesso em: 04 
dez. 2021.
225 BRASIL. Parecer das Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Finanças e 
Tributação; Constituição e Justiça; e da Cidadania. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1954299&filename=Tramit
acao-PL+5028/2019+%28N%C2%BA+Anterior:+PL+312/2015%29.. Acesso em: 04 dez. 2021.
226 “Art. 9º. XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 
ambiental e outros” (BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Brasília: Poder Legislativo, 1981.).

227 BRASIL. Lei 14.119, de 13 de janeiro de 2021. Institui a Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais; e altera as Leis n os 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para adequá-las à nova política. Brasília: Poder 
Legislativo, 2021. 
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Vale lembrar que uma das formas mais conhecidas e eficientes para sequestrar 

excesso de carbono na atmosfera – e, com isso, minimizar os efeitos adversos das 

mudanças climáticas - é a manutenção e o incremento de áreas florestais. Conforme 

OLIVEIRA, SANT´ANNA e SOARES228, o sequestro pode ocorrer de duas formas: 

por meio da redução do desmatamento e uso de queimadas nas unidades 

produtivas, bem como, pela fotossíntese. 

O pagamento previsto na Lei 14.119/21 pode onerar tanto os serviços de 

redução de desmatamento e, consequentemente, de manutenção de floresta em pé, 

como também os serviços de reflorestamento, dado que ambos resultam em 

serviços ecossistêmicos, trazendo benefícios relevantes para a sociedade gerados 

pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das 

condições ambientais, nos termos do artigo 2º, II229. 

2.1.4.2 Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA)

De acordo com o artigo 2º, III da Lei 14.119/21230, os serviços ambientais são 

“atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação ou 

a melhoria dos serviços ecossistêmicos”. Entende-se por serviços ecossistêmicos: 

“benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, em termos de 

manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais”. Para fins de 

remuneração, nos termos do artigo 2º, II, os serviços ecossistêmicos devem estar 

relacionados com provisão, suporte, regulação ou cultura:

a) serviços de provisão: os que fornecem bens ou produtos ambientais 
utilizados pelo ser humano para consumo ou comercialização, tais como 
água, alimentos, madeira, fibras e extratos, entre outros;

228 OLIVEIRA, R. J.; SANT´ANNA, L. T.; SOARES, N. S. Mercado de Carbono: Oportunidades com o 
Sequestro de Carbono Florestal e Aterro Sanitário no Brasil e na União Europeia. Revista de Direito 
Ambiental. Ano 14, nº 56, p. 184, out./dez. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

229 BRASIL. Lei 14.119, de 13 de janeiro de 2021. Institui a Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais; e altera as Leis n os 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para adequá-las à nova política. Brasília: Poder 
Legislativo, 2021.

230 BRASIL. Lei 14.119, de 13 de janeiro de 2021. Institui a Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais; e altera as Leis n os 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para adequá-las à nova política. Brasília: Poder 
Legislativo, 2021.
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b) serviços de suporte: os que mantêm a perenidade da vida na Terra, tais 
como a ciclagem de nutrientes, a decomposição de resíduos, a produção, a 
manutenção ou a renovação da fertilidade do solo, a polinização, a 
dispersão de sementes, o controle de populações de potenciais pragas e de 
vetores potenciais de doenças humanas, a proteção contra a radiação solar 
ultravioleta e a manutenção da biodiversidade e do patrimônio genético;

c) serviços de regulação: os que concorrem para a manutenção da 
estabilidade dos processos ecossistêmicos, tais como o sequestro de 
carbono, a purificação do ar, a moderação de eventos climáticos extremos, 
a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização de 
enchentes e secas e o controle dos processos críticos de erosão e de 
deslizamento de encostas;

d) serviços culturais: os que constituem benefícios não materiais providos 
pelos ecossistemas, por meio da recreação, do turismo, da identidade 
cultural, de experiências espirituais e estéticas e do desenvolvimento 
intelectual, entre outros;

O pagamento poderá ser efetivado por meio de: (a) pagamento direto, 

monetário ou não monetário; (b) prestação de melhorias sociais a comunidades 

rurais e urbanas; (c) compensação vinculada a certificado de redução de emissões 

por desmatamento e degradação; (d) títulos verdes; (e) comodato; ou, ainda, por 

meio de (f) Cota de Reserva Ambiental (CRA). De acordo com o artigo 3º, §1º da 

Lei, poderão ser criadas, ainda, outras modalidades de pagamento, por meio de atos 

normativos do órgão gestor da Política Nacional de Pagamento por Serviços 

Ambientais (PNPSA). 

A lei estruturou, ainda, o denominado Programa Federal de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PFPSA), com o objetivo de efetivar a PNPSA, especialmente 

quanto ao pagamento desses serviços pela União.

Prioritariamente, o programa foi estruturado para investimento em ações de 

manutenção, de recuperação ou de melhoria da cobertura vegetal nas áreas 

prioritárias para a conservação, de combate à fragmentação de habitats, de 

formação de corredores de biodiversidade e de conservação dos recursos hídricos.

Os pagadores dos serviços ambientais – poder público, organização da 

sociedade civil ou agente privado – firmarão com os provedores – pessoas físicas ou 

jurídicas, de direito público ou privado – Contratos de Pagamento por Serviços 

Ambientais, incluindo-se direito e deveres das partes, bem como, as condições para 

fiscalização do benefício ecossistêmico ofertado. O regulamento da Lei 14.119/21, 

ainda a ser publicado, deverá definir as cláusulas essenciais para cada tipo de 

contrato.  
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No âmbito da PFPSA, poderão ser objeto de pagamento, nos termos do artigo 

8º da Lei 14.119/21, os seguintes serviços ambientais: a) a cobertura de áreas com 

vegetação nativa; b) a recuperação da cobertura vegetal nativa ou a plantio 

agroflorestal, em áreas sujeitas a restauração ecossistêmica; c) a implantação de 

unidades de conservação de proteção integral, reservas extrativistas e reservas de 

desenvolvimento sustentável; d) a preservação de terras indígenas, territórios 

quilombolas e outras áreas legitimamente ocupadas por populações tradicionais; e) 

a conservação de paisagens de grande beleza cênica, prioritariamente em áreas 

especiais de interesse turístico; f) o respeito às áreas de exclusão de pesca, assim 

consideradas aquelas interditadas ou de reservas, onde o exercício da atividade 

pesqueira seja proibido transitória, periódica ou permanentemente, por ato do poder 

público; e g) a manutenção de áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade, assim definidas por ato do poder público.

Por fim, há de se ressaltar que os contratos de pagamento por serviços 

ambientais efetivados, as áreas potenciais e os respectivos serviços ambientais 

prestados e as metodologias e os dados que fundamentaram a valoração dos ativos 

ambientais, bem como as informações sobre os planos, programas e projetos que 

integram o PFPSA deverão fazer parte do Cadastro Nacional de Pagamento por 

Serviços Ambientais (CNPSA), mantido pelo órgão gestor do PFPSA. 
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3. Agronegócio Brasileiro na Agenda Climática

3.1. A importância do agronegócio para a economia brasileira

O desenvolvimento do agronegócio brasileiro se confunde com a própria 

história recente do país. Como narrado por Celso Furtado231, no Século XV, após a 

tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, o comércio europeu precisou 

encontrar alternativas diante das recém barreiras impostas pelos conquistadores às 

linhas orientais de abastecimento de produtos de alta qualidade.

Levados aos mares, os portugueses e espanhóis conquistaram extensas 

porções de terra no distante continente americano. A chegada física, no entanto, não 

conferia às metrópoles o direito de explorar exclusivamente aquelas terras. Para os 

demais países europeus, Portugal e Espanha não tinham direito senão àquelas 

terras que houvessem, efetivamente, ocupado.

A pressão política impingida sobre os dois países da Península Ibérica, então, 

forçou-os a encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas. 

Enquanto, na América Espanhola, a exploração dos metais preciosos ditou os 

avanços ocupacionais, no Brasil, das medidas políticas que foram tomadas, resultou 

o início da exploração agrícola das terras. 

De simples empresa espoliativa e extrativa – idêntica à que na mesma 
época estava sendo empreendida na costa da África e nas Índias Orientais -
, a América passa a constituir parte integrante da economia reprodutiva 
europeia, cuja técnica e capitais nela se aplicam para criar de forma 
permanente um fluxo de bens destinados ao mercado europeu232. 

Em um primeiro momento, a empresa colonial agrícola baseou-se na produção 

de açúcar - “uma das especiarias mais apreciadas no mercado europeu233” - nas 

faixas litorâneas do país. Para Celso Furtado, o êxito desta empreitada justifica-se 

em três fatores: 1. a experiência anterior dos portugueses com a produção de açúcar 

nas ilhas do Atlântico; 2. a contribuição dos flamengos para a expansão do mercado 

231 FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, pp. 25-
27.

232 Id., 2007, p. 29. 

233 Id., 2007, p. 31.
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do açúcar no comércio intraeuropeu e 3. o conhecimento e operação dos 

portugueses no mercado africano de escravos. 

Tais fatores, em conjunto, permitiram que a metrópole pudesse superar as 

dificuldades operacionais de técnica de produção, da criação de mercado, do 

financiamento e da mão-de-obra234. 

A formação de um sistema econômico de alta produtividade e em rápida 

expansão na faixa litorânea do nordeste brasileiro acarretou consequências diretas e 

indiretas para as demais regiões do subcontinente. Uma delas foi a necessidade de 

se produzir animais de tiro, para alcance de áreas mais distantes do litoral, e gado, 

para alimentação e, em menor escala, para exportação do couro235. 

Em breve síntese, é possível afirmar que as variações do mercado fizeram com 

que a empresa agrícola brasileira buscasse alternativas ao longo dos anos. Após a 

contração econômica do açúcar no Século VIII, passou-se a explorar, com maior 

penetração, o ouro e, já no Século XIX, em uma economia de transição para o 

trabalho assalariado, produtos como arroz, frutos, café, cacau e borracha. 

Atualmente, o agronegócio é responsável por 26,6% do PIB brasileiro, sendo 

18,5% do ramo agrícola e 8,1% do ramo pecuário. Em termos comparativos, esta 

participação no PIB cresceu 9,81% (o equivalente a R$ 223 bi), de janeiro a junho de 

2020 a janeiro a junho de 2021236. Quanto às exportações, o país figura em segundo 

lugar na lista de maiores exportadores de grãos, com um volume de 79 bilhões de 

dólares, atrás apenas dos Estados Unidos, com volume de 149 bilhões de dólares.

Quanto às relações de trabalho, cálculos realizados pelo Cepea mostram, que, 

de abril a junho de 2021, eram 18,04 milhões de pessoas atuando no agronegócio, 

sendo 20,33% do mercado de trabalho brasileiro237. Em termos comparativos, é 

234 Id., 2007, pp. 31-36. 

235 Além disso, era impraticável produzir gado no interior das unidades produtivas de açúcar: 
penetração de animais em plantações devem ter sido grandes, pois o próprio governo português 
proibiu, finalmente, a criação de gado na faixa litorânea” (id., 2007, p. 96). 

236 Conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA-ESALQ/USP. 
Disponível em: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx. Acesso em: 20 
nov. 2021.

237 Conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA-ESALQ/USP. 
Disponível em: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/releases/mercado-de-trabalho-cepea-populacao-
ocupada-no-agronegocio-cresce-e-recupera-perdas-causadas-por-covid-19.aspx. Acesso em: 20 nov. 
2021.
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possível afirmar que o agronegócio absorve quase 1 de cada 4 trabalhadores 

brasileiros.  

3.2. O impacto da atividade agrária sobre as mudanças climáticas

Apesar da importância do agronegócio para a economia brasileira, o exercício 

das atividades de produção, insumos, agroindústria, comércio, abastecimento e 

afins, deve respeito ao meio ambiente, garantindo o seu uso racional e o estímulo à 

recuperação dos recursos naturais, por expressa previsão contida no artigo 3º IV da 

Lei 8.171/91, que dispõe sobre a política agrícola. 

Aliás, nos termos do artigo 170, VI da Constituição Federal, a ordem 

econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observado o princípio da defesa do meio ambiente. O próprio direito de propriedade 

deve ser exercido em observância à sua função socioambiental238 (artigo 186, II, CF).  

Em síntese, não se tolera, no atual ordenamento jurídico nacional, a exploração 

econômica dissociada do respeito à sadia qualidade de vida – direito fundamental 

expressamente descrito no caput do artigo 225, CF: “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Diante dessa necessária equação, atualmente, tem-se discutido o papel do 

agronegócio na agenda internacional de mudanças climáticas apresentada no 

capítulo anterior. A abertura desregrada de novas áreas para exploração 

agropecuária, em especial sobre o bioma amazônico, somada à emissão de dióxido 

de carbono, em especial pelas queimadas, são fatores que impactam diretamente no 

aumento das emissões de gases de efeito estufa e no agravamento das mudanças 

climáticas.

Como demonstrado no capítulo anterior, a legislação florestal brasileira autoriza 

o proprietário rural a desmatar sua propriedade desde que respeitados os 

238 “A propriedade não mais ostenta aquela concepção individualista do Código Civil de 19616, 
direcionado a uma sociedade rural e agrária, com a maior parte da população vivendo no campo. 
Hoje, com o predomínio de uma sociedade urbana aberta aos imperativos da socialização do 
progresso, afirma-se cada vez mais forte o seu sentido social, tornando-se, assim, não instrumento 
de ambição e desunião dos homens, mas fator de progresso, de desenvolvimento e de bem-estar de 
todos” (MILARÉ, E. Direito do Ambiente. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 276). 
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percentuais previstos para as áreas de reserva legal, de uso restrito e de 

preservação permanente, sem falar do respeito aos demais espaços especialmente 

protegidos. Qualquer desrespeito às normas vigentes resulta em responsabilização, 

conforme dispõe o artigo 225, §3º da Constituição Federal: “as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados”.

Ocorre, contudo, que, mesmo diante deste panorama normativo vigente, há 

pelo menos três décadas, o que se tem visto, no país, é o aumento do 

desmatamento das florestas. Para se ter uma ideia, de acordo com dados 

provenientes do “Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal 

por Satélite – PRODES239”, a taxa anual de desmatamento, em 2020, foi de 10.851 

km2 na Amazônia Legal240, um aumento de aproximadamente 7% em relação a 2019. 

Se comparado com os dados de 2021, tem-se já um aumento de 22%241.

239 “O projeto PRODES realiza o monitoramento por satélites do desmatamento por corte raso na 
Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento na região, que são usadas 
pelo governo brasileiro para o estabelecimento de políticas públicas. As taxas anuais são estimadas a 
partir dos incrementos de desmatamento identificados em cada imagem de satélite que cobre a 
Amazônia Legal. A primeira apresentação dos dados é realizada para dezembro de cada ano, na 
forma de estimativa. Os dados consolidados são apresentados no primeiro semestre do ano seguinte. 
O PRODES utiliza imagens de satélites da classe LANDSAT (20 a 30 metros de resolução espacial e 
taxa de revisita de 16 dias) numa combinação que busca minimizar o problema da cobertura de 
nuvens e garantir critérios de interoperabilidade. As imagens do satélite americano LANDSAT-5/TM 
foram, historicamente, as mais utilizadas pelo projeto, mas as imagens do sensor CCD a bordo do 
CBERS-2/2B, satélites do programa sino-brasileiro de sensoriamento remoto, foram bastante usadas. 
O PRODES também fez uso de imagens LISS-3 do satélite indiano IRS-1 e também das imagens do 
satélite inglês UK-DMC2. Atualmente faz uso massivo das imagens do LANDSAT 8/OLI, CBERS 4 e 
IRS-2. Independente do instrumento utilizado, a área mínima mapeada pelo PRODES é de 6,25 
hectares”. Disponível em: http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes. Acesso 
em: 20 nov. 2021.

