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RESUMO 
 

O Meio Ambiente como um dos pilares do Estado Democrático de Direito Ambiental 

brasileiro é interpretado como um bem público, envolto por um complexo arcabouço protetivo 

jurídico-normativo. Esse macrobem é composto por outros microbens ambientais que se 

submetem à mesma proteção ambiental. Certos bens ambientais desempenham processos 

ecológicos essenciais à manutenção do equilíbrio ambiental e garantia da qualidade de vida 

das presentes e futuras gerações, de forma a exigir especial proteção ambiental, sob pena de 

nefasta degradação e desequilíbrio da Natureza. As Áreas de Preservação Permanente e de 

Reserva Legal são exemplos de espaços especialmente protegidos, instituídos legalmente para 

salvaguarda do meio ambiente e das inter-relações dos seres vivos que se relacionam com ele. 

O regramento dos limites de fruição e proteção atribuídos a esses espaços é atualmente 

veiculado pela Lei n. 12.651 (BRASIL, 2012), que atualizou as disposições do antigo Código 

Florestal brasileiro (Lei n. 4.771/1965). O grande debate que precedeu a edição da lei e ainda 

persiste na sua vigência, nos mais diversos meios sociais (técnico, científico, jurídico, dentre 

outros), motivou a presente análise da forma atribuída a esses institutos na nova legislação. 

Em especial, a essência e alcance dos dispositivos normativos em relação aos fins protetivos e 

reparatórios do Meio Ambiente, preceituados pela Carta Magna (BRASIL, 1988). 

Principalmente, pelo fato de após 02 anos de vigência da nova lei, persistirem 

posicionamentos diferenciados na comparação entre a legislação recente e a revogada. Muitos 

posicionamentos vêm ponderando pela ocorrência de avanços, outros pelo retrocesso 

socioambiental, em face dos aspectos sociais, econômicos e naturais, condicionantes do uso 

da terra, em prol da proteção das florestas e demais espaços de cobertura vegetal nativa. O 

estudo dedicou-se à identificação das inovações (avanços) e incompatibilidades (retrocessos) 

normativos do Novo Código Florestal. A partir de uma investigação histórico-jurídica, 

analisaram-se noções introdutórias de Meio Ambiente, da proteção jurídica das florestas e 

demais espécies de vegetação nativa. Estabelecida a fundamentalidade da proteção ambiental, 

analisaram-se as particularidades dos institutos da Reserva Legal e Áreas de Preservação 

Permanente. Atribuiu-se certo destaque para as áreas urbanas e rurais consolidadas, às 

hipóteses de intervenção da vegetação nativa e ao tratamento diferenciado destinado às 

pequenas propriedades/posses rurais. A matéria foi enriquecida por aparato legal, doutrinário 

e jurisprudencial, nacional e estrangeiro. O Princípio da proibição de retrocesso 

socioambiental foi utilizado como baliza de todas as considerações da pesquisadora. 

 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Reserva Legal. Área de Preservação. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Environment as a pillar of the Democratic State of Brazilian Environmental Law, is 

interpreted as a public good, surrounded by a protective legal-normative complex framework. 

This macro public good is composed of other environmental micro public goods which 

undergo the same environmental protection. Certain environmental goods play essential 

ecological processes to maintain environmental balance and quality assurance of life for 

present and future generations, so as to require special environmental protection, under 

penalty of nefarious degradation and imbalance of Nature. The Permanent Preservation Areas 

and Legal Reserve are examples of specially protected areas, legally instituted to safeguard 

the environment and the interrelationships of living things related to it. The limits enjoyment 

and protection regulations assigned to these spaces is currently broadcast by Law n. 12.651 

(BRAZIL, 2012), which updated the provisions of former Brazilian Forest Code (Law n. 

4.771 / 1965). The great debate that preceded the enactment of the law and still persists in his 

duration, in the various social groups (technical, scientific, legal, among others), motivated 

the present analysis of the shape given to these institutes in the new legislation. In particular, 

the essence and scope of the regulatory provisions in relation to protective and reparatory 

purposes of Environment precepted by the Magna Carta (BRAZIL, 1988). Mainly, because 

after 02 years of enactment of the new law, in comparison of recent and repealed laws 

differentiated positions persist. Many positions weighing for the occurrence of advances, 

others for environmental regress in the face of social, economic and natural aspects of the 

land use constraints, in favor of the protection of forests and other areas of native vegetation. 

