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RESUMO

O processo de regularização ambiental aplicado no estado de Minas Gerais merece destaque
pela integração desenvolvida entre o licenciamento ambiental, autorização de supressão de
vegetação e outorga do direito de uso de recursos hídricos, pois a metodologia desenvolvida
para a integração desses instrumentos autorizativos permite maior eficiência no processo de
avaliação de impacto, se comparada a metodologias de análises fragmentadas, utilizadas na
maioria dos Estados da Federação. No entanto, faz-se necessária a evolução desses
procedimentos, uma vez que o novo estatuto florestal traduzido pela Lei n° 12.651 trouxe
novas ferramentas a fim de se verem aprimoradas as políticas ambientais no Brasil. Na
presente dissertação, será detalhada e explorada uma dessas novas ferramentas, o Cadastro
Ambiental Rural (CAR). Em observância ao marco legal existente no País no que se refere ao
estabelecimento de políticas ambientais e considerando os impactos decorrentes do
desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris no estado mineiro, este estudo teve como
objetivo descrever o real papel que o CAR deverá desempenhar no processo de regularização
ambiental em Minas Gerais e analisar seu potencial como ferramenta simplificadora nesse
contexto. Uma vez refinado o processo de avaliação de autorizações e licenças ambientais,
será possível, com a inclusão da lógica do CAR, promover-se a gestão ambiental efetiva do
território com a consequente promoção de práticas econômicas sustentáveis tanto em nível
estadual, quanto federal.

Palavras-chave: Cadastro Ambiental Rural. Regularização ambiental. Gestão Ambiental.
Práticas econômicas sustentáveis.

ABSTRACT

The environmental regularization process applied in the state of Minas Gerais deserves
applause due its licensing techniques are still considered the most effective in terms of impact
assessment, compared with those in force in other states. However, it appears that these
procedures need to be reviewed, since the new forest status translated by Law No. 12,651
(BRAZIL, 2012) brought new tools in order to see to improved environmental policies in
Brazil. In this dissertation, will be detailed and explored one of these new tools, namely, the
Rural Environmental Registry – named as CAR. In compliance with the existing legal
guidelines with regard to the establishment of environmental policies, combined with the
impacts of agroforestry activities practice in Minas Gerais, will be sought describe the real
role of CAR in the environmental regulation process. Still, it will be placed in debate, based
on the raised potential of this tool, a proposition to enhance the environmental licensing in
place. Once refined the process with the inclusion of the CAR logic, will be able to promote
effective environmental management of the territory with the consequent promotion of
sustainable economic practices both at the state and federal levels.

Keywords: Environmental regularization. Licensing techniques. Rural Environmental
Registry. Effective environmental management. Sustainable economic practices.
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1 INTRODUÇÃO

O compartilhamento de informações ambientais entre os entes da Federação, a
observância dos limites no campo da legislação concorrente e a obrigatoriedade de tutelar o
meio ambiente são de suma importância para analisar-se a efetiva concretização dos pilares
constitucionais existentes a favor do desenvolvimento de políticas voltadas para a gestão
ambiental dos recursos naturais.
Ocorre que o indivíduo ainda se concentra no lucro advindo de práticas
excessivamente nocivas ao meio ambiente. A legislação e demais normas em vigor no Brasil
não têm sido suficientes para conter tais interesses, nem mesmo as influências políticas que
envolvem a implantação de empreendimentos de significativo impacto da qual a sociedade
não desconhece a firme presença.
O momento é de extrema reflexão, na medida em que se fazem necessárias a quebra
de paradigmas e a superação do denominado “reino das necessidades”, segundo o qual o
indivíduo busca o progresso a qualquer custo. É fundamental que o ser humano supere a
ganância pelo desenvolvimento econômico predatório, pela implacável busca de retorno
econômico advindo da prática não sustentável de atividades de significativo impacto
ambiental, tudo isso em favor da sobrevivência digna da atual e das futuras gerações.
Urge a necessidade de a sociedade voltar sua atenção para o melhor aproveitamento
dos recursos naturais, de forma a impulsionar o estabelecimento de normas que venham a
tecer obrigações específicas para o efetivo monitoramento ambiental do território. Consoante,
o órgão ambiental competente para emitir autorizações e licenças ambientais deve, antes de
qualquer análise, conhecer o território e suas características, para que possa ser feita uma
avaliação efetiva e completa daquela atividade que se pretende exercer por parte do
interessado.
A gestão territorial ambiental é alternativa viável para levar a sustentabilidade aos
ecossistemas antropizados e para aqueles que se pretende explorar, por meio de interações
saudáveis entre as ações humanas e os recursos naturais ali existentes. A efetividade da citada
gestão, no entanto, para que seja alcançada, carece de real conhecimento, por parte do
tomador de decisão, de toda a complexidade ambiental daquela parcela de terra.
Nesse contexto, as políticas ambientais no Brasil foram refinadas ao longo dos anos,
principalmente com a edição de normas específicas voltadas para a melhor gestão dos
recursos naturais renováveis e não renováveis. Algumas ferramentas foram introduzidas neste
cenário com o fim de potencializar ainda mais o controle e o monitoramento das zonas rural e
13

urbana. Nesse sentido, surgiu no ano de 2012 o Cadastro Ambiental Rural (CAR), com uma
singular proposta de registro ambiental eletrônico da propriedade rural.
O objetivo do presente trabalho é conceituar e explanar as experiências nacional e
internacional no que tange ao desenvolvimento de instrumentos e ferramentas de comando e
controle dos processos de regularização ambiental no Brasil e analisar o potencial do Cadastro
Ambiental Rural, instrumento desenvolvido em âmbito nacional, como ferramenta
complementar àquelas já existentes no país. Por intermédio desta pesquisa, realizou-se um
apanhado histórico dos instrumentos de comando e controle, com especial atenção na sua
aplicação em atividades agrossilvipastoris.
O citado histórico culmina com a edição da Lei Federal n° 12.651 e o tratamento
conferido às propriedades rurais no Brasil em termos de definição e regularização. Em
seguida, após a demonstração de diversos cenários estaduais, será apresentada a realidade
mineira, com breve descrição do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(SISEMA) e do Instituto Estadual de Florestas (IEF).
Para realizar o estudo proposto, foi utilizado o método dedutivo, fundamentado nos
preceitos de Descartes, Spinoza e Leibniz, que considera princípios entendidos como
verdadeiros, dos quais, a princípio, descabem questionamentos (premissa maior). Diante
desses, no estabelecimento de relações propositivas pelo pesquisador (premissa menor) e com
a utilização de raciocínio lógico, pretende-se alcançar a real verdade daquilo que se propõe
(conclusões).
Observa-se que o método dedutivo de pesquisa é essencialmente racionalista, e
pressupõe a razão como única forma de atingir o conhecimento verdadeiro. A citada
metodologia prevê a utilização de uma cadeia de raciocínio descendente, partindo-se de uma
análise geral para a análise específica, particular, até atingir-se a conclusão. Tem-se, portanto,
a utilização de silogismos, ou seja, de duas premissas retira‐se uma terceira logicamente
decorrente.
Inobstante as diversas críticas existentes acerca da adoção deste tipo de metodologia
na produção científica, nota-se que o Cadastro Ambiental Rural, instrumento em análise no
presente trabalho, é figura jurídica jovem, inexplorada e ainda em aplicação. Pode-se afirmar
que a dedução é uma espécie de caminho das consequências e apresenta uma cadeia de
raciocínio descendente. Dessa forma, o citado método tornou-se aplicável para o
desenvolvimento do presente raciocínio, em razão de seu potencial determinativo para a
previsão de fenômenos, mesmo que de alcance limitado.
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Tal metodologia foi essencial para a construção desta pesquisa, pois, a partir do
cruzamento dos dados existentes sobre a regularização ambiental atual e as proposições
apresentadas pelas novas diretrizes estabelecidas pelo estatuto florestal de 2012, pôde-se
analisar as hipóteses de contribuição, ou não, do CAR para aumentar a eficiência desse
processo autorizativo. Além disso, foram realizadas pesquisas utilizando a técnica
bibliográfica e a pesquisa qualitativa, bem como a apreensão dos dados e sua sistematização
para a elaboração da plataforma ambiental.
Inicialmente, será detalhado no presente trabalho o histórico da positivação, nos
planos internacional e nacional, de instrumentos de comando e controle aplicáveis nos
processos de regularização ambiental, bem como o estabelecimento de políticas públicas
voltadas à conservação, preservação e recuperação de ecossistemas.
Em seguida, já concentradas as discussões no cenário brasileiro, será desenvolvido
capítulo específico sobre o licenciamento ambiental, instrumento que merece destaque na
Política Nacional de Meio Ambiente. Ressaltam-se, ainda, a avaliação de impacto e as
determinações legais para a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
ambiental e a correlação deste procedimento com o Cadastro Ambiental Rural.
Necessária se faz, de igual forma, a correlação do CAR com os espaços territoriais
brasileiros dotados de classificação ambiental e com o desenvolvimento das atividades
agrossilvipastoris, destaque na economia Brasileira e também mineira. Nesta fase da pesquisa,
será descrito todo o histórico da titularidade e exploração da propriedade rural no Brasil, com
enfoque no território de Minas Gerais.
Passo singular no presente trabalho consiste no detalhamento e descrição do Cadastro
Ambiental Rural, seus objetivos e funcionalidades, bem como o procedimento efetivo
desenhado com as contribuições federais e do estado de Minas Gerais para o aperfeiçoamento
do sistema para sua operação, o SICAR. Os resultados dessa pesquisa permitem explorar o
potencial do CAR como ferramenta de regularização ambiental e, eventualmente, a
simplificação do atual procedimento aplicado no estado de Minas Gerais, com base no
referido cadastro e seu sistema.
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2 INSTRUMENTOS DE COMANDO E CONTROLE DO PROCESSO DE
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

A preocupação com a proteção e preservação dos recursos naturais veio manifestarse recentemente na legislação Brasileira. As produções acadêmicas específicas sobre o tema
trouxeram seu amadurecimento, especialmente após a publicação da última Carta
Constitucional no Brasil, corroborando com a tardia tutela ambiental que prevê, dentre outras
questões, o direito fundamental do ser humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
O paradigma capitalista que defende o desenvolvimento econômico a qualquer custo
e o consumo predatório dos recursos naturais renováveis e não renováveis passou a ser
questionado, dando espaço a debates acerca da sustentabilidade ambiental dos processos de
desenvolvimento. A intensa produção de bens de consumo e seu descarte despreocupado pela
sociedade recebem duras críticas daqueles que acreditam na progressão econômica e social
controlada, com harmonia, em observância aos preceitos constitucionais do desenvolvimento
sustentável.
Nesse sentido, versa Celso Antônio Pacheco Fiorillo:

A noção e o conceito de desenvolvimento, formados num estado de concepção
liberal, alteraram-se, porquanto não mais encontravam guarida na sociedade
moderna. Passou-se a reclamar um papel ativo do estado no socorro dos valores
ambientais, conferindo outra noção ao conceito de desenvolvimento. A proteção do
meio ambiente e o fenômeno desenvolvimentista (sendo composto pela livre
iniciativa) passaram a fazer parte de um objetivo comum, pressupondo a
convergência de objetivos das políticas de desenvolvimento econômico, social,
cultural e de proteção ambiental. (FIORILLO, 2014, p. 72)

Suscitados os conflitos ambientais, viu-se a necessidade do estabelecimento de
políticas de gestão, com o objetivo de serem determinadas metas públicas a favor de resolver
esses conflitos por meio da criação de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias do
impacto ambiental. Tais metas foram traduzidas em normas de comando e controle, com o
fito de regulamentar as atividades econômicas que porventura viessem a ocasionar o dano
ambiental em suas diversas formas.
Várias nações objetivaram a melhor compreensão sobre os danos aos recursos
naturais e seus efeitos, o que culminou na edição de normas ambientais. Nesses casos,
havendo possibilidade para tanto e observada a regulamentação legal, cabe ao empreendedor
alterar e até adaptar as práticas econômicas para que esses danos sejam evitados.
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2.1 Breve relato sobre os princípios da política ambiental alienígena

O modelo capitalista que preconiza o desenvolvimento econômico como carro chefe
da progressão das sociedades ocasionou inúmeros impactos ambientais e, diante disso, todo o
mundo observou seus efeitos traduzidos na qualidade do ar, das águas e do solo, nas
mudanças climáticas, nas alterações na disponibilidade da água, na redução da biodiversidade,
dentre muitos outros. As mobilizações sociais e ambientalistas em inúmeras nações ganharam
força especialmente a partir de 1960, pressionando o poder público para o estabelecimento de
políticas de gestão ambiental.
Desde então, as práticas econômicas e as decisões políticas são atentamente
observadas pela sociedade e suas unidades representativas, sob a perspectiva da proteção e
conservação ambientais. A insatisfação com determinadas práticas foi traduzida em
campanhas temáticas, protestos e até no desrespeito à legislação em vigor como forma de
alerta ao desrespeito à natureza.
Assim definem Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer:
O novo espaço político que passou a ser reivindicado e ocupado pela sociedade civil
organizada encontra respaldo na própria reformulação do modelo democrático
vigente até então (ao menos, em parte) no mundo ocidental, com o objetivo de
estabelecer mecanismos mais diretos de participação política. As diversas entidades
ambientalistas criadas desde a Década de 1960 proporcionam a “oxigenação” do
espaço político, com o propósito de que os valores ecológicos por elas defendidos
fossem levados em consideração nas decisões políticas e práticas econômicas.
(SARLET; FENSTERSEIFER, 2014, p. 68)

Mesmo antes de 1960 já se viu translúcida na esfera governamental a presença da
preservação ambiental na tomada de decisão do poder público. Ainda no século XIX, nos
Estados Unidos da América (EUA) foram criados espaços territoriais ambientalmente
protegidos como, por exemplo, o Yellowstone National Park (1872), o Hot Spring Nacional
Park (1832), o Andirondack Nacional Park (1885), dentre outros.
A legislação ambiental Norte-Americana certamente obteve destaque na história,
especialmente por dar início à previsão legal pela proteção aos recursos naturais. A lei da
política nacional denominada Nacional Environmental Policy Act foi publicada em 1970, bem
como a lei sobre o ar (Clean Air Act), além da criação da Agência de Proteção Ambiental
Americana.
Para Kotzé (2012), a governabilidade ambiental por intermédio da edição de normas
específicas é fundamental na regularização efetiva para dar-se a proteção do meio ambiente.
Afirma sobre o tema o citado autor:
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In the environmental context, environmental governance is a recent normative
concept which is a specific political programme that has emerged to address
regulatory problems as far as the environmental ins concerned. It regonizes that
environmental issues require regulation with a view to achieving an
acceptable/sustainable standart of living, health and well-being ins an environment
which the ecological intregrity is intact.1 (KOTZÉ, 2012, p. 63)

Ainda na perspectiva comparada, tem-se o surgimento do Direito Ambiental Alemão,
igualmente impulsionado por movimentos sociais ocorridos a partir da década de 1960.
Filósofos e sociólogos de destaque na academia participaram da edificação do Umweltrecht2,
que culminou na tentativa de votação no Parlamento Alemão de um Código Ambiental que,
embora reconhecidamente importante para a preservação, não foi aprovado.
Alguns dos marcos legislativos da edificação do Direito Ambiental Alemão são: a
Constituição de Weimar de 1919; a Lei de Proteção dos Animais de 1933; em 1935, a editada
Lei de Proteção da Natureza do Reich; de 1971, o Programa de Meio Ambiente do Governo
Federal; a Lei de Resíduos e a Lei Federal de Controle de Emissões, respectivamente
publicadas em 1972 e 1974; o aclamado dispositivo presente no Art. 20 da Lei fundamental
Alemã de 1949, inserido na carta legal em 1994; dentre outros.
Na esfera internacional, a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente
constituiu-se no primeiro debate contundente acerca da questão ambiental, realizado entre
representantes de cento e treze países na Suécia, em 1972. O evento ocorreu, sem dúvida,
como resultado da pressão popular sobre os governantes em busca de medidas e propostas
públicas para promover-se a gestão dos recursos naturais, fossem esses renováveis ou não.
José Afonso da Silva, ao tratar do tema, comenta a importância do evento:

A Declaração de Estocolmo abriu caminho para que as constituições supervenientes
reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito
fundamental entre os direitos sociais do Homem, com sua característica de direitos a
serem realizados e direitos a não serem perturbados. (SILVA, 2013, p. 73)

A Declaração abarca 26 princípios que nortearam a cristalização do debate ambiental
entre as nações participantes. Dentre eles, pode-se destacar a proteção à biodiversidade; o
desenvolvimento sustentável; o combate à poluição; a efetividade das normas jurídicas e a
limitação à soberania territorial dos Estados, ao que dispõe Talden Farias:

1

No contexto ambiental, governança ambiental é um conceito normativo recente que é um programa político
específico que surgiu para resolver problemas de regulação em toda a extensão ambiental. Considera-se que as
questões ambientais requerem regulamentação com vistas ao alcance de um padrão aceitável, sustentável para a
saúde, bem estar e qualidade de vida com a preservação da integridade ecológica. (tradução nossa)
2
Direito Ambiental.
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Em junho de 1972, a Organização das Nações Unidas organizou em Estocolmo, na
Suécia, a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente que declarava
que os recursos naturais, como água, o ar, o solo, a flora e a fauna, devem ser
conservados em benefício das gerações futuras, cabendo a cada país regulamentar
esse princípio em sua legislação de modo que esses bens sejam devidamente
tutelados.
Essa declaração abriu caminho para que a legislação brasileira e estrangeira
perfilassem a doutrina protetiva com a promulgação de normas ambientais mais
amplas e efetivas. (FARIAS, 2009, p. 32)

A criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA),
importante resultado da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, consagra a
relevância da conservação e proteção do meio ambiente. São objetivos da PNUMA:

(...) o PNUMA tem entre seus principais objetivos manter o estado do meio
ambiente global sob contínuo monitoramento; alertar povos e nações sobre
problemas e ameaças ao meio ambiente e recomendar medidas para aumentar a
qualidade de vida da população sem comprometer os recursos e serviços ambientais
das futuras gerações. (ONU (Brasil), 2014)

Inobstante o destaque dos debates presentes em Estocolmo, o mundo estava dividido
entre as nações desenvolvidas, entendidas como ricas, e aquelas que ainda ingressavam na
fase de desenvolvimento. Em razão disso, as afirmações acerca da desaceleração da máquina
econômica e dos processos de industrialização não foram recepcionadas com o mesmo calor
por todas os países participantes do evento. Deste ponto já ficaria em evidência a dificuldade
de cooperação entre as diferentes nações do globo, no que se refere às questões ambientais.
No entanto, mesmo traçadas as dificuldades de integração e cooperação relativas ao
estabelecimento de normas e à implementação de políticas ambientais efetivas, não restaram
dúvidas sobre o avanço legal em matéria ambiental no momento pós Estocolmo. O status de
direito fundamental começou a ser tecido entre as diversas normas estabelecidas pelos
governantes.
Com o advento da Constituição Portuguesa em 1976 tal concepção ganhou força e a
temática ambiental passou a compor a principiologia constitucional daquela nação. A
Constituição Espanhola de 1978 pode ser igualmente citada como um bom exemplo. Este
texto constitucional vinculou a ideia do equilíbrio ambiental à qualidade de vida, à dignidade
humana e sua necessidade de convívio saudável com o ambiente natural.
Mediante a aprovação da Resolução n° 44/228, A Assembleia Geral das Nações
Unidas convocou uma Conferência que foi realizada no Brasil em 1992, mais especificamente
na cidade do Rio de Janeiro/RJ. O país foi escolhido principalmente em razão dos altos
números da supressão de sua vegetação nativa na região da Amazônia, e teve o evento, como
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objetivo principal, a reformulação das estratégias ambientais internacionais formuladas até
então.
Da então denominada Rio 92 foram consubstanciados importantes documentos. São
eles: a Convenção sobre Mudanças Climáticas, a Declaração do Rio, a Convenção sobre a
Diversidade Biológica, a Agenda 21 e a Declaração de Princípios sobre Florestas. Sobre o
tema versa Maria Luiza Machado Granziera:

Na linha do que foi apresentado pelo Relatório de Brundtland, a Declaração Rio/92
estabelece uma estreita conexão entre a pobreza mundial e a degradação do planeta,
cabendo providências sérias e permanentes no que se refere à cooperação, na busca
de maior equilíbrio entre os Estados no campo do desenvolvimento sustentável.
(GRANZIERA, 2014, p. 47)

Tempos depois, na Constituição Sul Africana publicada em 1996, o direito a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado foi equiparado aos demais direitos e garantias
fundamentais dos cidadãos, selando o importante status das regras ambientais naquele país.
Por sua vez, pode-se citar o Direito Ambiental Francês que, em 2004, mediante a assinatura
da Charte de L´Envinonnement,3 declarou no ordenamento constitucional francês o
reconhecimento do direito humano e fundamental ao meio ambiente saudável e equilibrado.
A autora norueguesa Christina Voigt, deixa clara a preocupação com a efetividade na
aplicação das normas de direito ambiental:

In spite of all the political objectives adopted, the economic and legal instruments
established and changes in attitudes and efforts made, most important trend continue
to go in the wrong direction (…)
The environmental crisis is deeply rooted in the dominant values of economic
growth and material consumption of our civilization. We have to admit that to a
large extent the environmental problems of our time are the negative side effects,
and as such to a large extent an expected consequence, of our economic and social
goals and ambitions.
At this fundamental level, what is needed is to give environmental protection higher
priority as a political goal, and limit economic growth as we know it and the
exploitation and destruction of nature that it by necessity entails. 4 (VOIGT, 2013, p.
5)

3

Carta do Meio Ambiente.
Apesar de todos os objetivos políticos adotados, instrumentos econômicos e jurídicos estabelecidos, mudanças
de atitudes e esforços realizados, as mais importantes tendências continuam na direção errada.(...)
A crise ambiental está profundamente enraizada nos valores dominantes do crescimento econômico e no
consumismo de nossa civilização. Temos que admitir que, em grande medida, os problemas ambientais do nosso
tempo são os efeitos colaterais negativos, em grande medida também uma consequência esperada, de nossas
metas econômicas e sociais e ambições.
4
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A África do Sul sediou, em 2002, a Cúpula Mundial sobre o desenvolvimento
Sustentável, denominada Rio + 10, em Johanesburgo. Naquela ocasião foram debatidos os
resultados alcançados pelas nações em observância aos preceitos da Agenda 21 e demais
acordos estabelecidos entre os signatários no ano de 1992, que culminou na emissão de nova
Declaração e Plano para Implementação das políticas ali debatidas.
Novamente no Rio de Janeiro em 2012, durante a Conferência denominada Rio +20,
foram envidados novos esforços em palco de debates concentrados sobre a política ambiental
e a necessidade do estabelecimento de medidas concretas para frear o avanço da degradação
do meio ambiente. Para Celso Antônio Pacheco Fiorillo:

A busca e a conquista de um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento social, o
crescimento econômico e a utilização dos recursos naturais exigem um adequado
planejamento territorial que tenha em conta os limites da sustentabilidade. O
critério de desenvolvimento sustentável deve valer tanto para o território nacional
na sua totalidade, áreas urbanas e rurais, como para a sociedade, para o povo,
respeitadas as necessidades culturais e criativas do país.
(...)
Daí a fundamental importância do evento mundial realizado no Brasil em 2012
relacionado à necessidade de erradicação da pobreza com o meio ambiente em
todo o planeta. (FIORILLO, 2014, p. 79)

No que tange às conferências internacionais, há críticas com relação à real vinculação
e força do conteúdo das cartas e tratados celebrados entre as nações participantes. Inobstante a
isso, o cenário não é desanimador, de acordo com Sérgio Guerra e Sidney Guerra:

O Direito Internacional contemporâneo pode ser caracterizado, basicamente, pela
mudança circunstancial nas formas e nos mecanismos de aplicação de suas normas e
pela influência cada vez maior do Direito Internacional sobre o Direito Interno dos
Estados, graças ao deslocamento das discussões jurídicas para foros internacionais,
que oferecem um campo próprio para documentos de caráter propositivo, como é o
caso da soft law Ela ganha espaço em uma sociedade internacional que procura
desenhar seus rumos, estabelecendo uma forma de norma padrão a ser aceita e
aplicada gradativamente pelos Estados, porém sem efeito vinculatório e
desregulamentada. Esta reestruturação da ordem mundial, a partir de instrumentos
jurídicos como a soft law e que tem ampla aplicação no Direito, acabam por
influenciar a mudança de paradigmas e as próprias fontes normativas da disciplina.
(GUERRA; GUERRA, 2014, p. 34)

Realizadas as principais observações acerca das tratativas internacionais e a edição de
normas alienígenas que tutelam a proteção e conservação ambientais, resta analisar a questão
Neste nível o que é fundamental e necessário é dar à proteção ambiental maior prioridade como um objetivo
público e limitar o crescimento econômico na forma como está sendo realizado com a exploração e destruição da
natureza decorrente. (tradução nossa)
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da efetividade de tais medidas, bem como das outras que decorrerão do estabelecimento de
políticas ambientais.

