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RESUMO

A presente pesquisa apresentou como problemática: As  alterações do Código Florestal estão contribuindo na prática para uma melhor eficácia da 
preservação de florestas, em face dos novos mecanismos estabelecidos?. Para alcançar os objetivos desse estudo, utilizou-se de uma pesquisa de 
cunho exploratório, com procedimento técnico bibliográfico e documental, além de coleta de dados em que foram analisadas informações e 
dados existentes em órgãos florestais, aplicação de questionário ao público alvo para verificação da percepção sobre as mudanças no Código 
Florestal em 2012 (foram aplicados 77 questionários em agricultores e 45 em  técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 
Santo - IDAF/ES e, ou do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural - INCAPER/ES, bem como análise de casos concretos, em andamento em 
órgãos florestais  do Espírito Santo. A pesquisa captou a percepção de atores do meio rural ficando evidenciado que há clareza sobre as mudanças 
ocorridas e quais delas são mais importantes, pois   79,22 % dos agricultores e 95,56% dos técnicos entrevistados  sabem que foram feitas 
alterações no Código Florestal,  sendo que  61,78%  do s agricultores e 88,64 % dos técnicos entrevistados conhecem as principais alterações 
ocorridas.  Das quais, respectivamente agricultores e técnicos entrevistados, destacam: a obrigatoriedade  da realização do Cadastro Ambiental 
Rural ( CAR)  (36.95% e 28,82 %);  Novas regras para Reserva Legal e APP’s de modo geral  (19,57% e 25,23%);  Isenção da Recomposição da 
Reserva Legal para propriedades menores que quatro módulos fiscais igualmente (19,57% e 25,23%);  Mudança do local de medida das APP’s na 
margem dos rios que devem ser mantidas (17,39% e 10,81%); e, Anistia aos agricultores que se comprometem  à Regularização Ambiental ao 
fazerem o CAR (6,51% % e 9,91%). Tese esta supracita que  vem a ser reforçado pelo relatório 2015 da Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2015), que identificou redução  dos desmatamentos na área de Mata Atlântica  no período 2013 a 2014 
que foi de” 18.267 hectares (ha). Comparando a supressão da floresta nativa nos mesmos 17 Estados mapeados no período 2012 a 2013 houve 
diminuição de 24% na taxa de desmatamento. E que dos 17 Estados da Mata Atlântica, nove apresentaram desmatamentos menores do que 100 
ha, o equivalente a 1 km2. São eles: São Paulo (61 ha), Rio Grande do Sul (40 ha), Pernambuco (32 ha), Goiás (25 ha), Espírito Santo (20 ha), 
Alagoas (14 ha), Rio de Janeiro (12 ha), Sergipe (10 ha) e Paraíba (6 ha). Com tais índices, esses Estados aproximam-se da meta do desmatamento 
zero no bioma e abrem oportunidades para  outra discussão: a necessidade de se recuperar as áreas já desmatadas. (FUNDAÇÃO SOS MATA 
ATLANTICA/INPE, 2015). Com a  presente  pesquisa   verificou-se que as alterações ocorridas com o advento do Novo Código Florestal tem 
contribuído para  uma maior eficácia  jurídica e social destas normas na proteção florestal,  em imóveis rurais, no Espírito Santo. Bem como,  que 
essas alterações do Código Florestal estão levando a novos mecanismos pelos órgãos públicos competentes para a preservação de florestas, em 
imóveis rurais, no Brasil e no Espírito Santo; e que  essa nova norma não trouxe grandes impeditivos à produção agropecuária. Além disso, 
verificou-se se as alterações na norma florestal permite maior interação entre agricultores e órgãos florestais  e, consequentemente, maior 
eficácia social em sua vigência, oferecendo benefícios tanto socioeconômicos quanto ambientais, podendo representar de forma permanente 
para o Brasil importante aliada na preservação ambiental.
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