The study was devoted to the identification of innovations (advances) and incompatibilities 

(regressions) regulations of New Forest Code. From a historical and legal research, 

introductory notions of Environment, Legal protection of forests and other native vegetation 

species were analyzed. Established the fundamentality of environmental protection, the 

peculiarities of the institutes of the Legal Reserve and Permanent Preservation Areas were 

analyzed. There was slightly stronger consideration to consolidated urban and rural areas, the 

hypotheses of intervention of native vegetation and differential treatment for small properties 

/ rural possessions. The matter was enriched by doctrinal and jurisprudential legal apparatus, 

domestic and foreign. The Principle of the prohibition of environmental regress was used as a 

beacon to all considerations of the researcher. 

 

Keywords: Enviroment. Legal Reserve. Permanent Preservation Area. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), a teor de seu 

artigo 225, dedicou ampla proteção à flora brasileira e a importantes ecossistemas florestais.  

A preservação das florestas e da flora é preceituada no cerne da norma constitucional 

brasileira, como empenho comum dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios), no âmbito de desempenho de sua competência administrativa (art. 23, VII, 

CR/1988). Estes mesmos entes federados, também, possuem competência concorrente para 

legislar sobre assuntos relacionados especificamente às florestas (art. 24, VI, CR/1988). 

A União em exercício de sua competência legislativa, recentemente editou em 

substituição à Lei n. 4.771 (BRASIL, 1965), a Lei n. 12.651 (BRASIL, 2012) que, a partir de 

então, passou a vigorar como norma vigente balizadora dos conceitos, princípios e 

procedimentos, relacionados à proteção e gestão das florestas e demais formas de vegetação 

nativa. 

Essa nova lei foi precedida por um calvário de anos, marcado por projetos de lei, 

emendas, vetos, medidas provisórias e acaloradas discussões nos mais variados segmentos 

científicos, jurídicos, empresariais e demais meios sociais. Tudo na tentativa de conciliar 

interesses de desenvolvimento econômico com ideais de proteção ambiental. 

Pode ser dito que o contínuo avanço dos conhecimentos científicos acerca do 

importante papel desempenhado pela biodiversidade, principalmente, a longo prazo, ao lado 

da constatação científica da necessidade de retração do passivo ambiental, por efeito, em 

muito contribuiu para fomentar os interesses de reformulação da legislação florestal que 

passava a ser interpretada como desatualizada. 

A nova lei inseriu alterações em vários institutos jurídicos existentes no Código 

Florestal revogado, bem como criou novos institutos. 

Em especial, pela Lei n. 12.651 (BRASIL, 2012) ocorreram alterações pontuais nos 

institutos jurídicos da Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente, que na 

compreensão de muitos, à primeira vista, parecem ter modificado estruturalmente a proteção 

ambiental atribuídas a espaços especialmente protegidos relacionados à proteção de recursos 

hídricos, da biodiversidade, de paisagens naturais e relacionada a estabilidade geológica.  

O notório dissenso existente no meio jurídico e doutrinário quanto à matéria, aguça o 

interesse de avaliação dos institutos da Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente 

para identificação dos pontos conflituosos frente às conquistas e alicerces do Direito 

Ambiental vigente. 
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2 MEIO AMBIENTE: NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

2.1 A contextualização do Meio Ambiente na atualidade 

 

A inter-relação da sociedade moderna com a natureza se expressa, a partir do século 

XIX, por um complexo sistema de apropriação e transformação do meio ambiente e de seus 

elementos naturais, orientado à destinação de recursos em favor do desenvolvimento 

econômico. 

O meio ambiente
1

 passou, ao final do século XX, a ser tema essencial e 

indispensável à tomada de decisões políticas, econômicas, jurídicas e sociais, nos momentos 

em que a conservação ambiental fosse colocada em situação de perigo. 

O quadro atual é, sobretudo, caracterizado pela apropriação privada de bens e 

acumulação de riquezas mediante utilização de agressivos mecanismos de depredação 

conexos ao comportamento altamente nocivo do ser humano em relação ao meio ambiente. 