240 De acordo com o IBGE, “a Amazônia Legal corresponde à área de atuação da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM delimitada em consonância ao Art. 2o da Lei Complementar 
n. 124, de 03.01.2007. A região é composta por 772 municípios distribuídos da seguinte forma: 52 
municípios de Rondônia, 22 municípios do Acre, 62 do Amazonas, 15 de Roraima, 144 do Pará, 16 
do Amapá, 139 do Tocantins, 141 do Mato Grosso, bem como, por 181 Municípios do Estado do 
Maranhão situados ao oeste do Meridiano 44º, dos quais, 21 deles, estão parcialmente integrados na 
Amazônia Legal. Possui uma superfície aproximada de 5.015.067,75 km², correspondente a cerca de 
58,9% do território brasileiro”. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-
mapas/mapas-regionais/15819-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 20 nov. 2021.

241 Taxa PRODES Amazônia Legal – 2004 a 2021 (km2. Disponível em: 
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes. Acesso em: 20 nov. 2021.
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A região da Amazônia Legal congrega três diferentes biomas: o Amazônia, o 

cerrado e os campos gerais. De acordo com BRAGA242, os biomas são distribuídos 

em razão do clima, do solo e da vegetação:

A superfície terrestre apresenta, em toda a sua extensão, uma grande 
diversidade de hábitats em função da variação do clima, distribuição de 
nutrientes, topografia etc., que leva também a uma grande variedade de 
seres vivos. Essa diversidade decorre da capacidade dos indivíduos e da 
espécie como um todo de se adaptarem às condições locais. Assim sendo, 
as comunidades que desenvolvem determinados mecanismos de adaptação 
ao meio ambiente tendem a sobreviver e a proliferar em tal ambiente. Por 
isso, regiões de condições diferentes apresentam espécies diferentes que 
nelas desenvolvem suas atividades normais. Em decorrência desse fato, 
podemos dividir nosso planeta em regiões de grande extensão onde se 
desenvolveu predominantemente um determinado tipo de vida. Esses 
grandes ecossistemas são denominados biomas e distribuem-se na 
superfície terrestre grande parte em função da latitude, uma vez que o clima 
varia de acordo com ela. 

O bioma Amazônia é considerado o maior remanescente florestal tropical do 

mundo, abrigando a maior diversidade biológica registrada em uma selva pluvial em 

nível global. “Trata-se, pois, de área de influência da bacia hidrográfica do Rio 

Amazonas, que contém a maior extensão de vegetação tropical e contínua do 

planeta Terra, com uma superfície aproximada de 7,8 milhões de km2243”. 

Uma vez constatada a riqueza e a diversidade que encontram abrigo na 
Floresta Amazônica, cumpre destacar a sua relevância para o equilíbrio 
climático regional e global. Isso porque as florestas tropicais promovem a 
autorregulação da temperatura terrestre ao absorver dióxido de carbono 
(CO2) e devolver oxigênio (O2) à atmosfera por meio de fotossíntese, 
desempenhando um importante papel na fixação do CO2, um dos principais 
gases de efeito estufa (GEE) responsável pelo aquecimento global. Em 
outras palavras, tem-se que a diversidade biológica da bacia hidrográfica 
amazônica é imprescindível para a manutenção dos seus processos 
ecológicos, a exemplo do ciclo de carbono (C), que é absorvido da 
atmosfera por meio de processos físico-químicos realizados pela vegetação 
e estimula, como consequência, o controle da temperatura terrestre244. 

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE245, somente 

242 BRAGA, B. et al. Introdução à Engenharia Ambiental. 2ªed. São Paulo: Pearson, 2005, p. 20. 

243 FERREIRA, S. H. SERRAGLIO, D. A. MENDES, R. L. M. A Política Nacional sobre Mudança do 
Clima e o Desmatamento na Floresta Amazônica Brasileira. Revista de Direito Ambiental. Ano 84, 
nº 72, p. 35, out./dez. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.  

244 Id., 2016, p. 37. 



126

em 2021, foram identificados, 5.415 focos ativos detectados por satélite. Além dos 

efeitos adversos para os seres humanos, as queimadas geram poluição atmosférica 

e degradação do solo, contribuindo, também, para o recrudescimento do 

aquecimento global e do efeito estufa. 

Conforme contribuição do Grupo de Trabalho I para o Sexto Relatório de 

Avaliação do IPCC (“Working Group I contribution - The physical science basis”): “O 

desmatamento contínuo da Amazônia, combinado com o aquecimento do clima, 

aumenta a probabilidade de que este ecossistema cruze um ponto crítico para um 

estado seco durante o Século 21246”. Com relação aos recursos hídricos: “O uso 

alternativo do solo florestal para agricultura pode exercer profundos efeitos regionais 

no ciclo da água modificando o balanço de energia de superfície e a reciclagem de 

umidade247”.

As queimadas ensejam, ainda, maior concentração de CO2 na atmosfera, dado 

que: “quando há uma queimada, além da liberação de gás carbônico (CO2), são 

liberados também gases-traço como metano (CH4), monóxido de carbono (CO) e 

nitroso de oxigênio (N2O)248”. 

Em síntese, as queimadas e os processos de desmatamento dos biomas 

brasileiros – em especial do Amazônia - poderão resultar na desertificação de áreas, 

na redução do volume de água, na maior concentração de CO2 na atmosfera e, 

consequentemente, na redução de sumidouros dos gases poluentes249. 

245 Comparação do total de focos ativos detectados pelo satélite de referência em cada mês, no 
período de 1998 até 19/11/2021. Disponível em: https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal-
static/estatisticas_estados/. Acesso em: 20 nov. 2021.

246 “Continued Amazon deforestation, combined with a warming climate, raise the probability that this 
ecosystem will cross a tipping point into a dry state during the 21st century” (tradução livre). 
Disponível em: 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf. Acesso em: 
21 dez. 2021.
 
247 “Changes in land use from forest to agriculture can exert profound regional effects on the water 
cycle by modifying the surface energy balance and moisture recycling” (tradução livre). Disponível em: 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf. Acesso em: 
21 dez. 2021.

248 FEARNSIDE, P. M. Fogo e emissão de gases de efeito estufa dos ecossistemas florestais da 
Amazônia brasileira. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ea/a/XSwmhQjJmfndLx5RYZpvjxh/?lang=pt#.  Acesso em: 21 dez. 2021. 

249 “As plantas utilizam o CO2 e o valor de água da atmosfera para, na presença da luz solar, 
sintetizar compostos orgânicos de carbono, hidrogênio e oxigênio” durante o processo da fotossíntese 
(BRAGA, Benedito et al. Introdução à Engenharia Ambiental. 2ªed. São Paulo: Pearson, 2005, p. 
28).
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Aliás, o objetivo almejado pela Lei da Política Agrícola, quanto ao uso racional 

e de estímulo à recuperação dos recursos naturais, não decorre apenas da busca 

pela sadia qualidade de vida, mas, é proveniente, também, da própria perenidade 

das atividades econômicas. Por esta razão, mais uma vez, vale destacar a 

contribuição do Grupo de Trabalho I para o Sexto Relatório de Avaliação do IPCC 

(“Working Group I contribution - The physical science basis”) que sinalizou os 

impactos alarmantes para o setor do agronegócio.  De acordo com o Relatório:

A frequência e a intensidade dos eventos de precipitação intensa 
aumentaram desde 1950 na maioria das áreas terrestres para as quais os 
dados observacionais são suficientes para uma análise de tendências e a 
mudança climática induzida pelo homem é provavelmente o principal fator. 
A mudança climática induzida pelo homem tem contribuído para o aumento 
de secas agrícolas e ecológicas em algumas regiões devido ao aumento da 
evapotranspiração da Terra250.

O documento evidencia que a agropecuária é uma das atividades mais 

vulneráveis à mudança do clima. Cenários de aumento de seca, chuvas mais 

intensas, aumentos ou diminuição de temperatura podem levar a perdas de 

produção e comprometer diretamente a segurança alimentar nacional e global, 

gerando prejuízos socioeconômicos incalculáveis.

3.3. Ator, sujeito ou agente internacional?

Tradicionalmente, a doutrina, ao estudar a temática da personalidade 

internacional, considera que apenas os Estados e as organizações internacionais 

possam ser considerados como sujeitos de direito internacional. Em outras palavras, 

apenas esses dois entes detêm “aptidão para a titularidade de direitos e de 

obrigações. Associa-se à capacidade, que é a possibilidade efetiva de que uma 

pessoa, natural ou jurídica, exerça direitos e cumpra obrigações251”. 

250 “The frequency and intensity of heavy precipitation events have increased since the 1950s over 
most land area for which observational data are sufficient for trend analysis (high confidence), and 
human-induced climate change is likely the main driver. Human-induced climate change has 
contributed to increases in agricultural and ecological droughts15 in some regions due to increased 
land evapotranspiration16 (médium confidence)” (tradução livre).

251 PORTELA, P. H. G. Direito Internacional Público e Privado. 2ªed. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 
141. 
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A complexidade de temas levados à agenda internacional nos últimos anos - 

incluindo-se a questão ambiental - tem gerado, como consequência, a necessidade 

de participação de outros entes na ordem jurídica internacional. Para MAZZUOLI, 

após a Segunda Guerra Mundial, a fisionomia da sociedade internacional se 

transforma, “passando tais Estados a ter que dividir esse seu antigo status com 

outros atores da sociedade internacional, que também passaram a participar da 

cena exterior de variadas formas e sob diversos contextos252”. 

Pessoas jurídicas de direito internacional público são os Estados soberanos 
(aos quais se equipara, por razões singulares, a Santa Fé) e as 
organizações internacionais em sentido estrito. Aí não vai uma verdade 
eterna, mas uma dedução segura daquilo que nos mostra a cena 
internacional contemporânea. Não faz muito tempo, essa qualificação era 
própria dos Estados, e deles exclusiva. Hoje, é certo que outras entidades, 
carentes de base territorial e de dimensão demográfica, ostentem também a 
personalidade jurídica de direito das gentes, porque habilitadas à 
titularidade de direitos e deveres internacionais, numa relação imediata e 
direta om aquele corpo de normas253.

 

Para além de um caráter didático, o enquadramento de um ente como sujeito 

guarda duas conotações. De acordo com MAZZUOLI254, “uma passiva, a quem tal 

Direito é destinado – e outra ativa – que se traduz na capacidade de atuação no 

plano internacional”. Na visão dessa doutrina tradicional, a par das organizações 

internacionais, são os Estados que, preponderantemente, figuram como detentores 

da capacidade ativa e da capacidade passiva. 

A teoria realista das relações internacionais justifica o enfoque no papel dos 

Estados, dado que, a eles, compete “manter a paz dentro de suas fronteiras” e a 

garantia da “segurança de seus cidadãos em relação a agressões externas255”. Os 

realistas que têm em Thomas Hobbes256, a sua origem, consideram que os Estados 

252 MAZZUOLI, V. O. Curso de Direito Internacional Público, 6ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 418. 

253 RESEK, F. Direito Internacional Público. 17ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 189.

254 Ibidem, p. 417.

255 NOGUEIRA, J. P. MESSARI, N. Teoria das Relações Internacionais: Correntes e Debates. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 24. 

256 Para Hobbes, “mesmo que jamais tivesse havido um tempo em que os indivíduos se encontrassem 
numa condição de guerra de todos contra todos, de qualquer modo em todos os tempos os reis, e as 
pessoas dotadas de autoridade soberana, por causa de sua independência, vivem em constante 
rivalidade, e nas situações e atitude dos gladiadores, com as armas assestadas, cada um de olhos 
fixos no outro: isto é, seus fortes, guarnições e canhões guardando as fronteiras de seus reinos, e 
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convivem com uma dualidade: de um lado, internamente, são dotados de poderes 

para impor decisões e diretrizes aos seus súditos e, de outro, precisam conviver, 

externamente, com outros Estados, sem que tenham qualquer autoridade para impor 

decisões. Enquanto no plano interno há soberania, no plano externo há anarquia. 

Após os tratados de Westfália, que colocaram fim a Guerra dos Trinta Anos257, 

em 1.648, a unicidade dos Estados, que agem “de maneira uniforme e homogênea e 

em defesa do interesse nacional258”, passou-se a ser questionada diante das 

alianças e interesses supranacionais. Para os neorrealistas, os Estados passam a 

almejar segurança no interior de uma ordem anárquica. Para MAGNOLI259, 

A política racional de cada Estado só pode ser definida a partir da análise 
da estrutura do sistema e, evidentemente, das relações entre o Estado e os 
demais atores. Em busca de segurança, nem sempre é eficaz acumular 
mais poder: às vezes, o excesso de poder afasta possíveis aliados e 
empurra os Estados neutros para o lado dos rivais. Há ocasiões em que a 
política racional consiste em limitar o próprio poder e formar alianças que 
isolem os rivais.  

O enfoque no papel das organizações internacionais como sujeitos de direito 

internacional resulta de uma corrente mais recente, denominada por 

“institucionalista”. Para eles, a segurança almejada em um cenário de anarquia 

necessita de cooperação: “apesar da falta de governo, comum na política 

internacional, a cooperação prolongada é possível sob algumas condições bem 

constantemente com espiões no território de seus vizinhos” (HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Abril, 
1974, p. 81). 

257 “Embora tenha envolvido também muitas outras questões, a Guerra dos Trinta Anos (1618-48) 
pode ser encarada como a primeira fase desta luta. A causa inicial da guerra foi a ambição dos 
Hadsburgos, que desejavam utilizar-se dos triunfos da Reforma Católica como meio de ampliar o seu 
próprio poder na Europa Central. Isso despertou a oposição dos nobres protestantes da Alemanha, 
no mesmo tempo que na Boêmia, onde muitos habitantes se haviam convertido ao calvinismo, 
declarava-se uma revolta aberta. Um grupo de nobres tchecos penetrou à força no palácio dos 
representantes do imperador, em Praga, e jogou-os pela janela. Seguiu-se a isso a proclamação do 
estado independente da Boêmia, tendo como rei Frederico, o eleitor calvinista do Palatinado. A 
guerra, então, começou às deveras. O êxito dos Hadbsburgos em abafar a revolta no Reno, arrastou 
à luta dos governo protestantes da Europa setentrional. Não somente os príncipes alemães, mas 
ainda o rei Cristiano IV da Dinamarca e Gustavo Adolfo da Suécia se juntaram à cruzada contra a 
agressão austríaca – com a segunda intenção, é claro, de expandir os seus próprios domínios. Em 
1630 os franceses intervieram com doações de armas e dinheiro aos aliados protestantes; e depois 
de 1632, quando Gustavo Adolfo morreu no campo de batalha, foi a França que suportou o embate 
da luta. Não se tratava mais de um conflito religioso, mas essencialmente de uma disputa entre as 
casas de Bourbon e de Hadsburgo pelo domínio do continente europeu” (BURNS, E. M. História da 
Civilização Ocidental. 2ªed. Porto Alegre: Globo, 1968, p. 538).

258 NOGUEIRA, op. cit., p. 25. 

259 MAGNOLI, op. cit., p.44. 
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definidas. Essas condições abrangem a existência de interesses mútuos”. Não se 

trata da superação do conflito, mas sim, de uma moldura para o gerenciamento 

desses conflitos. 