2.2 Histórico da Política Ambiental no Brasil e a Lei Federal n° 6.938/1981

A concepção de que a natureza, traduzida nos recursos naturais renováveis e não
renováveis, consiste em bem jurídico autônomo carente de tutela específica foi
consubstanciada em lei no Brasil apenas no ano de 1981. Antes deste período, a legislação em
vigor era esparsa e confusa, desprovida da necessária efetividade para garantir a integridade
do meio ambiente e seu indispensável equilíbrio, conforme exposto:

Tantos anos após, ainda há fartura em "terra e arvoredos", mas, definitivamente, o
país mudou. Passou de Colônia a Império, de Império a República; alternou regimes
autoritários e fases democráticas; viveu diferentes ciclos econômicos; migrou do
campo para as cidades; construiu meios de transporte modernos; fomentou a
indústria; promulgou Constituições, a começar pela de Dom Pedro I, de 1824; aboliu
a escravatura e incorporou direitos fundamentais no diálogo do dia-a-dia. Como é
evidente, tudo nesse período evoluiu, menos a percepção da natureza e o tratamento
a ela conferido. Somente a partir de 1981, com a promulgação da Lei n. 6.938/81
(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), ensaiou-se o primeiro passo em
direção a um paradigma jurídico-econômico que holisticamente tratasse e não
maltratasse a terra, seus arvoredos e os processos ecológicos essenciais a ela
associados. Um caminhar incerto e talvez insincero a princípio, em pleno regime
militar, que ganhou velocidade com a democratização em 1985 e recebeu
extraordinária aceitação na Constituição de 1988. (BENJAMIN, 2007, p. 57-130)

O século XVIII foi marcado pela Revolução Industrial, momento no qual surgiram os
mecanismos de produção industrial voltados para o desenvolvimento econômico sem limites;
concepção esta que alterou não apenas o modelo econômico da época, mas também a forma
do homem se relacionar com a natureza.
A cobertura vegetal nativa deu lugar à expansão urbana, à construção de polos de
trabalho, causando maior aglomeração de pessoas em espaços anteriormente não explorados,
o que passou a gerar constante produção de resíduos e aumento do uso dos recursos naturais,
especialmente como fonte de matéria prima para as indústrias.
A partir de 1930 pode-se observar no Brasil substrato normativo que espelhava, à
época, a tímida preocupação do legislador com a conservação e recuperação dos recursos
naturais. Apenas com o regime Vargas houve uma tentativa de amenizar os efeitos da
industrialização e sua pressão sobre o meio ambiente. Em 1934 foi elaborado o primeiro
Código Florestal Brasileiro, por intermédio da publicação do Decreto Federal n° 23.793
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(BRASIL, 1934). Do citado documento legal consta a primeira regulação formal da
exploração dos recursos madeireiros no país.
Sob esse contexto o Parque Nacional do Itatiaia inaugurou a criação de unidades de
conservação no Brasil em 1937, dando espaço aos estudos técnicos e às medidas adotadas
com o fim de serem estabelecidos os espaços ambientalmente protegidos em todo o território
nacional, como citado nos inscritos do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBIO):

Situado na Serra da Mantiqueira, o Parque Nacional do Itatiaia abrange os
municípios de Itatiaia e Resende no Estado do Rio de Janeiro e Bocaina de Minas e
Itamonte no Estado de Minas Gerais, onde ficam aproximadamente 60% de seu
território. A Unidade está localizada entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo,
próximo à Rodovia Presidente Dutra, tendo como pólo econômico mais próximo a
cidade de Resende. Apresenta um relevo caracterizado por montanhas e elevações
rochosas, com altitude variando de 600 a 2.791 m, no seu ponto culminante, o Pico
das Agulhas Negras.
Na região do Planalto do Itatiaia, tambem conhecida como Parte Alta, encontram-se
os campos de altitude e os vales suspensos onde nascem vários rios. A área do
Parque abrange nascentes de 12 importantes bacias hidrográficas regionais, que
drenam para duas bacias principais: a do rio Grande, afluente do rio Paraná, e a do
rio Paraíba do Sul, o mais importante do Rio de Janeiro.
A parte baixa caracteriza-se principalmente por sua vegetação exuberante e
generosos cursos d'água, com diversas áreas apropriadas para banho. Tem fácil
acesso a partir da Via Dutra e recebe o maior fluxo de turistas do Parque,
concentrando a maior parte da estrutura de visitação, com destaque para o Centro de
Visitantes, revitalizado para os 70 anos do parque. (ICMBIO, 2014)

Nas duas décadas subsequentes, anos 1940 e 1950, o estabelecimento de unidades de
conservação no Brasil perdeu fôlego para o modelo econômico que se atentava para a
industrialização. A temática ambiental ainda era tratada de forma isolada, sem qualquer
integração com o meio econômico e social. Já neste período as catástrofes ambientais faziamse notar e passou a crescer a preocupação social com a necessidade do estabelecimento de
medidas efetivas para que pudessem ser evitados os danos ambientais.
Nos anos seguintes, alternativas para o desenvolvimento econômico sem amarras
ficaram mais aparentes, mais especificamente nas décadas de 1960 e 1970, em consideração
ao que seria oportunamente definido como sustentabilidade ambiental. Para debater sobre
instrumentos de políticas públicas no Brasil foi criada a Secretaria Especial de Meio
Ambiente (SEMA), conforme observado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA):
Ainda na década de 70, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA,
pelo Decreto nº 73.030, de 30 de outubro de 1973, que se propôs a discutir junto à
opinião pública a questão ambiental, fazendo com que as pessoas se preocupassem
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mais com o meio ambiente e evitassem atitudes predatórias. No entanto, a SEMA
não contava com nenhum poder policial para atuar na defesa do meio ambiente.
Várias medidas legais foram tomadas posteriormente com o objetivo de preservar e
conservar os recursos ambientais e de controlar as diversas formas de poluição. A
SEMA dedicou-se a defender dois grandes objetivos: estar atenta à poluição,
principalmente a de caráter industrial, mais visível, e proteger a natureza. (IBAMA,
2014).

Ainda nesse período, um importante marco legal se deu com a edição do Código
Florestal Brasileiro, Lei Federal n° 4.771 (BRASIL, 1965), que reconheceu como bens de
interesse comum a todos os cidadãos as florestas e demais formas de vegetação existentes no
território nacional. Por meio desta norma foram criadas regras de proteção a diversas
tipologias que careciam até então de proteção ambiental. Houve, também, o detalhamento e o
reconhecimento das Áreas de Proteção Permanente e da Reserva Legal como modalidades de
limitações administrativas à propriedade e à posse rural.
Com a nobre função de elaborar a política florestal no Brasil, surgiu em 1967 o
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), como forma de fazer presentes as
políticas de proteção e preservação dos recursos naturais no país. Conforme já esposado no
presente trabalho, na década seguinte, especialmente a partir de 1972, a temática ambiental
ganhou força na esfera internacional e o Brasil passou a sofrer pressões para a criação e
aplicação de projetos efetivos em contribuição à redução dos impactos ambientais advindos
do crescimento econômico e social:

As décadas de 70 e 80 foram marcadas por grandes empreendimentos com alto
impacto ambiental - a Transamazônica e Foz do Iguaçu (que acabou com Sete
Quedas), por exemplo – e outros que levaram a desastres ambientais, como a
autorização para uso de agente laranja como desfolhante em Tucuruí e o acidente
radioativo em Goiânia com Césio 137. Além disso, o índice de desmatamento era
alarmante (em 1988 chegou a 21.050 km² contra 11.224 km² em 2007), a caça e
pesca predatória e sem controle (os jacarés do Pantanal e as baleias estavam às vias
de extinção), crescentes conflitos entre comunidades tradicionais e seringueiros, que
teve como ápice a morte de Chico Mendes.
Com tantos incidentes, houve mais pressão interna e externa. Isso fez surgir no
governo a urgência de se mapear os órgãos federais com atuação ambiental, com o
intuito de fortalecer-se o processo de gestão da área. Foi criado, então, em 1988,
pelo presidente José Sarney, o Programa Nossa Natureza, que tinha como uma das
metas recriar a arquitetura organizacional ambiental. Após discussões e debates, é
instituído o Ibama, com a função de ser o grande executor da política ambiental e de
gerir de forma integrada essa área no país. Na fusão, o Ibama herda da Sema, por
curto período, a cabeça do Sisnama, e a mantém até 1990, quando o presidente
Fernando Collor cria a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República.
Essa atribuição volta para o primeiro escalão do governo, quando a nova Secretaria
retoma a função ministerial de formulação das políticas. O Ibama herda também
todas as atribuições dos outros órgãos, à exceção da parte de fomento, que já estava
em decadência a partir do início da década de 80. (IBAMA, 2014)
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Finalmente, na década de 1980, a legislação Brasileira recebeu a primeira
manifestação contundente na esfera das políticas ambientais, por intermédio da Política
Nacional de Meio Ambiente. Será demonstrado adiante que, por intermédio desta Política, as
atividades causadoras de degradação ambiental, nas suas diversas formas, carecem de
autorizações e licenciamento ambiental para seu legítimo funcionamento.
No campo institucional, conforme se verifica da citação acima, ao Ministério do
Meio Ambiente coube a formulação das políticas e, em 1989, com a criação do IBAMA, a
ação de fiscalização dos órgãos públicos foi potencializada para fazer valerem as
determinações legais.
As comentadas conferências internacionais realizadas no Rio de Janeiro, a Rio 92 e a
Rio+20, vieram emoldurar as políticas públicas no Brasil, cada vez mais em busca do
estabelecimento de normas efetivas para garantir o tão almejado crescimento econômico
sustentável. Dessa forma, o século XXI é marcado por uma política ambiental mais
participativa, com o estabelecimento de conselhos consultivos e deliberativos no País e com a
aplicação de novas diretrizes coordenadas pelo Ministério do Meio Ambiente.

2.2.1 A Política Nacional do Meio Ambiente: princípios e objetivos

A tutela de um bem difuso por essência, é como o meio ambiente, é tarefa, no
mínimo, desafiadora. Considerando os aspectos multidisciplinares e multifacetários da
matéria ambiental, não se pode conferir proteção aos recursos naturais sem a observância das
esferas econômica e social. Passa-se, portanto, a uma breve análise da primeira tentativa no
Brasil de esboçar essa tutela de forma efetiva, por meio de lei.
A PNMA, instituída pela lei n° 6.938 (BRASIL, 1981) “tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”, com base na principiologia
descrita na citada Lei.
São princípios da PNMA:

Art 2º - (...):
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e
protegido, tendo em vista o uso coletivo;
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
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IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e
a proteção dos recursos ambientais;
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII - recuperação de áreas degradadas; (Regulamento)
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio
ambiente. (BRASIL, 1981)

Ao observar atentamente a letra da Lei, pode-se perceber que alguns dos princípios
elencados nada mais são do que as próprias ações e medidas governamentais que deverão ser
providenciadas pelos agentes públicos, para que seja atendido o objetivo geral da norma. De
todo modo, a vontade do legislador é translúcida no que se refere à ideia de governança
ambiental.
A previsão de racionalização de recursos, fontes imprescindíveis ao crescimento
econômico e social, transmite a mudança do paradigma de um capitalismo predatório e sem
limites. A PNMA confere igual proteção àqueles recursos pertencentes ao patrimônio cultural
e artificial, que passam a elencar o grupo dos recursos ambientais.
O correto planejamento ambiental deve ser acompanhado de zoneamentos
específicos, que caracterizem o uso e a ocupação do solo, conforme poderá ser visto adiante
neste trabalho. O desenvolvimento de tecnologias ambientais, incentivado pelo poder público,
juntamente com o estudo e a pesquisa, são indispensáveis para melhor serem conhecidos os
danos causados aos recursos naturais e seus efeitos, de forma a subsidiar a orientar o exercício
de determinadas atividades de exploração econômica.
O monitoramento da qualidade ambiental, que reflete as condições positivas do
status de determinado bem natural, integra o rol de princípios como forma de vigilância da
correta e sustentável utilização dos recursos que o meio ambiente tem a oferecer para o ser
humano. A definição de áreas ameaçadas de degradação também surge na legislação como
importante diretriz da PNMA, de maneira a garantir a estabilidade e o equilíbrio de territórios
que sofrem pressão do avanço urbano e econômico.
Por fim, não é surpresa a presença da educação ambiental como verdadeira difusora
da relevância e importância de o homem manter o equilíbrio e conviver harmoniosamente
com o meio ambiente, bem como das atitudes e medidas necessárias para tanto. Entende-se,
por outro lado, que os princípios da PNMA não se confundem com os princípios do Direito
Ambiental, esse que, por sua vez, é expressão da ciência jurídica e converge igualmente no
sentido de preservar os recursos ambientais.
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No que tange aos objetivos da PNMA, é possível descrever suas especificidades:

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao
equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios;
III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o
uso racional de recursos ambientais;
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e
informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a
necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;
VI - à 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;
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou
indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos ambientais com fins econômicos. (BRASIL, 1981)

Apesar de lógico, muitos empreendedores ignoram a necessidade de exercer suas
atividades com a utilização dos recursos naturais na medida em que o ambiente pode oferecêlos. O consumo consciente e sustentável desses recursos visa a garantir o que fora
determinado logo em seguida pela Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) como
pacto intergeracional, ou seja, conferir acesso a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, tanto para a presente quanto para as futuras gerações.
Com o objeto de ver-se a aplicação efetiva dos projetos e ações governamentais
ambientais, torna-se essencial a identificação de áreas prioritárias como estratégia de
efetivação da PNMA. Caberá à União definir as diretrizes dessas políticas para direcionar a
atuação dos demais entes federativos, em observância à magnitude e a classificação do
impacto ambiental, bem como às regras de competências definidas na legislação em vigor.
O desenvolvimento de tecnologias adequadas para promover o monitoramento e
zoneamento ambientais, o estabelecimento de padrões de qualidade, o cadastramento de dados
e a coleta de informações são de suma importância para veicular a utilização dos instrumentos
da Política Ambiental no Brasil. Ainda, de forma expressa dentre os objetivos específicos da
PNMA, vê-se a responsabilização do agente poluidor e degradador do meio ambiente, tema
que será detalhado posteriormente pelo legislador por meio da Lei dos Crimes Ambientais,
Lei n° 9.605 (BRASIL, 1998).
Pode-se verificar que os princípios e objetivos da PNMA no Brasil foram traçados
corretamente pela lei, em busca de construir uma política ambiental no país. No entanto, para
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que se faça a governança efetiva, ainda são largos e faltantes os passos que deve ser dados
para se atingir um cenário ideal:

O país dispõe efetivamente de um marco institucional amplo, seja no nível federal,
seja no estadual (nem tanto no municipal), para lidar com os desafios de gestão do
meio ambiente. Todavia, de um prisma mais concreto, deve-se dizer que faltam ao
Brasil certos elementos necessários para a governança ambiental bem sucedida. A
tomada de decisões no país, em geral, tende a ser dirigida no sentido do rápido
crescimento da economia, com sérias consequências, comumente menosprezadas,
em termos da exploração e destruição do meio ambiente. (CAVALCANTI, 2004, p.
1-10)

Conforme poderá ser visto adiante, existem formas de se aprimorar os instrumentos
estabelecidos pela PNMA, sempre em consonância com os objetivos da citada política e seus
princípios. Mediante a contribuição não apenas da União, mas também dos demais entes
federativos, esse aprimoramento poderá ser ainda mais refinado para que sejam geridos e
melhor utilizados os recursos naturais disponíveis em todo o território nacional.

2.2.2 Os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente

Conforme já explanado no presente trabalho, em vários países já se observava,
especialmente a partir da década de 1970, o debate contundente acerca da necessidade de
exploração sustentável dos recursos naturais. Para isso, o Poder Público faz-se cada vez mais
presente, em especial no que tange ao estabelecimento de políticas públicas ambientais, sendo
que o êxito destas políticas depende da participação popular e da importância atribuída pela
sociedade para aquela determinada causa ambiental.
Em face do esgotamento dos recursos naturais, muitos países voltaram suas
preocupações para a gestão ambiental, com o objetivo de elaborar um planejamento
sustentável para a utilização daqueles recursos que a natureza pode oferecer. O meio ambiente
foi coroado pela Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) como direito fundamental, mas
antes mesmo do corolário conferido pela Carta Magna, já se verificava no país a necessidade
do estabelecimento de políticas públicas para a consolidação da gestão na esfera ambiental,
questão transparecida na Lei n°6.938 (BRASIL, 1981).
Para que se estabeleça uma política de gestão, com o fim de ver-se aplicado o
planejamento público no que se refere ao manejo dos recursos naturais em consideração às
esferas econômica e social, devidamente integradas conforme preceitua o princípio da
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sustentabilidade ambiental dos processos de desenvolvimento, para tanto é necessário que se
estabeleçam primeiramente os instrumentos que viabilizem tais ações.
Segundo preceitua José Carlos Barbieri, são classificados os instrumentos de política
ambiental em três grupos, conforme se estratifica da explanação e da tabela abaixo:

Os instrumentos de comando e controle objetivam alcançar as ações do poluidor,
fixando normas e padrões ambientais e fiscalizando seu cumprimento. Os mais
tradicionais são os regulamentos que estabelecem padrões de emissão e padrões de
desempenho: os primeiros estabelecem níveis aceitáveis de poluição, os últimos
referem-se à regulagem e ao modo de operação de equipamentos para reduzir a
emissão de poluentes específicos.
Os instrumentos econômicos objetivam induzir o comportamento das pessoas e das
organizações em relação ao meio ambiente através de medidas que representam
benefícios ou custos adicionais para elas. Os instrumentos desse tipo podem ser de
duas espécies: os que se realizam mediante transferências fiscais entre o setor
público e o privado; e os que objetivam criar ou sustentar mercados artificiais.
Em suma, toda política ambiental, para ser consistente, deverá operar com todos os
instrumentos possíveis. No longo prazo, provavelmente é a educação ambiental que
deverá dar os melhores frutos, na medida em que amplia o nível de conscientização
da sociedade. No curto prazo, é necessário impedir a degradação ambiental
emergente, através de instrumentos de comando e controle e dos mecanismos
administrativos e judiciais. (BARBIEIRI, 2013)

Tabela 1 - Classificação dos instrumentos de política ambiental
GÊNERO

ESPÉCIE

Comando e controle

Econômico

Diversos

Padrão de emissão
Padrão de desempenho
Proibições e restrições sobre produção
Comercialização e uso de produtos
Licenciamento ambiental
Tributação sobre poluição
Tributação sobre uso de recursos naturais
Incentivos fiscais
Criação e sustentação de mercados
Financiamentos em condições especiais
Licenças negociáveis
Educação ambiental
Reservas ecológicas e outras áreas de proteção ambiental
Informações ao público
Mecanismos administrativos e jurídicos de defesa do meio ambiente

Fonte 1: BARBIERI, José Carlos. Políticas públicas indutoras de inovações tecnológicas
ambientalmente saudáveis nas empresas. Revista de Administração Pública, 2013. Disponível em:
<http://sistema.bibliotecas.fgv.br/>. Acesso em 26 jan. 2015.

São instrumentos da PNMA:

Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II - o zoneamento ambiental;
III - a avaliação de impactos ambientais;
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IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção
de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI - 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;
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental;
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA;
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigandose o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;
XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou
utilizadoras dos recursos ambientais.
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental,
seguro ambiental e outros. (BRASIL, 1981)

Cada um dos treze instrumentos elencados na PNMA possui seu peso e importância
na condução da Política Ambiental no Brasil. Lamentavelmente, conforme será abordado a
seguir, nem todos eles são descritos por normas hierarquicamente inferiores e sequer
explorados no campo efetivo de aplicação.
Em observância à classificação acima, ao verificarem-se os instrumentos tecidos pela
Lei n° 6.938 (BRASIL, 1981), percebe-se que aqueles classificados como de comando e
controle estão em maior número quando comparados aos econômicos. A falta de equilíbrio na
definição dos instrumentos desta Política é, muitas vezes, criticada dentre os juristas por poder
causar ação contrária daquela que se pretende, ou seja, concentrar-se na fiscalização e sanção
e não no estabelecimento de novas tecnologias que favoreçam o desenvolvimento sustentável,
com o aproveitamento inteligente dos recursos naturais.
O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental espelha a necessidade da
integração entre as áreas técnica e jurídica, para que sejam definidas na legislação as bases
ambientais consideradas positivas, de acordo com critérios e parâmetros técnicos de medição
dos componentes do ambiente, combinados com os demais atributos de valor. Por meio dos
padrões de qualidade ambiental objetiva-se determinar elementos e níveis necessários de um
ambiente específico para julgá-lo satisfatório e equilibrado.
Ao abranger o zoneamento ambiental como um dos instrumentos da PNMA, o
legislador atenta para a importância de uma leitura territorial ambiental concisa, para que se
promova uma Política contundente e organizada. Tanto o espaço natural quanto o social
precisam atender a determinadas características e submeterem-se a normas específicas que
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devem ser traçadas apenas sob análise do mapeamento do território em diversas camadas de
leitura.
Os procedimentos de planejamento e uso e ocupação do solo, assim como o
aproveitamento dos recursos naturais disponíveis em determinada porção de território poderão
ser definidos em observância ao zoneamento ambiental, mediante aplicação de metodologia
específica, conforme será explorado adiante.
A avaliação de Impactos Ambientais (AIA) e o Licenciamento são importantes
instrumentos de comando e controle, que compõem a regularização ambiental de atividades
que podem causar danos ao meio ambiente, em suas diversas formas de manifestação. O
desenvolvimento socioeconômico é almejado pela nação, sendo que, para que ele seja
conduzido de forma sustentável, a previsão de atos públicos sequenciais de controle para a
concessão de autorizações e licenças ambientais resta imprescindível à sustentabilidade dos
processos de desenvolvimento. Os procedimentos de análise e controle que envolve a AIA ou
a concessão de licença ambiental serão abordados com mais detalhes no decorrer desta obra.
Previstos no inciso V do art. 9° da Lei Federal n° 6.938 (BRASIL, 1981), os
incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia,
buscam estimular o desenvolvimento de novas tecnologias e tecnologias limpas para reduzir
os impactos de atividades econômicas potencialmente poluidoras do meio ambiente.
Já a criação de espaços territoriais especialmente protegidos integra o rol de
instrumentos da PNMA com o objetivo de serem estabelecidos, pelo Poder Público, espaços
com características específicas e que carreguem, em seu interior, normas restritivas no que
tange à proteção ambiental de tais territórios, em razão de suas atribuições naturais.
Posteriormente à edição da Lei da PNMA, foi publicada a Lei Federal n° 9.985 (BRASIL,
2000), que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)
para descrever e classificar esses espaços especialmente protegidos.
Ainda em breve análise dos instrumentos da PNMA, observa-se que foram criados
em 1981 o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (SINIMA) e o Cadastro
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Segundo o Ministério do
Meio Ambiente:

O Sinima é o instrumento responsável pela gestão da informação no âmbito do
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), de acordo com a lógica da gestão
ambiental compartilhada entre as três esferas de governo, tendo como forma de
atuação três eixos estruturantes:
Eixo 1 - Desenvolvimento de ferramentas de acesso à informação;
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Eixo 2 - Integração de bancos de dados e sistemas de informação. Esses dois eixos
são interligados e tratam de ferramentas de geoprocessamento, em consonância com
diretrizes estabelecidas pelo Governo Eletrônico - E-gov, que permitem a
composição de mapas interativos com informações provenientes de diferentes
temáticas e sistemas de informação. São desenvolvidos com o apoio da Coordenação
Geral de Tecnologia da Informação e Informática - CGTI do MMA;
Eixo 3 - Fortalecimento do processo de produção, sistematização e análise de
estatísticas e indicadores relacionados com as atribuições do MMA. Este é o eixo
estratégico do SINIMA cuja função precípua é fortalecer o processo de produção,
sistematização e análise de estatísticas e indicadores ambientais; recomendar e
definir a sistematização de um conjunto básico de indicadores e estabelecer uma
agenda com instituições que produzem informação ambiental; propiciar avaliações
integradas sobre o meio ambiente e a sociedade. (MMA, 2015)

O SINIMA é importante e basilar instrumento para a tomada de decisão do agente
público em todas as esferas da Federação. Por sua vez, o Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, sob a competência do IBAMA, é
regulamentado pela Resolução CONAMA n° 1 (CONAMA, 1988) e pela Instrução
Normativa do IBAMA n° 10 (IBAMA, 2013), definido da seguinte forma:

Inscrever e emitir certificado de regularidade a pessoas físicas e jurídicas que se
dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais, e à indústria
e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. (IBAMA, 2014)

Por intermédio do citado cadastro, o órgão público responsável busca listar os
profissionais da área, bem como verificar sua especificação técnica para compor as
informações do SINIMA. Os projetos e estudos técnicos que forem apresentados para
fundamentar intenções de autorização ou licenciamento ambiental na esfera federal deverão
ser assinados, necessariamente, por profissionais cadastrados.
Já o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou
utilizadoras dos recursos ambientais objetiva:

Inscrever e emitir certificado de regularidade a pessoas físicas e jurídicas que se
dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção,
transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio
ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e da flora. (IBAMA,
2015)

Este instrumento viabiliza a listagem e informação dos níveis de poluição no país,
que poderão auxiliar o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Por meio do
cadastro, o agente público tomador de decisão poderá ter acesso às atividades já cadastradas
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com o fim de coordenar as autorizações e licenças a serem emitidas conforme protocolo de
pedidos apresentados pelos interessados.
Ainda sob a ótica da gestão da informação, tem-se a edificação do Portal Nacional de
Licenciamento Ambiental (PNLA), que nasceu da articulação entre o Ministério do Meio
Ambiente e os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente. Essa construção, iniciada em 2005,
objetivou o aprimoramento dos procedimentos de licenciamento estaduais até então em vigor
se deu, especialmente, na segunda fase do PNMA, no período compreendido entre os anos de
2005 a 2008.
Pode-se afirmar que o PNLA incentiva a gestão integrada dos recursos naturais, bem
como o fortalecimento das entidades do SISNAMA. Assim como o aperfeiçoamento do
licenciamento, também integra os objetivos do Programa o redesenho de outros instrumentos
já previstos pela PNMA.

Portal Nacional de Licenciamento Ambiental (PNLA) é uma ferramenta
disponibilizada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para divulgar
informações relacionadas aos procedimentos do licenciamento ambiental,
possibilitar a transparência desses processos de gestão pública e fortalecer o controle
social.
O PNLA tem por objetivo atender à Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003 external
link, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais
existentes nos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Meio Ambiente
(Sisnama).
Integrado ao Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima)
external link, o PNLA foi criado para agregar e sistematizar informações sobre o
licenciamento ambiental e facilitar o acesso público gerado em todas as esferas de
governo: federal, estadual, distrital.
Além do objetivo de disponibilizar informações, o PNLA também é ferramenta de
suporte à formulação de políticas e diretrizes de ação das entidades formadoras do
Sisnama e, ainda, cumpre uma das diretrizes das Conferências Nacionais de Meio
Ambiente (CNMA) external link, realizadas em 2003, 2005 e 2008, que representam
importante marco da gestão ambiental participativa no Brasil
Em conclusão, o compromisso do Ministério do Meio Ambiente com a evolução do
Portal Nacional de Licenciamento Ambiental é o de facilitar e otimizar a consulta
dos usuários, contribuindo com a democratização do acesso à informação e
consolidando o licenciamento ambiental como instrumento da Política Nacional de
Meio Ambiente. (MMA, 2015)

O PNLA tem por meta atender à obrigação legal sobre o acesso público aos dados e
informações ambientais existentes nos órgãos e entidades do SISNAMA mas não substitui o
sistema do IBAMA, nem mesmo os sistemas específicos estaduais e também o Distrital.
Caberá a cada instituição do SISNAMA, dentro de suas competências, a inserção, a
administração dos dados e sua atualização, divulgando-os em seus respectivos sistemas de
informação.
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Outro instrumento

da PNMA consiste nas

penalidades

disciplinares

ou

compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da
degradação ambiental. Tal instrumento de natureza repressiva decorre do exercício do poder
de política do órgão ambiental que, diante de uma infração administrativa, lavra o respectivo
auto e procede às devidas apurações com a eventual cominação das penas previstas nas
esferas penal e administrativa, sem prejuízo das penas decorrentes da responsabilidade civil
objetiva.
O Relatório de Qualidade do Meio Ambiente (RQMA), documento de publicação
periódica a cargo do IBAMA, sistematiza informações ambientais para embasar a gestão
ambiental no país. As informações prestadas no RQMA em referência estão ao alcance de
qualquer interessado no site do Instituto, reafirmando o princípio 10 da Declaração Rio 92. A
garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder
Público a produzi-las, quando inexistentes, corrobora com o comentado princípio da
disponibilização dos dados ambientais a toda a população e igualmente vai ao encontro do
direito fundamental à informação previsto pela Constituição Brasileira de 1988.
Finalmente, inseridos por alteração legal no ano de 2006, os instrumentos
econômicos elencam a lista dos instrumentos da Política Nacional, para que se promova a
internalização dos custos para reparação do dano ambiental pelo órgão público, sendo que,
independentemente dos instrumentos descritos na Lei, outros poderão ser criados pelo poder
público.
Interessante seria que, além da articulação entre os instrumentos da política
ambiental, houvesse a integração com as demais políticas públicas como, por exemplo, a de
recursos hídricos, ocupação do solo, saneamento básico, dentre outras.

