
II CONGRESSO NACIONAL DOS PERITOS FEDERAIS AGRÁRIOS – 2016 
 
 

“GOVERNANÇA AGRÁRIA COMO POLÍTICA DE ESTADO” 
. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

GOVERNANÇA AGRÁRIA: UM OLHAR PARA O CÓDIGO 
FLORESTAL  

“Modelo institucional necessário de governança agrária como política de Estado” 
 
 
 
 

 
Palavras-chave: Governança, Regularização, Recursos Ambientais, Produção. 

  
 
 
 
 
  
 
 

IVANOEL MARQUES DE OLIVEIRA 
MACAPÁ/AP 

 
 
 
 
 

BRASÍLIA – DF 
01/10/2016 

 



 
 

               
             II – Resumo 
 

         Trata este trabalho sobre a importância do Código Florestal (lei nº 
12.651/2012) para a governança agrária. As diretrizes exaradas nesta Lei, orienta a 
delimitar das áreas dentro dos imóveis para os mais variados fins, entre eles para a 
produção agropecuária.  
         Observa-se aqui a estreita relação entre as delimitações dos imóveis rurais e a 
regularização ambiental. 
         Esse Código ordena que se dispense tratamento especial para os produtores 
pertencentes ao grupo da Agricultura Familiar, especialmente na delimitação de 
áreas protegidas dentro dos imóveis rurais. 
         Assim, em se tratando da governança agrária no Brasil, é imprescindível se 
levar em conta os conceitos instituídos nesse Diploma Legal.  
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            IV – Introdução: 
 

         A importância de se aproveitar conceitos estabelecidos no Código Florestal (lei 
nº 12.651/2012) como parâmetros de governança agrária para o brasil, é assunto 
valorizado neste texto. Mormente porque observa-se uma estreita relação entre as 
delimitações dos imóveis rurais e a regularização ambiental. Bem como 
particularidades dessa relação e sua importância para a sustentabilidade da 
produção, incluindo a agropecuária.  
         Lembra-se que nesse Código são descritas características dos seguintes tipos 
de áreas existentes dentro dos imóveis rurais: Áreas de Preservação Permanente, 
Áreas de Reserva Legal, áreas de uso restrito, Áreas para Uso Alternativo do Solo e 
Áreas Consolidadas. 
            

             V - Desenvolvimento: 
 

         Os comentários são feitos a partir dos artigos 1º-A, 3º, 14, 26 a 29, 35, 38 a 41, 
52 a 58 e 61-A a 61-C: 

 
a. Artigo 1º-A: 

 
         Quando logo no seu artigo 1º-A esse Código Florestal estabelece normas 
gerais sobre a proteção da vegetação, as áreas de Preservação Permanente e as 
áreas de Reserva Legal demonstra a importância dos recursos ambientais como 
fornecedores de matéria prima para a agropecuária e para a agroindústria. Como 
exemplo, temos o mais importante de todos os minerais – a água, a qual tem 
inúmeras funções, entre estas citam-se: alimento, regulador térmico e solvente 
universal.   

             Enxerga-se nesse artigo a obrigatoriedade de delimitação de áreas. 
          Assim, pode-se dizer que a regularização fundiária torna-se uma necessidade 
essencial para a proteção do meio ambiente e, portanto, precedente à regularização 
ambiental dos imóveis rurais.  
         Para se efetivar todas as etapas do licenciamento ambiental, por exemplo, é 
necessário se saber onde licenciar e o que licenciar. Esse “onde” subentendem-se 
localização e tamanho de área (demarcação e georreferenciamento) e “o que 
licenciar” subentendem-se qual(is) as atividade(s) a ser(es) licenciada(s), pois para 
cada atividade há exigências específicas. A situação do imóvel e sua dimensão, 
portanto, são obrigatórios no licenciamento ambiental.  
          Assim, sendo criado no Brasil o Instituto de Terras, seria uma Instituição de 
papel preponderante não só na delimitação dos imóveis, mas também na descrição 
dos seus diferentes tipos de áreas, eleitas neste aludido Código Florestal. 
         Enquanto o "onde licenciar" se submete à demarcação e ao 
georreferenciamento, o "o que licenciar" depende dos Laudos e Vistorias técnicos. 
          Esse artigo também versa sobre o estabelecimento de normas gerais sobre 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. A aplicação dessas normas estimula a 
racionalização do uso do território agricultável brasileiro, evitando-se a perda de 
recursos ambientais. 
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Vale destacar que recursos naturais (matéria prima) desperdiçados resulta em 
aumento no tamanho das áreas utilizadas para exploração de mais recursos, e mais 
gastos de capital nessa exploração. 
Cabe também citar que a governança agrária sustentável dependerá de outros 
fatores, como exemplo, do controle da destinação de áreas, especialmente nas 
terras públicas para os mais variados fins; da administração dos recursos monetários 
para custeio e investimentos permanentes na área de armazenamento, transporte e 
comercialização de produtos agropecuários e florestais e; do aperfeiçoamento da 
legislação no sentido de se reforçar as regras jurídicas que desestimulam a 
existência de minifúndios e latifúndios. 
           