Essa problemática da realidade hodierna, marcada por alta taxa de poluição do ar, do solo, das 

águas e dos ecossistemas
2
 naturais, é descrita por Norma Sueli Padilha: 

 

A percepção de que a ação humana produz efeitos negativos sobre o meio ambiente, 
a ponto de provocar sérios desequilíbrios ecológicos e degradação ambiental de 

ecossistemas essenciais para a manutenção da complexa rede que mantém a vida no 

Planeta, é absolutamente recente, em termos históricos, data de meados do século 

XX, mais exatamente a partir do final da década de 1960, com a denúncia da 

dimensão da poluição industrial provocada a partir da Revolução Industrial, e dos 

perigos para a saúde humana e ambiental, da acumulação dos resíduos de 

substâncias nocivas e toxicas, principalmente nos países desenvolvidos. A partir de 

então, inicia-se a trajetória da introdução da temática da questão ambiental nos 

debates sociais, políticos e jurídicos da sociedade pós-moderna (PADILHA, 2010, p. 

1).  

 

O meio ambiente é tema central e relevante para os mais variados estudos e debates, 

porém, observa-se que paira certa dúvida quanto à definição conceitual da expressão meio 

                                                             
1 Registra-se que ampla doutrina relata que o uso da expressão meio ambiente se deu pela primeira vez pelo 

francês Étienne Geoffroy de Saint-Hilare, em sua obra Études progressives d’un naturaliste (1835). A exemplo, 
do observado na obra de Édis Milaré (2013) e Luís Paulo Sirvinskas (2010). 
2 Ecossistema é um conceito fundamental em ecologia. Os mais variáveis sistemas de plantas, animais e micro 

organismos interativos com elementos inanimados de seu meio, consubstanciam inumeráveis ecossistemas. 

Constituem, exemplos de ecossistemas, rios, mares, lagos, lagoas, estuários, pântanos, brejos, florestas, cerrados, 

campos, serras, montes e montanhas. Tal assertiva é facilmente comprovada, por exemplo, pela avaliação do 

substrato do § 4º do artigo 225 da Constituição brasileira (BRASIL, 1988), que de antemão provê proteção a 

determinados ecossistemas considerados relevantes, quais sejam: a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a 

Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. 
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ambiente. Pode ser afirmado que ainda persiste, nos dias atuais, um árduo trabalho para a 

elaboração de um conceito técnico diante da sua complexa realidade, marcada por múltiplas 

variáveis. Pois, entre os especialistas não há consenso sobre o que seja realmente meio 

ambiente. Para alguns a expressão é interpretada como redundante
3
, haja vista que o conceito 

de “meio” está inserido no sentido de “ambiente”.  

Silva (2013) relata que um conjunto de elementos naturais e culturais, cuja interação 

constitui e condiciona o meio em que se vive, integra o que seja o ambiente. A seu ver, o 

ambiente exprime o conjunto de elementos, enquanto o meio expressa o resultado da 

interação de todos os elementos, ou seja, é constituído por componentes bióticos e abióticos
4
, 

bem como considera as relações e interações entre eles. Ainda na visão desse estudioso, o 

meio ambiente é interpretado como “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais 

e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas” 

(SILVA, 2013, p. 20).  

Milaré (2013, p. 133) reconhece que o meio ambiente “pertence a uma daquelas 

categorias cujo conteúdo é mais facilmente intuído do que definível, em virtude da riqueza e 

complexidade do ato que encerra”. Esse autor admite a diferente conotação dos termos meio e 

ambiente, mas, recorda que meio ambiente “trata-se de expressão consagrada na língua 

portuguesa, pacificamente usada pela doutrina, pela lei e pela jurisprudência de nosso País, 

que amiúde falam em meio ambiente, em vez de ambiente apenas”. No mesmo sentido se 

perfaz a lição de Servinskas (2010) que também relata a sanção dessa expressão pela 

legislação, doutrina, jurisprudência e consciência da população. Em idêntico sentido 

menciona-se a definição de Patrícia Narvaes, extraída do Dicionário Ilustrado de Meio 

Ambiente:  

 