2.3 A Constituição Federal de 1988 e sua recepção da Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA)

A temática que envolve o reconhecimento legal da proteção ao meio ambiente
vivenciou, no Brasil, um momento importante com a publicação da Carta Constitucional de
1988. As constituições primevas sequer faziam considerações a respeito da matéria, mas já se
percebia certa “evolução” na própria constituição do Império de 1824 ao tratar acerca da
proibição de instalação de indústrias nocivas à saúde da população.
Nas edições das cartas constitucionais posteriores, viu-se a previsão acerca da
exploração de minas e terras, chegando a lei maior a versar sobre beleza natural, solo,
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florestas, águas e paisagens naturais. Na Constituição de 1967 a matéria ambiental foi tratada
em fragmentos de texto que versavam, em suma, acerca dos recursos minerais, caça e pesca e
demais temas singulares cuja competência legislativa era privativa da União Federal.
No artigo 172, parágrafo único, da aludida Constituição, vislumbrou-se a proteção ao
patrimônio histórico, cultural e paisagístico, além de demais normas gerais sobre as matérias
acima descritas. Ainda assim, aos estados federados nada competia, ainda que suplementar, a
não ser a obediência à edição das normas gerais da União.
Nota-se, porém, que as cartas constitucionais que precederam à publicada em 1988
não trouxeram preocupação concentrada e específica ao ambiente natural, nem sequer
empregaram em seu texto a temática “meio ambiente”. A conscientização do direito ambiental
como conjunto de normas essenciais à sobrevivência de gerações futuras veio à tona apenas
com o advento da Constituição da República de 1988.
O jurista Edis Milaré, em sua obra Direito do Ambiente, afirma que a Constituição
de 1988:
captou com indisputável oportunidade o que está na alma nacional – a consciência
de que é preciso aprender a conviver harmoniosamente com a natureza (...). A esse
texto – tido como o mais avançado do Planeta em matéria ambiental, secundado
pelas Cartas estaduais e Leis Orgânicas municipais – vieram somar-se novos e
copiosos diplomas oriundos de todos os níveis do Poder Público e da hierarquia
normativa, voltados à proteção do desfalcado patrimônio natural do País. (MILARÉ,
2014, p. 169-170)

Ao contrário das ordens constitucionais que a precederam, ela dedica todo um
capítulo ao meio ambiente, conferindo-lhe regras e proteção específicas. A preocupação do
legislador em preservar o meio ambiente jamais fora positivada de mais forte maneira, como
assim determina, ainda, o supracitado jurista;

Marco histórico de inegável valor, dado que as constituições que precederam a de
1988 jamais se preocuparam da proteção do meio ambiente de forma específica e
global. Nelas sequer uma vez foi empregada a expressão “meio ambiente”, a revelar
total despreocupação com o próprio espaço em que vivemos. (MILARÉ, 1991, p. 3)

Note-se o que versa a Constituição da República de 1988, em seu art 225, caput, in
verbis:

Art. 225. 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 (BRASIL, 1988)
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Diante disso, foram observados pelo legislador os termos da Declaração sobre o
Ambiente Humano explanados na Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, realizada
em junho de 1972. Ao meio ambiente foi conferida a classificação de direito fundamental,
preocupando-se a Constituição de 1988 em determinar a forma de exploração dos recursos
naturais para viabilizar, também, a qualidade de vida de gerações futuras.
A edificação do tripé da sustentabilidade foi finalmente cristalizada com o Relatório
de Brundtland (1987), elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, apresentando a primeira sólida crítica antes da Agenda 21 ao modelo
desenvolvimentista até então praticado pelas nações. A partir de então, os componentes da
sustentabilidade, quais sejam, atividades economicamente viáveis, socialmente justas e
ambientalmente equilibradas, obtiveram atenção internacional.
O raciocínio constitucional protetivo da Carta de 1988 é combinado a preceitos
internacionais, pois eleva o meio ambiente a bem comum de todas as nações. O direito ao
meio ambiente equilibrado deve ser interpretado observando-se os princípios da dignidade da
pessoa humana e do direito à vida, consagrando-o como prerrogativa jurídica de titularidade
coletiva.
Segundo preceitua Beatriz Souza Costa:
No Brasil não há dúvida que o meio ambiente é considerado um direito fundamental,
porque qualquer interpretação contrária não encontrará amparo. A própria
Constituição Federal, em seu ar. 225 enuncia que “todos tem direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado”. Portanto, fala de “todos” e de cada “um”.
Sendo assim, o indivíduo tem o direito fundamental e subjetivo a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado. (COSTA, 2010, p. 63)

Os princípios ambientais do desenvolvimento sustentável e da equidade
intergeracional buscam garantir às futuras nações sua prosperidade, admitindo o meio
ambiente como um bem de toda a humanidade. Nesse contexto observa-se a importância do
desenvolvimento sustentável, uma vez que prevê o uso racional e equilibrado dos recursos
naturais, viabilizando o desenvolvimento das comunidades atuais e prevendo essa
possibilidade de tal avanço para as sociedades futuras.

A integração e a participação figuram no centro dos processos de avaliação
ambiental. A noção de sustentabilidade está ligada à capacidade do ambiente de
assimilar os efeitos produzidos pela atividade humana, havendo relação direta entre
a redução ou eliminação desses efeitos e o aumento das oportunidades de
desenvolvimento. É fácil perceber que, dada a complexidade dos elementos
envolvidos no princípio do desenvolvimento sustentável, qualquer estratégia de
desenvolvimento somente poderá ser dita sustentável diante da análise de
informações tão detalhadas quanto possível a respeito das consequências das ações
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humanas sobre o meio físico, o meio biológico, os ecossistemas e o meio
socioeconômico, de forma que os processos decisórios levem em consideração todas
as consequências previsíveis das ações propostas. (GHERSEL, 2007, p. 127)

Um desses direitos ao qual fora conferida tutela constitucional é o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, que ganha status de garantia fundamental e passa a
receber atenção internacional. Portanto, a positivação dos princípios do direito ambiental
configura grande avanço legal, na medida em que seu reconhecimento e força como lei maior
formalizam a tutela especial que hoje é conferida ao meio ambiente pelo legislador.
De acordo com Paulo de Bessa Antunes:
Ora, se é uma garantia fundamental do cidadão a existência de uma ação
constitucional com a finalidade de defesa do meio ambiente, tal fato ocorre em razão
de que o direito ao desfrute das condições saudáveis do meio ambiente é,
efetivamente, um direito fundamental do ser humano. (ANTUNES, 2006, p. 20)

Tem-se, ainda, que os preceitos da PNMA, transcrita na Lei Federal n° 6.938/1981,
foram incorporados pela Constituição da República de 1988. Resta evidenciada a questão,
tendo em vista o estabelecimento de princípios constitucionais que coadunam com a política
até então estabelecida, que determina o poder público como fiel tutor do meio ambiente,
patrimônio da coletividade, bem de uso comum de todos.
Ao final, nota-se a clara a vontade do legislador constituinte ao afirmar que, para
assegurar a efetividade da garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, dentre
outras medidas, deve-se “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente” (BRASIL, 1988).
Atualmente, o legislador enfrenta grande desafio, qual seja o reconhecimento de bens
comuns a todas as nações e a necessidade de conferir-lhes proteção. A lei passa a ter a
responsabilidade de prever situações, considerar fatos eventuais em garantia aos direitos
humanos de gerações futuras. Considerando a carta constitucional em vigor, verifica-se que
tal concepção está se desenvolvendo e, a lei engatinhando no sentido de tutelar o direito ao
meio ambiente equilibrado, conferindo a possibilidade de avanço igualitário às sociedades
humanas no futuro.
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3 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
O Licenciamento Ambiental consiste em ato do poder público que permite a
execução, ou ampliação, de atividade nociva ou potencialmente lesiva ao meio ambiente. Tal
procedimento nasceu da necessidade do homem em explorar os recursos naturais de forma
saudável, com o objetivo de garantir acesso às gerações presentes e futuras a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
Em 1970, conforme já tratado na presente pesquisa, a preocupação internacional com
o equilíbrio do meio ambiente e com a sua exploração racional passou a ter significativa
participação nos debates e conferências realizados entre as nações. No Brasil, alguns estados
se anteciparam e, antes mesmo da regulamentação federal, já dispuseram de legislações
acerca do que se configuraria como o licenciamento ambiental.
O Estado do Rio de Janeiro iniciou os trabalhos legislativos na esfera estadual, sob a
temática do licenciamento ambiental, com a edição do Decreto-Lei n° 134, que dispõe sobre a
prevenção e o controle da poluição do meio ambiente, conforme determinado:

Art. 8º - As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as entidades da administração
indireta estadual e municipal que vierem a se instalar no território do Estado, cujas
atividades industriais, comerciais, agropecuárias, domesticas, públicas, recreativas e
outras, possam ser causadoras de poluição, ficam obrigadas a., sob pena de
responsabilidade:
I - submeterem a aprovação da FEEMA, anteriormente a sua construção ou
implantação, os projetos, planos e dados característicos relacionados a poluição
ambiental
II- previa autorização da CECA para operação ou funcionamento de suas instalações
ou atividades que, real ou potencialmente, se relacionem com a poluição ambiental.
(RIO DE JANEIRO, 1975)

No ano seguinte, o estado de São Paulo editou legislação sobre o tema, por meio da
publicação da Lei n° 997, objetivando o controle das atividades que já despontavam no estado
como grandes colaboradoras para a poluição e degradação ambientais, definindo da seguinte
maneira:

Artigo 5.º A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ou
funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no regulamento desta
lei ficam sujeitas à prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição do
meio ambiente mediante licenças de instalação e de funcionamento.
Parágrafo único — É considerada fonte de poluição qualquer atividade, sistema,
processo, operação, maquinaria, equipamentos ou dispositivo, móvel ou não,
previsto no regulamento desta lei, que cause ou possa vir a causar a emissão de
poluentes. (SÃO PAULO, 1976)
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Por sua vez, em 1980 o estado de Minas Gerais publicou a Lei n° 7.772, que dispõe
sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. O instrumento, em capítulo
específico sobre o controle das fontes poluidoras, assim determinou em seu texto original:

Art. 8º - A instalação, construção, ampliação ou o funcionamento de fonte de
poluição indicada no Regulamento desta lei ficam sujeitos a autorização da
Comissão de Política Ambiental - COPAM, mediante licença de instalação e de
funcionamento, após exame do impacto ambiental e de acordo com o respectivo
relatório conclusivo. (MINAS GERAIS, 1980)

Dessa forma, o estado mineiro foi pioneiro na edição de normas que versam sobre
padrões de qualidade ambiental e adiantou-se, também, na edificação de procedimento
específico para avaliação de atividades potencialmente poluidoras. Atualmente, cabe ao
Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) a emissão de licenças ambientais em
todas as fases do processo. Dentre as comentadas normas, destacam-se as Deliberações
Normativas n° 01 e n° 025, ambas de 26 de maio de 1981, que tratam, respectivamente, de
padrões estabelecidos para a qualidade do ar e de normas e padrões para lançamentos na
atmosfera.
Em seguida, com o surgimento da comentada PNMA, o licenciamento ambiental
passou a ser formalmente exigido na esfera federal, devendo os demais estados definirem seus
procedimentos. Em algumas constituições estaduais o licenciamento ambiental é previsto
como instrumento, o que acontece, por exemplo, nas cartas Magnas de Minas Gerais, São
Paulo, Amazonas, Paraíba e mato Grosso.
A Lei Complementar n° 140 define o licenciamento ambiental:

Art. 2° Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:
I - licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a licenciar
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental. (BRASIL, 2011)

Depreende-se de tal redação, que deve o indivíduo refletir sobre suas necessidades,
voltar-se ao universo de outro indivíduo e obter a consciência do coletivo. Desta maneira,
poderá o homem desenvolver suas atividades e explorar os recursos naturais de forma
ordenada e paciente, a favor da geração presente e futura, em consonância com o pacto

5

A Deliberação Normativa COPAM nº 011 de 16 de dezembro de 1986 (Publicação - Diário do Executivo "Minas Gerais" - 10/01/1987) revogou totalmente esta Deliberação Normativa.
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intergeracional, sem deixar de satisfazer suas vontades. Essa é a real concepção na qual
deveria edificar-se a emissão da Licença Ambiental e seu procedimento.
Nota-se, nesse sentido, o que determina o Decreto Federal n° 99.274:

Art. 17. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do
órgão estadual competente integrante do Sisnama, sem prejuízo de outras licenças
legalmente exigíveis.
§ 1º Caberá ao Conama fixar os critérios básicos, segundo os quais serão exigidos
estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo, entre outros, os
seguintes itens:
a) diagnóstico ambiental da área;
b) descrição da ação proposta e suas alternativas; e
c) identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e
negativos. (BRASIL, 1990)

A análise do estabelecido na Lei nº 6.938 (BRASIL, 1981), em conjunto com as
Resoluções do CONAMA acerca da matéria, é de suma importância para que seja
compreendido quais são as exigências e diretrizes federais do licenciamento e de todo
processo administrativo para emissão da Licença Ambiental.
A regulamentação e as definições para a operacionalização do licenciamento
ambiental no Brasil surgiram, inicialmente, com a publicação do Decreto n° 88.351 (BRASIL,
1983), posteriormente revogado pelo Decreto 99.274 (BRASIL, 1990). Inobstante às
alterações do citado regulamento, foi mantido o modelo trifásico do licenciamento, que
perdura até os dias de hoje e fundamenta os preceitos da Resolução CONAMA n° 01/86, com
as alterações introduzidas pela Resolução CONAMA n° 237/97.
Certo é que o uso do bem ambiental, bem de uso comum do povo, cuja tutela e zelo
são atribuídos ao poder público quanto a sua integridade e equilíbrio (com a participação
social), não poderia ser concedido sem a devida análise e observância do procedimento por lei
para eventual emissão de licença pelo órgão público responsável.

3.1 Conceito e Natureza Jurídica do Licenciamento ambiental

Conforme já exposto no presente trabalho, de acordo com o disposto no art. 9°, inc.
IV da Lei n° 6.938 (BRASIL, 1981), o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da
PNMA. A Resolução do CONAMA 237/1997 define sobre o tema da seguinte forma:
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Art. 1° Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e
as normas técnicas aplicáveis ao caso.
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente,
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental. (CONAMA, 1997)

É por meio do processo de licenciamento que são delineados e estudados os impactos
positivos e negativos de uma atividade que se pretende colocar em prática. Trata-se de
verdadeira medida preventiva de danos ambientais, que preza pelo bem-estar social e pelo
convívio saudável da coletividade com o ambiente natural. Segundo Fiorillo (2014, p. 238239) “o licenciamento ambiental, por sua vez, é o complexo de etapas que compõe o
procedimento administrativo, o qual objetiva a concessão de licença ambiental”.
Nesse sentido, versa Edis Milaré:

Como ação típica e indelegável do Poder Executivo, o Licenciamento constitui
importante instrumento de gestão do ambiente, na medida em que, por meio dele, a
Administração Pública busca exercer o necessário controle sobre as atividades
humanas que interferem nas condições ambientais, de forma a compatibilizar o
desenvolvimento econômico com a preservação do equilíbrio ecológico. (MILARÉ,
2014, p. 789)

O Licenciamento é instrumento essencial ao estabelecimento de uma Política
Ambiental efetiva, uma vez que, por intermédio deste processo, o poder público poderá
exercer controle prévio sobre as atividades potencialmente causadoras de impactos
ambientais. Veja-se o que especifica Marcelo Abelha Rodrigues a respeito o assunto:

Sendo a licença um instrumento de gestão ambiental, é com ela que se identifica,
controle, previne, mitiga e compensa o uso incomum e a impactação do meio
ambiente. Por meio dela, pode tanto ser fixado o custo de indenização da degradação
ambiental que virá a ser causada pela obra ou atividade (poluidor-pagador), como
ser estabelecido um preço pelo uso incomum do bem ambiental (usuário-pagador).
(RODRIGUES, 2013, p. 609)

Dessa forma, são delimitadas medidas mitigadoras e compensatórias dos danos e
impactos apresentados em estudo específico para que aquela atividade possa ser exercida de
forma mais próxima ao consenso estabelecido pelo princípio constitucional da
sustentabilidade.
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Acerca das atividades de comando e controle, versa Paulo de Bessa Antunes:

A atividade de controle ambiental engloba o licenciamento ambiental, muito embora
não se limite a ela. O controle ambiental típico é o exercido pelo mecanismo
conhecido como comando e controle. Por ele, o estado determina certas medidas de
proteção ambiental a serem adotadas pelos empreendedores e sanciona aqueles que
não as observarem. O licenciamento de atividades potenciamente poluidoras é parte
do controle ambiental, que é mais amplo qie o licenciamento. Embora as atividades
estejam submetidas ao controle ambiental, nem todas estão submetidas ao
licenciamento ambiental. (ANTUNES, 2013, p. 60)

Os cenários técnicos e jurídicos de atividades potencialmente poluidoras são
explorados no procedimento de licenciamento ambiental por meio de controles e exigências
prévias à instalação dessas atividades, com o fim de equilibrar a exploração econômica
mediante a manutenção e preservação das características ambientais de determinado território.
O licenciamento ambiental, portanto, é instrumento de face preventiva que compõe
as atividades públicas de comando e controle, um encadeamento de atos administrativos
organizados, que respaldam suas respectivas fases e constituem um procedimento detalhado
para conceder-se licença à atividade potencialmente degradadora do meio ambiente.
A Licença Ambiental, por sua vez, possui caráter de Licença Administrativa,
concedida pelo poder público após análise e conclusão das particularidades que envolvem o
processo de Licenciamento. Tem-se, ainda, que a licença ambiental possui prazo de validade
definido, ao contrário da licença administrativa.
Colaboram para a dificuldade em definir a natureza jurídica deste instituto todas as
imprevisões do legislador e até mesmo a falta de rigor técnico ao utilizar, sem clara distinção,
ambos os termos autorização e licença na letra da lei. A doutrina, na tentativa de dirimir
dúvidas sobre a questão, diverge quanto aos apontamentos acerca do tema.
Alguns juristas definem a Licença Ambiental como ato discricionário e de natureza
díspar da vinculação supostamente existente da autorização administrativa. Por outro lado,
existe a linha doutrinária que afirma ter a licença natureza jurídica de autorização, tendo em
vista que inobstante à necessidade do preenchimento de requisitos para sua concessão,
inexiste garantia ao interessado para sua obtenção.
A concessão de autorização administrativa detém natureza discricionária e possui
caráter precário e, portanto, pode ser revogada a qualquer tempo, sem a necessidade de
indenização prévia. Já para fins de se conceder a licença administrativa, há de se considerar o
direito subjetivo, ou seja, consiste em ato administrativo vinculado e definitivo. Diante disso,
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comprovadas as exigências e cumpridas as formalidades legais para a execução de
determinada atividade, essa não pode ser negada pelo poder público.
Assevera Ely Lopes Meireles, ao diferenciar autorização de licença administrativa:

Na autorização, embora o pretendente satisfaça as exigências administrativas, o
Poder Público decide discricionariamente sobre a conveniência ou não da pretensão
do interessado ou da cessação do ato autorizado, diversamente do que ocorre com a
licença e admissão, em que, satisfeitas as prescrições legais, fica a Administração
obrigada a licenciar ou a admitir. (MEIRELES, 1999, p. 193)

Pode-se concluir que a Licença Administrativa é, portanto, ato vinculado a
determinações legais. Apesar da similaridade, a Licença Ambiental, entretanto, contempla
essas particularidades que devem ser observadas, principalmente sua ausência de caráter
definitivo. Fato é que o licenciamento ambiental é procedimento administrativo, dotado de
fases e características específicas, tornando-se ato jurídico perfeito mediante o perfazimento
hígido e regular de todas as suas etapas.

3.2 O procedimento de concessão de licença ambiental e suas etapas

Os empreendimentos que podem causar impactos e danos ao meio ambiente carecem
de licença ambiental para sua instalação e operação. Para tanto, várias exigências legais
devem ser observadas pelo empreendedor e também analisada a atividade que se pretende
executar por meio de apresentação de estudos técnicos específicos, além de observadas todas
as etapas do processo de licenciamento ambiental.
Convenientes e inconvenientes do empreendimento são apresentados pelo
interessado com o objetivo de que sejam delimitadas as medidas necessárias à mitigação dos
impactos ambientais daquela atividade. Sumariamente, para melhor definição do que seria a
degradação da qualidade do meio ambiente, cita-se Guilherme José Figueiredo, com:

Por degradação da qualidade ambiental deve-se entender a alteração adversa das
características do meio ambiente (...). Trata-se de gênero, do qual a poluição
constitui espécie. Conforme já vimos anteriormente, poluição é (...) a degradação da
qualidade ambiental, resultante de atividades que direta ou indiretamente: a)
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições
adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d)
afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou
energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. (FIGUEIREDO,
2011, p. 196)
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A Doutrina é pacífica ao interpretar o citado procedimento em três fases distintas,
que são elas: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO).
Essas licenças estão devidamente conceituados no art. 8° da Resolução do CONAMA 237/97:

Art. 8° O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as
seguintes licenças:
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem
atendidos nas próximas fases de sua implementação;
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante;
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das
licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes
determinados para a operação.
Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou
sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento
ou atividade. (CONAMA, 1997)

Nota-se que tais licenças citadas possuem prazo de validade, ou seja, seu titular não
possui autorização para exercício indefinido da atividade, além do que ela é sujeita a
avaliações periódicas e à necessidade de revalidação das licenças anteriormente concedidas,
conforme se verifica:

Art. 18. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada
tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração
osseguintes aspectos:
I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o
estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos
relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco)
anos.
II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o
estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não
podendo ser superior a 6 (seis) anos.
III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos
de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez)
anos. (CONAMA, 1997)

Em determinados casos, é perfeitamente possível que, com base na análise dos
estudos apresentados bem como das circunstâncias para a execução da atividade, o agente
público conclua pela não emissão da licença pretendida, em razão de inexistirem medidas
capazes de mitigar ou até compensar os danos ambientais que potencialmente irão decorrer do
exercício daquela atividade.
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Com o objetivo de evitar dispêndios em excesso por parte do empreendedor,
insegurança jurídica do processo, bem como desperdício de precioso tempo na análise dos
pedidos de licença, foi determinada pela lei as três fases classificadas acima para melhor
composição do licenciamento e da análise da atividade que poderia potencialmente poluir ou
degradar o ambiente.
A LP é presente na fase preliminar, de planejamento e implantação do projeto. Todos
os requisitos basilares exigidos em Lei e demais disposições regulamentares fazem parte
dessa etapa, sendo que, até mesmo para alterar o projeto primevo ou ampliá-lo, essa licença
será necessária. Acerca do tema, define Erika Bechara:

(...) não autoriza o início da implantação física da obra ou atividade, mas apenas
manifesta a possibilidade de que ela venha a se desenvolver no local pretendido pelo
empreendedor. Trata-se de uma fase importante que permite verificar, logo de início,
incompatibilidades insuperáveis entre o projeto e as restrições ambientais existentes.
(BECHARA, 2009, p. 96)

Nesse primeiro momento analisa-se, portanto, a viabilidade ambiental do
empreendimento, com a definição da sua localização e da sua concepção do. Muitas vezes,
faz-se necessário um estudo de impacto ambiental, em razão da considerável tendência ao
dano ambiental decorrente do exercício da atividade, assunto esse que será explorado com
mais detalhes no desenvolver da presente pesquisa.
A LI, por sua vez, consiste na fase autorizativa de instalação do empreendimento.
Para tanto, deve ser elaborado um modelo de plano ambiental no qual o empreendedor
concorda com todo o detalhamento do projeto ambiental, bem como suas ressalvas e medidas
mitigadoras de impacto já estabelecidas pelo órgão ambiental competente. Durante o período
de validade da LI, todas as condicionantes devem ser atendidas, sob pena de não concessão da
LO.
Finalmente, quanto à LO, pode-se afirmar que se trata da fase efetiva do
empreendimento, na qual se observa o devido cumprimento de tudo aquilo que fora
estabelecido durante o procedimento. Após sua concessão, as atividades são iniciadas
condicionadas, por óbvio, à vistoria do órgão ambiental competente, como segue:
A terceira e última fase é a Licença de Operação (“LO”), cuja função é permitir o
início da operação da atividade ou empreendimento, desde que verificado o efetivo
cumprimento dos requisitos previstos nas licenças anteriores e mediante a
implementação de novos condicionantes e medidas de controle ambiental. Assim,
fica demonstrado que o licenciamento ambiental é o instrumento eleito pelo Estado
Brasileiro para avaliar se o desenvolvimento de certa atividade ou empreendimento
está em consonância com os padrões ambientais permitidos.
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É por meio dele que a Administração Pública - na pessoa do órgão licenciador identifica os impactos da obra ou atividade pretendida e regula a atuação do
empreendedor com vistas a impedir a ocorrência de danos, ou se impossível, ao
menos minimizá-los. (LIMA; MARTINI, 2014, p. 177)

Nas três etapas do citado procedimento podem ser determinadas medidas
mitigatórias e compensatórias para que a atividade seja exercida de forma sustentável, em
equilíbrio com o ambiente, sob o objetivo de preservarem-se os recursos naturais do local.
A concessão de Licença Ambiental vem sendo desburocratizada, por exemplo, por
meio de programas e sistemas eletrônicos específicos desenvolvidos pelos órgãos públicos.
No entanto, é importante que se tome o devido cuidado para que todo o processo seja
devidamente acompanhado e analisado.
Segundo versa art. 14 da Resolução do CONAMA 237/97, o procedimento de
licenciamento ambiental possui um prazo total para sua ocorrência, englobando todas as suas
fases. Deve-se observar também a possibilidade de concessão de Licença de Operação
Corretiva (LOC) para o empreendimento que iniciou suas atividades antes da vigência da
legislação ou daquele que implantou ou iniciou a operação pós-vigência sem obter a licença
devida.
O objetivo de todo o processo de licenciamento ambiental é exatamente esse, ou seja,
analisar a fundo os impactos das atividades potencialmente nocivas para mitigar, compensar
ou mesmo evitar que elas venham causar danos irreversíveis ao meio ambiente.