Não se pode perder de vista que o realismo foi, também, confrontado, pelo 

liberalismo. Em síntese, a preocupação central desta corrente não se encontra no 

papel do Estado, mas sim nos indivíduos. Para NOGUEIRA e MESSARI, “trata-se de 

uma preocupação essencialmente moderna, herdada do iluminismo, que afirma que 

os seres humanos são capazes, por intermédio do uso da razão, de definir o seu 

destino de maneira autônoma260”. Apesar da desconfiança do papel dos Estados nas 

relações internacionais, eles são vistos como um mal necessário para proteger os 

indivíduos contra ameaças externas e internas. 

Em síntese, o realismo “subordina toda a política externa do Estado à meta 

permanente de acumular poder ou minimizar a insegurança, excluindo, assim, a 

viabilidade de definição de objetivos singulares261”. A busca pela segurança em um 

cenário de anarquia, o enfoque no papel das instituições e a atenção aos indivíduos 

são críticas àquela teoria, que oferecem oportunidades para o diálogo e a 

negociação, com vistas a reduzir incertezas e a garantir eficiência. 

O Estadocentrismo tem recebido críticas, ainda, por parte da doutrina jurídica. 

Para MAZZUOLI,262 para deter a condição de sujeito de direito das gentes, não é 

necessário “que se tenha capacidade para participar do processo de formação das 

normas jurídicas internacionais (...) os que não detêm tal capacidade (...) não 

deixam de ser sujeitos (...), uma vez que sua capacidade para agir se faz presente”. 

Para GONÇALVES263, há que se fazer uma distinção entre sujeitos e atores 

internacionais. “Se sujeitos são aqueles entes aos quais o Direito atribui uma 

determinada condição, atores são toda organização ou grupo capaz de influenciar e 

agir sobre a realidade, determinando (...) os resultados advindos dos processos 

sociais”. Para o autor, indivíduos, organizações não governamentais e empresas 

transnacionais, que, hodiernamente, têm participado, com relevância, da governança 

global no entorno das relações internacional, são atores e não sujeitos. 

260 NOGUEIRA, op. cit., p. 58.

261 MAGNOLI, op. cit., p. 47.

262 MAZZUOLI, op. cit., p.418.

263 GONCALVES, A. Governança Global e o Direito Internacional Público. In: Direito Internacional 
Atual. Rio de Janeiro: 2014, p. 90.
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Retomando-se um conceito apresentado no capítulo anterior, tem-se que a 

diplomacia ambiental é exercida exclusivamente pelos sujeitos, mas conta com a 

participação dos atores de direito internacional, em relação de governança. 

A ampliação dos agentes no entorno de uma agenda internacional figura-se 

essencial diante das dimensões de temas, como a poluição transfronteiriça, que 

“interfere nos limites tradicionais da soberania estatal, mostra-se arredia a qualquer 

tipo de coordenação intergovernamental e escapa, na verdade, ao controle dos 

blocos regionais ou políticos264”. 

O agronegócio, como um conjunto geral de “todas as empresas que fornecem 

os insumos necessários, produzem e distribuem produtos, subprodutos e resíduos 

de origem agrícola, pecuária, de reflorestamento ou aquicultura265” poderá agir, no 

contexto das relações internacionais, como um ator relevante, exercendo influência 

direta sobre os Estados. 

Como empresa, o agronegócio tem finalidade lucrativa própria e suas 

manifestações se voltam para os seus interesses particulares. Evidentemente, “não 

se pode equiparar as empresas transnacionais às organizações internacionais 

intergovernamentais para o fim de atribuir-lhes os mesmos direitos que o Direito 

Internacional Público atribui a estas últimas266”. 

3.4. A atuação do agronegócio na agenda climática 

Conforme narrado anteriormente, as relações internacionais em torno da 

agenda climática contam, em nível de governança, com a participação de outros 

agentes para além dos clássicos sujeitos de direito internacional. O agronegócio 

brasileiro, como um relevante agente econômico, de expressiva contribuição para o 

agravamento e enfrentamento das mudanças climáticas, foi inserido neste contexto, 

em especial a partir da participação da Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil (CNA) na Conferência das Partes e a partir da adesão ao Pacto Global da 

ONU.

264 SARAIVA. J. F. (org). História das Relações Internacionais Contemporâneas: da Sociedade 
Internacional do Século XIX à era da globalização. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 305.

265 BURANELLO, R. Manual do Direito do Agronegócio. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, pp. 32-33.

266 MAZZUOLI, op. cit., p.443.
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De acordo com o artigo 4º, VIII da Lei 8.171/91, o associativismo e 

cooperativismo são instrumentos da política agrícola brasileira, cabendo ao Poder 

Público apoiar e estimular os produtores rurais a se organizarem nas suas diferentes 

formas de associação, cooperativas, sindicatos, condomínios etc. Nesse contexto, 

desponta o papel da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que 

congrega, desde 1951, federações e sindicatos de produtores rurais.

Atualmente, a CNA representa 5 milhões de produtores rurais comerciais 

brasileiros, de pequeno, médio e grande porte, dos mais variados ramos de 

atividade. O sistema é composto por três entidades: a própria Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que representa os produtores rurais 

brasileiros de pequeno, médio e grande portes; o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (SENAR), que atua como um instrumento para Formação Profissional Rural e 

Promoção Social e qualidade de vida de homens e mulheres do campo; e o Instituto 

CNA, que desenvolve estudos e pesquisas na área social e no agronegócio267.

A CNA tem participação ativa nas Conferências das Partes, desde, pelo 

menos, a COP-15, em Copenhagen, no ano de 2009. Naquela oportunidade, o 

governo brasileiro havia divulgado o seu compromisso voluntário de redução entre 

36,1% e 38,9% das emissões de gases de efeito estufa (GEE) projetadas para 2020. 

Esses compromissos foram ratificados no artigo nº 12 da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudanças do Clima 

(PNMC).

A PNMC, em seu artigo 11, parágrafo único, prevê que o Poder Executivo 

estabelecerá Planos Setoriais de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas 

visando à Consolidação de uma Economia de Baixo Consumo de Carbono em 

vários setores da economia, como o da agricultura. Com a publicação do Decreto nº 

7.390/10268 - que regulamentou o referido artigo 11 da PNMC - ao setor da 

agricultura ficou estabelecida a constituição do Plano para a Consolidação de uma 

Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (artigo 3º, IV).

A construção do Plano Setorial da Agricultura iniciou-se com a formação de um 

Grupo de Trabalho (GT), sob a coordenação da Casa Civil da Presidência da 

267 Mais informações em: cnabrasil.org.br/cna/quem-somos-cna. Acesso em: 20 nov. 2021.

268 Referido decreto foi revogado em 22 de novembro de 2018, diante da publicação do Decreto 
9.578/18. De acordo com esse novo regramento, o plano setorial passou a se chamar: “Plano Setorial 
de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de 
Baixa Emissão de Carbono na Agricultura - Plano ABC”. 
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República, composto inicialmente por representantes do governo federal: Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) – Assessoria de Gestão 

Estratégica (AGE), Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo 

(SDC) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) – Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA); Ministério da Fazenda (MF); Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) e Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Posteriormente, ocorreu a ampliação do GT, incorporando representantes de 

organizações indicadas pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC): 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Organização das Cooperativas do Brasil 

(OCB), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Instituto de Estudos 

Socioeconômicos (Inesc), Conservação Internacional e WWF – Brasil, entre outras 

organizações.

O Grupo de Trabalho foi constituído com o objetivo precípuo de elaborar o 

Plano ABC, iniciando suas atividades em 2010. Contudo, mesmo após a 

consecução desse objetivo, o referido fórum continuou reunindo-se no intuito de 

promover o acompanhamento das ações previstas no mencionado Plano e, também, 

promover as revisões que sejam necessárias269. 

Durante a elaboração do Plano ABC, entre 2010 e 2011, houve detalhamento e 

modificações dos compromissos originais da agricultura, firmados na COP-15, que 

passaram a ser compostos por meio da adoção das seguintes ações: a) recuperar 

uma área de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas por meio do manejo 

adequado e adubação; b) aumentar a adoção de sistemas de Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta (iLPF) e de Sistemas Agroflorestais (SAFs) em 4 milhões de 

hectares; c) ampliar a utilização do Sistema Plantio Direto (SPD) em 8 milhões de 

hectares; d) fixação Biológica de Nitrogênio (FBN): ampliar o uso da fixação 

biológica em 5,5 milhões de hectares; e) promover as ações de reflorestamento no 

país, expandindo a área com Florestas Plantadas, atualmente, destinada à produção 

de fibras, madeira e celulose em 3,0 milhões de hectares, passando de 6,0 milhões 

de hectares para 9,0 milhões de hectares; e f) ampliar o uso de tecnologias para 

269 De acordo com dados obtidos no Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças 
Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura. 
Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/arquivo-
publicacoes-plano-abc/download.pdf. Acesso em: 20 nov. 2021.
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tratamento de 4,4 milhões de m3 de dejetos de animais para geração de energia e 

produção de composto orgânico.

Durante a COP-16, em Cancun, a CNA apresentou o seu Projeto Biomas, 

estruturado, em conjunto com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA, para aliar produção agropecuária e preservação ambiental por meio de 

um programa de pesquisa e extensão rural nos seis biomas brasileiros (Amazônia, 

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa). Além disso, a CNA participou 

da confecção do documento da posição brasileira, que foi utilizado nas negociações 

entre os países durante aquele evento270. 

Durante as COPs seguintes, a CNA participou ora recomendando medidas  a 

serem tomadas internamente pelo país, como a implementação de políticas públicas 

de reflorestamento, a redução dos custos do financiamento às atividades 

sustentáveis de produção, a regulamentação total do Código Florestal, a criação de 

um mercado de crédito de carbono voltado ao setor agropecuário e mais 

investimentos em ciência e tecnologia, visando à adaptação do setor às 

adversidades climáticas, como na COP-21271; ora apresentando alguns resultados 

ambientais já alcançados pelo setor agropecuário nacional, especialmente, por conta 

do Plano ABC, como na COP-22272 e na COP-24273. 

Antes da realização da COP-26, em Glasgow, na Escócia, a CNA publicou o 

seu posicionamento a ser adotado frente às negociações, por meio do relatório 

denominado: “Agropecuária Brasileira no Acordo de Paris274”.  De acordo com o 

referido documento:

Diante da responsabilidade em colaborar com o alcance das Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDCs), que são as metas de redução 
propostas por cada país, consideramos os temas a seguir relevantes ao 

270 Informações disponíveis em: https://farsul.org.br/farsul/cna-reforca-compromisso-com-a-producao-
agricola-sustentavel-na-cop-16,314266.jhtml. Acesso em: 20 nov. 2021.

271 Informações disponíveis em: https://www.semagro.ms.gov.br/cop-21-para-reduzir-gases-de-efeito-
estufa-cna-defende-medidas-imediatas-do-governo/. Acesso em 20 nov. 2021.

272 Informações disponíveis em: http://portal-integrado-cna.hom.dotgroup.com.br/noticias/brasil-
mostra-em-confer%C3%AAncia-produ%C3%A7%C3%A3o-agr%C3%ADcola-com-
preserva%C3%A7%C3%A3o-e-redu%C3%A7%C3%A3o-de-co2. Acesso em: 20 nov. 2021.

273 Informações disponíveis em: https://www.cnabrasil.org.br/videos/cna-vai-apresentar-na-cop-24-o-
trabalho-dos-produtores-rurais-no-desenvolvimento-sustentavel. Acesso em 20 nov. 2021. 

274 Disponível em: https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/Posicionamento-CNA-COP-26.pdf. 
Acesso em 20 nov. 2021.
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processo de negociação do novo acordo climático do ponto de vista do setor 
agropecuária brasileiro: 1. Definições objetivas sobre mercado de carbono; 
2. Adoção do plano de ação para agricultura resultado das negociações de 
Koronívia; 3. Financiamento para cumprimento do acordo de Paris; 4. 
Mecanismos focados em adaptação; e 5. Produção e preservação pautadas 
pela ciência e legalidade275.

O Pacto Global, como uma outra ferramenta de participação do agronegócio 

brasileiro na agenda do clima, foi criado nos anos 2000 pelo então secretário-geral 

das Nações Unidas, Kofi Annan. Como apontado em seu próprio sítio276, não se trata 

de “um instrumento regulatório, um código de conduta obrigatório ou um fórum para 

policiar as políticas e práticas gerenciais. É uma iniciativa voluntária que fornece 

diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania”. 

É hoje considerada a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, 

com mais de 16 mil membros, entre empresas e organizações, distribuídos em 69 

redes locais, que abrangem 160 países.

O Pacto baseia-se em dez princípios universais, derivados da Declaração 

Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do 

Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas 

Contra a Corrupção. Assim que uma corporação adere ao Pacto, passa a se 

responsabilizar pelo cumprimento dessas premissas:

1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos 
reconhecidos internacionalmente.
2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.
3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.
4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.
5. A abolição efetiva do trabalho infantil.
6. Eliminar a discriminação no emprego.
7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 
ambientais.
8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental.
9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente 
amigáveis.
10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina277. 

275 BRASIL. Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Agropecuária Brasileira no 
Acordo de Paris. 2021. Disponível em: https://www.cnabrasil.org.br/assets/images/Posicionamento-
CNA-COP-26.pdf. Acesso em 20 nov. 2021. 

276 Disponível em: https://www.pactoglobal.org.br/10-principios. Acesso em: 20 nov. 2021.

277 Disponível em: https://www.pactoglobal.org.br/10-principios. Acesso em: 20 nov. 2021. 
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Quem integra o Pacto Global também assume a responsabilidade de contribuir 

para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Além disso, em 2004, por meio do denominado relatório “Who Cares Wins: 

Recommendations by the financial industry to better integrate environmental, social 

and governance issues in analysis, asset management and securities brokerage”, o 

Pacto Global da ONU destacou a importância de se incluir os fatores ESG 

(“environmental, social and corporate governance”)  nas decisões de investimento, 

com vistas ao alcance de mercados mais estáveis e previsíveis, apontando esta 

como uma questão de interesse comum a todos os atores do mercado.

A Rede Brasil do Pacto Global é a terceira maior rede do mundo, com mais de 

1.100 membros. Dentre eles, possível destacar, para o setor do agronegócio, após 

pesquisa realizada no portal eletrônico (www.unglobalcompact.org), o exemplo da 

Minerva Foods, uma empresa que atua no ramo de produção e comercialização de 

carne in natura e seus derivados, além da exportação de gado vivo e da atuação no 

processamento de carnes. 

Com relatórios padrão Global Reporting Initiative (GRI)278 publicados em seu 

portal eletrônico, desde 2011, a empresa noticiou, em 2021, quanto às emissões de 

gases de efeito estufa, a remoção de mais de 38 mil toneladas de CO2 da atmosfera 

por meio do plantio de árvores e o esforço de monitorar toda sua cadeia produtiva, 

com mais de 9,6 milhões de hectares de floresta amazônica monitorados pela 

empresa. Destacou, ainda, seu pioneirismo na expansão do monitoramento expandir 

o monitoramento geoespacial abrangendo todo território brasileiro. De acordo com o 

relatório, mais de 2 milhões de hectares foram monitorados no Cerrado e 250 mil no 

Pantanal e na Mata Atlântica279.