Meio Ambiente. A expressão “meio ambiente” não é utilizada por muitos 

estudiosos, pois ela é composta por duas palavras que são sinônimos. Por isso, essa 

expressão é considerada um pleonasmo (figura de linguagem caracterizada ela 

redundância, como a expressão “subir para cima”). A forma correta é utilizar apenas 

ambiente ou meio. Mesmo incorreta gramaticalmente, essa terminologia é muito 

                                                             
3 Para autores como Luís Paulo Sirvinskas (2010), José Rubens Morato Leite e Patriyck de Araujo Ayala (2012), 

a expressão meio ambiente corresponde a um pleonasmo, ou seja, cuida-se na utilização de palavras ou ideias de 
mesmo sentido com fins de ênfase. A definição proposta pelo Dicionário da língua portuguesa: comentado pelo 

professor Pasquale (2009) vem corroborar ao entendimento desse autor, ao passo que, define pleonasmo como 

repetição de ideias ou palavras que tenham o mesmo sentido. 
4 Bióticos e abióticos são conceitos da Ecologia (esta deriva-se das palavras gregas oikos e logos, ou seja, casa e 

estudo, respectivamente, de modo que, estuda a relação dos seres vivos com o meio ambiente). Os primeiros 

referem-se a todos os seres vivos animais (inclusive o homem), vegetais, vegetais, fungos, protozoários e 

bactérias. Enquanto os últimos aos componentes que não possuem vida, ou seja, água, gases atmosféricos, sais 

minerais, temperatura, umidade, solo e todos os tipos de radiação. 
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difundida e é considerada clássica, sendo utilizada por muitos (NARVAES, 2012, p. 

221). 

 

O meio ambiente como elemento indissociável da solidariedade, na visão de Beatriz 

de Souza Costa (2010, p. 17), é conceituado como “o conjunto de elementos naturais e 

artificiais, partilhados com seres humanos e não humanos, necessários ao desenvolvimento e 

sobrevivência dessas espécies de forma harmônica e solidária”. 

O artigo 3º, inciso I da Lei nº 6.938 (BRASIL, 1981), recepcionado pela Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), dispõe o meio ambiente como “conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”
5
. É, por isso, exemplo típico da consagração desse termo no 

ordenamento brasileiro vigente.  

Certo é que, nos dias atuais, não mais prevalece a visão clássica do meio ambiente 

como objeto de satisfação das necessidades do homem (antropocentrismo clássico). Constata-

se, na atualidade, a prevalência do entendimento de que o meio ambiente deve ser 

interpretado como um dos polos da relação moldada pelo binômio Homem-Natureza, uma vez 

que aquele constitui parte integrante desta, e sem ela não pode sobreviver (antropocentrismo 

alargado). O meio ambiente é assim entendido em seu amplo sentido, desde que sejam 

alcançados todos os fatores naturais, sociais, econômicos ou culturais, influentes das mais 

variadas formas de vida. 

No presente trabalho, a utilização do termo meio ambiente (considerado o seu lado 

natural, cultural, artificial e do trabalho) será adotada para fins didáticos e úteis ao 

desenvolvimento desse estudo. 

 

 

 

                                                             
5  O conceito de meio ambiente atribuído pela norma brasileira (Lei n. 6.938, BRASIL,1981) é restrito na 

compreensão de Luís Paulo Sirvinskas (2010) e Jair Lima Gevaerd Filho (1987), porquanto, considerar apenas o 
meio ambiente natural, sem contudo abarcar as variáveis econômica e social a ele inerentes. Ou seja, não 

inserem nesse conceito os meios ambientes cultural, artificial e do trabalho, contudo, a ampliação conceitual é 

permitida pelo artigo 225 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) que ao utilizar a expressão sadia qualidade de 

vida, permite compreender a previsão de tutela imediata do meio ambiente e mediata de demais elementos 

autônomos (saúde, bem estar, segurança). Dessa feita, perceptível que o texto constitucional brasileiro orienta-se 

por uma concepção antropocêntrica alargada, porquanto tutelar o meio ambiente natural, artificial, cultural, do 

trabalho, bem como podendo compreender, no entender de autores como Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2013) 

o patrimônio genético. 
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2.2 Constitucionalismo e Meio Ambiente  

 

A tomada de uma consciência ambiental desenvolveu em vários países a elaboração de 

legislações ambientais. 

São muitas as Constituições que englobam normas relacionadas ao meio ambiente. 