3.3 Avaliação de Impacto Ambiental, Estudo de Impacto Ambiental; Relatório de
Impacto Ambiental e Audiências Públicas

A sociedade moderna avança economicamente, com a consequente exploração
territorial intensa, em especial no que concerne à exploração dos recursos naturais renováveis
e não renováveis. O desenvolvimento de novas tecnologias de exploração nem sempre são
favoráveis à sustentabilidade ambiental, principalmente em face daqueles recursos finitos que
a natureza oferece ao ser humano.
É sabido que a sociedade depende da natureza e de seus recursos para sua
sobrevivência, bem como para prosperar no tempo. No entanto, o avanço das populações
humanas, com ênfase na modernidade, tem levado tal exploração a níveis temerosos no que se
refere à preservação ambiental, colocando em risco sua própria existência.
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A evolução legal conferida principalmente pela constitucionalização da proteção
ambiental reflete a preocupação social acerca da manutenção dos recursos naturais, para
viabilizar seu uso por gerações futuras. O reconhecimento legal de direito fundamental ao
meio ambiente equilibrado transcende valores individuais e os interpreta como bem maior da
coletividade. Nesse sentido, versa Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros:

Na verdade, a proteção ao Ecossistema no qual estamos inseridos, e da qual fazemos
parte, foi concebida para respeitar o processo de desenvolvimento econômico e
social, ou seja, com o escopo de conservação/alterações produzidas por decisão
democrática sócioindividualmente constituída para que o ser humano desfrute de
uma vida digna (...) podemos qualificar o direito à proteção ambiental como um
legítimo direito fundamental, uma vez que diz diretamente com a própria dignidade
da vida. (MEDEIROS, 2004, p.114-115)

Em razão disso, o legislador desenvolveu como um dos instrumentos da (PNMA) a
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) para subsidiar o processo de licenciamento ambiental.
Dessa forma, o poder público, representado pelos respectivos órgãos ambientais competentes,
busca controlar e fiscalizar aqueles empreendimentos potencialmente nocivos ao meio
ambiente, como forma de controle do desenvolvimento desenfreado das sociedades.
Dentre os instrumentos de controle e fiscalização para início e desenvolvimento de
atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente, foram desenvolvidos estudos e
elaborados relatórios para melhor avaliar tais empreendimentos. Com o advento da Resolução
do CONAMA n° 01/86 a AIA foi diretamente relacionada ao processo de licenciamento
ambiental.
Sobre isso, assim determina a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento:

Princípio 17: A avaliação do impacto ambiental, como instrumento nacional, será
efetuada para as atividades planejadas que possam vir a ter um impacto adverso
significativo sobre o meio ambiente e estejam sujeitas à decisão de uma autoridade
nacional competente. (ONU, 1992)

Para aquelas atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, além da AIA, foi
criado o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), com o
objetivo de conferir efetividade ao princípio constitucional do desenvolvimento sustentável.
Tal procedimento busca a possibilidade de compatibilizar a evolução econômica e conferir a
garantia de meio ambiente equilibrado tanto para a sociedade atual quanto para as gerações
futuras:
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A Avaliação de Impacto Ambiental é, hoje, considerada uma técnica de
identificação de riscos e um instrumento de prevenção de danos ambientais, pois ela
conduz a um processo formal cuidadoso de verificações e análises (procedimentos)
da viabilidade ambiental, que irá melhor identificar o potencial de riscos dos
empreendimentos (projetos, programas, etc.), antes de sua aprovação (razão para os
estudos serem às vezes chamados de estudos “Prévios” de Impacto Ambiental).
(MOURA, 2011, p. 344)

O EIA já era previsto pela Lei n° 6.803 (BRASIL, 1980), que dispõe sobre as
diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. Essa Lei versa
que:

Art. 10 Caberá aos Governos Estaduais, observado o disposto nesta Lei e em outras
normas legais em vigor:
(...)
§3° Além dos estudos normalmente exigíveis para o estabelecimento de zoneamento
urbano, a aprovação das zonas a que se refere o parágrafo anterior, será precedida de
estudos especiais de alternativas e de avaliações de impacto, que permitam
estabelecer a confiabilidade da solução a ser adotada. (BRASIL, 1980)

Tem-se, portanto, que por intermédio da AIA impactos ambientais e danos ao meio
ambiente podem ser prevenidos. O conhecimento detalhado sobre o empreendimento, bem
como todos os subsídios necessários para avaliação prévia do órgão ambiental estão presentes
no citado instrumento.
Primordialmente estabelecida pela Lei n° 6.803/80 e finalmente amadurecida pela
letra da Lei n°6.938/81, a AIA determina todos os detalhes ambientais da implementação da
atividade. Segundo Iara Verocai Moreira, trata-se de:

instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de procedimentos capaz
de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos
impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e
de suas alternativas (...) Além disso, os procedimentos devem garantia a adoção das
medidas de proteção do meio ambiente determinadas, no caso de decisão sobre a
implementação do projeto. (MOREIRA, 1990, p. 33)

Esse instrumento foi aprimorado pela Resolução do CONAMA n° 01/86 ao abarcar
um dos principais estudos para a avaliação dos impactos ambientais de um empreendimento:
o EIA/RIMA. O conteúdo mínimo desses estudos e o dever de publicidade sobrevieram com a
publicação do Decreto 99.274/1990 e demais especificidades com a Resolução do CONAMA
n° 237/97.
A Resolução do CONAMA n° 01/86 veio vincular o AIA ao processo de
Licenciamento Ambiental para as atividades potencialmente poluidoras. Com relação ao
EIA/RIMA, esse vínculo é de origem constitucional. Por intermédio de ambos os
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instrumentos, que possuem natureza político-ambiental, é promovido um estudo detalhado
acerca dos potenciais impactos ambientais decorrentes da atividade a ser exercida.
A partir desse contexto, o EIA/RIMA se destaca dentre os demais estudos previstos
por Lei para avaliar os potenciais impactos ambientais a partir da caracterização do
empreendimento ou atividade e do diagnóstico da área onde se pretende implantar. Outros
estudos ambientais previstos na legislação em vigor são o Relatório de Controle Ambiental
(RCA), o Plano de Controle Ambiental (PCA), o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD), além de outros como planos de manejo e análise preliminar de risco.
No entanto, o EIA não é exigível a todos os empreendimentos. Segundo disposto na
CR/88 em seu art. 225 (BRASIL, 1988), este estudo é dispensável para as atividades que não
apresentam ameaça ao meio ambiente ou que não são potencialmente degradadoras. Portanto,
as atividades focalizadas para o estudo são aquelas que podem vir a causar relevante impacto
ambiental negativo.
Portanto, os métodos previstos pela AIA servirão como base de desenvolvimento do
EIA, que apresentará detalhadamente todas as consequências ambientais advindas da
implementação do empreendimento. Em razão de sua riqueza técnica e específica, necessário
se viu também o desenvolvimento de relatório resumo do EIA, com linguagem acessível,
surgindo, então, o RIMA.
Este instrumento possui caráter público e pode ser caracterizado como documento
simples e objetivo, acessível a qualquer interessado. Cabe ao RIMA a decodificação da
linguagem científica existente no EIA para que haja melhor compreensão do estudo e
demonstrar demonstração de suas conclusões de forma mais inteligível.
Como a participação do cidadão na formulação e execução das atividades públicas é
característica peculiar do estado democrático de direito, não poderia ser diferente na esfera do
Direito Ambiental. O denominado Princípio da Participação se resume em um importante
dispositivo favorável à preservação ambiental. Os estudos constituídos pelo EIA/RIMA
devem ser apresentados à sociedade mediante a realização de audiências públicas.
A participação da sociedade na tomada de decisão para as questões ambientais tem
diversas formas, dentre elas a ação civil pública, a ação popular ambiental, a participação em
conselhos estaduais e ONGs e em audiências públicas conforme já relatado acima. Note-se o
que determina o CONAMA sobre a questão:

Art. 11. Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo
interessado o RIMA será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à
disposição dos interessados, nos centros de documentação ou bibliotecas da SEMA e
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do órgão estadual de controle ambiental correspondente, inclusive durante o período
de análise técnica.
§ 1o Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação direta com o
projeto, receberão cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação.
§ 2o Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do
RIMA, o órgão estadual competente ou a SEMA ou, quando couber o Município,
determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos
públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a
realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos
ambientais e discussão do RIMA. (CONAMA, 1986)

Art. 1° A Audiência Pública referida na Resolução CONAMA nº 1/86, tem por
finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido
RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a
respeito.
(...)
Art. 5o A ata da(s) audiência(s) pública(s) e seus anexos, servirão de base,
juntamente com o RIMA, para a análise e parecer fi nal do licenciador quanto à
aprovação ou não do projeto. (CONAMA, 1987)

Ainda sobre a participação popular nas questões ambientais tem-se que,
particularmente nos processos de licenciamento de atividades potencialmente poluidoras há
singela aparição também para outros procedimentos, conforme se verifica nos textos da citada
Rio 92 (Artigo 10) e na Lei n° 9.985 (BRASIL, 2000):

A Audiência Pública, portanto, em termos empresariais, não é apenas uma
formalidade aborrecida; é mais um passo construtivo a ser dado para a concretização
do empreendimento, pois a imagem pública da empresa está em jogo. Uma vez
consciente de sua função social, conseguindo dar a necessária transparência à sua
atuação, obterá ela melhor resultado positivo em uma Audiência Pública,
independentemente até da perícia e competência da equipe da equipe contratada para
a elaboração do RIMA, pois esta, por melhor que seja, funciona apenas como um
instrumento de comunicação, ou melhor, de veiculação de dados existentes.
(MOREIRA, 2005, p. 485)

Ao cidadão cabe, individualmente ou em conjunto, a manifestação de vontade, a
apresentação de questionamentos e exigências no que se refere ao RIMA e à instalação de
determinado empreendimento. A presença de publicidade em todas as fases do processo de
licenciamento consagra sua transparência.
No entanto, a população pouco utiliza essa nobre e forte ferramenta. Resoluções de
dúvidas acerca de determinada atividade poluidora deixam lugar para confrontos políticos e
muitas vezes sociais, sem que eles tenham ligação com o objeto em debate espelhado nos
estudos ambientais que se pretende discutir.
Conclui-se, portanto, que, embora agasalhada pela norma federal, a participação
pública no processo de licenciamento ambiental é pouco expressiva e ainda não surte a
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colaboração necessária que a sociedade deveria prestar aos empreendimentos de significativo
impacto ambiental.
Diante de todo o exposto, será vista, no decorrer da presente pesquisa, a importância
da correta avaliação de impacto principalmente de atividades que potencialmente poderão
acarretar significativo impacto sobre os recursos naturais e sua correlação com o CAR. Será
proposta aplicação efetiva do citado cadastro como instrumento facilitador do processo de
regularização ambiental, sob o cenário regulatório em vigor no estado de Minas Gerais.
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4 O COMANDO E CONTROLE NA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES
AGROSSILVIPASTORIS NO BRASIL

O cultivo de árvores em conjunto à criação de animais ou de culturas agrícolas é
denominado agrossilvicultura. Esta prática agasalhou-se com o status de ciência nos
primórdios da década de 1970, em razão de estudos técnicos que detinham como objeto a
delimitação da presença de árvores em solos tropicais e seus efeitos no ambiente natural.
Porém, mesmo que recente como ciência, a agrossilvicultura já era praticada no Brasil antes
de a agricultura moderna se manifestar no país.
A agrossilvicultura se apresenta como uma boa opção de produção rural para as
médias e pequenas propriedades, uma vez que suas técnicas permitem utilização mais
eficiente do espaço, sustentabilidade da produção, redução da erosão, dentre outras vantagens
para o produtor. A aplicação das técnicas da agrossilvicultura na pecuária origina os sistemas
denominados agrossilvipastoris, e a aplicação delas na agricultura determina, por sua vez, os
sistemas agroflorestais.
Com o objetivo de atender a ambas as necessidades do equilíbrio ambiental e do
aproveitamento econômico da propriedade junto à atividade agrícola ou pecuária faz-se o
plantio de espécies que nem sempre têm valor apenas ambiental, mas que também possuem
valor econômico. Portanto, nota-se que a atividade da agrossilvicultura pode não se ater à
reconstituição de mata original da propriedade, nem mesmo ao reflorestamento de áreas
anteriormente desmatadas.
Sobre o aproveitamento sustentável da propriedade rural, verifica-se a reflexão
abaixo:

A integração entre árvores, pastagem e animais pode promover o uso sustentável da
terra, ao aliar a capacidade do componente arbóreo de proteger o solo e melhorar a
sua fertilidade. A presença de árvores nas pastagens cria condições climáticas
adequadas aos animais, proporcionando um bem-estar a eles. Nesses sistemas,
ocorrem interações em todos os sentidos e em diferentes níveis dentro da
propriedade, e externamente a comercialização. (AHRENS; MILLÉO; ROMMEL;
COMIRAN, 2014).

Os riscos ambientais decorrentes da prática da agricultura poderão, muitas vezes, ser
atenuados pelas práticas que fomentam a interação existente entre as atividades que envolvem
a agrossilvicultura, constituindo sua base ecológica. A construção de agrossistemas, conforme
relatado, baseia-se exatamente na coexistência entre cultivos e criação de animais no interior
da propriedade rural, em busca de se gerarem sistemas autônomos e sustentáveis.
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Os sistemas agrícolas recebem os insumos necessários à sua produção da prática
pecuarista e, em contrapartida, oferecem fonte de alimento aos animais que ali se reproduzem.
Essa relação mutualista gera produtos de qualidade para o consumo do homem e, ao mesmo
tempo, combina o aproveitamento econômico da propriedade com a preservação ambiental de
seus recursos naturais.
O trecho a seguir demonstra o posicionamento da doutrina sobre breve histórico
acerca da questão:
A substituição de pastagens nativas por pastagens cultivadas, com ou sem cultivos
anuais, especialmente no Cerrado, a partir da década de 1970, possibilitou um
grande crescimento no rebanho, com reflexos positivos na produção nacional de
carne e leite. No período de 1970 a 2010, a área total de pastagens no Brasil cresceu
apenas 12%, enquanto o rebanho cresceu mais de 115%. As pastagens cultivadas,
em sua grande maioria, foram estabelecidas em solos ácidos e de baixa fertilidade,
deficientes, principalmente, em fósforo, cálcio e magnésio. Em muitas situações, os
solos utilizados eram marginais e até inadequados para outro uso agrícola
(ZIMMER; MACEDO; KICHEL; ALMEIDA, 2011, p. 47).

Os sistemas homogêneos de produção rural já são considerados, na atualidade, pouco
rentáveis e de técnica ultrapassada. Por outro lado, a implementação de sistemas agrícolas
sustentáveis tem apresentado desafios em face da agricultura familiar. A agricultura em
pequena escala, para esta esfera de produção enfrenta limites de espaço e produtividade,
exigindo a aplicação de técnicas avançadas para melhor aproveitamento da rotação de cultura
e a prática diferenciada de gestão rural.
Assim define a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA6 sobre o
assunto:

Aliar adequação ambiental com a valorização do homem, aumento da produção e
viabilidade econômica da atividade agropecuária. Essa é a proposta da Integração
Lavoura-Pecuária-floresta, conhecida como iLPF, uma das mais importantes
estratégias de produção agropecuária sustentável.
A tecnologia consiste na diversificação e integração dos diferentes sistemas
produtivos, agrícolas, pecuários e florestais, dentro de uma mesma área, em cultivo
consorciado, em sucessão ou rotação, de forma que haja benefícios para todas as
atividades.
Pode ser adotada por produtores rurais de todo o País, independentemente do
tamanho de suas propriedades.
A iLPF pode ser adotada em quatro modalidades de integração: lavoura-pecuária ou
agropastoril; pecuária-floresta ou silvipastoril; lavoura-floresta ou silviagrícola e
lavoura-pecuária-floresta ou agrossilvipastoril, a mais completa de todas.

6

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi criada em 26 de abril de 1973 e é vinculada ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A mesma possui os seguintes desafios:
desenvolver, em conjunto com nossos parceiros do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), um
modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando as barreiras que limitavam a
produção de alimentos, fibras e energia no nosso País.
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O sucesso desses sistemas depende de fatores diversos, como a estrutura local e
regional de comercialização de produtos agropecuários e florestais. Por isso, é
preciso planejamento e definição do modelo mais adequado às necessidades de cada
propriedade rural. (EMBRAPA, 2015)

Instrumentos de gestão dos recursos naturais ligados à agrossilvicultura e seus
sistemas, apesar de apresentarem números promissores, ainda carecem do estabelecimento de
incentivos e políticas que venham a potencializar sua aplicação no Brasil. Conforme será
explorado a seguir, a desertificação do solo provocada pela prática de atividades predadoras
do ambiente para exploração da propriedade rural culminou na reação da legislação.
O Novo Código Florestal, nascido com a Lei n° 12.651 (BRASIL, 2012) veio
classificar as áreas ambientalmente protegidas, com o objetivo de preservar as parcelas de
território estratégicas ao equilíbrio ambiental de determinada área, com características
específicas aliadas à preservação dos recursos naturais, voltada atenção especial às
propriedades rurais.
Será visto no desenvolvimento da presente pesquisa que a adoção e aplicação de um
zoneamento territorial eficaz que ilustre as facetas econômicas e ambientais de determinada
parcela de terra, aliado às diversas leituras existentes na esfera da biodiversidade, é essencial
ao estabelecimento de políticas públicas voltadas para a gestão ambiental.

4.1

Os espaços territoriais dotados de classificação ambiental, a legislação florestal e

sua influência na temática das atividades Agrossilvipastoris

A colonização portuguesa marcou os primórdios da formação da propriedade rural no
Brasil. As extensas capitanias hereditárias caracterizavam grandes parcelas de terra
concedidas à nobreza, que possuía relação com a coroa, o que deu início à política da
concentração fundiária em termos de gestão territorial. Nesse sentido, segue melhor doutrina:

Insatisfeito com os Governos-Gerais, D. João III, promoveu a divisão da colônia em
capitanias hereditárias ou donatárias hereditárias, que se constituíam em terras
doadas, pelo rei de Portugal, governador e administrador perpétuo da Ordem e
Cavalaria do Mestrado de Cristo, cujo objetivo principal era, evidentemente, a
colonização das terras recentemente descobertas. (CATANEO, 2012)

As Sesmarias, que eram concessões de uso hereditário da terra, vieram a substituir o
modelo de capitanias e consolidar o que se denominaria latifúndio, com a concentração
produtiva voltada a atender o mercado externo, especialmente o europeu. Essa política foi
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marcada, dentre outras práticas, pela conquista da terra e sua exploração desordenada, a
exemplo da extração predatória de pau-brasil.
O sistema das Sesmarias perdurou até a independência do Brasil, com a ulterior
promulgação da Lei da Terra (1850) que estabeleceu a legitimação da propriedade mediante
sua compra, determinando valor de mercado para as parcelas de terra disponíveis naquele
território. Neste período, o sistema latifundiário marcou o modelo de produção agropecuária
no país. Nesta temática, assim define a doutrina:

Os propósitos da reforma agrária surgiram com mais vigor a partir da Constituição
Federal de 1946, que normatiza em seu artigo 141, inciso 16 a desapropriação por
interesse social. A estrutura da propriedade rural ao longo dos anos atravessou
diversas fases, partindo do período das Capitanias Hereditárias, das Sesmarias, da
Lei de Terras, passando pelo Sistema Jurídico de Código Civil, Estatuto da Terra,
Regime Fundiário até chegar à chamada Reforma Agrária de Mercado. (SILVA;
MIRANDA; RODRIGUES, 2012, p. 48)

A economia agrária no Brasil foi marcada, desde o seu início, por consideráveis
monoculturas e pela exploração descontrolada dos recursos naturais. Somente nos anos de
1980 o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)7 passou a desenvolver,
nacionalmente, um Plano de Reforma Agrária com o objetivo de conferir nova roupagem à
gestão da economia rural.
As políticas agrárias desenvolvidas até a modernidade não alteraram a estrutura
fundiária no Brasil de forma significativa, mesmo com o advento da industrialização. Apenas
medidas emergenciais de assentamentos, com o objetivo de fomento da economia rural em
parcelas do país que eram desprovidas do desenvolvimento econômico desejado,
movimentaram as políticas públicas no decorrer dos anos.
Percebe-se, portanto, que a história da distribuição da propriedade rural e sua
exploração receberam no Brasil, apenas muito recentemente, a preocupação com a
caracterização e proteção ambientais do território. Em decorrência da utilização irresponsável
da propriedade rural, a perda de fertilidade do solo, sua desertificação, a supressão da
cobertura vegetal nativa, dentre outras atividades, vem ocasionando danos ambientais, muitas
vezes irreversíveis, dos quais os efeitos estão cada vez mais evidentes ao ser humano.
Sobre a produção agrícola, têm-se os excertos doutrinários a seguir:

7

Autarquia federal criada pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, com a missão prioritária de realizar a
reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União. O
INCRA está implantado em todo o território nacional por meio de 30 Superintendências Regionais.
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No que tange à atividade econômica, esta acaba sendo inviabilizada pela queda na
produtividade e produção agrícola, pela impossibilidade de desenvolverem
atividades de natureza primária (agricultura e pecuária), pela diminuição da renda do
consumo das populações culminando, por vezes, no deslocamento de milhares de
pessoas de seus respectivos lugares de origem. Esse fenômeno de migração produz o
chamado “refugiado ambiental”, com os múltiplos problemas em decorrência do
deslocamento em massa.
Outro ponto que não pode ser desprezado corresponde ao desaparecimento de
espécies da fauna e da flora. A biodiversidade reflete o grau de espécies existentes
na natureza e contempla plantas, animais, micro-organismos e seus respectivos
genes, bem como os ecossistemas e processos ecológicos que eles integram.
(GUERRA; GUERRA, 2014, p. 9)

Conforme preceitua José Afonso da Silva:

A Política Agrícola representa o conjunto de providências de amparo à terra que se
destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja
no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no sentido de harmonizá-las com o
progresso de industrialização no país. (SILVA, 2013, p. 242)

Essas atividades dependem da exploração dos recursos naturais da propriedade rural
que, especialmente a partir da Constituição Brasileira de 1988, foram obrigadas a observar os
preceitos da função social da propriedade, bem como do comentado pacto intergeracional,
como preceitua acerca do tema a citada Carta Constitucional:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
(BRASIL, 1988)

Não resta dúvida que a prática da agrossilvicultura sustentável possui íntima ligação
com a proteção ambiental, uma vez que a Constituição Brasileira prevê a exploração
sustentável do território, combinada com o bem-estar dos proprietários e trabalhadores, de
forma a garantir um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações.
Integra a determinação Constitucional sobre o atendimento da função social da
propriedade, a utilização adequada dos recursos naturais. Para que isso ocorra, deverá o
proprietário rural, no exercício de sua atividade, respeitar os espaços ambientalmente
protegidos. O produtor rural deverá atender às exigências legais voltadas ao melhor
aproveitamento de sua propriedade, aliadas à integridade ambiental de determinadas áreas,
conforme será explanado a seguir.
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Mediante a alteração da PNMA noticiada pela Lei Federal n° 7.804 (BRASIL, 1989),
política já comentada neste trabalho, passou a integrar o rol de instrumentos a criação de
espaços territoriais especialmente protegidos. A definição pelo poder público de parcelas do
território com proteção especial, vinculada aos seus recursos e características ambientais,
integram as estratégias voltadas à conservação e proteção do meio ambiente no Brasil.
Na presente pesquisa, será adotada a classificação de Milaré (2014) qual seja a que
descreve espaços territoriais especialmente protegidos em sentido estrito, representadas pelas
unidades de conservação típicas e atípicas delimitadas, especialmente pela Lei do SNUC, Lei
Federal n° 9.985 (BRASIL, 2000); e em sentido amplo, aquelas caracterizadas pelo Código
Florestal – Lei Federal n° 12.651 (BRASIL, 2012).

4.1.1 Os espaços territoriais especialmente protegidos- stricto sensu

Sob a égide da classificação dos espaços territoriais especialmente protegidos em
sentido estrito, as unidades de conservação da natureza são parcelas representativas de seus
ecossistemas, razão pela qual, com base em estudos técnicos específicos, a elas são conferidas
classificação e tutela especial, limitando a utilização de seus recursos e a exploração
econômica em seu interior e, muitas vezes, também em seu entorno.
A Lei Federal n° 9.985 traz o conceito de unidades de conservação, dentre outras
importantes definições:

Art. 2° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - unidade de conservação: 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;
(...)
IV - recurso ambiental: a 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;
V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a
proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção
dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;
VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas
por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;
(...)
IX - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos
recursos naturais;
X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos
naturais;
XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a
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biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e
economicamente viável; (BRASIL, 2000)

Tais cuidados e tutela legal objetivam controlar, no campo efetivo, os efeitos dos
impactos ambientais de atividades próximas àquela parcela de território, aliados à fiscalização
do órgão público das porções de terra nas quais foram criadas as unidades de conservação da
natureza. Segundo Celso Antônio Pacheco Fiorillo:

Os espaços especialmente protegidos podem estar localizados em áreas públicas ou
privadas. Por serem dotados de atributos ambientais, merecem um tratamento
diferenciado e especial, porque, uma vez assim declarados, sujeitar-se-ão ao regime
jurídico de interesse público. (FIORILLO, 2014, p. 263)

De acordo com melhor doutrina, o estabelecimento de unidades de conservação veio
a fortalecer a necessidade de frear-se o avanço de atividades potencialmente degradadoras do
meio ambiente, sendo uma delas a prática da atividade agrícola e pecuária sem a adoção de
sistemas sustentáveis para tanto. Segundo autores:

A implementação de unidades de conservação não é entendida como a panaceia para
a conservação dos recursos naturais, mas como uma medida legal que deve ser
sustentada para que tanto os recursos naturais e culturais recorrentes a estas áreas
possam vir a ser preservados. Para isto, faz-se necessária uma avaliação detalhada e
conjunta dos aspectos naturais e antrópicos, de modo que as variáveis e parâmetros
sejam antecipadamente testados, minimizando tomadas de decisão prejudiciais ao
ambiente. (MAGANHOTTO; SANTOS; NUCCI; LOHMANN; SOUZA, 2014, p.
221)

Consoante o SNUC, as unidades de conservação podem ser separadas em duas
categorias; as de Proteção Integral e as de Uso Sustentável. A primeira objetiva a preservação
da natureza, admitindo-se o uso indireto de seus recursos, ressalvadas eventuais exceções
previstas por lei. A segunda categoria, por sua vez, tem como objetivo compatibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável e equilibrado de seus recursos.
São estas as unidades de conservação pertencentes à primeira categoria:

Art. 8° O grupo das Unidades de Proteção Integral 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. (BRASIL, 2000)

58

As unidades de conservação deste grupo detêm regras atinentes ao domínio (algumas
delas, admitem o domínio particular, outras são de domínio público exclusivamente),
visitação, pesquisa científica, dentre outras. Cada um de seus objetivos está descrito na citada
lei e cabe ao órgão gestor sua manutenção, a preservação dos recursos em seu interior, bem
como a fiscalização das atividades antrópicas ali existentes.
Ainda de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza,
são unidades de uso sustentável:

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes
categorias de unidade de conservação:
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. (BRASIL, 2000)

Para este grupo de unidades de conservação é permitido o uso direto de seus recursos
naturais, tendo como objetivo precípuo a compatibilização de sua exploração econômica com
o equilíbrio ambiental. Para que isto ocorra, muitas vezes vê-se necessário manter intocada
parcela de seus recursos, a fim de que se veja presente a sustentabilidade ambiental dos
processos produtivos, conforme prevê a legislação acerca do tema.
Detalhes sobre a correta utilização da área protegida, seu zoneamento e demais
regras gerais, independentemente de sua categoria, devem constar de seu Plano de Manejo.
Este documento técnico é necessário para dar-se a gestão ambiental efetiva da unidade de
conservação e deverá ser elaborado no prazo de cinco anos contados da sua criação.
Segue posicionamento da doutrina acerca deste importante documento técnico:

Após a criação de uma unidade de conservação deve-se elaborar um plano de
manejo em um prazo máximo de cinco anos, em função dos objetivos gerais pelas
quais ela foi criada. Salienta-se que todas as categorias de unidades de conservação
devem dispor de planos de manejo, conforme o artigo 27 do SNUC, constituindo-se
em documento de grande eficácia para gestão da unidade. Especialmente as
categorias: Reservas Extrativistas, Reservas de Desenvolvimento Sustentável, Áreas
de Proteção Ambiental e quando couber, as Florestas Nacionais e Áreas de
Relevante Interesse Ecológico, lhes serão asseguradas à ampla participação da
população residente na elaboração, atualização e implantação do plano de manejo,
objetivando promover a integração à vida econômica e social das comunidades
vizinhas, abrangendo sua área total, bem como a zona de amortecimento e
corredores ecológicos. (MEDA, 2014, p. 275-300)
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Uma vez criadas, as unidades de conservação poderão ter seu limite alterado e até
sofrer desafetação, dependendo das pressões populares para a ampliação do território
ambientalmente protegido ou até mesmo dos empreendedores, que pretendem, na maioria das
vezes, a prática de determinada atividade incompatível com os objetivos de uma área
especialmente protegida.
Ao órgão gestor da unidade de conservação, independentemente de sua categoria,
cabe importante responsabilidade, pois deverá o mesmo gerir a citada unidade de forma
efetiva de modo que ela possa atingir aos seus objetivos legais e ambientais, no campo
efetivo. Ainda, deverá o órgão gestor conter as pressões políticas sobre o território
considerando que, mesmo com o aprimoramento da consciência ambiental, vive-se, ainda,
numa sociedade que prioriza o desenvolvimento econômico em detrimento da proteção
ambiental.