278 Como apontam Laender e Fonseca: “Com características descritivas e analíticas da performance 
social, econômica e ambiental das corporações, os relatórios de sustentabilidade experimentaram um 
crescimento vertiginoso, embora ainda restritos às grandes organizações, com foco em aspectos 
particulares e exploração de confiabilidade da divulgação da informação ambiental. Como exemplo, 
em março de 199, a Global Reporting Initiative (GRI), fundada na cidade norte-americana de Boston, 
em parceria com o Instituto Tellus e a Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES), 
e inspirada na corrente “Triple Bottom Line” de Elkington, segundo a qual os relatórios corporativos 
devem considerar os aspectos econômicos, sociais e ambientais de uma atividade/corporação, 
introduziu por meio o GRI Guidelines iniciativas voluntárias de orientação sobre como divulgar as 
informações colhidas que, uma vez consolidadas, atestavam a sustentabilidade da companhia ou da 
atividade por ela exercida” (LAENDER, Vinícius Meirelles et FONSECA, Alberto. A Viabilidade 
Jurídica da Elaboração de Relatório de Sustentabilidade Local como Subsídio para um Sistema 
Púbico de Informações sobre  Meio Ambiente. In: Revista de Direito Ambiental. Ano 17, nº 89, p. 20, 
Jan./Mar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).
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Sob o ângulo do produtor rural, a Agropecuária Roncador Ltda., participante do 

Pacto Global desde 18 de outubro de 2021, reporta, em seu portal eletrônico, que, “a 

Fazenda Roncador compensa todas as suas emissões de gases do efeito estufa e 

ainda captura carbono equivalente a 50 mil carros rodando mil quilômetros por um 

mês durante um ano todo”. Além disso, em termos de reflorestamento e floresta em 

pé, que “metade de nossa área é de mata nativa ou de preservação permanente. Há 

mais de dez anos não se derruba uma única árvore na Fazenda Roncador. Pelo 

contrário, temos um viveiro que produz mais de 40 mil mudas de espécies nativas280”.

A Usina Coruripe Açúcar e Álcool S/A participa do Pacto Global desde 07 de 

outubro de 2021. Conforme Relatório de Sustentabilidade publicado em 2021281, a 

empresa informa que mantém preservados mais de 18 mil hectares, em unidades de 

conservação do tipo Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN. Reporta, 

ainda, o reflorestamento de 30 hectares de Mata Atlântica e Cerrado, entre 2020 e 

2021, bem como, a produção de 70 mil mudas para reflorestamento. 

Participantes da cadeia produtiva do agronegócio, as instituições financeiras282 

também têm aderido ao Pacto Global. Vale citar os exemplos do banco Santander 

S/A (Brasil), que participa desde 21 de agosto de 2006, do Itaú Unibanco S/A, que 

participa desde 27 de junho de 2003 e do Banco Bradesco S/A, integrante desde 24 

de agosto de 2006. 

Para além de outras iniciativas que os três maiores bancos privados possam 

ter implementado individualmente, juntos eles lançaram, em 2020, o denominado 

279 Relatório de Sustentabilidade 2020 Minerva Foods. Disponível em: 
https://www.minervafoods.com/rs-2020/pt. Acesso em: 21 nov. 2021. 

280 Mais informações em: https://www.fazendaroncador.com.br/sustentabilidade. Acesso em 21 de 
nov.  2021. 

281 Relatório de Sustentabilidade 2020/2021: Produzindo Energia para Vida e para o Futuro. 
Disponível em: https://www.usinacoruripe.com.br/storage/app/media/RS%202021%20PT.pdf. Acesso 
em 21 de nov. 2021. 

282 Além dos danos ambientais que possam praticar diretamente em suas atividades, as instituições 
financeiras, atualmente, respondem também pelos danos ambientais que financiarem: “o regime de 
responsabilização, muito embora cumpra com o objetivo de restaurar a situação anterior, passa a ser 
revestido de natureza preventivo mais aguarda do que nos regimes clássicos construídos em séculos 
anteriores. Quando a prevenção não é possível, a outra face da transformação na responsabilização 
exige a reparação total das vítimas, eliminando as barreiras encontradas na modalidade subjetiva de 
responsabilidade por atividade de risco. O Direito Ambiental adiciona um novo e mais desafiador 
elemento, próprio do bem objeto de sua tutela, qual seja, o da natureza difusa do interesse protegido” 
(SAMPAIO, R. S. R. Responsabilidade Civil Ambiental das Instituições Financeiras. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p. 03). 
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Plano Amazônia, com três focos estratégicos: apoio à conservação ambiental e 

desenvolvimento da bioeconomia; investimento em infraestrutura sustentável; e 

contribuição para a garantia dos direitos básicos da população. 

De acordo com informações obtidas no sítio eletrônico do Banco Santander283, 

as ações envolvem o estímulo a iniciativas que busquem atrair investimentos em 

infraestrutura e produção sustentáveis e a adoção de diligências para evitar o fluxo 

de capital para atividades ilegais e predatórias. Os compromissos são os seguintes:  

1. Atuar visando o desmatamento zero no setor de carnes, reforçando 
diligências internas, apoiando a transição e articulando empresas e 
associações para a criação de um compromisso setorial;
2. Estimular as culturas sustentáveis (exemplos: cacau, açaí, castanha) por 
meio de linhas de financiamento diferenciadas, entre outras ferramentas 
financeiras e não financeiras;
3. Estimular o desenvolvimento de infraestrutura de transporte (exemplo: 
hidroviário) com metas ambientais, em troca de condições diferenciadas 
(exemplos: funding, exigências e parceiros);
4. Viabilizar investimentos em infraestrutura básica para o desenvolvimento 
social, tais como: energia, internet, moradia, saneamento;
5. Fomentar projetos que visem o desenvolvimento econômico e a 
conservação por meio de ativos e instrumentos financeiros de lastro verde, 
como por exemplo: pagamento por serviços ambientais (PSA), CBIOs e 
créditos de carbono;
6. Incorporar os impactos das mudanças climáticas nas políticas de crédito 
e investimentos de longo prazo, além de dar transparência em nossos 
reportes;
7. Ampliar o alcance de negócios que promovam a inclusão e orientação 
financeira na região;
8. Articular e apoiar a implantação do sistema informatizado de registro de 
regularização fundiária;
9. Articular a criação de um fundo para atores e lideranças locais que 
trabalhem em projetos de desenvolvimento socioeconômico na região;
10. Atrair investimentos que promovam parceiras e o desenvolvimento de 
tecnologias que impulsionem a bioeconomia.

Por certo, “é indiscutível que o empresariado brasileiro precisa descobrir o seu 

papel na Política Nacional de Meio Ambiente no grande processo de Gestão 

Ambiental: diretrizes próprias, meta próprias, caminhos próprios284”, dado que, esse 

setor “tem responsabilidade especialíssima para com o meio ambiente e sua boa 

qualidade285”. 

A partir de uma iniciativa coordenada pela Organização das Nações Unidas, os 

exemplos acima demonstram que as corporações podem participar ativamente da 

283 Maiores informações em: https://www.santander.com.br/sustentabilidade/plano-amazonia. Acesso 
em 21 de nov.  2021.
284 MILARÉ, E. Direito do Ambiente. 11ªed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 904. 

285 Id., p. 903. 
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agenda internacional ambiental, incluindo-se a de mudanças climáticas, de forma 

voluntária, a partir de diretrizes previamente estipuladas, independentemente do 

porte empresarial ou da atividade exercida.   

Vale ressaltar que os relatórios publicados pelas empresas que compõem o 

Pacto Global devem ser fidedignos, contendo informações claras, precisas e 

verdadeiras, sob pena de responsabilização administrativa, nos termos do artigo 81 

do Decreto 6.514/08, responsabilização criminal, nos termos do artigo 69-A da Lei 

9.605/98, bem como, por propaganda enganosa, conforme artigos 45 a 49 do 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária286. 

Mesmo não fazendo parte do Pacto Global da ONU, algumas outras empresas 

têm também inserido regras de compliance ambiental e ESG em suas políticas 

internas, diante das exigências – cada vez maiores - dos mercados externos, dos 

fornecedores e dos consumidores. 

Para se ter uma ideia do impacto econômico que esses critérios vêm trazendo 

ao setor empresarial, o Relatório Anual de Mudanças Climáticas publicado pela 

Carbon Disclosure Project (CDP)287, aponta que empresas que investiram em 

sustentabilidade tiveram um Retorno sobre Investimento (ROI) 18% maior que 

aquelas que não exploraram o conceito288. Já no mercado de capitais, “a emissão de 

286 O que se quer inibir é a prática denominada de greenwashing: “Passando uma impressão de 
serem ambientalmente comprometidas, empresas arrecadam consumidores e melhoram sua imagem 
através de uma publicidade falaciosamente ‘verde’. Este é o mote do greenwashing, termo utilizado 
para designar o procedimento de marketing utilizado por uma organização com o objetivo de prover 
uma imagem ecologicamente responsável dos seus produtos ou serviços. Se por vezes tal prática 
usa de slogans explicitamente falsos, por outras lança mão de termos vagos, ou sem relevância 
ecológica, para que aparente algum tipo de comprometimento com o desenvolvimento sustentável 
(LOVATO, M. L. Greenwashing no Brasil: quando a sustentabilidade ambiental se resume a um 
rótulo. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM. V.8. Santa Maria, 2013, p. 165). 

287 CDB Global Clmate Change Report 2015.  Disponível em: https://6fefcbb86e61af1b2fc4-
c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/000/578/origi
nal/CDP-global-climate-change-report-2015.pdf?1470050331. Acesso em: 27 abr. 2021.

288 Pedro Manuel Saldanha lista, em seu artigo, uma série de benefícios que a gestão ambiental pode 
trazer para as empresas, são elas: “(a) maior satisfação dos clientes, pois o consumidor esclarecido 
hoje valoriza, muito mais, as empresas e produtos que demonstrem bom desempenho ambiental; (b) 
melhoria da imagem da empresa diante da sociedade e dos agentes ambientais; (c) conquista de 
novos mercados, pois a preocupação com o meio ambiente é um fator de competitividade trazendo 
facilidades para a expansão em novos mercados, pois a preocupação com o meio ambiente é um 
fator de competitividade trazendo facilidades para a expansão em novos mercados (...) (d) a redução 
dos custos tem como cerne a prevenção da poluição, sendo efetividade pela eliminação de 
desperdícios, obtida com uma análise cuidadosa dos processos de produção, uso mais racional dos 
recursos como água, energia, matérias-primas e diminuição da produção de resíduos e poluição (...); 
(e) o melhor desempenho da empresa é gerado por uma maior eficiência gerencial resultante de uma 
maior sintonia de trabalho entre os responsáveis pelas compras, pelo projeto (área de engenharia), 
pela produção e manutenção, que passam a perseguir a mesma meta de melhoria da empresa (...); 
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títulos atrelados a metas de sustentabilidade se consolida como uma excelente 

alternativa de captação pelas empresas, seja através de modalidades reguladas, 

como debêntures de infraestrutura ou através de green e social bonds289”. 

De 2012 a 2021, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3) – 

que foi criado, em 2005, para apoiar os investidores na tomada de decisão para 

investimento em empresas sustentáveis – cresceu de 2.432,53 pontos para 4.024,25 

pontos (66%)290 291. 

No Brasil, já há regramento sobre o compliance anticorrupção. Trata-se do 

Decreto 12.846/13, que “dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira, e dá outras providências”. Porém, ainda se aguarda aprovação, no 

Congresso Nacional, do PL 5.442 de 2019, que regulamenta os programas de 

conformidade ambiental no âmbito das pessoas jurídicas que explorem atividade 

econômica potencialmente lesiva ao meio ambiente. 

De acordo com o referido projeto, o batizado “programa de conformidade 

ambiental” deverá, obrigatoriamente, ser estruturado por uma pessoa jurídica que 

(f) a redução dos riscos ocorre quando a empresa está bem estruturada para tratar dos seus 
aspectos ambientais e apresenta um menor risco de ter que arcar com multas, processos judiciais por 
descumprimento da legislação, menor probabilidade de acidentes ambientais sérios e acidentes com 
trabalhadores, menor passivo ambiental, melhor identificação das vulnerabilidades da empresa, 
melhor imagem no exterior e uma maior facilidade de renegociar uma redução dos prêmios de seguro 
junto às seguradoras (...); (g) maior permanência do produto no mercado é resultado de reações 
positivas dos consumidores, oportunizando à empresa maiores chances de aumentar o seu 
investimento em desenvolvimento e publicidade, pois o produto permanece no mercado; (h) maior 
facilidade na obtenção de financiamentos, pois uma empresa com um bom desempenho ambiental 
tem mais facilidade em conseguir financiamentos junto a bancos e órgãos ambientais; e (i) maior 
facilidade na obtenção de certificação (SALDANHA, P. M. Logística Reversa: Instrumento de Solução 
para a Problemática dos Resíduos Sólidos em Face da Gestão Ambiental. Revista de Direito 
Ambiental. Ano 17, nº 65, pp. 124-125, Jan./mar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012).  

289 LIVIANU, R. e BERTOCCELLIESG, R. Três letras que estão revolucionando o mundo dos 
negócios. Mai. 2021. Disponível em: https://www.poder360.com.br/opiniao/economia/esg-tres-letras-
que-estao-revolucionando-o-mundo-dos-negocios. Acesso em: 04 mai. 2021. 

290 Taxa Média de Crescimento. Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-
indices/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise-estatisticas-
historicas.htm. Acesso em: 27 abr. 2021.

291 Interessante notar o crescimento de outros mercados relacionados à sustentabilidade na bolsa de 
valores. Em notícia publicada em 24 de março de 2021, o Portal Exame.com noticiou que algumas 
empresas estão criando o chamado bitcoin da reciclagem (a reciChain). A ideia é que a plataforma de 
blockchain conecte a empresa à rede de profissionais informais da reciclagem, permitindo que esse 
trabalho seja certificado para fins legais, ou forneça volume consistente de matérias-primas. O que se 
busca é remunerar adequadamente toda a cadeia, inclusive catadores e carroceiros. Disponível em: 
https://invest.exame.com/esg/basf-natura-henkel-e-braskem-criam-bitcoin-da-reciclagem. Acesso em: 
24 mar. 2021.
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explore atividade passível de licenciamento ambiental, e deverá contemplar um 

conjunto de mecanismos e procedimentos internos de conformidade, auditoria e 

incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de 

conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar, prevenir e sanar 

irregularidades e atos ilícitos lesivos ao meio ambiente.

Para além das sanções cabíveis, a pessoa jurídica que deixar de estruturar seu 

programa de conformidade não poderá acessar fomento estatal, por meio de 

subvenções econômicas, financiamentos, incentivos fiscais ou doações, sendo 

ainda, vedada a assinatura de contrato com o Poder Público, quando se tratar de 

obra e serviço cujo valor do contrato seja superior a R$ 10.000.000,00, quando se 

tratar de concessão e permissão de serviço público cujo valor do contrato seja 

superior a R$ 10.000.000,00, ou quando se tratar de parceria público-privada.

Enquanto normas como a PL 5.442/19 não são aprovadas, o mercado tem se 

estruturado a partir de sistemas privados de gestão ambiental, certificações e selos 

verdes, que preveem como critérios avaliativos, a comprovação da conformidade 

ambiental dos fornecedores. Em outras palavras, havendo apontamentos em 

certidões positivas de multas ambientais ou de certidões positivas de embargos de 

áreas ou de atividades, ou, ainda, diante do não cumprimento de obrigações 

acessórias292 ou da não contratação de seguro ambiental, as empresas certificadas 

têm optado por não prosseguir com o negócio jurídico.

Com relação às mudanças climáticas, alguns sistemas de certificação 

internacional do agronegócio têm se destacado. 

Merece destaque, por exemplo, o selo de certificação Rainforest Alliance293, que 

atesta, em níveis progressivos, a adequação das atividades no campo, abordando 

critérios relativos ao clima, direitos humanos, florestas e meios de subsistência, 

sobre a produção de cacau, chá, café, banana ou avelã.  

Na cadeia produtiva da cana-de-açúcar, a certificação Bonsucro visa a garantir 

a responsabilidade social e ambiental dos produtores, atestando o respeito aos 

292 Como, por exemplo, a adesão ao Cadastro Ambiental Rural, a inscrição junto ao Cadastro Técnico 
Federal e a apresentação de Ato Declaratório Ambiental. 