          Os princípios assentados nesse artigo: compromisso soberano do Brasil com 
a preservação dos seus recursos naturais, importância da função estratégica da 
atividade agropecuária e do papel das florestas no crescimento econômico, na 
melhoria da qualidade de vida da população brasileira, ação governamental de 
proteção e uso sustentável e restauração da vegetação, fomento à pesquisa 
científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável dos recursos 
naturais, reforçam a necessidade do estabelecimento de uma governança agrária 
com visão, a um tempo, local e universal, presente e permanente. Onde o mais 
importante é o bem estar social através da otimização do uso dos recursos: espaço 
territorial ou recurso ambiental. 
          Pode-se afirmar que os produtos agropecuários provêm dos recursos 
ambientais transformados pelo homem, destacando-se aí o Engenheiro Agrônomo, 
por meio da utilização de tecnologia.  
 

b. Artigo 3º:            
                                                                                             

 No artigo 3º, um ponto a destacar está no inciso V, que trata da pequena 
propriedade ou posse rural familiar, espaço ocupado pelo agricultor familiar ou 
empreendedor familiar rural. O tamanho dos imóveis detidos por estes, segundo a 
Lei nº 11.326/2006, citada neste inciso, só podem atingir uma área de até 4 (quatro) 
módulos fiscais. 

 Para esses imóveis são dispensados tratamentos diferenciados em relação 
aos demais, que são maiores. Tratamentos esses estendidos também para as terras 
indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e comunidades 
tradicionais que façam uso coletivo do seu território. 

 
c. Artigo 14: 

 
 Sobre a localização da área de Reserva Legal, artigo 14, vê-se o esforço do 

legislador para assegurar a produção permanente dos recursos ambientais, quando 
registra que essa localização deverá considerar o plano de bacia hidrográfica, o 
Zoneamento Ecológico-Econômico, os corredores ecológicos entre várias áreas 
protegidas, as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e 
áreas com alguma fragilidade ambiental. Assim a preferência de localização de uma 
Reserva Legal dentro da propriedade deve ser escolhida, por exemplo, onde há a 
ocorrência de espécies raras, de matrizes produtoras de sementes, de nascentes e o  
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mais próximo possível de Reservas Legais de outros imóveis lindeiros. Ou seja, 
sempre deixando áreas ideais para serem exploradas para uso alternativo do solo. 
Ideais no sentido de causarem mínimos impactos quando da intervenção visando a 
esse uso (uso agrícola e pecuário, por exemplo).  
 

d. Artigos 26, 27 e 28: 
 

         Os artigos 26, 27 e 28 versam sobre supressão de vegetação para uso 
alternativo do solo. Essa supressão, para ocorrer dependerá do cadastramento do 
imóvel no CAR, de que trata o art. 29 e de prévia autorização do órgão estadual 
competente do SISNAMA(Sistema Nacional do Meio Ambiente). 
          Assim para que não ocorra supressão desautorizada nas áreas protegidas, 
como Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de áreas de uso 
restrito, o parágrafo 4º do Art. 26, exige que, no mínimo deve-se informar a 
localização do imóvel e dessas áreas por coordenada geográfica, prever a reposição 

ou compensação florestal, nos termos do § 4o do art. 33, comprovar a utilização 
efetiva e sustentável das áreas já convertidas e usar efetivamente a área que será 
desmatada para uso alternativo. Não sendo assim permitida a conversão de 
vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir área 
abandonada. 

 

e. Artigo 29:  
 

          O artigo 29 cria o Cadastro Ambiental Rural – CAR, ligado ao Sistema 
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente, 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.  