4.1.2 Os espaços territoriais especialmente protegidos- lato sensu

Conforme já relatado na presente pesquisa, os conflitos sobre a exploração dos
recursos florestais no Brasil tiveram início no século XVI, tendo em vista que a colonização
trouxe a ideia do desenvolvimento e exploração da terra a qualquer custo. Diante disso, foi
editada, em 1605, a primeira regulamentação pró-floresta: o Regimento do Pau-Brasil. Esta
provisão proibia o corte da árvore em terras da Coroa Portuguesa sem análise prévia, visando
preservar a madeira para a demanda advinda da construção naval.
Somente em 1934 houve a publicação do que se poderia denominar como o primeiro
Código Florestal Brasileiro, por meio da edição do Decreto Federal n° 23.793 (BRASIL,
1934). Com esta regulamentação, foi dado início à concepção de preservação de parte da
propriedade rural, com a finalidade de proteção dos recursos naturais e conferidos os
primeiros passos para que se formasse a concepção da função social da propriedade, prevista
na carta constitucional em vigor.
A pressão sofrida em todo o mundo em razão de práticas de exploração florestal e
pecuarista é evidente, maior ainda nos países como o Brasil, que possuem grande influência
do clima tropical. A expansão de fronteiras agrícolas e de atividades que possuem como
matéria prima a madeira, que são os produtos e subprodutos florestais, têm ocasionado
desmatamento das áreas de vegetação nativa e, com isso, trazido à tona os graves efeitos
ambientais dessa devastação.
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Amadurecida a preocupação com a conservação e proteção dos recursos naturais,
sobreveio a Lei Federal n° 4.771 (BRASIL, 1965) que instituiu nova roupagem ao Código
Florestal vigente até então. A esta Lei cabia conferir efetiva preservação dos recursos naturais
e florestais. Foi o primeiro instrumento a inaugurar formalmente, em sentido amplo, os
conceitos de espaços territoriais especialmente protegidos. Sobre o tema, versa José Joaquim
Gomes Canotilho:

No plano infraconstitucional, a Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, mesmo
antes do advento da Constituição de 1988, já conferia especial proteção a
determinados espaços territoriais. Trata-se das áreas de preservação permanente,
assim entendidas aquelas cobertas ou não por vegetação nativa “com 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 bemestar das populações humanas”(...) Em qualquer dos casos, essas são áreas
destinadas exclusivamente à proteção de suas funções ecológicas. (CANOTILHO,
2012, p. 171)

O Código Florestal de 1965 delimitou quais seriam as Áreas de Preservação
Permanente (APPs) e suas localizações, bem como a definição da área de Reserva Legal (RL)
e a necessidade de sua preservação, em porção representativa da propriedade rural. Esta lei
recebeu complementações protetivas em 1989 e 1996, que tratam, dentre outras questões, do
aumento da faixa de terra localizada ao longo dos rios, que não poderia ser ocupada por ações
antrópicas e da ampliação do percentual de proteção na Amazônia.
Algumas condutas antiecológicas foram tipificadas pela Lei n° 4.771 (BRASIL,
1965), sendo atribuídas sanções em face do seu descumprimento, que se tornaram efetivas
após a publicação da Lei Federal n° 9.605 (BRASIL, 1998). A averbação, em cartório, da área
de reserva legal de cada propriedade rural também passou a ser exigida como forma de
controlar o cumprimento da preservação daquela porção de terra, conforme preceituava a lei à
época.
Mesmo que anterior à Constituição da República de 1988, A Lei Federal n° 4.771
(BRASIL, 1965) representou, até o ano de 2012, instrumento indispensável e decisivo para
dar-se a efetividade dos preceitos trazidos pela comentada Carta Magda, uma vez que previa a
proteção dos ecossistemas em território nacional.
Parte da doutrina entende que o Código de 1965 cumpriu papel ambiental com
mérito e honra, mesmo não tendo concentrado sua atenção na preservação da biodiversidade
como se deveria. Observa-se, da mesma forma, que apenas com o advento da PNMA em 1981
- recepcionada pela Constituição Federal promulgada em seguida - o meio ambiente tornou-se
um bem jurídico autônomo, sendo atribuído ao seu equilíbrio o status de direito fundamental.
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Segundo o Código Florestal de 1965, incluídas as alterações legais ocorridas em
19898, assim eram definidas as APPs:

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a
600 (seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a
600 (seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de
largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100%
na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites
a que se refere este artigo. (BRASIL, 1965)

A delimitação desses espaços territoriais tem o objetivo de preservar os recursos
naturais ali existentes, em razão de algumas características topográficas e localizações
estratégicas que, com a sua preservação, podem se manter inestimáveis espécies da fauna e
flora, impedindo sua exploração sem limites.
As APPs e sua definição espelham estudos aprofundados realizados em razão do
avanço do desmatamento para o exercício de diversas atividades de cunho econômico, em
especial aquelas que preveem o uso alternativo do solo. A preservação da área de APP tem as
funções de manter regular o ciclo hidrológico, manter a umidade do ar (contribuição para o
controle e estabilização do clima), garantir a diversidade genética das espécies de flora e
fauna, promover a regeneração da qualidade do solo e até promover o ecoturismo.

8

Lei Federal nº 7.803, de 18 de julho de 1989 - Altera a redação da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
revoga as Leis nºs 6.535, de 15 de junho de 1978, e 7.511, de 7 de julho de 1986.
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Em se tratando do que seria outra modalidade de áreas especialmente protegidas em
sentido amplo, a Lei n° 4.771 conceitua a área de Reserva Legal como:

Art. 1° (...)
§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por:
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária 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. (BRASIL, 1965)

A área da propriedade a ser indicada como RL deve representar, no mínimo, 20%
daquela parcela de território. Esta área, segundo o Código Florestal de 1965, deverá ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel e não poderá ser conferida a ela
destinação diversa, mesmo no caso de transmissão da propriedade. O corte raso da vegetação
e o desmembramento ou parcelamento na RL são vedados por Lei.
No entanto, é permitida a prática do manejo florestal sustentável, que significa a
utilização da área de forma sustentada com a manutenção de seu ecossistema e recursos
naturais, mediante a aplicação de determinadas técnicas que permitam o equilíbrio ecológico
daquela porção do território.
Diante das considerações expostas, percebe-se que o Código de 1965 buscou
equilibrar o confronto existente entre a progressão econômica (uso produtivo da terra) e o
equilíbrio ambiental. Embora tenha persistido de forma louvável por muitos anos, a Lei n°
4.771 (BRASIL, 1965) passou a receber duras críticas do setor agropecuário brasileiro,
principalmente em razão das restrições impostas ao uso da propriedade.
Após acalorados debates e polêmicas acerca das propostas apresentadas para uma
nova legislação de cunho florestal, foi publicada a Lei n° 12.651 (BRASIL, 2012) que
revogou expressamente a Lei de 1965 e trouxe algumas alterações às restrições de uso da
propriedade rural, anteriormente previstas que, tendo como objetivo o desenvolvimento
sustentável, busca estabelecer:

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. (BRASIL, 2012)

Comente-se que nesta pesquisa não será tecida argumentação e sequer exposto
posicionamento acerca de eventuais retrocessos jurídicos, no que diz respeito à proteção do
meio ambiente a partir do advento da Lei n° 12.651 (BRASIL, 2012). Caberá ao presente
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trabalho apenas caracterizar os espaços especialmente protegidos por lei e apresentar, de
forma sumária, o histórico desta tutela, acompanhado das principais alterações legais em
vigor.
De acordo com as definições do Código Florestal de 2012, as APPs passaram a
caracterizar-se da seguinte forma:

Art. 4° Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas,
para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima
de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte)
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença
ambiental do empreendimento;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja
sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação dada
pela Lei nº 12.727, de 2012).
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100%
(cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100
(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por
planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto
de sela mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja
a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de
50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.
(BRASIL, 2012)

A reformulação do Código Florestal trouxe algumas mudanças no que se refere às
APPs, dentre elas a redução da largura de algumas faixas territoriais de proteção (em razão da
mudança do referencial de demarcação do leito maior para o leito regular); o fato de nem
todos os topos de morros, montes e serras constituírem APPs; a atribuição ao órgão
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licenciador da responsabilidade de definir a largura da APP no entorno de reservatórios
artificiais.
Em meio às alterações legais comentadas, consta, ainda, a anistia concedida aos
desmates ilegais ocorridos até 22 de julho de 2008. Tal “perdão” deve ser deferido, no
entanto, mediante a adesão do proprietário a um Programa de Regularização Ambiental
(PRA) para a recomposição da área degradada. A maioria da doutrina aponta para o
favorecimento dos empreendedores agropecuários neste ponto, haja vista a suspensão das
multas impostas anteriormente ao prazo em comento.
A Lei de 2012 abarca interessante questão, prevista em seus artigos 3º, VIII, IX, X,
8º e 9º, por meio dos quais se encontram admitidas, na via de exceção, intervenções em áreas
de APPs, somente com autorização do poder público, em caso de utilidade pública, de
interesse social ou de baixo impacto ambiental.
Das palavras de Paulo Affonso Leme Machado, ficam evidenciadas as características
das APPs:

a) é uma área e não mais uma floresta (no Código Florestal de 1965, com a redação
original, tratava-se de “floresta de preservação permanente”). A área pode ou não
estar coberta por vegetação nativa, podendo ser coberta por vegetação exótica; b)
não é uma área qualquer, mas uma “área protegida”, proibindo-se “qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”
(Art. 225, § 1º, III, da Constituição); c) a área é protegida de forma “permanente”,
isto é, não é uma proteção descontínua, temporária ou com interrupções; d) é uma
área protegida, com funções ambientais específicas e diferenciadas, apontadas na
Lei n. 12.651/2012: funções ambientais de preservação abrangendo os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade; função de facilitar
o fluxo gênico de fauna e de flora; proteção do solo, evitando a sua erosão e
conservando a sua fertilidade; finalidade de assegurar o bem-estar das populações
humanas; e) a vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser
mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa
física ou jurídica, de direito público ou privado; e f) a supressão indevida da
vegetação na APP obriga o proprietário da área, o possuidor ou o ocupante, a
qualquer título, a recompor a vegetação, e essa obrigação tem natureza real. Essa
obrigação transmite se ao sucessor, em caso de transferência da propriedade ou da
posse do imóvel rural. (MACHADO, 2013, p.16)

Por fim, dentre as principais alterações ocorridas em referência às áreas de Reserva
Legal, podem-se apontar a permissão de recomposição da flora mediante o plantio de espécies
exóticas e a descaracterização da RL para algumas pequenas propriedades rurais, de área de
até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em
percentuais inferiores aos exigidos por lei em 22 de julho de 2008.
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Ainda, conforme será explorado no decorrer desta pesquisa, a RL deverá ser
registrada por meio da inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), desobrigando o
proprietário a averbar a citada área em cartório.
Expõe-se, também, a previsão da Lei n° 12.651 constante do artigo 15, in verbis:

Art. 15. Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo
do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que:
I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o
uso alternativo do solo;
II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação,
conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e
III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro
Ambiental Rural - CAR, nos termos desta Lei. (BRASIL, 2012)

Ao final dessa etapa que, independentemente das alterações trazidas pela lei em
2012, as áreas especialmente protegidas em sentido amplo somam às unidades de conservação
da natureza a importância da manutenção e preservação da biodiversidade e dos ecossistemas
representativos de cada território, trazendo maior efetividade ao princípio constitucional do
desenvolvimento sustentável.
Por fim, tem-se que a delimitação de territórios ambientalmente protegidos, tanto em
sentido lato, quanto em stricto sensu, poderá integrar as informações ambientais na
plataforma do CAR, vindo a agregar informações ambientais importantes sobre a propriedade
rural e sua localização.

4.2 O Licenciamento de Atividades Agrossilvipastoris no Estado de Minas Gerais

O equilíbrio ecológico é, sem dúvida, o bem jurídico ambiental objeto da tutela
evidenciada pelas normas em vigor no Brasil, dentre elas a Constituição da República de
1988. Este equilíbrio, no entanto, envolve o relacionamento saudável entre os fatores bióticos
e abióticos do ambiente. Com vistas a garantir esse relacionamento e para que os recursos
naturais possam ser explorados, tanto pelas presentes gerações quanto pelas futuras, foi
desenhado o licenciamento ambiental.
Conforme já explorado na presente pesquisa, o licenciamento almeja, mediante os
estudos específicos demandados pelo órgão público competente, analisar com riqueza de
detalhes qualquer atividade de significativo impacto ambiental que seja capaz de causar
alterações singulares nos citados fatores bióticos e abióticos do ambiente e que ameace, assim,
os preceitos do desenvolvimento sustentável.
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O processo de licenciamento pode ser considerado, segundo Cheila da Silva dos
Passos Carneiro, um importante instrumento da política ambiental, em todas suas expressões
federativas:
Além de considerado o instrumento mais efetivo da Política Nacional do Meio
Ambiente, o licenciamento adquire especial importância na medida em que serve de
mecanismo de articulação entre os demais instrumentos, a exemplo da avaliação de
impactos ambientais, dos padrões de qualidade ambiental e do zoneamento
urbanístico ou ambiental. Entretanto, não é possível desconsiderar a relevância
atribuída pela burocracia ao mecanismo, pois a concessão de licença é requisito para
a participação em financiamentos e em certas políticas públicas. (CARNEIRO, C.,
2014, p. 81)

Ainda sobre essa temática, afirma Farias (2013, p. 28) que “o licenciamento é um
mecanismo que promove a interface entre o empreendedor, cuja atividade pode interferir na
estrutura do meio ambiente, e o Estado, que garante a conformidade com os objetivos
dispostos na Política nacional do Meio Ambiente”. Resta evidenciado, portanto, que o
licenciamento ambiental é procedimento legal obrigatório para aqueles empreendimentos
potencialmente poluidores e degradadores do meio ambiente, tendo como exemplo desta
categoria as atividades agrossilvipastoris.
O MMA, mediante um levantamento de informações feito no ano de 2009 com a
finalidade de prestar orientações aos interessados acerca do licenciamento ambiental, assim
afirmou:

Aplicado inicialmente às indústrias de transformação, o licenciamento ambiental
passou a abranger uma gama de projetos de infraestrutura promovidos por empresas
e organismos governamentais, estendendo-se ainda às indústrias extrativas e aos
projetos de expansão urbana, agropecuária e turismo, cuja implantação possa, efetiva
ou potencialmente, causar degradação ambiental.
Ao exigir licenciamento ambiental para determinadas atividades ou
empreendimentos, busca-se estabelecer mecanismos de controle ambiental nas
intervenções setoriais que possam vir a comprometer a qualidade ambiental. (MMA,
2009)

É evidente o crescimento da exploração da vegetação nativa para práticas
agropecuárias no Brasil. O resultado de impactos ambientais ocasionados especialmente pelo
desmatamento e pela desertificação de territórios, em razão de práticas agropecuárias
insustentáveis, vem chamando a atenção da população e de especialistas que pressionam os
órgãos públicos por uma fiscalização mais contundente e pelo aperfeiçoamento da tutela dos
recursos ambientais prevista em lei.
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As políticas agrícola e fundiária, acompanhadas dos ditames para a reforma agrária,
têm grau de importância significante, a ponto de merecerem destaque na Constituição Federal
de 1988:

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a
participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores
rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de
transportes, levando em conta, especialmente:
I - os instrumentos creditícios e fiscais;
II - os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de
comercialização;
III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV - a assistência técnica e extensão rural;
V - o seguro agrícola;
VI - o cooperativismo;
VII - a eletrificação rural e irrigação;
VIII - a habitação para o trabalhador rural.
§ 1º - Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agro-industriais,
agropecuárias, pesqueiras e florestais.
§ 2º - Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária.
(BRASIL, 1988)

As atividades decorrentes de práticas agrícolas e de pecuária devem, portanto,
observar os princípios Constitucionais, bem como toda a principiologia ligada à livre
iniciativa, à valorização do trabalho e dignidade humanos, bem como à defesa da fauna e
flora. Para a melhor condução dessa esfera da economia, as práticas aplicadas devem, por
força de lei, permitir a regular função ecológica da fauna, além de e não provocarem riscos às
espécies florísticas presentes naquele território.
Os sistemas agrossilviculturais apresentam alternativa plausível para o alcance da
sustentabilidade ambiental dos processos de desenvolvimento no meio rural. Sistemas
integrados como os de lavoura-pecuária-floresta (iLPF) exigem planejamento mais elaborado
por parte do produtor, bem como o conhecimento mais abrangente das atividades agrícolas e
florestais, com previsão de interligação entre os diversos sistemas produtivos envolvidos.
O estado de Minas Gerais, além de estar posicionado estrategicamente entre os
consumidores de produtos advindos da prática pecuária e agrícola, apresenta clima apropriado
para o desenvolvimento de florestas de produção, lavouras diversas, bem como para a criação
de bovinos. Além disso, em razão do considerável campo siderúrgico presente no estado,
existe grande demanda por florestas plantadas (madeira reflorestada), considerando-se, ainda,
que o agronegócio lidera a economia mineira com a produção de gado de corte e leite.
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No final da década de 1970, mediante a Publicação do Decreto Estadual n° 18.466,
foi criado o Conselho Estadual de Política Ambiental, denominado à época como Comissão
de Política Ambiental, que detinha as seguintes competências:

Art. 2º - À Comissão de Política Ambiental - COPAM - compete:
I - formular, para cumprimento das unidades do Sistema Operacional de Ciência e
Tecnologia, normas técnicas de proteção ao meio-ambiente, observadas as diretrizes
federais pertinentes aos objetivos definidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Econômico e Social ou documento que venha suceder;
II - compatibilizar os planos, programas, projetos e atividades de proteção ambiental
com as normas estabelecidas;
III - propor a criação de sistemas de controle e medição de qualidade do meio
ambiente para aprovação do Secretário de Ciência e Tecnologia;
IV - supervisionar a ação fiscalizadora de observância das normas que tenham por
finalidade a preservação e melhoria do meio-ambiente e da qualidade de vida;
V - aprovar relatório sobre impactos ambientais;
VI - estabelecer os mecanismos de fiscalização ambiental;
VII - submeter ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia o seu Regimento
Interno. (MINAS GERAIS, 1977)

Por meio dessa Comissão foram publicadas, com a contribuição e participação de
representantes de associações não governamentais e da sociedade civil, as primeiras e
expressivas normas estaduais acerca de padrões de qualidade ambiental e emitidas
autorizações para o funcionamento de atividades de potencial poluidor. Com o advento da Lei
Estadual n° 7.772, editada em 08 de setembro de 1980, restou nítida a ideia do licenciamento
ambiental:

Art. 8º - A instalação, construção, ampliação ou o funcionamento de fonte de
poluição indicada no Regulamento desta lei ficam sujeitos a autorização da
Comissão de Política Ambiental - COPAM, mediante licença de instalação e de
funcionamento, após exame do impacto ambiental e de acordo com o respectivo
relatório conclusivo. (MINAS GERAIS, 1980)

Em 1981, com o nascimento da comentada PNMA, o licenciamento ambiental
passou a ser conceituado, bem como elencado dentre os seus instrumentos. Neste mesmo
momento, foi criado o Conselho Nacional de Meio Ambiente e instituído o Sistema Nacional
de Meio Ambiente, conforme já comentado. A legislação mineira em vigor à época foi
recepcionada pela Política Nacional e sofreu alterações posteriores, para melhor adaptar e
apurar o procedimento de avaliação de impactos ambientais e as fases do licenciamento no
estado.
Atualmente, o COPAM é regido pela Lei Delegada nº 178, de 29 de janeiro de 2007
e regulamentado pelo Decreto n° 44.667 (MINAS GERAIS, 2007). Este regulamento prevê,
dentre outras questões, sobre a finalidade e competências do referido Conselho:
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Art. 3º O COPAM tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas, normas
regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter operacional, para
preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais, bem como
sobre a sua aplicação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, pelas entidades a ela vinculadas e pelos demais
órgãos locais.
(...)
Art. 4º Compete ao COPAM: (...)
VIII - analisar, orientar e licenciar ou autorizar, por intermédio de suas Unidades
Regionais Colegiadas - URCs, com apoio dos órgãos seccionais do COPAM, a
viabilidade, a implantação e a operação de atividade efetiva ou potencialmente
poluidora ou degradadora do meio ambiente, determinando igualmente a
relocalização, a suspensão ou o encerramento dessas atividades. (MINAS GERAIS,
2007)

O COPAM foi vinculado, inicialmente, à Fundação Centro Tecnológico de Minas
Gerais (CETEC) através da sua Superintendência de Engenharia Ambiental. No ano de 1998,
este órgão passou a ser subordinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), criada, por sua vez, em 1995. Até o ano de 2003, as
análises dos processos de licenciamento no estado eram concentradas na capital, Belo
Horizonte, e separada a competência pelos entes da administração pública indireta vinculados
à SEMAD. Após esse período, teve início o processo de regionalização das análises, com
vistas a conferir maior efetividade ao licenciamento ambiental.
A princípio, cada ente público seria responsável por uma pasta ambiental, sendo
assim subdivididos os trabalhos com a seguinte configuração: ao Instituto Estadual de
Florestas (IEF) cumpria a análise dos impactos do empreendimento sobre a vegetação, da
regularização de áreas de reserva legal, bem como da intervenção em áreas de preservação
permanente; à Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM)9 cabia avaliar principalmente
os impactos relativos aos efluentes líquidos e atmosféricos, resíduos sólidos, obras de
infraestrutura, indústria e mineração; ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas ( IGAM)10
recaía a responsabilidade pela denominada agenda azul, ou seja, a análise e concessão de
outorga para o uso dos recursos hídricos.

9

De acordo com o Decreto Estadual n° 45825, de 20 de dezembro de 2011, a FEAM tem por finalidade
executar a política de proteção, conservação e melhoria da qualidade ambiental, no que concerne à gestão do
ar, do solo e dos resíduos sólidos, bem como a prevenção e a correção da poluição ou da degradação ambiental
provocada pelas atividades industriais, minerárias e de infra- estrutura, promover e realizar ações, projetos e
programas de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias ambientais, e apoiar tecnicamente as
instituições do SISEMA, visando à preservação e à melhoria da qualidade ambiental do Estado.
10
Conforme preceitua o Decreto Estadual n° 46636, de 28 de outubro de 2014, o IGAM é responsável por
planejar e promover ações direcionadas à preservação da quantidade e da qualidade das águas de Minas Gerais.
O gerenciamento é feito por meio da outorga de direito de uso da água, do monitoramento da qualidade das
águas superficiais e subterrâneas do Estado, dos planos de recursos hídricos, bem como da consolidação de
Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) e Agências de Bacia.
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Mediante a publicação da Lei Delegada n° 180, em 20 de janeiro de 2011, foi
conferida nova roupagem à estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo
do Estado de Minas Gerais e definidas novas regras de competência entre as casas do
SISEMA. As principais alterações sobre a regularização ambiental consistiram na
competência da SEMAD, por meio de Subsecretaria especial, para o processamento e
acompanhamento das licenças ambientais estaduais. Apresenta-se abaixo o organograma do
SISEMA em vigor, para melhor compreensão da repartição de competências no órgão
ambiental mineiro:
Ilustração 1 - Organograma do SISEMA

Fonte: SEMAD, site oficial, disponível em http://www.meioambiente.mg.gov.br/instituicao/organograma.
Acesso em 15 mar. 2015.

Com a evolução normativa do processo de licenciamento, a licença passou a ser
exigida para a prática de atividades pertencentes a diversos setores econômicos, que detém
potencial significativo de impacto sobre o meio ambiente. Para comandar o licenciamento no
estado de Minas Gerais de forma criteriosa, tornou-se necessário estabelecer critérios técnicos
para a classificação destes empreendimentos. Diante disso, foi editada pelo COPAM a
Deliberação Normativa n° 74, de 09 de setembro de 2004, que determinou critérios para a
classificação de empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente, passíveis de
Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) ou de licenciamento ambiental no nível
estadual, com fundamento no porte e potencial poluidor.
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Expõe-se, a seguir, o que determina a Normativa:

Art. 1º - Os empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente sujeitas
ao licenciamento ambiental no nível estadual são aqueles enquadrados nas classes 3,
4, 5 e 6, conforme a lista constante no Anexo Único desta Deliberação Normativa,
cujo potencial poluidor/degradador geral é obtido após a conjugação dos potenciais
impactos nos meios físico, biótico e antrópico, ressalvado o disposto na Deliberação
Normativa CERH n.º 07, de 04 de novembro de 2002. (MINAS GERAIS, 2004)

Os empreendimentos são classificados da seguinte forma: Classe 1 - pequeno porte e
pequeno ou médio potencial poluidor; Classe 2 - médio porte e pequeno potencial poluidor;
Classe 3 - pequeno porte e grande potencial poluidor ou médio porte e médio potencial
poluidor; Classe 4 - grande porte e pequeno potencial poluidor; Classe 5 - grande porte e
médio potencial poluidor ou médio porte e grande potencial poluidor; Classe 6 - grande porte
e grande potencial poluidor, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 2 - Determinação da classe do empreendimento a partir do potencial da
atividade e do porte.

Porte do
Empreendimento

P
M
G

Potencial Poluidor/degradador geral da atividade
P
M
G
1
1
3
2
3
5
4
5
6

Fonte: DN COPAM n° 74/2004.

Apenas para os empreendimentos classificados entre 3 a 6 faz-se necessária a licença
ambiental. Para as classes 1 e 2, o empreendedor deverá requerer ao órgão competente a AAF.
Conforme se verifica do Anexo único da citada Deliberação Normativa, em observância aos
critérios de classificação das fontes de poluição, o potencial poluidor/degradador da atividade
é mensurado considerando suas características intrínsecas, segundo estabelecido nas listagens
A; B; C; D; E; F e G. Para tanto, são igualmente consideradas as variáveis ambientais: ar,
água e solo.
As atividades agrossilvipastoris evidenciadas na presente pesquisa são enumeradas
na DN COPAM n° 74/2004 pela Listagem G. No tocante a essas atividades, considerando a
necessidade de promover mudanças na gestão ambiental, contribuindo para o desenho de
estratégias de desenvolvimento rural sustentável, foi publicada a Deliberação Normativa
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COPAM n° 130, de 14 de janeiro de 2009, que alterou alguns dispositivos da comentada
Deliberação de 2004.
Essas atividades possuem especial destaque na economia do estado de Minas Gerais
e, diante da necessidade de exploração de espaços territoriais rurais, demandam controle
quanto à sua regularização ambiental, bem como o correto planejamento territorial para que
possa ocorrer, concomitantemente, o aproveitamento econômico e o respeito aos recursos
naturais das propriedades.
Oportuna se verifica a afirmação de Celso Antônio Fiorillo sobre as práticas da
agricultura no plano jurídico ambiental:

A agricultura, ao usar os bens ambientais já referidos em proveito do lucro, deverá
envolver aludidos recursos ambientais através de uma perspectiva sustentável, ou
seja, a atividade deverá explorar o ambiente e maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos mantendo a
biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa,
economicamente viável e levando em consideração necessidades vinculadas às
presentes e futuras gerações. (FIORILLO, 2014, p. 959)

Ao órgão público caberá, em todas suas manifestações federativas, estimular o
empreendedor a buscar tecnologias e práticas que venham a mitigar os impactos de atividades
danosas ao meio ambiente, principalmente aquelas que detém expressividade na economia,
por exemplo, as atividades agrossilvipastoris no estado de Minas Gerais.
A aplicação de práticas sustentáveis e novas tecnologias, aliada a um monitoramento
territorial efetivo, poderá fortificar, não apenas no estado, a possibilidade do desenvolvimento
de uma economia sustentável, visto que a proteção da biodiversidade, da conservação da água
e da produtividade do solo refletem apenas algumas das muitas vantagens desta prática.
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5 O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)

A edificação de políticas ambientais, bem como a detecção de problemas que
venham a subsidiar novas diretrizes para essas políticas, possui uma base fundamental: a
informação. Com a finalidade de potencializar a gestão ambiental, a Lei n° 12.651 (BRASIL,
2012) criou o CAR, uma nova ferramenta para conferir melhor utilidade e efetivação ao
princípio constitucional da informação.
Por intermédio do conhecimento ambiental territorial no Brasil, será possível avaliar
os avanços das atividades econômicas e sua pressão sobre a vegetação nativa em diversas
regiões do país. O monitoramento territorial e zoneamento ambiental, conforme será visto
adiante, são ferramentas adicionais de suma importância, uma vez que poderão ser propostas
estratégias para frear os efeitos da devastação dos recursos naturais, dentre eles, a ausência de
disponibilidade de água em face das influências antrópicas sobre o ciclo hidrológico, o
desmatamento e as consequentes alterações climáticas.
Conforme já apresentado na presente pesquisa, a supressão desenfreada da vegetação
nativa ocasionada, principalmente, pela agricultura, demandou nova leitura do meio ambiente
no país com a edição do Código Florestal de 1965. Segundo a Organização não
Governamental WWF-Brasil, em cartilha elaborada na transição das normas florestais que
culminaram na edição da nova lei em 2012, tem-se que:

O novo Código Florestal determinou que 50% da vegetação de cada propriedade na
Amazônia deveriam ser preservadas. Nas demais regiões do país, o exigido era 20%.
Os proprietários que eventualmente já tivessem derrubado além dessa porcentagem
teriam de se responsabilizar pela recomposição da área. A nova lei também definiu
as áreas de preservação permanente (APPs) que deveriam ser obrigatoriamente
mantidas, no campo ou nas cidades.
Trinta anos depois, o Brasil registrou o maior índice de desmatamento na Amazônia.
Preocupado com a devastação galopante, o então presidente Fernando Henrique
Cardoso editou, em 1996, a Medida Provisória (MP) 1.511, ampliando as restrições
de desmatamento da floresta amazônica. A MP aumentou a reserva legal nas áreas
de floresta para 80%, mas no Cerrado dentro da Amazônia Legal, reduziu de 50%
para 35%. (BRASIL, 2012)

Os empresários e produtores do agronegócio optaram por pressionar o Governo
Federal a editar uma norma mais favorável à economia rural, em detrimento de estabelecer
medidas e investir no cumprimento das regras ambientais até então em vigor, decaindo à
míngua o objetivo da preservação aos recursos naturais com medidas sustentáveis imediatas.
Com a publicação do Novo Código Florestal em 2012, dentre as alterações trazidas
pela letra da lei, o CAR foi uma celebrada novidade. Ao contrário do catalogamento das
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demais informações ambientais já existentes, o citado cadastro é composto de informações
espaciais e do geoprocessamento de dados da propriedade rural. Além do endereço e de dados
básicos sobre a área total, o CAR abarcará um croqui da propriedade, com resolução de
qualidade, a fim de disponibilizar informações ambientais territoriais mais completas.
Poderá ser compreendido, sobretudo ao longo deste capítulo, que o CAR nasceu
como uma potencial ferramenta para acompanhar a conservação da propriedade rural e as
metas de redução do desmatamento em determinadas regiões do País, com vistas, também, a
conferir a restauração ecológica de ecossistemas e o combate das mudanças climáticas.