293 “Uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha na intersecção entre negócios, 
agricultura e florestas para criar um mundo onde as pessoas e a natureza prosperem em harmonia. 
Estamos construindo uma aliança para proteger as florestas e a biodiversidade, combater as 
mudanças climáticas e promover os direitos e a melhoria das condições de vida das comunidades 
rurais” (Disponível em: https://www.rainforest-alliance.org/pt-br/sobre-nos. Acesso em: 22 dez. 2021).



142

padrões de qualidade e às normas internacionais de produção sustentável. De 

acordo com o seu Plano Estratégico (2021-2026), denominado “Cana de Açúcar – 

Mudando para Melhor294”, almeja-se, para a certificação, o desempenho de “um 

papel mais proativo no enfrentamento de desafios urgentes e sistêmicos com um 

foco específico nas mudanças climáticas, na água e na biodiversidade”. 

3.5. Compromisso internacional de reflorestamento: meta fictícia?

Em que pese o atual panorama normativo – internacional e nacional -, e os 

movimentos empresariais voluntários de compliance, o que se vislumbra, em termos 

numéricos, é o aumento persistente do desmatamento das florestas. 

Como apontado neste capítulo, o PRODES atestou que, em 2020, houve um 

aumento de aproximadamente 7% do desmatamento da Amazônia Legal, em 

relação a 2019. Se comparado com os dados de 2021, tem-se um aumento de 22%.

Nesse sentido, forçoso concluir que, por ora, o alcance da meta de 

reflorestamento mostra-se fictício, havendo a necessidade de se propor alternativas 

que garantam a efetividade dos instrumentos vigentes.

Em verdade, a efetividade da tutela sempre foi um desafio295 para as normas 

ambientais. Pluralidade de destinatários, danos transfronteiriços, evolução 

principiológica e, até mesmo, o avanço da tecnologia na formação dos paradigmas 

são variáveis normativas que explicitam a constante necessidade de remodelação 

das normas relacionadas à proteção do meio ambiente. O dilema, no entanto, não 

deve se restringir ao conteúdo jurídico das normas. A efetividade deve considerar, 

ainda, as variáveis sociais, sua capacidade de diálogo com seus destinatários. 

Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho296, a eficácia da norma pode ser 

294 Disponível em: https://www.bonsucro.com/wp-content/uploads/2021/06/Bonsucro-2021-26-
Strategic-Plan-Short-PORTUGUESE-compressed-1.pdf. Acesso em: 22 dez. 2021. 
295 Sobre o desafio da efetividade da tutela ambiental vale citar percepção, em 2004, de Vladimir 
Passos de Freitas, por meio do qual, “Atualmente, o Brasil é um dos países em que a proteção 
ambiental é praticada com maior efetividade. Apesar de estarmos ainda distantes do ideal, a verdade 
é que aqui se registram julgamentos que influíram decisivamente na proteção do meio ambiente. 
Nossas dificuldades atuais estão mais nas deficiências de estrutura dos órgãos de fiscalização 
ambiental, por vezes envolvidos com problemas de carência de funcionários ou de política salarial 
inadequada” (FREITAS, V. P. de. O Dano Ambiental e a Lesão Individual. Revista de Direito 
Ambiental. Ano 9, nº 35, p. 27, jul./set. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004). 

296 CARVALHO, P. de B. Direito Tributário, linguagem e método. 6ªed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 
56. 
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observada a partir de três diferentes ângulos: (i) a eficácia técnica, (ii) a eficácia 

jurídica e (iii) a eficácia social. Enquanto a técnica está relacionada à aptidão de 

surtir efeitos jurídicos que são próprios da norma, a jurídica “decorre do vínculo de 

causalidade jurídica, vínculo segundo o qual verificado para o direito o fato descrito 

na hipótese normativa, instala-se a relação jurídica297”. A primeira é uma propriedade 

da norma, já a segunda é uma propriedade do fato. A eficácia social, por sua vez, “é 

a produção concreta de resultados na ordem dos fatos sociais298”. Em outras 

palavras, as variáveis normativas (critérios material e formal) relacionam-se com a 

eficácia jurídica, ao passo que, o diálogo das normas, relaciona-se com a eficácia 

social. 

Diante de tais conclusões preliminares, buscar-se-á demonstrar, no próximo 

capítulo, que é necessária e urgente a estruturação de uma nova política pública 

voltada, especialmente, ao reflorestamento. Uma política democrática e abrangente, 

que seja acessível a toda população brasileira e que congregue não só instrumentos 

de comando e controle, para punir as condutas lesivas, mas também elenque 

instrumentos econômicos de regulação indireta. 

297 CARVALHO, A. T. de. Teoria Geral do Direito: o Construtivismo Lógico- Semântico. São Paulo: 
PUCSP, 2009, p. 763.

298 Id., p. 764.
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4. Estruturação da Política de Reflorestamento e o Dilema da Efetividade

4.1. Política de Reflorestamento como Alternativa Jurídica 

4.1.1 Justificativas para a Estruturação da Política Pública

O atual cenário normativo nacional e internacional não tem trazido efeitos 

concretos para o atingimento da meta brasileira de reflorestamento prevista na NDC 

brasileira do Acordo de Paris. Conforme concluiu-se no item 3.5, a meta de 

reflorestamento de 12 milhões de hectares até 2030 mostra-se, atualmente, fictícia 

diante do noticiado aumento do desmatamento no Brasil nas últimas décadas. 

Nesse sentido, faz-se necessário estruturar uma política pública específica que 

congregue os elementos normativos vigentes com instrumentos de regulação direta 

e indireta, imprimindo responsabilidade compartilhada entre todos os agentes 

destinatários para o cumprimento do desiderato internacional. 

4.1.2 Competência e Processo Legislativo

O poder conferido pela Constituição Federal aos entes políticos para a edição 

de leis em matéria ambiental pode ser privativo ou concorrente. As hipóteses 

decorrentes do poder privativo da União têm previsão nos incisos do artigo 22 da 

CRFB/88, ao passo que, as hipóteses de competência concorrente entre os entes 

têm previsão no 24 da CRFB/88. As primeiras são privativas, pois apenas a União 

poderá editá-las. As demais são concorrentes, diante da natureza hierárquica da 

correlação de poder entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Desta forma, podemos afirmar que à União caberá a fixação de pisos 
mínimos de proteção ao meio ambiente, enquanto aos Estados e 
Municípios, atendendo aos seus interesses regionais e locais, a de um ‘teto’ 
de proteção. Com isso, oportuno frisar que os Estados e os Municípios 
jamais poderão legislar, de modo a oferecer menos proteção ao meio 
ambiente do que a União, porquanto, como já ressaltado, à esta compete, 
tão só, fixar regras gerais299.

299 FIORILLO, C. A. P. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
227. 
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O tema “florestas” tem previsão no artigo 24, VI da CRFB/88, sendo, portanto, 

reservado à denominada competência legislativa concorrente. Nessa seara, o poder 

conferido para a instituição da política pública de reflorestamento proposta é, a priori 

da União. Diga-se, a priori, pois, nos termos dos §§ 3º e 4º deste mesmo artigo 24, 

inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados poderão, então, exercer a 

competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades, sendo que, após a 

superveniência de lei federal sobre normas gerais, as estaduais ficarão com sua 

eficácia suspensa, apenas no que lhe for contrária.

Em outras palavras, a política pública de reflorestamento deverá ter 

abrangência nacional, podendo, os Estados e o Distrito Federal criar políticas 

estaduais próprias que sejam harmônicas à federal. Alternativamente, caso a União 

não a edite, os Estados e o Distrito Federal ficam, então, autorizados, a estruturá-la, 

sem qualquer vinculação a normas gerais hierarquicamente superiores. Aos 

Municípios, a edição dependerá de normas gerais federais ou estaduais (artigo 30, I, 

CRFB/88).  

De acordo com o artigo 225, §4º da CRFB, “a Floresta Amazônica brasileira, a 

Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 

patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei300”. Verifica-se, 

portanto, que a Constituição Federal não vincula esse dever à edição de uma lei 

complementar, podendo a política pública de reflorestamento ser estruturada por 

meio de lei ordinária.

Quanto à iniciativa, o processo legislativo deverá se originar a partir das casas 

do Congresso Nacional, nos termos do artigo 59 da CRFB/88. Contudo, nada 

impede que - diante da relevância da matéria compromissada na esfera 

internacional pela República Federativa do Brasil, bem como, diante da urgência, em 

vista da proximidade dos prazos compromissados junto ao Acordo de Paris - a 

matéria decorra de medida provisória, nos termos do artigo 62 da CRFB. Nesse 

sentido:

CIVIL. MEIO-AMBIENTE: FLORESTA AMAZÔNICA. CÓDIGO 
FLORESTAL. ÁREAS FLORESTAIS. ÁREAS AGRÍCOLAS. DIREITO DE 
PROPRIEDADE. MEDIDA PROVISÓRIA: URGÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N 1.511, DE 
22.08.1996, E DE SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES, QUE DERAM NOVA 
REDAÇÃO AO ART. 44 DA LEI N 4.771/1965 (CÓDIGO FLORESTAL) E 

300 BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Brasília, 1989.



146

DISPUSERAM SOBRE A PROIBIÇÃO DO INCREMENTO DA 
CONVERSÃO DE ÁREAS FLORESTAIS EM ÁREAS AGRÍCOLAS NA 
REGIÃO NORTE E NA PARTE NORTE DA REGIÃO CENTRO-OESTE. 
MEDIDA CAUTELAR. 1. A jurisprudência do S.T.F. tem considerado da 
competência da Presidência da República e do Congresso Nacional a 
avaliação subjetiva da urgência da Medida Provisória. 2. É de se excetuar, 
apenas, a hipótese em que a falta de urgência possa ser constatada 
objetivamente. E, no caso, não há evidência objetiva da falta de urgência, 
sendo a relevância da Medida Provisória incontestável. 3. Embora válido o 
argumento de que M.P. não pode tratar de matéria submetida pela 
Constituição Federal a Lei Complementar, é de se considerar que, no caso, 
a Constituição Federal não exige Lei Complementar para alterações no 
Código Florestal, ao menos as concernentes à Floresta Amazônica. 4. 
Dispõe, com efeito, o § 4 do art. 225 da C.F.: "a Floresta Amazônica 
brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a 
Zona costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da 
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio-ambiente, 
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais." 5. A lei, a que se refere o 
parágrafo, é a ordinária, já que não exige Lei Complementar. E matéria de 
Lei ordinária pode ser tratada em Medida Provisória, em face do que 
estabelece o art. 52 da C.F. 6. Embora não desprezíveis as alegações da 
inicial, concernentes à possível violação do direito de propriedade, sem 
prévia e justa indenização, é de se objetar, por outro lado, que a 
Constituição deu tratamento especial à Floresta Amazônica, ao integrá-la no 
patrimônio nacional, aduzindo que sua utilização se fará, na forma da lei, 
dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 7. Assim, a um primeiro 
exame, o texto da MP impugnada não parece afrontoso a esse § 4º do art. 
225 da C.F., que regula, especificamente, a utilização da terra na Floresta 
Amazônica301.

Como o principal objetivo da política pública de reflorestamento é garantir 

efetividade aos compromissos internacionais vigentes, a partir da efetividade social, 

revela-se, indispensável que, durante o processo legislativo, a sociedade participe 

dos debates por meio de audiências públicas. “A participação efetiva da sociedade 

civil no processo legislativo pode levar a uma aproximação entre os parlamentares e 

os cidadãos, promovendo um debate mais amplo na tomada de decisões no âmbito 

do Congresso Nacional302”. 

Nos termos do artigo 255 do Regimento Interno (Resolução 17/89) da Câmara 

dos Deputados, as Comissões da Câmara poderão realizar audiências públicas com 

entidades da sociedade civil, “para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como 

para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua área de 

301 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direita de Inconstitucionalidade nº. 1516/DF. Tribunal 
Pleno. Relator Ministro Sidney Sanches. Julgado em: 06 mar. 1997. Publicado em: 13 ago. 1999.

302 CASTRO, J. A. As Audiências Públicas como Mecanismo de Legitimação do Processo 
Legislativo no Congresso Nacional a partir da Idea de Razão Pública de John Rawls. 2019. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 2019, p. 33.
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atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de entidade 

interessada303”. No mesmo sentido, está o artigo 93 do Regimento Interno do Senado 

Federal (Resolução nº. 93/70). 

4.1.3 Os destinatários da norma

A evolução das normas ambientais experimentada ao longo dos anos foi 

acompanhada da formação gradual de uma consciência ecológica entre os seus 

destinatários. Como visto nos capítulos anteriores, se, em 1972, após a Conferência 

de Estocolmo, a sociedade internacional direcionava os princípios exclusivamente à 

responsabilização daqueles que causavam lesões ao meio ambiente, em 2012, a 

sociedade internacional passou a discutir instrumentos de fomentos às boas 

condutas.

Durante esses quarenta anos, uma semente, que havia sido plantada a partir 

da Declaração de Estocolmo sobre Ambiente Humano de 1972, germinou e 

começou a gerar novos frutos. O princípio da educação ambiental foi propulsor de 

“uma nova conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no 

sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio 

ambiente em toda a sua dimensão humana304 305”. 

Na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 1992, 

a promoção e a cooperação na educação, treinamento e conscientização pública em 

relação à mudança do clima é um dever conferido aos signatários, conforme Artigo 

4º, Parágrafo 1º, alínea “i”. Na Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento 

Sustentável de 2010, a educação é tratada como instrumento para banir o 

303 CÂMARA DOS DEPUTADOS (Brasil). Resolução nº. 17, de 22 de setembro de 1989. Aprova o 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Brasília: Poder Legislativo, 1989.
 
304 Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-
ambiente-humano.html. Acesso em: 22 dez. 2021.

305 Interessante notar que, desde aquele momento, a sociedade internacional preocupava-se com a 
proliferação das hoje denominadas “fake news”. De acordo com o Princípio 19: “É igualmente 
essencial que os meios de comunicação de massas evitem contribuir para a deterioração do meio 
ambiente humano e, ao contrário, difundam informação de caráter educativo sobre a necessidade de 
protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em todos os aspectos”. 
Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-
ambiente-humano.html. Acesso em: 22 dez. 2021.
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subdesenvolvimento e garantir a dignidade da pessoa humana. Dentre as questões 

e áreas prioritárias/temáticas, o Rascunho Zero da Rio+20, destacou a importância 

da educação no desenvolvimento sustentável:

Nós reconhecemos que o acesso de todos à educação de qualidade é uma 
condição essencial para o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. 
Nos comprometemos com o fortalecimento da contribuição de nossos 
sistemas de educação na busca do desenvolvimento sustentável, inclusive 
através de um melhor treinamento e desenvolvimento curricular dos 
educadores306.

Na Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável: O Futuro que Queremos, de 2012, os países 

reafirmam que o:

Acesso pleno à educação de qualidade em todos os níveis é uma condição 
essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável, a erradicação da 
pobreza, a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres e o 
desenvolvimento humano, bem como a realização dos objetivos de 
desenvolvimento acordados internacionalmente, incluindo os ODM, e a 
plena participação de homens e mulheres, em especial dos jovens307.