          No parágrafo 1o deste artigo é estabelecido que para a inscrição do imóvel 
rural no CAR exigir-se-á do proprietário ou possuidor rural, sua identificação, a 
comprovação da propriedade ou posse e a identificação do imóvel por meio de 
planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas 
com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a 
localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação 
Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, 
também da localização da Reserva Legal. 
         Aqui cabem algumas considerações:  
A utilização de informações sobre milhões de imóveis, disponíveis nos acervos do 
INCRA e dos Órgãos Estaduais de Terras, quando da inscrição desses imóveis no 
CAR, traz menos custos para a sociedade em geral, especialmente as informações 
de identificação e qualificação das áreas descritas nesse Código Florestal. 
          Esse parágrafo cita que a identificação do imóvel deve conter a indicação de 
coordenadas geográficas. Poderia ser também, por exemplo, coordenadas UTM, 
muito utilizadas atualmente, expressas em metro. 

          O parágrafo 2o deste artigo 29 observa que o CAR não reconhece direito de 
propriedade ou posse, nem elimina a necessidade de cumprimento do disposto no  
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artigo 2º da Lei nº 10.267/2001.  
          Este artigo 2º da Lei 10.267/2001 altera dispositivos da Lei no 5.868/1972, 
onde cria no § 2º do seu artigo 1º, o “Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR, 
que terá base comum de informações, gerenciada conjuntamente pelo INCRA e pela 
Secretaria da Receita Federal, produzida e compartilhada pelas diversas instituições 
públicas federais e estaduais produtoras e usuárias de informações sobre o meio 
rural brasileiro” e, obriga no § 3º do seu artigo 2º, a “todos os proprietários, os 
titulares de domínio útil ou os possuidores a qualquer título a atualizar a declaração 
de cadastro sempre que houver alteração nos imóveis rurais, em relação à área ou à 
titularidade, bem como nos casos de preservação, conservação e proteção de 
recursos naturais." 

          É oportuno destacar que o Instituto de Terras do Brasil sendo criado poderá 
gerenciar todas as informações geoespaciais dos imóveis rurais, a partir de seu 
banco de dados, o qual poderá atender, também, as demandas do setor ambiental. 
          Recomenda-se que a demarcação e o georreferenciamento dos imóveis e de 
suas áreas protegidas devem seguir o que estabelecem os normativos próprios do 
INCRA.  
          Tais normativos garantem que sejam atendidas as precisões legais de 
medidas dos limites e confrontações e que a governança das áreas ambientais 
protegidas seja assegurada.  
          Por exemplo, quando um curso d´água existente entre dois imóveis muda de 
percurso, devido à dinâmica natural diante de interferências antrópicas ou de 
fenômenos naturais, a comparação dos limites anteriormente estabelecidos pelo 
georreferenciamento com o novo percurso criado é um importante parâmetro na 
redefinição da faixa de APP e da responsabilização pelos impactos ambientais 
(especialmente os impactos negativos) porventura gerados ali, pois demonstra a 
qual imóvel pertence a área daquele novo percurso d´água criado.     

          Conforme o parágrafo 3o deste artigo 29, as inscrições imóveis rurais no CAR 
poderão ser prorrogadas para até o dia 31 de dezembro de 2018.    

 
f. Artigo 35: 

 
O artigo 35 trata do controle da origem de produtos ou subprodutos florestais 

sob um sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, 
coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do 
SISNAMA. No caso da água, por exemplo, sendo um produto cuja disponibilidade no 
ambiente, tem grande dependência da existência de vegetação, esse controle 
interessa, e muito à governança agrária. Vislumbrando-se aí a importância dos 
Comitês de bacias hidrográficas.                                                                                    

 Fica evidente que governança agrária é uma ferramenta de gestão que deve 
ser conduzida por uma mesa multi-institucional, sendo, entretanto, notório nesse 
contexto, o papel de um órgão central de gestão fundiária.      

                        
g. Artigos 38 a 40: 

 
O tema uso de fogo e do controle dos incêndios, componente importante numa  
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condução sustentável para a governança agrária, é tratado nos artigos 38 a 40. Aí é 
estabelecido que o uso de fogo na vegetação é proibido, admitindo esse uso apenas 
em algumas situações, como em práticas agropastoris, queima controlada e     
atividades de pesquisa científica, mediante prévia aprovação do órgão ambiental. 