5.1 O instituto jurídico da Reserva Legal e suas particularidades

A Reserva Legal (RL) espelha um dos institutos jurídicos de maior destaque para a
política de preservação e conservação florestal no Brasil. Trata-se de limitação administrativa
na qual se exige do proprietário rural a manutenção de parcela da propriedade, que deverá
conter a cobertura de vegetação nativa daquele território.
Segundo a Lei n° 12.651, trata-se do conceito da RL:
Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do art. 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; (BRASIL,
2012)

A limitação administrativa detém as características da finalidade pública,
generalidade e gratuidade, sendo que esta última guarda polêmica de destaque, uma vez que
os proprietários rurais questionam a obrigatoriedade de manter-se uma parcela considerável
de seu território a favor da preservação ambiental, sem qualquer retorno financeiro, sendo que
tal limitação vem a reduzir o potencial produtivo e de exploração econômica de sua
propriedade.
Ainda conforme a citada lei, a delimitação da RL é definida da seguinte forma:
Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a
título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de
Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à
área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:
I - localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;
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II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). (BRASIL, 2012)

Aqueles possuidores ou proprietários rurais que respeitaram os percentuais legais
exigidos para a constituição de RL à época da supressão da vegetação, ficaram desobrigados a
observar as exigências para adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Nesse
caso, não se tornou necessário tomar medidas para regenerar, compensar ou sequer recompor
a vegetação existente na área rural em referência.
Observa-se ainda, que, de acordo com a Lei de 2012, a RL tem a função de garantir o
uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, ou seja, a parcela do
território rural protegido não é intocada, podendo ser explorada mediante a aplicação de
técnicas ligadas à sustentabilidade dos recursos naturais ali existentes. Por outro lado, tem-se
que as obrigações afetas à proteção ambiental do imóvel rural recaem diretamente sobre o
bem, devendo o possuidor zelar por sua recomposição e conservação.
Para Romeu Thomé, a RL é uma importante modalidade de espaços ambientalmente
protegidos:

A área de Reserva legal, assim como a APP, pode ser caracterizada como limitação
ao direito de propriedade, calcada na função socioambiental prevista
constitucionalmente. Toda propriedade rural deverá preservar um determinado
percentual de vegetação, necessário à conservação da biodiversidade e à proteção da
fauna e flora nativas. (THOMÉ, 2014, p. 307)

Alguns empreendimentos não estão sujeitos à imposição da RL, são eles:
abastecimento público de água, tratamento de esgoto, concessão/permissão/autorização de
energia hidráulica para geração de energia elétrica, bem como para a implantação e ampliação
de rodovias e ferrovias. Em termos de flexibilização do percentual da RL, caberá grande
atenção à análise da legislação federal e as concepções acerca da área de uso consolidado e o
regime de proteção da RL.
Para a definição da localização da RL, alguns estudos devem ser elaborados,
fundamentados em critérios técnicos para que se promova em efetivo o abrigo para a fauna, a
proteção da flora nativa e a reabilitação dos processos ecológicos, todos estes objetivos
singulares da constituição da reserva em pauta.
Sobre o tema, versa o Novo Código Florestal:

Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em
consideração os seguintes estudos e critérios:
I - o plano de bacia hidrográfica;
II - o Zoneamento Ecológico-Econômico
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III - a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de
Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área
legalmente protegida;
IV - as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e
V - as áreas de maior fragilidade ambiental. (BRASIL, 2012)

Feitos os levantamentos técnicos necessários acerca da localização da RL no imóvel
rural, a mesma deverá ser autorizada pelo órgão ambiental. Conforme se verifica dos critérios
legais, a demarcação da Reserva Legal deverá privilegiar parcelas contíguas às áreas
protegidas ambientalmente, permitindo a conectividade de fragmentos de vegetação nativa e a
formação de corredores para facilitar o deslocamento e perpetuação da fauna silvestre.
Por sua vez, a exploração da área de RL deverá observar o manejo sustentável, por
meio da aplicação de técnicas específicas que permitam a coexistência do valor ambiental dos
recursos naturais e seu aproveitamento econômico. A legislação prevê duas categorias de
manejo sustentável, sendo a primeira sem propósito comercial, para consumo na propriedade,
e a segunda, ao contrário, com propósito comercial.
A obrigação da averbação da área de RL, no cartório de registro competente, à
margem da matrícula do imóvel, foi inserida na Lei Federal n° 4.775 (BRASIL, 1965) por
meio de uma Medida Provisória editada no ano de 2001. Dessa forma, potencializou-se a
inexistência de argumentos sobre eventual desconhecimento da necessidade de recuperação
daquela parcela da propriedade.
Acerca do tema, versa melhor doutrina:

A Averbação da Reserva Legal na matrícula do imóvel tinha por finalidade dar
publicidade bem como restrição para que futuros adquirentes soubessem onde a
mesma está localizada, seus limites e confrontações. A lei determina que, uma vez
demarcada, fica vedada a alteração de sua destinação, inclusive nos casos de
transmissão, a qualquer título, nos casos de desmembramento ou de retificação de
área o que está em conformidade com o novo ordenamento. No entanto, a
Averbação da Reserva Legal Florestal é pré-requisito para o ingresso de qualquer
título inter vivos ou causa mortis no Registro Imobiliário. (RIBEIRO;
SCHWENCK; COSTA; SANTOS, 2014)

Alguns debates foram travados acerca do custo para a citada averbação, decorrente
de obrigação legal. A gratuidade, antes da edição da nova lei Florestal em 2012, era acessível
apenas para a pequena propriedade ou posse rural familiar. Em observância ao artigo 18 da
Lei 12.651, verifica-se que esta gratuidade se estendeu a todos os interessados em formalizar
a averbação. Senão, percebe-se:
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Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.
§ 4° O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de
Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o
registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá
direito à gratuidade deste ato. (BRASIL, 2012)

Com o advento do novo estatuto florestal em 2012, a RL deverá ser registrada no
órgão ambiental competente, por meio de registro no CAR, cujo detalhamento será
apresentado no decorrer da presente pesquisa, mas que já pode ter, no texto abaixo, o
posicionamento majoritário da jurisprudência acerca da averbação da RL:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA
FLORESTAL. DEVER DE OBEDIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
OU POSSUIDOR DO IMÓVEL RURAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE
QUE HOUVE CONSTITUIÇÃO DE RESERVA FLORESTAL E DE QUE NÃO
OCORREU DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem decidiu o ponto relativo à
constituição da Reserva Legal de forma cabal e hialina. Portanto, não se configura
ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Sodalício a quo
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. O entendimento da Corte originária (fls. 536-540/STJ) está em conformidade com
a orientação do STJ, de que a delimitação e a averbação da Reserva Legal
configuram dever do proprietário ou adquirente do imóvel rural,
independentemente da existência de florestas ou outras formas de vegetação
nativa na gleba. Outrossim, constitui obrigação do proprietário ou adquirente
tomar as providências necessárias à restauração ou à recuperação das formas
de vegetação nativa para se adequar aos limites percentuais previstos nos
incisos do art. 16 do Código Florestal. (EREsp218.781/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, DJe23/2/2012; no mesmo sentido, RMS 21.830/MG,
Rel. Min. Castro Meira,DJ 1º/12/2008; RMS 22.391/MG, Rel. Min. Denise Arruda,
DJe3/12/2008; REsp 973.225/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 3/9/2009, REsp
821.083/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/4/2008; REsp1.087.370/PR, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJe27/11/2009; EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2010 ). 3. Em matéria
ambiental, a adoção do princípio tempus regit actum impõe obediência à lei em
vigor quando da ocorrência do fato ilícito. (AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/3/2014; REsp 1.090.968/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/8/2010; REsp 625.024/RO, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/5/2011). 4. Agravo Regimental
não provido.
(BRASIL, 2015, grifo nosso)

Conforme se verifica das particularidades da RL, pode-se concluir que a propriedade
rural que não a detenha é desprovida de existência jurídica. Este instituto jurídico está
intimamente ligado à natureza da propriedade rural, sendo elemento essencial às suas
características constitucional e legal. Não resta dúvida que o arcaico discurso sobre limitações
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ao direito de propriedade deixa lugar ao contexto moderno de delimitação da propriedade,
com seu formato e identidade definidos por lei.
A RL ultrapassa o formato de exigência legal e reflete a real preocupação do
legislador com a conservação e preservação dos recursos naturais, especialmente no ambiente
rural. Sua concepção transcende o sistema capitalista desenvolvimentista para cristalizar a
importância do amadurecimento de, assim como afirmado por Leonardo Boff11, uma
economia do suficiente.

5.2 Conceito e Natureza Jurídica do CAR

Os avanços tecnológicos das metodologias aplicadas ao sensoriamento remoto,
vinculadas à identificação dos desmatamentos na região da Amazônia Legal no Brasil,
fomentaram a criação de uma ferramenta de cadastro, para que fossem mapeadas as
propriedades rurais, com o fim de se identificar os avanços nas supressões ilegais de
vegetação nativa no país.
Em 1997, as iniciativas de potencializar e modernizar o processo de regularização
ambiental dos imóveis rurais já eram claras e presentes, principalmente com as alterações no
Código Florestal até então vigente. O Sistema de Licenciamento em Propriedades Rurais
(SLAPR), emoldurado a partir de 1999 pela Fundação Estadual de Meio Ambiente do Estado
de Mato Grosso, encabeçou os debates sobre a identificação dos desmatamentos em território
rural.
O SLAPR figurou nobre estratégia de monitoramento do avanço dos desmatamentos
naquele estado e coibição de novas supressões por meio de medidas de fiscalização edificadas
nos instrumentos de monitoramento até então desenvolvidos. Pode-se afirmar que esta foi a
primeira proposta efetiva, no Brasil, de criação de um sistema associado de cadastramento e
georreferenciamento do imóvel rural.
Por meio do amadurecimento e dos estudos trazidos pelo SLAPR, foram fomentados
os debates sobre o monitoramento e controle do desmatamento nas regiões do bioma Mata
Atlântica no Brasil. No livro da Mata Atlântica, editado em 2002, obra financiada pelo
Programa Nacional de Florestas e editado pela Associação de Preservação do Meio Ambiente
e da Vida (APREMAVI) -, um capítulo completo foi dedicado à regularização ambiental dos
imóveis rurais.
11

Teólogo brasileiro, escritor e professor universitário, expoente da Teologia da Libertação no Brasil. Foi
membro da Ordem dos Frades Menores (franciscanos). Atualmente dedica-se sobretudo às questões ambientais.
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Nas discussões da reforma do Código Florestal, já em meados de 2007, viam-se
presentes novamente os debates sobre o controle de desmatamento em todo o País, com
enfoque na região da Amazônia. A necessidade de mapeamento e da correta identificação das
APPs e da RL começaram a emoldurar o que seria publicado como o (CAR).
A utilização dessa terminologia adveio da publicação do Decreto Federal nº 6.321
(BRASIL, 2007), que dispõe sobre ações relativas à prevenção, monitoramento e controle de
desmatamento no Bioma Amazônia, bem como altera sanções aplicáveis às condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente. Por meio desse regulamento ficou estabelecida a edição
de uma lista de municípios nos quais o trabalho de controle do desmatamento da Amazônia
Legal seria prioritário.
Sob a logística do citado decreto, o estado do Mato Grosso continuou a avançar no
tema:

Paralelamente, alguns estados da Amazônia Legal também passaram a estabelecer e
aprimorar sistemas de cadastramento. Em 2008 foi lançado o Programa Matogrossense de Legalização Ambiental Rural (“MT Legal”, Lei Complementar
Estadual nº 343/2008), levando à introdução da distinção entre uma etapa do CAR,
que compreende a adesão ao sistema e a declaração da situação ambiental do
imóvel, e uma etapa posterior de obtenção da Licença Ambiental Única (LAU) no
âmbito do Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental
(SIMLAM), que sucedeu o antigo SLAPR (FILHO, 2014).

O desenvolvimento de medidas sobre a adequação e criação de instrumentos
operacionais também se fez presente no estado do Pará. A partir de 2009, esta unidade da
federação promoveu um cadastramento inicial dos imóveis rurais, mas sem o detalhamento de
APPs e das RLs. Com a ênfase dada ao controle do desmatamento, tendo em vista os temas
discutidos para a reforma do Código Florestal de 1965, outros estados passaram a ater-se à
questão do geoprocessamento de dados da propriedade rural, tais como Rondônia, Acre,
Tocantins e Amazonas.
Ainda segundo o MMA, sobre a evolução das tratativas para a criação do CAR:
Em 2009 foi criado o Programa Mais Ambiente (Decreto Nº 7.029/2009), como
primeira tentativa de implementar o CAR em nível federal. Apesar da não
obrigatoriedade de participação dos Estados, visava, simultaneamente, providenciar
um apoio diferenciado à adequação ambiental para a agricultura familiar e iniciar a
estruturação de uma política nacional de regularização ambiental com padrões
mínimos comuns, que permitissem a futura integração e articulação entre as
diferentes iniciativas (MMA, 2014).

O CAR foi criado, sob a égide do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio
Ambiente (SINIMA), tendo como fator essencial a educação ambiental. O citado cadastro
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apresenta-se, ainda, como importante ferramenta para a atuação do poder de polícia
ambiental. O CAR é manifestação inequívoca dos objetivos da PNMA, anteriormente tratados
neste trabalho, em destaque: a divulgação de dados e informações ambientais; as atividades e
os instrumentos de defesa ambiental; a garantia da prestação da informação e o controle de
atividades potencialmente poluidoras.
Para dar-se a conjectura de um sólido sistema de informações ambientais, viu-se
necessário catalogar as propriedades, especialmente no âmbito rural. Sobre isso, segue o que
determina o novo Código Florestal:

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, 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. (BRASIL, 2012)

Não obstante, o desenvolvimento florestal e as políticas aplicáveis em torno de sua
proteção necessitavam de um instrumento mais efetivo para promover-se a gestão territorial
rural. No Brasil tal ferramenta é de suma importância, uma vez que sua realidade agrícola e
florestal merece destaque na economia e, em questões de territorialidade, o país detém quase
90% de suas propriedades classificadas como pequenas, de economia familiar. Note-se o
posicionamento da doutrina:

As alterações ocorridas na mais importante Lei Florestal Brasileira como a criação
de instrumentos importantes e inovadores como o Cadastro Ambiental Rural (CAR),
o Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), o Plano de Regularização
Ambiental (PRA), o Mercado de Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) e ainda, o
aprimoramento e flexibilização de exigências anteriores quanto as áreas de Reserva
Legal (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APPs), buscam atender, sobretudo,
as peculiaridades das pequenas propriedades rurais e dos Ecossistemas onde estão
inseridas as 5,4 milhões de propriedades brasileiras. Logo, essas mudanças tiveram
em vista alcançar um maior controle e monitoramento do território, mas também
tornar o Código mais compreensível, exequível e que fizesse mais sentido para a
sociedade a que se destina. (NUNES, 2014, p. 309-319)

Para Romeu Thomé, o CAR merece destaque dentre as novidades trazidas pela nova
lei florestal:

O Novo Código Florestal exara norma cogente, clarividente, no sentido de impor ao
direito de propriedade uma restrição, a qual deve ser inscrita num registro público
eletrônico de âmbito nacional. Cumpre-nos destacar que um dos principais objetivos
da inscrição no CAR é conferir publicidade, perante terceiros ou eventuais
adquirentes do imóvel rural, do ônus de preservação incidente sobre a gleba de terra
definida como reserva legal, definindo seus limites e confrontações, uma vez que
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pode ser demarcada em qualquer área da propriedade. O intuito é proporcionar
segurança jurídica, ordem e estabilidade às relações interpessoais. (THOMÉ, 2014,
p. 311)

Com o objetivo de regulamentar o CAR, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural
(SICAR) e estabelecer normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental
(PRA), de que trata o novo Código Florestal, foi publicado o Decreto n° 7.830 (BRASIL,
2012) que descreve, dentre outras questões, a finalidade do CAR 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.
O CAR constitui-se um cadastro de abrangência nacional, no entanto, a legislação
afirma que ele deverá ser realizado, preferencialmente, no âmbito estadual e municipal. A
inscrição é obrigatória a todos os proprietários rurais e deverá ser promovida no prazo de um
ano, prorrogável por igual período.
Em 05 de maio de 2015 ocorreu a prorrogação, com prazo de mais um ano, a expirar
em 04 de maio de 2016, mediante a publicação da Portaria MMA n° 100 (BRASIL, 2015).
Comente-se, porém, que o CAR não confere garantias e sequer título de propriedade ao
possuidor do imóvel, permanecendo válidas as regras já em vigor sobre o tema.
No que tange à catalogação de informações territoriais ambientais, o posicionamento
de Paulo Affonso Leme Machado resta claro:

O Direito Ambiental é um Direito sistematizador, que faz a articulação da
legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos que integram
o ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas ambientais e sua abordagem
antagônica. Não se trata mais de construir um Direito das águas, um Direito da
atmosfera, um Direito do solo, um Direito florestal, um Direito da fauna ou um
Direito da biodiversidade. O Direito Ambiental não ignora o que cada matéria tem
de específico, mas busca interligar estes temas com a argamassa da identidade dos
instrumentos jurídicos de prevenção e de reparação, de informação, de
monitoramento e de participação. (MACHADO, 2013, p. 62-63)

O registro no CAR passou a ter validade, bem como teve iniciada a contagem de
tempo necessária para promover seu registro, a partir da publicação da Instrução Normativa
n° 02 (BRASIL, 2014) do MMA, que dispõe sobre os procedimentos para a integração,
execução e compatibilização do SICAR e define os procedimentos gerais do CAR.
Não resta dúvida que o CAR tem como fundamento precípuo o georreferenciamento
do imóvel rural, que pode ser definido por intermédio da utilização de coordenadas
geográficas obtidas a partir de imagens de satélite de alta resolução espacial e/ou captadas via
GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) para que seja
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promovida a delimitação do imóvel e ocupação do solo, denominando-o como APP, Área de
Uso Restrito, remanescente de vegetação nativa, RL, ou até mesmo como área consolidada e
antropizada (área de plantio e de pastagens).
Há diferenciações importantes entre o CAR e o cadastramento fundiário, ligado às
normas do INCRA e demais instituições fundiárias estaduais. Enquanto o CAR tem a
proposta de detalhar as áreas de interesse ambiental do imóvel, por meio de imagens de
satélite com detalhamento técnico para a visualização de estradas, corpos d’água e vegetação
local, o cadastro fundiário tem o foco na titulação do imóvel, apresentando apenas o seu
polígono com limitações espaciais simples. Com o fim de destacar as diferentes concepções
de cadastro, importa ressaltar o entendimento do INCRA sobre a definição de imóvel rural:

O imóvel rural é considerado o imóvel de área contínua, que seja ou possa ser
destinado à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, independente de sua localização na zona urbana ou rural do
município (IBGE, 2015).

Sobre a diferença entre esses tipos de cadastro, publicou-se trabalho durante a
capacitação federal para o CAR:

Em outras palavras, o cadastramento fundiário se interessa em identificar de modo
seguro o proprietário, juntamente com a localização do imóvel, certificando sua
titularidade. Enquanto que, ao CAR, interessa principalmente conhecer não só a área
do imóvel, como também todo o conteúdo desse imóvel, relativo às APP, RL, AUR
e remanescentes de vegetação nativa. Cabe ressaltar ainda que o cadastro ambiental
não constitui direito de posse, propriedade ou algo equivalente, ainda que
indiretamente possa se constituir numa fonte de informação para identificar os
ocupantes dos imóveis.
Vale ressaltar que o CAR é uma etapa inicial da regularização ambiental do imóvel
rural, o que confere segurança jurídica ao detentor do imóvel rural. Contudo, após
esse cadastro, todos os dados informados serão conferidos pelo órgão ambiental
competente e, havendo comprovação de passivos ambientais, o proprietário poderá
aderir ao PRA. (MMA, 2015)

O extrato de dados apresentados pelo SFB, na via de relatório, acerca das
propriedades rurais cadastradas no CAR, considera apenas os dados incluídos na base do
SICAR, sem computar os dados de assentamentos do INCRA em fase de envio, excluindo
também os dados dos estados do Pará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rondônia (ainda
em fase de migração no sistema).

83

Segundo Manual Operativo elaborado pela organização The Nature Conservancy TNC12, os cadastros possuem as seguintes diferenças:
O CAR se diferencia do cadastramento fundiário (regido pelas normas do INCRA,
do ITERPA e do Intermat), pelo fato deste último ter por finalidade a titulação do
imóvel, e, por isso, o georreferenciamento se dá apenas nos limites do imóvel (no
polígono que delimita o imóvel); já o CAR tem por fim identificar, basicamente, as
áreas de Reserva Legal e APPs além das áreas já consolidadas de uso do produtor.
Em outras palavras, genericamente, ao cadastramento fundiário interessa os limites
da propriedade, enquanto que, ao cadastramento ambiental, interessa o interior dessa
propriedade, as APPs e a Reserva Legal. Além do mais, a coleta de dados
georreferenciados para o cadastro fundiário é muito mais sofisticada, feita com GPS
de precisão geodésica e, portanto, demanda mais tempo e recursos. No CAR, essa
coleta pode ser feita de modo mais simples, que teoricamente pode não ser capaz de
atender aos critérios estabelecidos pelo cadastro fundiário. Outro ponto importante é
que os dados do cadastro fundiário podem ser usados para o CAR. Cabe ressaltar
ainda que o cadastro ambiental não constitui direito de posse ou algo equivalente,
ainda que indiretamente possa se constituir numa fonte de informação para
identificar os ocupantes dos imóveis. (TNC, 2010, p. 19)

Considerando que o CAR ainda se encontra em fase de conclusão cadastral para, em
seguida, prosseguir com o módulo de análise, os efeitos, influências e interfaces com o
Sistema Nacional de cadastro Rural (SNCR) ainda são desconhecidos. Audacioso seria fazer
qualquer previsão, no entanto, considerando que o cadastro fundiário se concentra na
determinação via polígono dos limites das propriedades rurais, o CAR poderia utilizar esses
dados com aqueles que serão declarados pelo proprietário. Desta forma, imprecisões quanto à
dimensão de propriedades rurais poderão ser dirimidas.
As informações lançadas no CAR são declaradas pelo próprio proprietário do imóvel
rural, sendo que a veracidade e legitimidade dos dados são de sua responsabilidade, bem
como a atualização periódica do cadastro. Ao órgão ambiental, caberá vistoriar o imóvel e
auditar as informações prestadas pelo particular, no intuito de manter a integralidade da
ferramenta.
O legislador, portanto, com a criação do CAR, buscou almejar o acompanhamento e
cumprimento efetivo do regime de proteção das áreas ambientalmente relevantes, em
observância às demais normas constantes do Código Florestal de 2012. O citado
monitoramento poderá, oportunamente, estabelecer medidas de planejamento, fiscalização e
controle das propriedades rurais no Brasil.