Para se ter uma ideia da relevância desse principio, em âmbito nacional, a 

educação ambiental foi descrita, explicitamente, no artigo 225, §1º, VI da 

Constituição Federal. Trata-se de um dever direcionado ao Poder Público e um 

direito conferido a todos, em qualquer nível de ensino, com vistas à formação de 

uma conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Nas palavras de 

Édis Milaré308:

A partir da tutela constitucional, o processo educativo relacionado com o 
meio ambiente adquire uma dimensão transcendentel, visto que ele se 
associa às finalidades do Estado enquanto representação da própria 
sociedade como decorrência de um pacto social. Isso corresponde ao 
imperativo de repensar profundamente a vida nacional de acordo com o 
dinamismo e as características peculiares a essa mesma sociedade. Vale 
dizer, a Educação Ambiental, como preceito constitucional, é uma exigência 

306 Rascunho Zero. Disponível em: http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-
conferencia/esboco-zero/at_download/esboco-zero.pdf. Acesso em: 29 dez. 2021.

307 Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável: O 
Futuro que Queremos. Disponível em: https://riomais20sc.ufsc.br/files/2012/07/CNUDS-
vers%C3%A3o-portugu%C3%AAs-COMIT%C3%8A-Pronto1.pdf. Acesso em: 06 abr. 2021.

308 MILARÉ, E. Direito do Ambiente. 11ªed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 195.
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nacional que engloba dois aspectos distintos, contudo, complementares, 
trata-se de exigência social e natural – duas facetas da mesma moeda. 

Em 27 de abril de 1999, foi publicada a Lei 9.795, que dispõe sobre a educação 

ambiental (que se refere aos processos, por meio dos quais, “o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 

do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”309) (artigo 1º) e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

A educação ambiental faz parte de um processo educativo mais amplo, 

devendo ser veiculada não só pelas instituições educativas, mas também pelos 

órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (“SISNAMA”), pelos 

meios de comunicação de massa, pelas empresas, entidades de classe, instituições 

públicas e privadas e até pela própria sociedade como um todo. 

O princípio deve ser alcançado a partir de um enfoque humanista, holístico, 

democrático e participativo, que inclua o meio ambiente em sua totalidade (meio 

natural, o sócio-econômico e o cultural), com pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. Não se trata de 

um ato isolado, mas de um procedimento, com garantia de continuidade e 

permanência do processo educativo. 

Em suma, a eficácia social almejada para a política de reflorestamento 

demandará a estruturação de instrumentos que dialoguem não só com aqueles que 

ainda insistem em desrespeitar as normas postas, mas, também, com as pessoas 

físicas ou jurídicas responsáveis pela preservação ambiental, que “devem ser 

agraciadas com benefícios de alguma natureza, pois estão colaborando com toda a 

coletividade para a consecução do direito fundamental310”. “Ao invés de – apenas - 

coibir a geração de externalidades negativas no processo produtivo, incentivar-se-ão 

as positivas por meio de normas promocionais311”. 

Gregory Mankiw, ao elencar os dez princípios da economia312, assevera, no 

309 BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 1999.

310 AMADO. F. Direito Ambiental. 8ªEd. Salvador: Juspodvium, 2017, p. 99.  

311 MILARÉ, E. Direito do Ambiente. 11ªed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 275.

312 São eles: 1) as pessoas enfrentam tradeoffs, 2) o custo de alguma coisa é aquilo de que você 
desiste para obtê-la, 3) as pessoas racionais pensam na margem, 4) as pessoas reagem a incentivos, 
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princípio 4, que as pessoas reagem a incentivos. Para o economista, as pessoas, 

racionalmente, tomam decisões comparando custo e benefício, sendo os incentivos, 

portanto, cruciais para a análise do funcionamento do mercado. Em suas palavras, 

“o imposto também incentiva as pessoas a revezar carros, a usar o transporte 

público e a morar mais perto do local do trabalho313”. 

Imbuídas da consciência ecológica proveniente da educação ambiental, as 

pessoas passam a tomar decisões, incluindo, na equação custo e benefício, a 

variável ambiental. Aplicando-se os incentivos, fomenta-se a “participação individual 

e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio 

ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 

inseparável do exercício da cidadania314” (art. 5º, IV).

Desse modo, a política deve direcionar seus instrumentos para todos os 

agentes participantes do agronegócio: desde os produtores rurais, até os 

consumidores finais315 316, passando, inclusive, pelo poder público, buscando induzir e 

fomentar condutas que permitam a consecução dos objetivos traçados. 

4.1.4 Princípios e objetivos da política pública

5) o comércio pode ser bom para todos, 6) os mercados são geralmente uma boa maneira de 
organizar a atividade econômica, 7) às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos 
mercados, 8) o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços, 
9) os preços sobem quando o governo emite moeda demais e 10) a sociedade enfrenta um tradeoff 
de curto prazo entre inflação e desemprego (MANKIW, G. Introdução à Economia. São Paulo: 
Cengage Learning, 2016, pp. 3-17)

313 MANKIW, G. Introdução à Economia. São Paulo: Cengage Learning, 2016, p. 7.

314 BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília: Poder Legislativo, 1999.

315 Cada vez mais, os consumidores têm demonstrado papel relevante nas agendas ambientais. 
Como aponta Antonio Pinto Monteiro, o consumidor está relacionado com a política ambiental em um 
duplo sentido: “quer enquanto agente ativo, ele próprio, de atentados ao ambiente, quer enquanto 
força capaz de mobilizar ações destinadas a defender este mesmo bem” (MONTEIRO. A. P. O Papel 
dos Consumidores na Política Ambiental. Revista de Direito Ambiental. Ano 03, nº 11, pp. 69-74, 
jul./set. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998).

316 De acordo com pesquisa publicada  pela Confederação Nacional da Indústria (“CNI”), em janeiro 
de 2020, denominada Retratos da Sociedade Brasileira, “em torno de um em cada três brasileiros 
(31%) está disposto a pagar mais por produtos fabricados de maneira ambientalmente correta, ou 
seja, com baixa emissão de poluentes e resíduos”. Com relação à reciclagem, a mesma pesquisa 
apontou que: “A reciclagem está positivamente correlacionada com o grau de instrução dos 
brasileiros. Entre os brasileiros com até a 4ª série da educação básica, 48% separam materiais para 
reciclagem, percentual que aumenta conforme o grau de instrução do entrevistado e chega a 69% 
entre os que possuem educação superior” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (Brasil). 
Retratos da Sociedade Brasileira. Brasília, ano 9, n. 52, jan. 2020. Brasília: CNI, 2020.). 
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O princípio do desenvolvimento sustentável deve nortear a estruturação da 

política de reflorestamento. Não se trata de garantir, apenas e tão somente, 

condições de preservação da qualidade do meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações, mas, também, de se buscar um equilibro com o necessário 

desenvolvimento econômico e social do país. 

As ações devem ser direcionadas ao poluidor-pagador, por meio de 

instrumentos de comando e controle, com vistas a responsabilizar aqueles que, no 

seu âmbito de ação, deixarem de cumprir as metas para atingimento dos objetivos 

de reflorestamento. Ao mesmo tempo, devem ser direcionadas ao protetor-

recebedor, por meio de instrumentos econômicos, que deverão ser estruturados 

para fomentar o cumprimento das metas em menor prazo. 

A responsabilidade pelo atingimento das metas deve ser compartilhada entre 

todos os destinatários da norma, considerando-se um conjunto de atribuições 

individualizadas e encadeadas dos produtores rurais, distribuidores, comerciantes e 

dos titulares dos serviços públicos, para a consecução da meta de reflorestamento 

até o ano de 2030. 

Educação florestal e acesso à informação são também princípios que devem 

fazer parte da política, com vistas a se garantir a mais ampla participação de todos 

os setores envolvidos, concedendo informações atualizadas, a partir de sistemas 

eletrônicos de acesso público, para que a população e poder público possam 

acompanhar e fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas pela lei. 

4.1.5 Instrumentos e o fomento ao reflorestamento

Para a consecução dos objetivos traçados pela política pública, devem ser 

estruturados os denominados instrumentos regulatórios: 

Meios adotados por autoridades para promover a adoção de medidas, ou a 
mudança no comportamento dos agentes, de forma a atingir objetivos 
sociais, especificamente reduzir e controlar as pressões e impactos 
originados pelas atividades econômicas no meio317. 

317 ANTOS, R. et. al. Stakeholder Participation in the Design of Environmental Policy Mixes. The 
Transdisciplinary Journal of the International Society for Ecological Economics. Amsterdã, 
2006.  
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A doutrina divide os instrumentos regulatórios em dois grupos: os instrumentos 

de regulação direta (ou de comando e controle) e os instrumentos de regulação 

indireta (ou econômicos, de mercado). 

Os primeiros, já amplamente difundidos durante a fase holística do direito 

ambiental brasileiro, “são medidas institucionais voltadas para influenciar 

diretamente o desempenho ambiental das empresas, pela regulação objetiva de 

processos ou produtos318”. Impõe limites ou condicionantes ao exercício de 

atividades que possam causar danos ao meio ambiente. Barbieri319 apresenta como 

exemplos: os padrões ambientais, o licenciamento, o zoneamento, o EIA/RIMA e as 

sanções e penalidades. 

Já os instrumentos de regulação indireta320 favorecem ou penalizam 

economicamente determinada atividade ou comportamento. “Fundamentados nos 

princípios econômicos, partem do pressuposto de que os aspectos ambientais das 

diversas atividades não têm seus custos socioambientais totalmente traduzidos pelo 

sistema de preços321”. Barbieri322 lista alguns exemplos como tributação, incentivos 

fiscais, financiamento em condições especiais, criação e sustentação de mercado de 

produtos ambientalmente saudáveis etc.

4.1.5.1 Responsabilidade compartilhada pelo reflorestamento 

O instrumento da responsabilidade compartilhada em matéria ambiental foi 

utilizado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10), para conferir 

318 RIBEIRO, F. M. Instrumentos de Gestão Ambiental Pública. São Paulo: Cetesb, 2017, p. 29.

319 BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial. Conceitos, Modelos e Instrumentos. 3ªed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 67. 

320 Em estudo publicado em 1995, a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) já alertava 
que os instrumentos de comando e controle não são tão eficientes quanto os instrumentos 
econômicos: “Estes teriam a vantagem, entre outras, de estimular a inovação tecnológica, a eficiência 
produtiva e a competitividade industrial em maior grau do que os sistemas de imposição e controle de 
normas ambientais”. (“Éstos tendrían la ventaja, entre otras, de estimular la innovación tecnológica, la 
eficiência productiva y la competitividad industrial en mayor grado que los sistemas de imposición y 
fiscalización de normas ambientales”) (tradução livre) (COMISSÃO ECONÔMICA PARA AMÉRICA 
LATINA E CARIBE. Innovación en Tecnologías y Sistemas de Gestión Ambientales en 
Empresas Líderes Lationamericanas. Santiago: ONU, 1995, p. 20).

321 RIBEIRO. Op. cit., p. 26. 

322 BARBIERI. Op. cit., p. 67.  
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atribuições individualizadas e encadeadas aos fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores e dos titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de 

resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à 

saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

Importando-se a referida previsão para o contexto do reflorestamento, tem-se 

que aos produtores rurais caberá a recomposição florestal de áreas localizadas no 

interior de seus imóveis, respeitando-se, não só, o mínimo legal previsto no Código 

Florestal (para a preservação das APPs e conservação das áreas de reserva legal), 

mas também, reflorestando áreas adicionais para fins de creditamento. 

Aos distribuidores e comerciantes caberá a responsabilidade por auditar os 

documentos comprobatórios de que os antecessores na cadeia produtiva cumprem 

suas obrigações legais, comprometendo-se a não transportar ou comercializar 

cargas provenientes de unidades rurais irregulares sob o aspecto florestal.

Ao poder público caberá a responsabilidade pela fiscalização de toda a cadeia 

produtiva, valendo-se das previsões contidas na Lei de Crimes Ambientais (Lei 

9.605/98) e no Decreto 6.514/08, para apurar eventual responsabilidade criminal e 

administrativa pelas ações contrárias aos objetivos propostos pela política de 

reflorestamento. 

4.1.5.2 Responsabilidade civil objetiva pelo reflorestamento 

O dever de reflorestar áreas degradadas, conforme dispõe o artigo 14, §1º da 

Lei 6.938/81, deverá ser apurado independentemente do elemento subjetivo da 

conduta (dolo ou culpa), repercutindo-se a partir da presença do nexo de 

causalidade entre o dano e a conduta. 

Nas palavras de Annelise Monteiro Steigleder323, o nexo de causalidade é “o 

fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato que é fonte da 

obrigação de indenizar”. Assim, aquele que explora a “atividade econômica coloca-

se na posição de garantidor da preservação ambiental, e os danos que digam 

respeito à atividade estarão sempre vinculados a ela”.

323 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano 
ambiental no direito brasileiro. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 250-253.
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Tal concepção decorre da orientação do STJ, que, em sede de recursos 

repetitivos, reconheceu a aplicação da teoria do risco integral em sede de 

responsabilidade civil objetiva, conforme o Tema no 707, de 27 de agosto de 2014324:

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do 
risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite 
que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, 
pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de 
responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.

Aliás, a objetivação da responsabilidade pelo reflorestamento permitirá, ainda, 

que o dever tenha natureza real325 e imprescritível326.  

4.1.5.3 Reflorestamento como Serviço de Qualidade ao Meio Ambiente 

Desde 2017, vigora no país o Programa de Conversão de Multas Ambientais 

emitidas por órgãos e entidades da União integrantes do SISNAMA, nos termos do 

artigo 139 do Decreto 6.514/08. De acordo com o programa, as multas simples 

podem ser convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade do meio ambiente, excetuadas as multas decorrentes de infrações 

ambientais que tenham provocado mortes humanas. 

Como não cabe a conversão de multa para reparação de danos decorrentes 

das próprias infrações, nos termos do artigo 141 do Decreto 6.514/08, mister 

ressaltar que o reflorestamento como serviço de qualidade ambiental deverá se 

enquadrar na hipótese do artigo 140, IV do mesmo decreto: “mitigação ou adaptação 

324 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1374284/MG. 2ª Seção. Relator Ministro 
Luis Felipe Salomão. Julgado em: 27 ago. 2014. Publicado em: 05 set. 2014..

325 “O dever de cumprir os ônus (entre eles, as limitações) ambientais transmite-se junto e 
inseparavelmente com o imóvel, na esteira do princípio nemo plus iuris in alium transferre potest 
quam ipse habet (ninguém pode transferir a outrem direito maior do que aquele que possui). Ao titular 
do bem em que incidem obrigações ambientais só é cabível aliená-lo, por qualquer forma, com 
idênticas características e encargos, tal qual recebido. São obrigações ambulatórias, que gravam a 
propriedade e seguem, inexorável e perpetuamente, os adquirentes sucessivos. Transferem-se do 
alienante ao adquirente, imunes às mutações subjetivas, derivadas que são tão só do status de 
proprietário ou posseiro do sujeito, seja ele quem for” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Embargos em Recurso Especial 218.781/PR. 1ª Seção. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado 
em: 9 dez. 2009. Publicado em: 23 fev. 2012.).

326 Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar 
ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados e as gerações 
futuras carecem de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome (SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 948.921/SP. 2ª Turma. Relator Ministro  Herman 
Benjamin. Julgado em: 23 out. 2007. Publicado em: 11 nov. 2009.).
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às mudanças do clima327”. Em outras palavras, caberá ao interessado comprovar que 

sua atitude voluntária, em qualquer etapa da cadeia produtiva, repercutirá no 

cumprimento da meta brasileira de reflorestamento do Acordo de Paris. 

O pedido de conversão de multa em serviços de qualidade ao meio ambiente 

poderá ser apresentado, nos termos do artigo 142 do Decreto 6.514/08, ao Núcleo 

de Conciliação Ambiental, por ocasião da audiência de conciliação ambiental; à 

autoridade julgadora, até a decisão de primeira instância; ou à autoridade superior, 

até a decisão de segunda instância.  