 No parágrafo 1º do artigo 40 tem-se uma amostra dos itens que podem ser 
afetados através do uso desautorizado do fogo. Citam-se as mudanças climáticas e 
mudanças no uso da terra, conservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna. 
Ou seja, afetando-se os recursos ambientais, fornecedores de matéria prima, atinge-
se a produção agropecuária. Assim o olhar da governança agrária inclui 
antecipadamente as medidas protetivas dos recursos ambientais.  

                  
h. Artigo 41: 

 
 Ainda no tema proteção dos recursos ambientais, cita-se o título: Programa de 

Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, texto do artigo 
41, onde se lê que o Poder Executivo federal é autorizado a instituir, sem prejuízo do 
cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação 
do meio ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas práticas que 
conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos 
ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente 
sustentável. 

 Aí algumas categorias e linhas de ação devem ser abrangidas. Aqui destacam-
se  três itens da linha de ação pagamento ou incentivo a serviços ambientais: 

 1. Conservação das águas e dos serviços hídricos. A água é utilizada em 
inúmeras atividades, parte destas já citadas. 

 2. A valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico. 
 Para mostrar a importância dessa valorização no contexto da governança 

agrária destaca-se a riqueza de material genético diversificado existente nas culturas 
agrícolas cultivadas nos imóveis pertencentes à agricultura familiar e nos animais ali 
produzidos. Material esse, detentor de importantes atributos de rusticidade e 
resistência a pragas e doenças e que, em última análise, se encontra disponível 
para a ciência desenvolver novas raças e cultivares, que servirão para a 
sustentabilidade dos altos índices de produtividade alcançados pelo agronegócio 
brasileiro. 

 Os conhecimentos cultural e tradicional que identifica a agricultura familiar é 
fator decisivo para a manutenção dessa heterose.  

 3. Conservação e o melhoramento do solo. Sem dúvida o solo é um dos 
elementos mais importantes para a vida na biosfera, pois é no mesmo que ocorre, 
por exemplo, a troca de cátions. E é sabido que há investimentos insuficientes para 
o seu manejo e sua conservação. Daí a existência de muitos solos salinos e outros 
em processo de desertificação. Há necessidade do estreitamento e da manutenção 
de troca de informações sobre o manejo e a conservação dos solos inclusive entre 
os produtores rurais do setor do agronegócio e dos micro e pequenos produtores do 
setor da agricultura familiar.  
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i. Artigos 52 a 58: 
 

Ainda sobre Agricultura Familiar esse Código no seu Capítulo XII, artigos 52 a 58, 
apresenta tratamento especial (com menos exigências) para os produtores 
pertencentes a esse grupo, principalmente em relação ao uso de áreas protegidas, 
registro no CAR, exploração de produtos florestais, apoio técnico e incentivos 
financeiros. E esse tratamento é justificável tendo em vista a não pequena geração 
de riquezas aí, como também as vantagens oferecidas para a agricultura de escala 
(agronegócio), comentadas no parágrafo anterior. Quanto mais alimentos o setor da 
agricultura familiar produz, mais alimentos estarão disponíveis no setor de 
agronegócio para exportação. 

 E o que mais identifica fisicamente esse grupo da agricultura familiar para                                                                                                                        
merecer tais benefícios é o tamanho desses imóveis (área até 4 módulos fiscais), 
como já foi comentado. 

 
j. Artigos 61-A a 61-C: 

 
 As faixas marginais (dadas em metros) das Áreas de Preservação Permanente 

(APP) bem como o seu uso, são assuntos versados nos artigos 61-A, 61-B e 61-C. A 
largura de tais faixas em áreas consolidadas ao longo de cursos d’água naturais  
depende do tamanho dos imóveis rurais e da tipologia dessas áreas existente dentro 
destes imóveis. Reconhecem-se também as intervenções realizadas nessas áreas 
antes da data de 22 de julho de 2008. Assim quanto maior for o imóvel maior será a 
faixa de área protegida a ser preservada; para cada tipologia (margem de cursos 
d´água, vereda, lagoas naturais) de APP, há uma faixa de área a ser preservada. 

 
             VI – Conclusão 
  

          O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) consolida a interdependência entre a 
medida da área dos imóveis rurais e a conservação e preservação ambientais.  
          A especificação dos cinco tipos de áreas dentro das propriedades e posses 
particulares elencados neste Código Florestal possibilita o uso do fator de produção 
terra, de forma racional e permanente.  
         Assim pode-se afirmar que na formulação da governança agrária no Brasil 
muitas diretrizes devem tomar por base os conceitos instituídos nesse Instituto legal.  
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