12

A The Nature Conservancy (TNC) é a maior organização de conservação ambiental no planeta. Atuando em
mais de 30 países, a organização adota diferentes estratégias com um objetivo comum: conservar plantas,
animais e ecossistemas, para o bem da natureza e do próprio ser humano. No Brasil desde 1988, a TNC trabalha
diretamente com governos, empresas e inúmeros parceiros locais para promover a conservação ambiental em
larga escala. A TNC detém objetivo precípuo: proteger a natureza e preservar a vida
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5.3 O Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR)

Promovida a definição e realizados os esclarecimentos sobre o CAR, descreve-se,
neste ponto, o conceito e as especificidades acerca das informações referentes ao SICAR, que
consiste em módulo, ou plataforma, disponível na internet, que delimita a inscrição do CAR.
Por intermédio dessa ferramenta permite-se, além do cadastro, a consulta e o
acompanhamento da situação de regularização ambiental dos imóveis rurais. No entanto,
Inobstante a proposta de módulo federal, cada estado poderá desenvolver sua plataforma
própria, com suas particularidades e especificidades segundo orientações do órgão ambiental
competente.
O SICAR pode ser caracterizado, conforme preceitua o Decreto n° 7.830 (BRASIL,
2012), como um sistema eletrônico de âmbito nacional destinado ao gerenciamento de
informações ambientais dos imóveis rurais. Ainda de acordo com o citado regulamento, o
SICAR possui os seguintes objetivos:
Art. 3° Fica criado o Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, com os
seguintes objetivos:
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. (BRASIL, 2012)

As gestões do CAR e do SICAR contam com o suporte e apoio do MMA, mediante
atuação supletiva junto aos estados. As bases de informação constantes do comentado
cadastro são de interesse de diversas áreas do governo e não apenas da esfera ambiental, com
destaque para os ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Integração Nacional,
Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Agrário, Defesa, Planejamento, Orçamento e Gestão,
entre outros, que podem utilizar os dados cadastrais para o desenvolvimento de trabalhos,
vinculados às suas respectivas atividades regulamentares.
Embora tenha sido estabelecida a obrigatoriedade do cadastro mediante a publicação
da Lei n° 12.651 (BRASIL, 2012), lei esta regulamentada pelo Decreto n° 7.830 (BRASIL,
2012), a contagem do prazo legal para a efetivação do cadastro é contada a partir de 06 de
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maio de 2014, em decorrência da publicação da instrução Normativa n° 02/MMA (BRASIL,
2014) que dispõe sobre os procedimentos para a integração, execução e compatibilização do
SICAR e define os procedimentos gerais do CAR.
Assim versa a comentada Instrução Normativa:

Art. 41 A inscrição no CAR será realizada por meio do SICAR, que emitirá recibo
de inscrição no CAR, garantindo o cumprimento do disposto no §2° do art. 14 e o
§3° do art. 29 da Lei n° 12.651, de 2012, sendo o instrumento suficiente para atender
o disposto no art. 78-A da referida lei. (BRASIL, 2014)

Os módulos que compõem o SICAR são coordenados e desenvolvidos pelo MMA,
com a participação do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e do IBAMA. Por outro lado, os
estados poderão desenvolver sistemas próprios que, em comunicação com a plataforma
federal, promoverão a manutenção de dados base para a identificação e classificação do
imóvel rural.
De acordo com o SFB13, responsável pela administração do SICAR:

As informações contidas no Sicar serão usadas para a formulação de políticas
públicas. Com as informações do Sicar é possível, por exemplo, calcular o passivo
florestal de uma área com déficit hídrico e assim formular um projeto de
reflorestamento para aquela bacia hidrográfica. Outra possibilidade é o planejamento
da paisagem. Pelo Sicar podemos estimular a conectividade entre áreas de reservas
legais para a formação de corredores ecológicos. Informações pessoais e sobre
situação patrimonial dos cadastrados, são sigilosas e estarão preservadas de acordo
com a legislação pertinente. (SFB, 2015)

A efetivação do cadastro no SICAR possui duas etapas principais, que são: o
preenchimento das informações no módulo de cadastro e o envio da declaração para o módulo
receptor - sistema similar ao da declaração do imposto de renda disponibilizado pela Receita
Federal. Baixado o programa referente ao módulo de cadastro, as informações são
preenchidas off-line, com o objetivo de atender aos usuários que porventura não possuam ou
detenha acesso restrito à internet.
O cadastro é realizado em observação a seis fases distintas: Cadastrante identificação da pessoa apta a realizar o cadastro, que não necessariamente será o
proprietário/possuidor do imóvel rural; Imóvel - dados de identificação do imóvel rural;
Domínio - identificação dos detentores do imóvel rural, podendo ser pessoa física ou jurídica;

13

O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) tem a missão de promover o uso econômico e sustentável das florestas. O
órgão foi instituído pela Lei nº 11.284/2006, e aprovado na estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente
pelo Decreto nº 6.063/2007.
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Documentação - dados que comprovem a titularidade do imóvel rural; Georreferenciamento identificação da localização georreferenciada da área do imóvel e das demais áreas ambientais
relevantes ao CAR, como remanescentes de vegetação nativa, áreas consolidadas, áreas de
servidão administrativas, APP, RL e outras; e Informações - dados complementares relativos
à situação do imóvel rural.
Concluídas as etapas do módulo de cadastro, emite-se um protocolo que contém um
resumo das informações do imóvel rural. Trata-se de um documento preliminar que apenas
confirma o cumprimento da primeira fase e não substitui o recibo final de inscrição no CAR.
O recibo em sua versão final será consolidado somente após o envio da declaração completa
do imóvel ao receptor nacional.
Em referência à segunda etapa, que consiste em envio da declaração para o módulo
receptor, afirma-se:

Após a finalização do cadastro e a emissão do protocolo de preenchimento, inicia-se
a segunda etapa da inscrição, que consiste no envio da declaração ao receptor
nacional (SICAR), pelo site www.car.gov.br, para que seja emitido o recibo de
inscrição no CAR.
Mediante o ato de inscrição no CAR e emissão do Recibo de Inscrição pelo SICAR,
fica garantido o cumprimento do disposto do §3º do art. 29 da Lei no 12.651/2012
(obrigatoriedade da inscrição) e se constitui em instrumento suficiente para atender o
disposto no art. 78-A, da referida lei (crédito rural). É importante ressaltar que,
mesmo após o envio do CAR para o módulo receptor, o proprietário, possuidor ou
cadastrante poderá retificá-lo, até que os órgãos competentes iniciem a análise da
respectiva declaração. (FILHO et al, 2014, p. 8)

O CAR apresenta-se como etapa inicial para a regularização ambiental da
propriedade rural, sendo sucedido pelo Plano de Regularização Ambiental (PRA), assim que
os dados são analisados pelo órgão ambiental competente e é verificada também a existência
de passivos ambientais. De acordo com o MMA, o proprietário rural que realizar o cadastro
terá benefícios que decorrem dos PRAs:

Além de possibilitar o planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação do
imóvel rural, a inscrição no CAR, acompanhada de compromisso de regularização
ambiental quando for o caso, é pré-requisito para acesso à emissão das Cotas de
Reserva Ambiental e aos benefícios previstos nos Programas de Regularização
Ambiental – PRA e de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio
Ambiente, ambos definidos pela Lei 12.651/12. Dentre os benefícios desses
programas pode-se citar:
• Possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal vegetação natural
suprimida ou alterada até 22/07/2008 no imóvel rural, sem autuação por infração
administrativa ou crime ambiental;
• Suspensão de sanções em função de infrações administrativas por supressão
irregular de vegetação em áreas de APP, Reserva Legal e de uso restrito, cometidas
até 22/07/2008.
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• Obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros
menores, bem como limites e prazos maiores que o praticado no mercado;
• Contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no
mercado;
•Dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, gerando
créditos tributários;
•Linhas de financiamento atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação
nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo florestal
e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação
de áreas degradadas; e
•Isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como: fio de
arame, postes de madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração do solo,
dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das Áreas
de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. (MMA, 2015)

Publicado, em abril de 2014, o Relatório de monitoramento do CAR faz parte do
projeto Iniciativa de Observação, Verificação e Aprendizagem do Cadastro Ambiental Rural e
da regularização ambiental (Inovacar), executado desde 2013 pela Conservação Internacional
(CI-Brasil), com o apoio da Climate Land Use Alliance (CLUA). Neste relatório, verifica-se a
progressão e evolução do CAR em diversos estados da Amazônia:

Tabela 3 - Estimativa de imóveis rurais e número de registro de CAR nos estados da
Amazônia

Fonte: 1° Relatório de Monitoramento - INOVACAR

No caso do estado de Santa Catarina, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Sustentável (SDS) também divulgou o relatório de acompanhamento do CAR. O
levantamento indica que o estado já apresenta mais de vinte e um mil imóveis ou posses rurais
inscritos no SICAR. Em alguns municípios, mais de metade das propriedades rurais já foram
cadastradas, com destaque para o Extremo Oeste, Oeste e Sul.
Em março de 2015, segundo dados da SFB, cerca de 616 mil cadastros foram
efetuados, atingindo um total de 140 milhões de hectares em todo o Brasil. O monitoramento
da SFB indica que a região Norte lidera os cadastros com 206 mil imóveis rurais já
cadastrados. No Sudeste, o cadastro apresenta 139 mil registros de propriedades rurais. O
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Nordeste, por sua vez, atingiu 13,3 mil imóveis registrados. A região Sul possui 97 mil
propriedades cadastradas e, por fim, a região Centro-Oeste registra 66,5 mil cadastros
concluídos.
Ainda de acordo com as informações do SFB, em extrato de dados federais de abril
de 2015, verificou-se com maior clareza o crescente número de propriedades já cadastradas
no CAR, conforme tabela a seguir:
Tabela 4 - Propriedades Cadastradas no CRA – Extrato Brasil – abril/2015
Área passível de cadastro

Área total cadastrada

Área cadastrada

(em hectares)

(em hectares)

(em %)

373.024.487

191.505.581

51,34

Número de Imóveis Cadastrados: 1.376.516
Fonte: Serviço Florestal Brasileiro

O Boletim Informativo do CAR, divulgado em 09 de junho de 2015 pelo SFB, trouxe
dados atualizados sobre a adesão ao referido cadastro em todas as unidades federativas do
país, tomando como base os dados inseridos no SICAR até 31 de maio de 2015:

Conforme dados apresentados no Boletim, mais de 1,5 milhão de imóveis rurais
estão cadastrados. No último mês a área cadastrada teve incremento de 21 milhões
de hectares, chegando a 212,92 milhões de hectares. A área cadastrada corresponde
a 53,56% de área passível de cadastro, estimada com base em dados do Censo
Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2006 e
informações repassadas pelos estados e Distrito Federal.
O Norte se destaca como a região mais avançada no país, com 71,46 milhões de
hectares cadastrados, o que corresponde a 75,32% da estimativa da área a ser
cadastrada. A região Sul é a que apresenta menos avanços, alcançando 286 mil
imóveis e 17,54% da área passível de cadastro (SFB, 2015).

De acordo com o jurista Lucas Abreu Barroso, a criação do CAR e o posterior
cadastro das propriedades rurais configura manifestação positiva da lei:

A criação do CAR, com o seu módulo específico para atender as situações que
envolvem assentamentos rurais, veio proporcionar uma maior garantia jurídica aos
assentados no que tange ao cumprimento das normas ambientais e à mudança do
perfil que marcava os assentados rurais como responsáveis por grande parcela do
desmatamento no país.
Os maiores benefícios derivados do CAR são a regularização das áreas desmatadas
até 22 de julho de 2008, conforme as várias situações previstas no novo Código
Florestal, e o registro (em cadastro nacional) das áreas de interesse ambiental
existentes na propriedade agrária, a permitir que o assentado tenha em mãos a
documentação necessária para comprovar o integral cumprimento de suas
obrigações ambientais. (BARROSO, 2014, p. 11)
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Finalmente, com relação à validação dos dados cadastrados pelo proprietário rural,
apreende-se que alguns estados da federação afirmam iniciar as avaliações a serem
administradas pelo respectivo órgão ambiental competente, por meio da verificação
documental e, posteriormente, mediante análise de informações de imagens de satélite.
O trabalho de campo também é previsto para compor as análises em alguns estados,
mediante técnicas de amostragem. Dessa forma, será possível identificarem-se inconsistências
nos cadastros. No Amazonas, Mato Grosso, Tocantins e Pará, a solicitação de licenciamento
ambiental constitui critério de priorização para a fase de análise e validação.
No Acre, será conferida a prioridade para os pequenos imóveis rurais, com extensão
inferir a quatro módulos fiscais, e imóveis já autuados pelo órgão ambiental. Alguns outros
estados como Rondônia, será observada a ordem de inscrição no CAR para fins de análise,
mas terão prioridade as solicitações do Ministério Público, bem como os casos de embargo e
manejo.
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6 O POTENCIAL DO CAR COMO INSTRUMENTO DE REGULARIZAÇÃO
AMBIENTAL EM MINAS GERAIS

O CAR, criado pela Lei Federal nº 12.651 (BRASIL, 2012) e regulamentado pelo
Decreto nº 7.830 (BRASIL, 2012), consiste em registro público eletrônico de âmbito
nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, e tem como finalidade integrar as
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para
controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
Segundo dados divulgados pelo SNCR14, o número total de imóveis rurais no Brasil
é de 5.181.595, refletindo uma área de 571 milhões de hectares. O número de propriedades
com até quatro módulos fiscais é de cerca de 4,6 milhões, valor este que corresponde a,
aproximadamente, 90% do total de propriedades rurais no Brasil, enquanto a sua área ocupa
135 milhões de hectares ou 24% do total da área de propriedades rurais no país.
Particularmente, no estado de Minas Gerais, cerca de 550 mil propriedades rurais
deverão fazer o cadastro no CAR. Efetuado o cadastro conforme proposto na citada legislação
e demais regulamentos, tem-se uma valiosa ferramenta para que o Estado estabeleça um
diagnóstico completo da questão ambiental no meio rural, bem como para a definição de áreas
prioritárias para a proteção ambiental, com foco especial na proteção e recuperação de
nascentes e no fomento florestal, como define o diagnóstico abaixo:
Tabela 5 - Diagnóstico de Propriedades Rurais em Minas Gerais
Minas Gerais – Diagnóstico de Propriedades
Imóveis Rurais
Número de propriedades
Até 4 módulos fiscais
437.320
(20% do território estadual)
Superior a 4 módulos fiscais

114.301
(80% do território estadual)
Total
551.621
Fonte: EMATER (2013) – Base: Censo Agropecuário IBGE/2006

Incorporado em Minas Gerais por meio da Lei Estadual 20.922 (MINAS GERAIS,
2013), o CAR se constitui em base de dados estratégicos para, além do diagnóstico,
monitoramento, controle das áreas protegidas por lei (APP e RL) e combate ao desmatamento

14

Trata-se de cadastro fundiário cuja certificação de imóveis rurais, criada pela Lei 10.267/01 e realizada
exclusivamente pelo Incra, é a garantia de que os limites de determinado imóvel não se sobrepõem a outros e que
a realização do georreferenciamento obedeceu especificações técnicas legais.
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das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, promover o planejamento
ambiental e econômico dos imóveis rurais.
Conforme já esposado na presente pesquisa, para melhor compreensão do CAR, bem
como dos PRAs, deverão ser igualmente verificados os procedimentos enumerados na
Instrução Normativa n° 02/2014 do MMA, que dispõe sobre os procedimentos para a
integração, execução e compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural-SICAR e
define os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural-CAR, e no Decreto Federal n°
8.235 (BRASIL, 2014), publicado no DOU em 05 de maio de 2014, que estabelece normas
gerais complementares aos Programas de Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito
Federal.
A homologação do cadastro no estado de Minas Gerais envolve a análise de todas as
informações inseridas no SICARMG. Atualmente as Superintendências Regionais de
Regularizão Ambiental (SUPRAMs)15 e/ou Núcleos Regionais de Regulamentação Ambiental
(NRRAs)16 aprovam apenas a localização da reserva legal nos processos de regularização
ambiental, que deverá ser relatada no parecer de emissão de autorização para intervenções ou
no parecer único do licenciamento ambiental.
Uma vez implementado o CAR de forma efetiva, ele poderá configurar-se em
passaporte autorizativo para que o órgão público competente conceda licenças ou autorizações
ambientais, com o objetivo de exploração dos recursos naturais das propriedades rurais, com a
necessária inteligibilidade do território em referência. As informações constantes do citado
cadastro poderão ser cruzadas com imagens de satélite para fiscalizar a ação do empreendedor
rural, por exemplo, a área de plantio, a área desmatada, a porção de território recuperada,
dentre outras.
A falta de monitoramento do território rural enseja a forte possibilidade de uso
inadequado, comprometendo a preservação dos recursos naturais e a capacidade produtiva da
propriedade, em decorrência da degeneração e até supressão de seus recursos naturais. Diante
disso, ferramentas que possibilitem o planejamento ambiental do território são muito bemvindas, podendo constituir-se em solução para o atual modelo predatório de exploração rural.

15

As Superintendências Regionais de Regularização Ambiental (Suprams) têm por finalidade planejar,
supervisionar, orientar e executar as atividades relativas à política estadual de proteção do meio ambiente e de
gerenciamento dos recursos hídricos em Minas Gerais, formuladas e desenvolvidas pela Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, dentro de suas áreas de abrangência territorial.
16
Os Núcleos Regionais de Regularização Ambiental têm por finalidade propor o planejamento e executar as
atividades relativas à política estadual de proteção do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos
na respectiva área de abrangência territorial, competindo-lhes analisar, de forma integrada e interdisciplinar, os
processos de regularização ambiental no estado de Minas Gerais.
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6.1 O detalhamento do zoneamento ambiental como instrumento da PNMA e o cenário
Mineiro

Almejando uma gestão ambiental integrada, os instrumentos da PNMA foram
estabelecidos. Cada um desses instrumentos, conforme já apresentado na presente pesquisa,
apresenta características específicas e fundamentais atributos para que sua aplicabilidade
possa alcançar em efetivo os objetivos propostos. Sob esse contexto, foi edificado dentre os
instrumentos da PNMA, o zoneamento ambiental.
O conhecimento do espaço territorial e seu ordenamento, com o objetivo de conjugar
de maneira sustentável a disponibilidade de recursos naturais com as exigências humanas pela
sua exploração, poderão ser realizados mediante a aplicação coordenada do zoneamento
ambiental. Nesse contexto, destoa manifestação do jurista Édis Milaré:

Se a natureza estruturou o Planeta Terra com os seus inúmeros ecossistemas,
atribuindo-lhes funções próprias e insubstituíveis; se as características e as
influências mesológicas condicionam inevitavelmente a vida e as atividades
humanas, é certo que o uso do espaço natural e do espaço social precisa obedecer às
leis e condições que distinguem e diferenciam esses espaços.
Para isso se voltam os instrumentos da Política nacional do Meio Ambiente, em
particular aqueles que se destinam ao uso racional dos recursos naturais. (MILARÉ,
2014, p. 738)

O zoneamento ambiental é instrumento da PNMA decorrente do poder de polícia,
que incide diretamente em um dos limitadores do direito de uso da propriedade e objetiva,
dentre outras questões, a melhoria da qualidade de vida por intermédio da divisão racional das
diversas facetas do território, em observância às suas características ambientais.
O estabelecimento de atividades de subsistência e produtivas das populações
humanas toma por referência o uso do solo e o espaço físico existente para seu exercício, bem
como os recursos naturais existentes que irão subsidiar seu desenvolvimento. O zoneamento
ambiental, por sua vez, foi proposto de forma preventiva a garantir a expansão territorial
sustentável das ações humanas.
Inobstante à previsão deste instrumento na PNMA, o Zoneamento EcológicoEconômico (ZEE) só foi incorporado à ordenação territorial nacional com a publicação do
Decreto nº 99.193 (Brasil, 1990), que dispõe sobre as atividades relacionadas ao zoneamento
ecológico-econômico, com prioridade de estudos voltados para a Amazônia Legal.
Ainda em 1990, foi criada a Comissão Coordenadora do Zoneamento EcológicoEconômico do Território Nacional (CCZEE) que detinha as atribuições de planejar,
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coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos de zoneamento ecológicoeconômico no Brasil. A partir do ano de 2000, o Planejamento do ZEE passou a integrar, no
cenário nacional, o Plano Plurianual 2000-2003 (PPA 2000-2003) como instrumento,
recebendo importantes recursos financeiros para o seu desenvolvimento.
O Decreto n° 4.297 (BRASIL, 2002), que regulamenta o inciso II do Art. 9° da Lei
n° 6.938 (BRASIL, 1981), estabelece critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico
(ZEE) do Brasil que detém como objetivos e princípios:

Art. 2° O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente
seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece
medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade
ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade,
garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da
população.
Art. 3° O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as
decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e
atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a
plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.
Parágrafo único. O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas,
levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos
ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do
território e determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de atividades
incompatíveis com suas diretrizes gerais. (BRASIL, 2002)

Ainda de acordo com o regulamento citado acima, o processo de elaboração e
implementação do ZEE, em observância à sustentabilidade ecológica, econômica e social,
deverá contar com ampla participação democrática, compartilhando suas ações e
responsabilidades entre os diferentes níveis da administração pública e da sociedade civil,
sempre com base nos preceitos da PNMA.
Em decorrência dos trabalhos de pesquisa envidados nesse sentido, foi aplicada
metodologia específica e também estabelecidos padrões e procedimentos operacionais de
zoneamento nacional, a partir da publicação do documento intitulado “Programa Zoneamento
Ecológico-Econômico: diretrizes metodológicas para zoneamento ecológico-econômico do
Brasil” (MMA, 2006).
O Zoneamento ambiental se materializa na representação cartográfica de áreas com
características homogêneas, mediante a interpretação de mapas elaborados com processo
metodológico específico. Os elementos técnicos, apresentados pelas leituras de zoneamento
até então desenvolvidas, são subsidiados por diversas ciências.
Toda essa logística científica converge para um escopo gerencial que envolve os
seguintes tópicos principais: a finalidade do zoneamento e seus objetivos; a definição da
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região territorial dos estudos; a identificação dos aspectos ambientais de interesse no
território; a definição das escalas do trabalho; o estabelecimento de metodologias de
diagnóstico; a representação cartográfica das informações e a interação e convergência dos
dados encontrados.
Tem-se, ainda, que o zoneamento ambiental também é instrumento da política
urbana, conforme estabelece a Lei n° 10.257 (BRASIL, 2001), que regulamenta os arts. 182 e
183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências. A comentada lei determina que a política urbana objetiva ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante garantia do
direito a cidades sustentáveis e outras diretrizes.
Mediante a representação final do zoneamento, desenvolver é possível que se
estabeleçam e se desenvolvam políticas para a melhor ocupação do território estudado e
interpretado, em suas diversas leituras, sejam essas para a expansão demográfica, para o
desenvolvimento de atividades que preveem o uso alternativo do solo e até para a recuperação
ambiental de áreas degradadas.
Ao poder público federal é destinada a competência legal para elaborar e executar o
ZEE nacional ou regional, assegurada a participação dos Estados por meio da celebração de
termo formal ou instrumento apropriado que observe os requisitos definidos no Decreto n°
4.297 (BRASIL, 2002). Já o município, apesar de tímida sua participação no citado
regulamento, poderá exercer suas atribuições por meio do Plano Diretor, em conformidade
com os preceitos do estatuto da Cidade.
O conteúdo do ZEE, de acordo com as necessidades de proteção, conservação e
recuperação dos recursos naturais do território, será dividido em zonas. Segundo o Decreto n°
4.297, essas zonas deverão considerar os seguintes elementos:

Art. 12. A definição de cada zona observará, no mínimo:
I - diagnóstico dos recursos naturais, da sócio-economia e do marco jurídicoinstitucional;
II - informações constantes do Sistema de Informações Geográficas;
III - cenários tendenciais e alternativos; e
IV - Diretrizes Gerais e Específicas, nos termos do art. 14 deste Decreto.
Art. 14. As Diretrizes Gerais e Específicas deverão conter, no mínimo:
I - atividades adequadas a cada zona, de acordo com sua fragilidade ecológica,
capacidade de suporte ambiental e potencialidades;
II - necessidades de proteção ambiental e conservação das águas, do solo, do
subsolo, da fauna e flora e demais recursos naturais renováveis e não-renováveis;
III - definição de áreas para unidades de conservação, de proteção integral e de uso
sustentável;
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IV - critérios para orientar as atividades madeireira e não-madeireira, agrícola,
pecuária, pesqueira e de piscicultura, de urbanização, de industrialização, de
mineração e de outras opções de uso dos recursos ambientais;
V - medidas destinadas a promover, de forma ordenada e integrada, o
desenvolvimento ecológico e economicamente sustentável do setor rural, com o
objetivo de melhorar a convivência entre a população e os recursos ambientais,
inclusive com a previsão de diretrizes para implantação de infra-estrutura de
fomento às atividades econômicas;
VI - medidas de controle e de ajustamento de planos de zoneamento de atividades
econômicas e sociais resultantes da iniciativa dos municípios, visando a
compatibilizar, no interesse da proteção ambiental, usos conflitantes em espaços
municipais contíguos e a integrar iniciativas regionais amplas e não restritas às
cidades; e
VII - planos, programas e projetos dos governos federal, estadual e municipal, bem
como suas respectivas fontes de recursos com vistas a viabilizar as atividades
apontadas como adequadas a cada zona. (BRASIL, 2002)

Ademais, o regulamento prevê importante questão acerca do ZEE, referente ao
estabelecimento do zoneamento, que prevê a impossibilidade de haver a redução do
percentual definido por lei da área de reserva legal, nem mesmo das demais áreas protegidas,
tanto as classificadas como de sentido estrito, quanto aquelas definidas em sentido amplo,
englobando também qualquer outra área que porventura tenha sido atribuída proteção
ambiental.
Na perspectiva do cenário no Estado de Minas Gerais, no ano de 2003 edificou-se o
Plano Plurianual de Ação Governamental 2004-2007 (PPAG 2004-2007). Dentre os Projetos
estabelecidos, merece destaque o Projeto Estruturador n° 17 (PE 17) – Gestão Ambiental no
Século XXI, e a Ação P322. Nesta ação, são estabelecidos os primeiros termos efetivos para a
realização do ZEE-MG.
Em outubro de 2005, foi firmado convênio entre a Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a
Universidade Federal de Lavras (UFLA), com a interveniência da Fundação Estadual de Meio
Ambiente (FEAM), do instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e da Fundação de
Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão (FAEPE), que culminou na elaboração efetiva do ZEE
no estado em 2008.
O Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais – ZEE-MG
consiste na elaboração de um diagnóstico dos meios geo-biofísico e sócioeconômico-jurídico-institucional, gerando respectivamente duas cartas principais, a
carta de Vulnerabilidade Ambiental e a Carta de Potencialidade Social, que
sobrepostas irão conceber áreas com características próprias, determinando o
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado. O ZEE-MG tem a coordenação da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
participação de todas as Secretarias de Estado de Minas, de outras entidades e da
sociedade civil. (MINAS GERAIS, 2015)
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A elaboração do ZEE-MG baseou-se nas premissas metodológicas propostas pelo
MMA, orientando-se pelos patamares referentes às Unidades Regionais do Copam; às Bacias
Hidrográficas do Estado; às meso e microregiões; e ao ordenamento Municipal. São objetivos
do ZEE-MG:

Além de compor uma grande base organizada e integrada de informações oficiais,
esta ferramenta, sem caráter limitador, impositivo ou arbitrário, apoiará a gestão
territorial fornecendo subsídios técnicos à definição de áreas prioritárias para a
proteção e conservação da biodiversidade e para o desenvolvimento, segundo
critérios de sustentabilidade econômica, social, ecológica e ambiental. O ZEE/MG
será de grande importância no planejamento e elaboração das políticas públicas e
das ações em meio ambiente, orientando o governo e a sociedade civil na elaboração
dos seus programas e em seus investimentos. Estes, aos serem planejados e
implementados respeitando-se as características de cada zona de desenvolvimento,
irão promover com maior acertividade a melhoria na qualidade dos serviços
prestados e na qualidade de vida de toda a população de Minas Gerais. (MINAS
GERAIS, 2015)

O ZEE-MG busca a gestão do uso do território com vistas a ordenar a
sustentabilidade de sua ocupação antrópica e estabelecer estratégias do desenvolvimento do
licenciamento ambiental no estado. As peculiaridades regionais e locais são debulhadas no
zoneamento a fim de, ao observar as precisões cartográficas de base já desenvolvidas,
verificar a viabilidade sustentável de determinado empreendimento sob os pontos de vista
socioeconômico e ambiental.
Em obra publicada pela UFLA, elaborada em razão do convênio celebrado entre as
diversas entidades científicas e ambientais já citadas no texto, é descrita a importância e a
relevância do zoneamento ambiental:

O ZEE é a busca de uma ferramenta clara para que a sociedade civil e os
empreendedores conheçam as vulnerabilidades e potencialidades de cada local ou
região as quais, ao serem fundidas, possibilitem o estabelecimento de zonas de
desenvolvimento que tenham como base a homogeneidade dos atributos naturais e
sociais. Nesse contexto ele é uma regra clara para que os empreendedores saibam de
antemão as peculiaridades e as exigências ambientais para se instalarem num dado
local.
Por outro lado, o ZEE possibilita que o estado se aparelhe, utilizando critérios
essencialmente técnicos ao estabelecer novos e impessoais procedimentos para
análise de projetos. O estabelecimento de novos e claros procedimentos sobre como
os processos serão avaliados, permitirá aos empreendedores, pequenos ou grandes,
não serem surpreendidos por exigências de última hora. Eles cobrarão o
estabelecimento de estratégias para instalação de seus empreendimentos,
comprometidos com o desenvolvimento sustentável.
Portanto, além de procurar fornecer bases para o desenvolvimento sustentável de
cada local, município ou região, o ZEE também é um estímulo para que os
empreendedores busquem o estado de Minas Gerais para ampliar seus negócios,
gerando renda, emprego e bem-estar social, associados ao uso sensato dos recursos
naturais. (SCOLFORO, 2008)
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Por muitos anos, a sociedade baseou-se na crença de que o desenvolvimento seria
mera consequência do crescimento econômico. Sabiamente, embora de forma tardia, essa
lógica foi ultrapassada pela concepção de que deveria ser promovida a leitura de território,
sob os prismas social, econômico e ambiental, de forma a estabelecer-se uma análise
conceitual de desenvolvimento integrada, sustentável e capaz de garantir a qualidade de vida
das populações humanas.
Portanto, para melhor conhecer o espaço rural e urbano, em todas as multidimensões
em que eles podem se apresentar, vê-se necessário o desenvolvimento de instrumentos e
ferramentas que subsidiem a criação e o estabelecimento de políticas públicas voltadas à
promoção da expansão territorial inteligente. Uma importante ferramenta para o zoneamento
ambiental é, certamente, o SICAR, que apresenta visão integrada de algumas leituras
possíveis do território e variáveis que compõem as dimensões que orientam o seu
desenvolvimento.