4.1.5.4 Criação de Unidades de Conservação

A estruturação de espaços especialmente protegidos é dever constitucional 

conferido ao Poder Público, pelo artigo 225, §1º, III. Trata-se de um instrumento de 

grande repercussão para a política de reflorestamento, dado que a sua estruturação 

em áreas rurais e urbanas assegura, não só a recomposição florestal, como 

também, a manutenção de floresta em pé. Vale recordar que a Constituição Federal 

confere segurança na manutenção dessas áreas, ao relegar à edição de lei ordinária 

específica, a possibilidade de extinção ou redução (artigo 225, §1º, III). 

Com o desiderato relacionado ao cumprimento da meta internacional de 

reflorestamento, União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão se valer da 

criação das chamadas florestas nacionais, estaduais ou municipais, nos termos do 

artigo 17, §6º da Lei 9.985/00. 

Trata-se de uma unidade de conservação de proteção integral de posse e 

domínios públicos, havendo, portanto, a necessidade de desapropriação de áreas 

privadas para sua instituição. Como a repercussão financeira pode ser um entrave, 

faz-se necessário que o instrumento explicite, torne público e facilite a possibilidade 

de regularização fundiária das áreas, a partir da compensação ambiental prevista no 

artigo 66, §5º, III da Lei 12.651/12. 

Além disso, o instrumento deve favorecer mecanismos de repartição tributária 

entre a União e os Estados, por meio do ICMS Ecológico328. 

327 BRASIL. Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1998.
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4.1.5.5 Instituição da servidão ambiental

A servidão ambiental é um instrumento previsto na PNMA e regulamentado 

pelo Código Florestal, que permite ao proprietário ou ao possuidor de imóvel limitar o 

uso de toda ou de parte de sua propriedade, com vistas a preservar, conservar ou 

recuperar recursos ambientais existentes.

A instituição da servidão ambiental é um direito garantido àquele que quer 

proteger o meio ambiente. Dessa forma, independe da aprovação prévia do órgão, 

podendo ser instituída por escritura pública ou contrato particular, cabendo ao 

proprietário do imóvel serviente e do imóvel dominante a averbação da servidão em 

ambas as matrículas.

Dentro desse cenário, vale lembrar que a servidão não se aplica às áreas 

obrigatórias (como as áreas de preservação permanente e a reserva legal mínima). 

Por ser um instrumento econômico, poderá ser instituída somente sobre as áreas 

preservadas ou conservadas para além de suas obrigações legais.

A servidão pode ser instituída a título gratuito ou oneroso, de modo perpétuo ou 

temporário, sendo, neste último caso, com prazo mínimo de 15 anos.

Quanto aos deveres do proprietário do imóvel serviente, o art. 9o-C da Lei no 

6.938/1981 elenca: I – a manutenção da área sob servidão ambiental; II – a 

prestação de contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos 

recursos naturais ou artificiais; III – a permissão para inspeção e fiscalização da área 

pelo detentor da servidão ambiental; e IV – a defesa da posse da área serviente, por 

todos os meios em direito admitidos.

Por outro lado, os deveres do detentor da servidão são: I – documentar as 

características ambientais da propriedade; II – monitorar periodicamente a 

propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo mantida; III – prestar 

informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos sucessores 

328 Em âmbito estadual, tem-se o ICMS-Ecológico, por meio do qual, “após a arrecadação do imposto, 
aos Municípios que atenderem os requisitos legais de defesa ambiental será destinada uma parcela 
da distribuição de receitas ”. Não se trata, portanto, de um novo tributo, mas sim de uma regra 
aplicável à repartição de receitas. De acordo com o artigo 158, IV da CF, vinte e cinco por cento do 
produto da arrecadação do imposto pertence aos Municípios. Sobre os outros setenta e cinco por 
cento residuais, os Estados podem especificar critérios ambientais para entregar aos Municípios 
maior parcela de repasse (TRENNEPOHL, T. D. Incentivos Fiscais no Direito Ambiental: Para uma 
Matriz Energética Limpa e o Caso do Etanol Brasileiro. 2ªed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 101). 
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da propriedade; IV – manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da 

área objeto da servidão; e V – defender judicialmente a servidão ambiental.

4.1.5.6 Cotas de Reserva Ambiental 

As Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) têm previsão nos artigos 44 a 50 da 

Lei nº 12.651/2012 e foram regulamentadas pelo Decreto nº 9.640/2018. Trata-se de 

um instrumento econômico, que visa fomentar tanto a preservação das áreas de 

vegetação nativa existentes em território nacional quanto o reflorestamento de novas 

áreas. 

 A CRA é um título nominativo representativo de área com vegetação nativa, 

que pode ser alienado em bolsas de valores mercantis. A vegetação que ela 

representa não precisa, necessariamente, já estar recomposta. Pode estar em 

processo de recuperação, conforme acordo assinado entre o proprietário ou o 

possuidor da área e o órgão ambiental.

A CRA pode derivar da servidão ambiental instituída no imóvel rural, da área de 

reserva legal instituída acima dos percentuais previstos no artigo 12 da Lei nº 

12.651/2012, da área protegida e gravada como Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) ou em área localizada no interior de unidade de conservação de 

domínio público, que ainda não tenha sido desapropriada, ou seja, que esteja 

pendente de regularização fundiária.

Ainda, poderá ser emitida CRA sobre o excedente de remanescente de 

vegetação nativa à área de reserva legal existente em percentuais superiores aos 

definidos em Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) estadual, elaborado 

conforme metodologia unificada, cujos limites da reserva legal tenham sido alterados 

pelo Poder Público federal, nos termos do disposto no art. 13 da Lei nº 12.651/2012.

De acordo com o artigo 46 do Código Florestal, cada CRA corresponde a 1 

hectare de área com vegetação nativa primária ou com vegetação secundária em 

qualquer estágio de regeneração ou recomposição; ou de área de recomposição 

mediante reflorestamento com espécies nativas.

Quanto às responsabilidades, caberá ao proprietário do imóvel rural em que se 

localiza a área vinculada à CRA a responsabilidade plena pela manutenção das 

condições de conservação da vegetação nativa da área que deu origem ao título. 

Com relação a quem adquire a cota, a única responsabilidade é pela quitação dos 
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valores e pelo cumprimento de eventuais obrigações constantes no termo de 

transferência.

4.1.5.7 Serviços de Reflorestamento Conversíveis em CPR Verde

Em 1º de outubro de 2021, foi publicado o Decreto 10.828, que regulamenta a 

emissão de Cédula de Produto Rural, relacionada às atividades de conservação e 

recuperação de florestas nativas e de seus biomas. De acordo com esta norma, fica 

autorizada a emissão de CPR para os produtos rurais obtidos por meio das 

atividades relacionadas à conservação e à recuperação de florestas nativas e de 

seus biomas que resultem em manutenção ou aumento do estoque de carbono 

florestal (art. 2º, II). 

As Cédulas de Produto Rural são títulos de crédito, líquidos e certos, 

representativas de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia 

constituída. No caso da CPR Verde, o produtor rural se compromete a melhorar a 

qualidade do meio ambiente, a partir de sua unidade produtiva, em troca do 

recebimento de recursos financeiros.

4.1.5.8 Compliance Ambiental

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 5.442/2019, que estrutura 

o programa de conformidade ambiental no âmbito das pessoas jurídicas que 

explorem atividade econômica potencialmente lesiva ao meio ambiente. De acordo 

com o projeto, entende-se por conformidade ambiental: 

Conjunto de mecanismos e procedimentos internos de conformidade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de 
códigos de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar, prevenir 
e sanar irregularidades e atos ilícitos lesivos ao meio ambiente329.

Para além das sanções penais e administrativas aplicadas àqueles que não 

alcançam a conformidade ambiental, o Projeto de Lei prevê a vedação da 

contratação pública e do fomento estatal à pessoa jurídica que não detenha 

programa de conformidade ambiental efetivo. 

329 BRASIL. Projeto de Lei nº 5.442, de 09 de outubro de 2019. Regulamenta os programas de 
conformidade ambiental e dá outras disposições. Brasília: Poder Legislativo, 2019.
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No âmbito da política pública, a estruturação de programa de compliance 

relacionar-se-á ao cumprimento das métricas legais de reflorestamento vigentes e 

atestará o alcance de objetivos superiores ao mínimo legal. Além disso, permitirá a 

operacionalização da fiscalização decorrente da responsabilidade compartilhada. 

4.1.5.9 Tributação Ambiental

Os instrumentos relacionados à tributação ambiental da política pública 

deverão realçar a função extrafiscal dos tributos. Nas palavras de Paulo de Barros 

Carvalho330, a extrafiscalidade consiste “no emprego de fórmulas jurídico-tributárias 

para a obtenção de metas que prevalecem sobre os fins simplesmente 

arrecadatórios de recursos monetários”. Trata-se de incentivar ou de desestimular 

condutas a partir da tributação. 

Nesse diapasão, cumpre citar a teoria da correção de mercado defendida pelo 

economista inglês Arthur Cecil Pigou, por meio da qual, frente à existência de uma 

externalidade positiva, o Estado deverá intervir na economia, por meio de incentivos 

fiscais. Por outro lado, diante da ocorrência de uma externalidade negativa, o Estado 

deverá introduzir um sistema de impostos.

Em que pese o perfeito enquadramento, no ordenamento jurídico brasileiro, da 

teoria sob o aspecto incentivador, a aplicação da tributação diante da externalidade 

negativa, se mostra medida descabida, já que todo tributo, nos termos do artigo 3º, 

do Código Tributário Nacional, é prestação pecuniária que não constitua sanção. 

Além disso, é uma medida que se mostra confiscatória e diversa de todas aquelas 

finalidades buscadas pelo direito ambiental. 

Como paradigma de práticas extrafiscais a serem aplicadas no âmbito da 

política de reflorestamento, tem-se o estudo denominado “9 Propostas para uma 

Reforma Tributária Sustentável331”, que fora elaborado pelo Grupo de Trabalho 

composto por representantes da Rede de Advocacy Colaborativo (RAC), Avina, 

Centro Brasil no Clima (CBC), CDP, Instituto Clima e Sociedade (iCS), Instituto 

Democracia e Sustentabilidade (IDS), Instituto Ethos, Instituto Escolhas, Instituto 

330 CARVALHO, P. B. Curso de Direito Tributário. 29ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 251. 

331 9 Propostas para uma Reforma Tributária Sustentável.  Disponível em: 
http://estafaltandoverde.org.br/wp-content/uploads/2020/09/9Propostas-
reformaTributariaSustentavel_ebook.pdf. Acesso em: 29 dez. 2021.
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Sociedade, População e Natureza (ISPN), Observatório do Clima (OC),Rede de 

Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS), WWF Brasil, formado no âmbito da 

Frente Parlamentar Mista Ambientalista.  

De acordo com as contribuições apresentas pelo Grupo de Trabalho da 

“Reforma Tributária Verde”, algumas alterações importantes devem ser incorporadas 

à reforma tributária, com vistas a garantir sustentabilidade ao Sistema Tributário 

Nacional. A primeira delas, é a inclusão, no artigo 43 da Constituição Federal, de um 

fundo de desenvolvimento regional sustentável que deverá investir em atividades e 

infraestrutura que promovam equidade social com a redução de emissões de gases 

de efeito estufa e atividades econômicas socioambientais sustentáveis.

No artigo 150, o Grupo de Trabalho propõe a inclusão dos princípios gerais 

ambientais como novas limitações ao poder de tributar: “sempre que possível, a 

instituição de tributos deverá considerar os princípios da prevenção, do poluidor-

pagador, do protetor-recebedor e do tratamento tributário diferenciado conforme o 

impacto ambiental e climático” e a vedação da concessão de incentivos que 

beneficiem setores ou atividades econômicas em desacordo com metas de redução 

de emissões de gases de efeito estufa.

Com relação à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDEs), o 

Grupo de Trabalho propõe a criação da CIDE-Ambiental, para defesa do meio 

ambiente e a estabilidade climática, da CIDE-Carbono, como instrumento para 

combater a emissão de gases de efeito estufa e o consumo e a produção de bens e 

serviços associados e da CIDE-Uso do Solo, que visará ao estímulo do uso 

produtivo e ambientalmente sustentável do imóvel rural. 

Sob o aspecto compensatório, o Grupo de Trabalho propõe a devolução 

tributária de valores arrecadados a título de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), 

sobre bens e serviços que contribuam efetivamente para a redução mensurável de 

emissões de gases de efeito estufa. Além disso, propõe o chamado IBS Ecológico, 

em substituição ao ICMS-Ecológico, por meio do qual, parcela de 0,5% (meio por 

cento) dos valores arrecadados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 

pelos Municípios nos será destinada a um fundo especial de governança local 

sustentável, cujos recursos serão repartidos entre os municípios. 

Quanto às regras de competência, recomendam a municipalização do Imposto 

Territorial Rural, bem como, a estruturação da regra da seletividade ambiental, que 

permitirá a variação de alíquotas para estimular ou desestimular o consumo de 
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determinados bens, serviços ou direitos, em razão da necessidade e dos benefícios 

ao bem-estar da população ou de riscos à saúde pública, à segurança pública, à 

estabilidade climática e ao meio ambiente.

Essas propostas demandam, por certo, alteração constitucional via Emenda. 

Somente após a sua promulgação, tais instrumentos poderão ser utilizados e 

mencionados pela lei ordinária que estruturará a política pública. Contudo, desde já, 

insta ressaltar a importância de tais modificações tributárias para a alocação de 

recursos nas ações públicas e privadas de reflorestamento. 

4.1.5.10 Plataforma virtual de Reflorestamento no sistema do CAR

O Cadastro Ambiental Rural foi criado por meio da Lei 12.651/12, com o 

objetivo de – a partir de uma plataforma digital, “integrar as informações ambientais 

das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, 

monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 

desmatamento332”. Em 17 de outubro do mesmo ano, o Governo Federal editou o 

Decreto 7.830, regulamentando não só o cadastro, como também o seu sistema de 

integração nacional, o batizado SICAR.

O referido Decreto confere aos órgãos ambientais estaduais e municipais a 

preferência para receber as declarações elaboradas por proprietários e possuidores 

de imóveis rurais. Assim, para que as informações se integrem e sirvam de base de 

dados para o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA), foi 

necessária a estruturação do SICAR.

O SICAR tem por objetivos: 

I - Receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todos os entes 
federativos. I
I - Cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu 
perímetro e localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às áreas 
de interesse social, às áreas de utilidade pública, às Áreas de Preservação 
Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às áreas consolidadas e às 
Reservas Legais;
III - Monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a 
compensação e a supressão da vegetação nativa e da cobertura vegetal 

332 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
Brasília: Poder Legislativo, 2012.
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nas áreas de Preservação Permanente, de Uso Restrito, e de Reserva 
Legal, no interior dos imóveis rurais;
IV - Promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e 
conservação ambiental no território nacional; e
V - Disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização 
ambiental dos imóveis rurais em território nacional, na Internet. 

Ao objetivar o monitoramento da recomposição em áreas de preservação 

permanente, de uso restrito e de reserva legal, o SICAR, então, poderá servir como 

base de dados e de controle do reflorestamento das áreas degradadas em todo o 

território nacional, não havendo necessidade de se estruturar um novo sistema para 

a política pública que se propõe. 