6.2 O SICAR/MG

Ao SICAR caberá a disponibilização de instrumentos que viabilizem o cadastro dos
imóveis rurais por seus proprietários ou possuidores, em sistema específico. A implementação
desses instrumentos deverá ser progressiva, de acordo com a apresentação de evolução do
sistema e todo o processo de integração da base de dados existente entre os entes federados.
Apesar de existir a proposta de leitura padronizada para um sistema federal, aos
estados é aberta a opção para a constituição e sistema de cadastro próprio, e até para a
complementação e o detalhamento de informações que porventura julgarem pertinentes.
Nesse sentido, note-se abaixo o que determina a Instrução Normativa MMA n°. 2/2014:

Art. 5° Os entes federados que optarem por desenvolver seu sistema de CAR, ou por
utilizar apenas os instrumentos de cadastro ambiental disponíveis no SICAR, e
desenvolver instrumentos complementares, deverão:
I - atender aos critérios de inscrição disponíveis no sítio eletrônico
<http://www.car.gov.br>;
II - observar as condições para integração das bases de dados no Sistema, conforme
estabelecido no Decreto no 7.830, de 2012; e
III - observar os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-PING
constantes da Portaria SLTI/MP no 5, de 14 de julho de 2005. (MMA,2014)

No Estado de Minas Gerais, o CAR será efetuado no SICAR-MG, por intermédio do
Portal SisemaNet. A responsabilidade do Cadastro no estado é da SEMAD, sob a coordenação
executiva do IEF. Para promover o cadastro do imóvel deve-se, inicialmente, conectado à
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internet, baixar as imagens na opção “cadastro de imóveis”. Em seguida, seleciona-se o tipo
de imóvel, dentre as opções existentes, que será objeto do cadastro.
Identifica-se o responsável pelo cadastro no próprio sistema e, logo após, inicia-se a
prestação de informações e identificação do proprietário ou possuidor do imóvel em questão.
A identificação do imóvel também será requerida, bem como a comprovação da propriedade
ou posse, englobando a localização das áreas de preservação permanente, de uso restrito, dos
remanescentes de vegetação nativa, áreas consolidadas e de Reserva Legal.
Da mesma forma, será necessário preencher um questionário com informações
complementares sobre o imóvel. Após o preenchimento do referido questionário, será emitido
pelo programa um protocolo de preenchimento do CAR. O referido protocolo deverá ser
enviado ao SICAR, via internet, para dar-se a emissão do recibo final de inscrição, concluindo
a primeira etapa do módulo de cadastro.
Uma vez gravados, os dados enviados para o cadastro não poderão ser editados.
Razão pela qual existe a orientação de que sejam verificadas com atenção as informações
preenchidas pelo cadastrante antes de gravar o cadastro para envio. Eventuais correções
futuras poderão ser feitas apenas mediante retificação. Segundo informações constantes no
sítio eletrônico específico do cadastro nacional, que devem ser observadas igualmente no
cadastro em Minas Gerais:

As inscrições recebidas pelo SICAR por meio do Módulo de Cadastro serão
submetidas às regras de validação e análise automática e, posteriormente, passarão
por análise e validação por parte do órgão ambiental competente, dos documentos,
dados e informações apresentados. Pendências e inconsistências serão comunicadas
ao responsável pela inscrição, para que, dentro dos prazos estabelecidos, preste
informações complementares ou promova a correção e adequação das informações
declaradas. (SICAR, 2015)

Registre-se, ainda, que a inscrição no CAR poderá ser considerada pendente ou
cancelada, caso não sejam atendidas eventuais notificações feitas pelo órgão público
competente sobre pendências ou inconsistências no cadastro feito pelo interessado. O
demonstrativo da situação das informações apresentadas no CAR poderá ser acompanhado no
link “www.car.gov.br”.
Diante da necessidade de estabelecerem-se procedimentos para transição e
implementação do CAR e do SICARMG, procedeu-se a formulação no SISEMA da Instrução
de Serviço Conjunta SEMAD/IEF n° 01/2014, que dispõe sobre os procedimentos
administrativos a serem realizados no âmbito das Superintendências Regionais de
Regularização Ambiental (SUPRAMs), dos Núcleos Regionais de Regularização Ambiental,
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dos Escritórios Regionais e das Agências Avançadas do IEF, durante a transição e
implementação do citado cadastro.
Os balcões de atendimento do SISEMA estão colocados à disposição dos pequenos
proprietários rurais para a prestação do necessário apoio técnico e jurídico para a formalização
e o aperfeiçoamento do CAR. Na apresentação dos procedimentos pela comentada Instrução
de Serviço, ressalta-se a importância da execução do cadastro, qual seja:

Ferramenta importante para auxiliar no planejamento do imóvel rural e na
recuperação de áreas degradadas, o CAR fomenta a formação de corredores
ecológicos e a conservação dos demais recursos naturais, contribuindo para a
melhoria da qualidade ambiental, sendo atualmente utilizado pelos governos
estadual e federal. A não realização do cadastro poderá restringir o acesso do
cadastrante ao crédito agrícola e aos programas de fomento. Além disso, a inscrição
no SICARMG é pré-requisito para os procedimentos de regularização ambiental dos
empreendimentos/propriedades inseridos em área rural, no âmbito do SISEMA.
(SISEMA, 2014)

Em Minas Gerais, as orientações para cadastro no CAR são repassadas pelos balcões
de atendimento das SUPRAMs, dos NRRAs, dos Escritórios Regionais do IEF e suas
Agências Avançadas. A descrição da área do imóvel rural podem ser desenhadas sobre
imagens digitais da Constelação de Satélite RapidEye, com resolução espacial de 5 (cinco)
metros do ano de 2012 ou imagens do Google com resolução de 50 (cinquenta) centímetros
nas opções: Google Satélite e Híbrido ou os mapas do Google Terreno e Google Estada com
escala: 1:50.000 ou importadas (Upload) de arquivo “Shapefile”.
A planta georreferenciada do imóvel deverá conter a indicação das coordenadas
geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro da propriedade e o
perímetro das áreas de servidão administrativa, bem como a informação da localização das
áreas de relevante caracterização ambiental já descritas no presente trabalho (Reserva Legal,
APPs, dentre outras).
A Federação da Agricultura e Pecuária no Estado de Minas Gerais (FAEMG)17, ao
observar que em janeiro de 2015 havia no estado apenas 9,88% das cerca de 550 mil
propriedades inscritas no CAR, responsabilizam a morosidade do cadastramento a problemas
técnicos enfrentados pelos proprietários e possuidores de imóveis rurais para acessar a
plataforma estadual criada para efetuar o cadastro.

17

O SISTEMA FAEMG (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais) representa os
produtores rurais de todo o estado. A entidade une forças para defender os interesses políticos, econômicos e
sociais da categoria, que possui 379 sindicatos, e também desenvolve ações juntamente com o SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural) para capacitar produtores através de cursos de FPR (Formação Profissional
Rural) e PS (Promoção Social).
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Segundo publicação da SEMAD, até o dia 28 de janeiro de 2015, apenas 54.344
propriedades haviam sido cadastradas no SICAR/MG.

No entanto, resta claro que as

dificuldades de adesão ao CAR decorrem de muitas outras questões, não somente de
problemas sistêmicos.
Observa-se que apenas os grandes empreendedores, especialmente na área
agrossilvipastoril, que demanda exploração considerável de território com uso alternativo do
solo, apresentam adesão razoável ao cadastro. A pressão pela adoção de critérios sustentáveis
de produção, a divulgação dos alarmantes dados de desmatamento em Minas Gerais e a
atuação da população, acompanhadas de órgão ambientalistas, contribuem para que o cadastro
destes produtores seja mais efetivo.
Adeptos ao CAR em maior número estão também os produtores que sofrem mais
com a redução de acesso a financiamentos para a exploração de atividades rurais. Em Minas
Gerais, o interesse é consideravelmente menor em municípios que possuem presença marcada
do setor madeireiro. Para estes empreendedores, certamente a potencialização do
monitoramento do desmate ilegal não é interessante.
Diante do exposto, verifica-se que o SICAR/MG é ferramenta em construção, sendo
que o módulo de cadastro ainda apresenta algumas falhas de funcionamento no sistema, que
certamente serão ultrapassadas para que o cadastro das propriedades possa ser realizado no
prazo legal, postergado para a data de 4 maio de 2016.

6.3 O CAR e suas potencialidades na avaliação de processos de regularização ambiental
do estado de Minas Gerais

O CAR foi agregado ao processo de licenciamento ambiental em alguns estados da
federação, no entanto, destacam-se as diferenças existentes entre os dois procedimentos. O
processo de licenciamento ambiental busca, mediante avaliação dos estudos específicos sobre
determinada atividade de significativo impacto, licenciar o exercício desta atividade em
ambientes urbanos ou rurais.
De acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997:

Art. 2° A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio
licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças
legalmente exigíveis.
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§ 1° Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades
relacionadas no anexo 1, parte integrante desta Resolução. (CONAMA, 1997)

Portanto, o processo de licenciamento avalia a viabilidade ambiental de
empreendimentos e atividades em função de características como porte, potencial poluidor e
localização.

No caso do estado de Minas Gerais, os empreendimentos e atividades

agrossilvipastoris passíveis de licenciamento ou AAF são as previstas na listagem “G” da DN
COPAM n° 74 (MINAS GERAIS, 2004), explicitadas no capítulo 4 da presente pesquisa.
Por outro lado, o CAR é uma ferramenta do processo de regularização ambiental. Por
meio do cadastro da propriedade rural no SICAR, é conferida uma espécie de atestado de
conformidade ambiental daquela propriedade, transparecendo a regularidade segundo suas
características ambientais relevantes, em observância à legislação em vigor sobre o tema.
Toda propriedade rural deve ser georreferenciada, para que se tenha certeza sobre os
corretos limites daquela porção de território. Sobre o georreferenciamento, ressaltar
depreende-se conceito trazido por melhor doutrina:

Entende-se por georreferenciamento de imóveis rurais, a medição da área em
questão e a descrição das características, limites e confrontações. A obtenção das
coordenadas dos pontos de controle pode ser realizada em campo (a partir de
levantamentos topográficos, GPS – Sistema de Posicionamento Global), ou ainda
por meio de mesas digitalizadoras, ou outras imagens ou mapas (em papel ou
digitais) georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro (SGB), com precisão
posicional fixada pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária). (CARNEIRO, D., 2014)

Ao contrário dos demais cadastros rurais já existentes, o CAR compõe-se por
informações espaciais, acrescidas de informações ambientais da propriedade. Além de conter
os dados básicos referentes aos limites da propriedade rural, a complementação das
informações ambientais torna o CAR uma ferramenta ainda mais detalhada para promover a
gestão ambiental do território. Ferramenta auxiliar no monitoramento da cobertura vegetal
nativa é também o zoneamento ambiental (ou zoneamento ecológico-econômico), conforme já
largamente debatido no presente trabalho.
O monitoramento da cobertura vegetal em nível nacional e os resultados
apresentados pelo desmatamento de importantes áreas como a da Amazônia Legal vêm
apresentando preocupação ainda maior aos governantes. Diante deste cenário, torna-se
necessário estudar novas ferramentas, ou até propor a integração daquelas já existentes a favor
do desenvolvimento de uma política ambiental mais efetiva.
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O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) realizou um valor estimado da
taxa anual do desmatamento na Amazônia Legal demonstrando que foram desmatados 5.843
km² no período de agosto de 2012 a julho de 2013. O Instituto admite para o citado cômputo
as áreas maiores que 6,25 hectares, onde se observou a supressão completa da cobertura
florestal, denominada corte raso com destoca. A taxa estimada em 2013 indica um aumento
de 28% em relação ao período anterior, em que foram medidos 4.571 km².18
Estudo elaborado pela Fundação SOS Mata Atlântica publicado em 2014, aponta
desmatamento de 23.948 hectares (ha), ou 239 Km², de remanescentes florestais nos 17
Estados da Mata Atlântica no período de 2012 a 2013, um aumento de 9% em relação ao
período anterior (2011-2012), que registrou 21.977 ha.
Em recente atualização e levantamento de dados, o novo estudo publicado em 04 de
junho de 2015 pela Fundação SOS Mata Atlântica indica o seguinte:

O estudo aponta desmatamento de 18.267 hectares (ha), ou 183 Km², de
remanescentes florestais nos 17 Estados da Mata Atlântica no período de 2013 a
2014, o que equivale a 18 mil campos de futebol, constituindo, porém, uma queda de
24% em relação ao período anterior (2012-2013), que registrou 23.948 ha.
Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que em outras edições do Atlas já
lideraram o ranking dos maiores desmatadores da Mata Atlântica, apresentaram
melhores resultados no atual levantamento, mas ainda merecem atenção.
Paraná, quarto do ranking deste ano, perdeu 921 ha de florestas nativas no período
2013-2014, queda de 57% em relação ao ano anterior, quando foram desmatados
2.126 ha. Os principais focos de desmate aconteceram na região centro-sul e
também na divisa com Santa Catarina, quinto lugar no ranking, com 692 ha de áreas
desmatadas.
Já Mato Grosso do Sul, importante produtor agrícola, ficou em sétimo lugar, com
527 ha desmatados.
(SOS MATA ATLÂNTICA, 2015)

Nos últimos 28 anos, a Mata Atlântica perdeu 1.850.896 ha, ou 18.509 km2 – o
equivalente à área de 12 cidades de São Paulo. Atualmente, restam apenas 8,5% de
remanescentes florestais acima de 100 ha. Somados todos os fragmentos de floresta nativa
acima de 3 ha, restam 12,5% dos 1,3 milhões de km2 originais19. Dentre os 17 (dezessete)
estados pesquisados nos últimos cinco anos de estudo, lamentavelmente Minas Gerais liderou
o ranking do desmatamento da Mata Atlântica, com 8.437 ha de áreas destruídas, seguido por
Piauí (6.633 ha), Bahia (4.777 ha) e Paraná (2.126 ha). Esse grupo de estados é responsável

18

Dados consultados na página oficial do INPE. Disponível em:
<http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=3443>
19
Pesquisa disponível em: <http://www.sosma.org.br/17811/divulgados-novos-dados-sobre-o-desmatamento-damata-atlantica/>
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por 92% do total dos desflorestamentos, o equivalente a 21.973 hectares de supressão de
vegetação nativa em âmbito nacional.
Contudo, mesmo liderando a lista nas pesquisas divulgadas em 2014 pela Fundação
SOS Mata Atlântica, naquele mesmo ano Minas Gerais apresentou diminuição proporcional
de 22% na taxa de desmatamento do estado em consideração aos anos de 2011 e 2012, dado
esse que não pode ser desconsiderado, sobretudo pela força tarefa organizada a favor de
combater o desmatamento.
A boa notícia para o estado mineiro sobreveio com os resultados publicados em
2015, nos quais se viu uma redução em 34% do desmatamento comparados aos dados
anteriores. Minas Gerais é destaque dentre os 17 estados pesquisados, pois possui a maior
área de remanescente de Mata Atlântica totalizando 2.864.487 (dois milhões, oitocentos e
sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete) hectares do bioma.
Nesse contexto insere-se o CAR como importante cadastro de cunho declaratório e
permanente, registro eletrônico de âmbito nacional obrigatório que integra o SINIMA. Dentre
suas finalidades, ao CAR cumpre integrar as informações espaciais e ambientais das
propriedades e posses rurais, com o fim de combater o desmatamento e monitorar o avanço de
atividades potencialmente nocivas aos recursos naturais, de modo a viabilizar a implantação
de modelo econômico sustentável.
Trata-se de novidade muito elogiada, que nasceu com o novo estatuto florestal
publicado em 2012, mas que ainda caminha a curtos passos para sua implantação efetiva.
Ainda não foi conferida a devida importância para o CAR que, se devidamente implantado e
manuseado pelo órgão público competente, poderá trazer consideráveis ganhos em termos de
gestão ambiental do território. Sobre o CAR, discorre o Ministério do Meio Ambiente na
comentada instrução Normativa n° 02:

Art. 7° O registro do imóvel rural no CAR é nacional, único e permanente,
constituído por um código alfa numérico composto da identificação numeral
sequencial, da Unidade da Federação e do código de identificação do Município, de
acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.
(MMA,2014)

O produto final do CAR consiste verdadeira radiografia da propriedade rural,
contendo toda a logística de distribuição territorial em termos de ocupação do solo, bem como
de áreas com características ambientais relevantes. Principalmente o pequeno produtor rural
poderá usufruir de benefícios advindos do cadastro de sua propriedade no SICAR, uma vez
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que o mesmo poderá ter acesso a projetos agrícolas financiados em longo prazo, com juros
baixos e crédito liberado apenas mediante a comprovação do registro no CAR.
Por outro lado, para que seja efetiva a regularização ambiental com base no
cadastramento, deve-se observar uma escala mais detalhada da bacia ou microbacia
hidrográfica do município onde se encontra a propriedade. As disputas entre os proprietários
sobre os perímetros de suas propriedades são saudáveis no sentido de estimular-se a correção
das imperfeições existentes nessas escalas, com o fim de planejar a paisagem e evitar a
fragmentação de reservas legais. Desse modo, com o correto monitoramento do cadastro e
projetos para sua evolução em termos de escala, permite-se fomentar a criação de corredores
ecológicos, assegurando a preservação e conservação dos recursos naturais e a movimentação
da biota.

Alguns, no entanto, começam a acreditar que estaríamos ingressando em um
auspicioso processo de crescimento econômico sustentado, o qual nos levará,
automaticamente, à condição de sociedade nacional desenvolvida. Estão retomando
a crença, que embalou a muitos durante os anos 1950/1970, de que bastaria ter uma
economia movendo-se a taxas consideráveis para sanar nosso país de todos os males.
Não concebem grande parte dos problemas hoje existentes como o resultado dos
anos de crescimento acelerado com concentração de renda, com inobservância dos
preceitos democráticos, com desconsideração por um ordenamento da ocupação do
território e pela dinâmica ambiental, entre outras deficiências.
Hoje não demandam clara visão de futuro, continuam a desprezar o planejamento
organizador do conjunto e produtor de consistência ao longo da caminhada. Não
aceitam a construção de novas institucionalidades e novas regulações. Correm
enormes riscos sem terem consciência deles. É um indicador de quão difícil é
aprender com a história, com os erros cometidos no passado, e tentar o novo. (IPEA,
2015)

Com a finalidade de aprimorar o processo de licenciamento no estado foi
formalizada, mediante a publicação do Decreto n° 46.650 (MINAS GERAIS, 2014), a
primeira iniciativa para refinar as ferramentas de regularização ambiental por meio da
Metodologia Mineira de Caracterização Socioeconômica e Ambiental de Sub-bacias
Hidrográficas. A citada metodologia tem seu principal objetivo assim descrito:

Art. 2º A Metodologia Mineira de Caracterização Socioeconômica e Ambiental de
Sub-bacias Hidrográficas tem como objetivo a disponibilização de base de dados e
informações que subsidiarão a formulação, a implantação e o monitoramento de
planos, programas, projetos e ações que busquem o aprimoramento do planejamento
e da gestão ambiental por território no Estado. (MINAS GERAIS, 2014)

Desenvolvida pela SEMAD e pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SEAPA), a citada metodologia prevê a adoção de zoneamento que possa
transparecer tanto as facetas ambientais do território quanto seus potenciais produtivos.
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Aplicada dessa forma, será monitorar um conjunto de propriedades, com base na bacia
hidrográfica em que elas se localizam, a fim de convergir e harmonizar as pastas de ambas as
Secretarias, promovendo o uso adequado do solo nas propriedades rurais.
Sob essa ótica, o CAR apresenta grande potencial como ferramenta para aperfeiçoar
o processo de licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais. A carência de informações
atualizadas e confiáveis sobre a caracterização ambiental em diversas regiões do estado e as
pilhas de papel com estudos e relatórios de impacto que se encontram arquivadas junto ao
órgão público constituem os principais entraves para a sistematização de informações
necessárias ao planejamento de ações ambientais efetivas.
Ademais, estratégias inadequadas do manejo das águas, das florestas e do solo
decorrem da dificuldade do acesso à informação ambiental integrada. Apreende-se, portanto,
que enquanto não se internalizar a política baseada no lema universal “pensar globalmente e
agir localmente” a degradação dos ecossistemas irá perdurar, decaindo os preceitos
constitucionais do pacto intergeracional, reconhecido ainda de forma tardia pela constituição
da república em vigor.
Para o estado de Minas Gerais seria ideal a criação de uma plataforma digital de
análise ambiental, que poderia promover a comunicação das diferentes ferramentas de
regularização ambiental já existentes no processo de licenciamento, dentre elas, o CAR. Ao
acessar essa plataforma, o interessado na licença poderia inserir o polígono georreferenciado
do imóvel, com a descrição detalhada do empreendimento ou até mesmo informar o código de
cadastro no CAR daquela propriedade.
Registre-se, ainda sobre essa questão, a desnecessidade de informação de pontos
georreferenciados que nada apresentam de informação concisa acerca da área do
empreendimento que se pretende instalar. Especialmente para a tão esperada inserção do fator
locacional previsto na Diretiva COPAM nº 02 (MINAS GERAIS, 2009), que já deveria ter
sido definida para o licenciamento no estado, a informação do polígono georreferenciado do
empreendimento é essencial para a correta avaliação de impacto.
Com base nos dados fornecidos pelo Formulário Integrado de Caracterização do
Empreendimento (FCE), a plataforma de análise ambiental faria um filtro específico para
classificar o empreendimento dentre as tipologias de impacto a serem delimitadas, aliadas aos
comentados fatores de vulnerabilidade ambiental. Mediante a entrega pelo empreendedor dos
estudos ambientais elaborados em observação aos termos de referência elaborados pelo órgão
público competente, o técnico faria a consulta à plataforma para a tomada de decisão acerca
da emissão da licença ambiental.
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Da mesma forma, seria possível agregar na Plataforma de Análise as autorizações e
licenças anteriores já concedidas para aquele território e as informações técnicas já
levantadas, por microbacia, em estudos requisitados no processo de regularização ambiental
de atividades já em curso. Essa plataforma, portanto, apresentaria um diagnóstico completo
dos recursos naturais da microbacia em referência, configurando-se como uma ferramenta
eficaz para a tomada de decisões em escala local; para a recuperação de áreas degradas e para
a definição de condicionantes de empreendimentos e atividades passíveis de licenciamento.
Por meio do armazenamento dos dados do CAR e sua interlocução com uma
plataforma de análise ambiental poderia construir-se um conjunto de ferramentas ambientais
voltadas ao efetivo licenciamento de atividades de significativo impacto ambiental no estado
de Minas Gerais. Além disso, o CAR detém potencial suficiente para tornar-se o veículo
essencial a orientar o proprietário sobre como regularizar e recuperar a sua propriedade rural.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na esfera federal, a política de apoio à regularização ambiental é executada de
acordo com a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que criou o CAR em âmbito nacional. O
cadastro foi regulamentado por meio do Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012,
responsável pela criação do SICAR, que busca integrar o CAR de todas as Unidades da
Federação. Em Minas Gerais, o CAR está previsto na Lei Estadual nº 20.922, de 16 de
outubro de 2013, atendendo aos requisitos federais.
Trata-se de ferramenta singular que vem auxiliar a leitura integral de propriedades
rurais no Brasil e que poderá contribuir para a melhoria da qualidade ambiental do território,
na medida em que estabelecerá o fomento para a formação de corredores ecológicos e a
conservação dos recursos naturais de determinado território. Por meio da utilização do CAR,
será possível elaborar efetivo planejamento do imóvel rural considerando suas áreas
protegidas e as de exploração, além da possibilidade da adequada recuperação de áreas
degradadas.
No entanto, importa analisar a possibilidade de o CAR - que já demonstrou ser uma
ferramenta auxiliar de grande utilidade para o processo de licenciamento ambiental da
propriedade rural - evoluir para se tornar a própria ferramenta de subsídio à tomada de decisão
no processo de regularização ambiental no estado de Minas Gerais.
Complementando, para as tipologias dos empreendimentos previstos na listagem “G”
da Deliberação Normativa COPAM 74/2004, dispensados de licenciamento ambiental e
submetidos ao sistema de AAF, o CAR poderia se constituir na ferramenta própria para o
subsídio à tomada de decisão no estado de Minas Gerais.
Considerando que a AAF se baseia no princípio da responsabilidade civil e sua
concessão se faz apenas por meio de procedimento declaratório do próprio empreendedor e do
responsável técnico sobre a observância da legislação vigente, o CAR agregaria mais valor e
segurança à tomada de decisão. Evidentemente, todos esses instrumentos, inclusive a licença
ambiental, tornam-se ineficazes se não forem acompanhados de sistemas efetivos de
verificação.
Entretanto, é necessário que se promova uma releitura no cadastro e no sistema,
corrigindo as inconsistências das bases do ZEE do estado, conferindo a devida atualização e
atribuindo escala adequada ao Inventário Florestal e ao Atlas de Áreas Prioritárias para
Conservação da Biodiversidade; tudo isso em consonância com o aprimoramento sistêmico
para a correta absorção da funcionalidade da ferramenta.
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É necessário, ainda, que o órgão ambiental competente, ciente dos gargalos já
existentes nos processos de regularização e fiscalização ambientais hoje em vigor, promova a
capacitação necessária dos servidores e faça os devidos treinamentos a fim de qualificar o
tomador de decisão e de conferir ciência ao técnico responsável sobre as autorizações
ambientais emitidas. Dessa forma, todo o procedimento poderá sofrer as alterações positivas
tão almejadas pela sociedade a favor da melhor análise ambiental da instalação de atividades
potencialmente poluidoras ou que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.
As políticas ambientais até então desenvolvidas ainda carecem de maior efetividade,
principalmente em decorrência do desconhecimento da base ambiental territorial, em todos os
diferentes níveis de gestão. Além das medidas de comando e controle, tais políticas devem ser
decorrentes de planejamento com objetivos e metas.
A conscientização da população e a divulgação das ações relativas às questões
ambientais fazem parte de todo o processo de gestão e certamente poderiam conferir maior
efetividade em sua aplicação. O investimento em novas tecnologias voltadas ao
monitoramento ambiental, agregados ao desenvolvimento de políticas que objetivam educar a
população sobre a sustentabilidade dos processos de desenvolvimento é receita infalível para
a correta gestão ambiental no país.
No sentido de concretizar os preceitos da sustentabilidade, o órgão público tem o
grande desafio de instigar à mudança de hábitos, de consumo e do estilo de vida da
população. É pacífico o entendimento doutrinário sobre a eficácia da norma, em especial da
norma Constitucional. No entanto, algumas determinações legais dependem da plenitude dos
efeitos jurídicos pretendidos pelo legislador.
Uma vez designada certa conduta pela norma jurídica, ela deverá ser dotada de
efetividade social. Para isso, o veículo da educação ambiental torna-se fundamental, bem
como a atuação dos órgãos públicos para sua devida aplicação.
A atuação do poder público é carente sim, no entanto, as mudanças vão além das
normas e do exercício do poder de polícia. Deve o Brasil passar por uma verdadeira e
consistente revolução cultural para que a sociedade atual detenha a consciência da necessária
exploração comedida dos recursos naturais, a favor da prosperidade e da garantia da qualidade
de vida para as gerações que estão por vir.
O real conhecimento das fragilidades naturais e o dimensionamento da exploração de
seus recursos são imprescindíveis para a viabilização de resultados práticos de uma política
ambiental. Desta forma, torna-se prioritário o investimento na geração dessas informações,
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por meio de mapeamentos atualizados em escalas adequadas, para melhor análise de impacto
local.
A cobertura vegetal do território em suas fisionomias e estágios sucessionais, as
áreas críticas selecionadas por vulnerabilidades para a conservação dos recursos hídricos e
para a preservação da fauna são leituras necessárias ao órgão ambiental tanto para a tomada
de decisão no que se refere à concessão de licenças ou autorizações ambientais, quanto para o
estabelecimento de políticas de gestão ambiental.
A ideia do CAR, uma vez posta em prática, poderá evoluir para uma visão holística
da gestão ambiental, bem como para o desenvolvimento de políticas reais que proporcionem
resultados factíveis, como a redução dos índices de desmatamento, a proteção da
biodiversidade e a conservação da carga hídrica de cada porção de território, apresentando o
potencial para se constituir em ferramenta auxiliar ou própria para subsidiar a decisão dos
órgãos públicos.
Os dados das propriedades rurais que integram o CAR, aliados a uma plataforma
ambiental com levantamentos e informações de outras áreas do conhecimento permitirão aos
gestores a melhor fundamentar suas decisões, minimizando riscos, otimizando a análise dos
processos e gerenciando de forma mais efetiva os recursos naturais do Estado.
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