Por força do que dispõe o artigo 3º, §2º do Decreto 7.830/14, o SICAR permite 

o desenvolvimento de outros módulos complementares, como ocorreu em 21 de 

dezembro de 2021, com o lançamento do Módulo de Regularização Ambiental 

(MRA) pelo Serviço Florestal Brasileiro:

Desenvolvido no âmbito do Sicar, o MRA é uma ferramenta digital que 
permitirá o monitoramento das declarações com a utilização de 
sensoriamento remoto. O MRA será integrado à ferramenta do Web 
Ambiente da Embrapa: uma plataforma com informações técnicas para 
auxiliar os produtores rurais na regularização, seja na escolha de 
variedades arbóreas, ou de melhores técnicas e estratégias para sua 
adesão ao PRA333.

Aproveitando-se as funcionalidades do SICAR e de seus módulos, a plataforma 

digital deverá incluir informações atualizadas sobre o reflorestamento no Brasil, para 

fins de cumprimento dos objetivos da política pública, e da meta internacional 

assumida pelo país, perante o Acordo de Paris. Na medida em que os proprietários 

e possuidores cumprem suas obrigações pactuadas no termo de compromisso no 

módulo MRA, os números deverão ser repassados e atualizados para a plataforma 

virtual de reflorestamento. 

Há de se considerar que os módulos atuais do Sistema do Cadastro Ambiental 

Rural não são suficientes para publicizar a evolução dos números referentes ao 

reflorestamento no Brasil após a assinatura dos termos de compromisso. Isso 

porque, o CAR confere, apenas e tão somente, informações sobre a localização das 

áreas de remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação 

333 Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/2021/12/governo-federal-
disponibiliza-nova-ferramenta-que-ira-facilitar-regularizacao-ambiental-de-propriedades-rurais. Acesso 
em: 13 fev. 2022. 
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permanente, das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas e da reserva legal no 

momento da declaração e o MRA tem como resultado uma proposta de 

regularização ambiental para início da efetiva adequação dos produtores rurais ao 

Código Florestal.

Nos termos do artigo 15 do Decreto 7..830/14, os Programas de Regularização 

Ambiental deverão incluir mecanismo que permita o acompanhamento de sua 

implementação, considerando os objetivos e metas nacionais para florestas, 

especialmente a implementação dos instrumentos previstos no Código Florestal, a 

adesão cadastral dos proprietários e possuidores de imóvel rural, a evolução da 

regularização das propriedades e posses rurais, o grau de regularidade do uso de 

matéria-prima florestal e o controle e prevenção de incêndios florestais.

Não se pode perder de vista que o módulo deve ser acompanhado, também, 

por meio do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, bem como, pelo Fórum 

Brasileiro de Mudança do Clima, por meio de representantes dos setores que o 

compõem, nos termos dos artigos 20 e 21 do Decreto 9.578/18. 

O reflorestamento de áreas degradadas poderá ocorrer por meio do plantio de 

espécies nativas, pela condução da regeneração natural de espécies nativas, pelo 

método conjugado entre plantio e regeneração, ou ainda, pelo incentivo à criação de 

novas áreas para a compensação de reservas legais. 

Dentre os instrumentos econômicos definidos na COP 26, a plataforma virtual 

de reflorestamento poderá ser utilizada para apuração de créditos de carbono. Os 

proprietários ou possuidores rurais que, porventura, anteciparem a conclusão de 

suas obrigações pactuadas, ou então, comprovarem a manutenção ou a 

recomposição de ativos florestais para além dos mínimos legais vigentes poderão, 

após homologação do órgão ambiental, obter certificado digital atestando o volume 

de floresta conservada, permitindo-se, pois, a conversão em créditos.  

4.1.5.11 Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF)

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF), de natureza contábil, 

gerido pelo órgão gestor federal, foi criado em 2006, por meio da Lei 11.284, com a 

finalidade de fomentar o desenvolvimento de atividades sustentáveis de base 

florestal no Brasil e a promover a inovação tecnológica do setor. 
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Os recursos arrecadados pelo fundo poderão ser aplicados em projetos nas 

seguintes áreas: I - pesquisa e desenvolvimento tecnológico em manejo florestal; II - 

assistência técnica e extensão florestal; III - recuperação de áreas degradadas com 

espécies nativas; IV - aproveitamento econômico racional e sustentável dos recursos 

florestais; V - controle e monitoramento das atividades florestais e desmatamento; VI 

- capacitação em manejo florestal e formação de agentes multiplicadores em 

atividades florestais; VII - educação ambiental; e VIII - proteção ao meio ambiente e 

conservação dos recursos naturais.

Verifica-se, portanto, que o fundo prevê investimentos em projetos que podem 

ensejar o reflorestamento de áreas degradadas – objetivo da política púbica 

proposta. Por envolver custos334 com a produção de mudas, mão de obra, tratos 

culturais, preparo da área e plantio de mudas, demarcação e medição da área, a 

política poderá se valer do fundo, com vistas à alocação de recursos, em especial a 

projetos apresentados pelo pequeno e médio produtor rural.

Para os objetivos da política pública de reflorestamento, no entanto, propõe-se 

alteração no artigo 41, §7º da Lei 11.284/06, que impede a destinação de recursos a 

projetos criados pela iniciativa privada. No ordenamento jurídico brasileiro, projetos 

da iniciativa privada com esse desiderato poderão ser remunerados como serviços 

de regulação, nos termos do artigo 2º, II, “c” da Lei 14.119/21. 

4.2 As florestas brasileiras em números e a meta de reflorestamento

De acordo com dados publicados pelo Serviço Florestal Brasileiro , em 2009 

–no ano em que foi publicada Política Nacional sobre Mudança do Clima, que criou 

as bases para a Contribuição Nacionalmente Determinada - o Brasil possuía área 

florestal de 516.586.045 hectares (60,7% do seu território) de florestas naturais e 

plantadas335. 

De acordo com a publicação, 98,7% desse número era de floresta natural e 

1,3% de florestas plantadas, sendo 354.626.516 hectares no bioma Amazônia, 

334 Para fins de ilustração, a Coordenação de Flora do IBAMA aponta, em sua “Planilha de Custas par 
Análise de PRAD”, valor médio de R$ 55.267,65 para revegetação de 01 hectares de área degradada 
considerando espaçamento de 3 x 3m. Disponível em: https://supremoambiental.com.br/wp-
content/uploads/2018/07/instru%C3%A7%C3%A3o-normativa-n.-004-ibama-2011-termo-de-
refer%C3%AAncia-de-prad-planilha-de-custos.pdf. Acesso em: 13 fev. 2022. 
 
335 BRASIL. Florestas do Brasil em resumo. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2010. 
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46.979.425 de hectares no bioma Caatinga, 66.397.252 de hectares no bioma 

Cerrado, 8.722.437 de hectares no bioma Pantanal, 29.876.735 de hectares no 

bioma Mata Atlântica e 3.201.180 hectares de bioma Pampa. 

O incremento de 12 milhões de hectares de florestas, conforme compromisso 

assumido pelo país por meio de seu NDC, perante o Acordo de Paris,  permitirá com 

que o país alcance o número de 528.586.045 hectares de floresta, passando a cobrir 

62,11% do território brasileiro. 

4.3. Compromisso internacional de reflorestamento: meta factível? 

O noticiário atual indica que as metas traçadas pelo Brasil, em 21 de setembro 

de 2016, por meio do NDC, não serão alcançadas, especialmente, aquela referente 

ao reflorestamento de 12 milhões de hectares. Os prazos estão próximos e o que se 

constata, ano após ano, é o aumento das áreas degradadas e não o seu inverso. 

Por essa razão, concluiu-se, no Capítulo 03 desta tese, que a meta mostra-se 

fictícia. 

Contudo, por meio deste capítulo, planejou-se a estruturação de uma política 

pública que, utilizando-se de diversos instrumentos que já se encontram vigentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, poder-se-á iniciar um processo de reversão dessa 

tendência. Sem deixar de lado os essenciais instrumentos de comando e controle, a 

política propõe uma visão mais atenta à figura jurídica dos “protetores”, como forma 

de incentivá-los a se manter no caminho da adequação ambiental e da proteção 

superior aos patamares legais, permitindo-se, ainda, que, a partir dos bons 

resultados decorrentes das boas práticas, outros sintam-se motivados a aderir a 

mesma agenda.

Se, como aponta Gregory Mankiw336, as pessoas reagem a incentivos, tomando 

decisões, comparando custo e benefício, esses incentivos são cruciais para a 

análise do funcionamento do mercado. Aliás, em um cenário em que, cada vez mais, 

os consumidores têm demonstrado papel relevante nas agendas ambientais, como 

força capaz de mobilizar ações destinadas a defender o meio ambiente337, os marcos 

336 MANKIW, G. Introdução à Economia. São Paulo: Cengage Learning, 2016, p. 03. 

337 MONTEIRO. A. P. O Papel dos Consumidores na Política Ambiental. Revista de Direito 
Ambiental. Ano 03, nº 11, p. 71, jul./set. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.  
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legais devem acompanhar tal inclinação incluindo instrumentos que dialoguem com 

os novos destinatários.

Partindo-se da responsabilidade compartilhada, a política pública de 

reflorestamento propõe maior difusão de instrumentos já disciplinados, como a 

criação de espaços especialmente protegidos; conversão de florestas em pé em 

ativos financeiros via servidão ambiental, cotas de reserva ambiental e pagamento 

por serviços ambientais; melhores créditos e benefícios, por meio de títulos de 

crédito e tributação ambiental; acompanhamento e publicização dos números de 

reflorestamento via plataforma virtual; sem se olvidar da responsabilização objetiva 

daqueles que insistirem na lesão, bem como, da estruturação de um fundo para 

arrecadação de investimentos. 

Não se pode prever, a partir desta política pública de reflorestamento proposta, 

que a meta será, enfim, alcançada, mas, o que era fictício, torna-se possível, 

factível. Se, como visto, na esfera internacional, os regimes internacionais têm-se 

desenvolvido com a inclusão de novos atores em um sistema de governança, 

internamente, as políticas públicas podem replicar as premissas do regime 

internacional de mudanças climáticas, garantindo diálogo com todos os agentes e 

não só com os poluidores, como tem sido tendência na legislação brasileira. 

Diante dessa política pública de reflorestamento que se propõe, proprietários e 

possuidores de imóveis rurais, empresas rurais, cooperativas, sindicatos, 

consumidores, fornecedores, instituições financeiras e todos aqueles que, direta ou 

indiretamente, atuam no setor do agronegócio poderão compreender não só a 

importância da conservação florestal para sua produtividade e para a qualidade de 

vida, como também, poderão ser incentivados a reflorestar áreas degradadas, por 

meio dos aludidos instrumentos econômicos.  
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Conclusão

“Desmatamento cresce 57% em um ano na Amazônia338”; “Desmatamento na 

Amazônia cresce 29% em 2021 e é o maior dos últimos anos339”; “Desmatamento na 

Amazônia supera a marca de 13 mil km2 e cresce 22% em 2020-21, aponta 

PRODES340”. Essas são as manchetes que, corriqueiramente, estampam a capa dos 

portais eletrônicos de notícias.

O sentimento pessimista quanto à agenda ambiental brasileira sobre florestas, 

evidencia-se, ainda mais, ao analisar os números da meta de reflorestamento 

comprometida pelo país, diante do Acordo de Paris. Em sua Contribuição 

Nacionalmente Determinada, que foi homologada em 21 de setembro de 2016, o 

Brasil empenhou-se em reflorestar 12 milhões de hectares até 2030. 

De acordo com o Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica 

Brasileira por Satélite (Projeto PRODES), no entanto, de 2016 a 2022, o que se 

vislumbrou foi o desmatamento de 56.591 km2, a corte raso, de vegetação nativa, 

apenas no território da Amazônia Legal. Se esses números fossem acrescentados à 

meta de 2016, ela passaria a 17.659.100 de hectares a reflorestar. 

338 Disponível em: https://noticias.r7.com/brasil/desmatamento-cresce-57-em-um-ano-na-amazonia-
aponta-imazon-19082021. Acesso em: 15 fev. 2022. 

339 Disponível em: https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-amazonia-cresce-29-em-2021-e-
e-o-maior-dos-ultimos-10-anos. Acesso em: 15 fev. 2022. 

340 Disponível em: https://climainfo.org.br/2021/11/19/desmatamento-na-amazonia-supera-a-marca-de-
13-mil-km2-e-cresce-22-em-2020-21-aponta-prodes/#:~:text=21%2C%20aponta%20PRODES-
,Desmatamento%20na%20Amaz%C3%B4nia%20supera%20a%20marca%20de%2013%20mil%20k
m2,2020%20a%20julho%20de%202021. Acesso em: 15 fev. 2022. 
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A partir das notícias e dos dados, o problema de pesquisa traçado na 

introdução desta tese estaria assim respondido: a meta de reflorestamento 

compromissada pelo país perante a COP-21 é fictícia e não poderá ser alcançada 

até 2030. O que o trabalho se propôs a fazer, no entanto, diante desta hipótese, foi 

apresentar alternativa normativa, que, se implementada, poderia auxiliar o país a 

reverter a tendência e, a médio e longo prazo, buscar alcançar métricas de 

reflorestamento. 

Para se chegar a esta alternativa, narrou-se, primeiramente, a evolução do 

direito ambiental internacional e do regime de mudanças climáticas. O intento 

apresentou, não só, a conflagração da meta de reflorestamento por meio do NDC, 

mas também, introduziu, como referencial teórico, as características próprias deste 

cenário que se busca replicar em uma política interna: a pluralidade de atores, a 

superação do mecanismo “top-down” e a primazia no uso de instrumentos 

econômicos em comparação com instrumentos de comando e controle.

Em seguida, ao descrever o regime jurídico brasileiro de proteção às florestas, 

evidenciou-se a existência de instrumentos jurídicos vigentes que, se aplicados com 

vistas à consecução de objetivos traçados em uma política pública, poderão apoiar o 

reflorestamento no Brasil. São eles: (i) regime de proteção das áreas de preservação 

permanente, das áreas de reserva legal e das unidades de conservação; e (ii) 

instrumentos de fomento à proteção florestal, como a compensação de reserva 

legal, a concessão de florestas públicas e o pagamento por serviços ambientais.

Dentro desse contexto, fez-se necessário tratar daquele que é o principal 

destinatário das normas florestais: o setor do agronegócio. Logo de início, foi 

apresentado um recorte metodológico apontando que, no setor, ainda há quem não 

compreenda a correlação entre crescimento e proteção ambiental, sendo 

considerados “poluidores”, na acepção jurídica do termo. Porém, a evolução da 

educação ambiental e do conhecimento tecnológico aplicado ao campo, tem feito 

surgir uma nova geração, que inclui o fator ambiental na tomada de decisões e que, 

nesse sentido, se enquadra no conceito jurídico de “protetor”.

Diante de tais elementos, a política pública proposta ao final da pesquisa, visa 

trazer respostas não só às ações dos poluidores, diante do binômio 

reflorestamento/supressão, mas – e, principalmente, instrumentos de fomento à 

ação dos protetores. Àqueles, o peso da responsabilidade reparatória objetiva, a 

estes os benefícios da compensação, do menor impacto tributário, do acesso aos 
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mercados internacionais por meio de selos e certificações, das melhores taxas de 

financiamento bancárias e do pagamento pelos serviços ambientais prestados. Tudo 

isso, acompanhado por meio de uma plataforma digital e assessorado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Florestal. 

Assim como no complexo cenário internacional das mudanças climáticas, as 

soluções, para os problemas internos, demanda compreensão dos interesses 

envolvidos pelos destinatários das normas. O mecanismo “top-down”, comum às 

normas cogentes, favorece a estruturação de regras que não dialogam com seus 

destinatários, faltando-lhes, por vezes, o atributo da eficácia. A reversão da 

tendência e o atingimento da meta passam, pois, pela compreensão de que o efeito 

pedagógico das normas também pode provir dos incentivos. 
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