Conforme lições de José Afonso da Silva (2008), nesses textos normativos, o ambientalismo
6
, 

diferentemente do passado, ocupa posição de destaque, de modo que o meio ambiente esteja 

interpretado como direito fundamental
7
 da pessoa humana, irrestrito ao simples aspecto da 

atribuição de órgãos ou de entidades públicas. Assim, o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é compreendido como um privilégio indispensável para a vida no globo terrestre, 

o que, no entender de Eduardo Biacchi Gomes e Bettina Augusta Amorim Bulzico, possui o 

seguinte significado: 

 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, antes de ser considerado um direito 
humano, deve ser compreendido como uma prerrogativa indispensável para a vida 

na Terra. Seu reconhecimento enquanto direito da pessoa humana pode ser 

observado a partir da análise de uma série de manifestações da comunidade 

internacional acerca da necessidade de um tratamento especial ao tema (GOMES; 

BULZICO, 2010, p. 50).  

 

Essa preocupação ecológica sinaliza o interesse de preservação e de combate às mais 

variadas formas de degradação, como se verá a seguir. 

 

2.3 A tutela do meio ambiente: direito constitucional comparado 

 

O meio ambiente compreendido como prerrogativa indispensável à perpetuidade das 

mais variadas formas de vida na Terra é tutelado por muitas Constituições. Todavia, a 

                                                             
6 Ambientalismo é definido por Patrícia Narvaes (2012, p. 35), no Dicionário Ilustrado de Meio Ambiente, 

como: “movimento internacional (político, ideológico e filosófico) cujos principais objetivos são a defesa e a 

preservação do ambiente para garantir melhor qualidade de vida para o ser humano e para todos os seres vivos, 

preservando o planeta”. 
7 “Direitos naturais”, “direitos humanos”, liberdades públicas”, “direitos individuais”, “liberdades individuais” 

são exemplos de expressões sinônimas empregadas à concepção de “Direitos fundamentais” no vocabulário 
nacional e internacional. Essa variabilidade terminológica denota não ser uníssona e muito menos estanque a 

concepção do que sejam direitos fundamentais, pois, consoante a doutrina, esses variam de acordo com cada 

época e local. Nesse sentido, citam-se as lições de Reinaldo Pereira e Silva (2007, p. 165) e José Adércio Leite 

Sampaio (2010, p. 8) e Tônia Aparecida Tostes do Prado (2014, p. 13-14). Vale dizer que a doutrina ainda não 

definiu de modo claro e objetivo o que sejam direitos fundamentais, seus limites e quais seriam eles. Numa visão 

mais ampla de direitos fundamentais, concebendo-se os direitos para além dos humanos, ou seja, considerando-

se nesse contexto, os seres bióticos e abióticos, há o consenso que tais direitos são invioláveis, inalienáveis e de 

certo modo imprescritíveis quando destinados a toda a coletividade, por serem indivisíveis. 
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proteção ambiental é concebida como fenômeno recente. O tema é tratado sob o status de 

direito fundamental, ao lado de outros como, por exemplo, o direito à vida, à dignidade da 

pessoa humana e ao bem estar social. 

A proteção ambiental é tratada pela maioria das Constituições nacionais por 

comandos genéricos. Entretanto, é possível observar-se em alguns textos constitucionais 

regulação específica para a fauna, a flora e também para as florestas. 

A competência
8
 concorrente da União com os Estados para a proteção de plantas e 

animais, gestão de resíduos, combate à poluição sonora, manutenção da pureza do ar, 

preservação da paisagem, dentre outros interesses, conforme termos do artigo 74, declara a 

preocupação da República Federal da Alemanha (1949)
9
 em relação ao meio ambiente. 

A Constituição da Confederação Helvética (1874)
10

, sucessivamente modificada ao 

longo do tempo, no seu texto atual, promulgado em 1999, não se exime de prescrever cuidado 

ao meio ambiente. A fauna, a flora e as águas são tuteladas por várias normas, tendo em vista 

que a Confederação e os Cantões
11

 têm por primordial aspiração a garantia de uma relação 

equilibrada e duradoura entre a natureza e sua capacidade de auto regeneração a par de sua 

utilização pelo próprio homem, a exemplo do que pode ser observado nos artigos 73 a 80. 

Em um sentido mais ambientalista, destaca-se a Constituição da República da 

Bulgária (1991), que em seu artigo 15 salvaguarda “a proteção e reprodução do meio 

                                                             
8  Competência é o poder/atribuição de que é detentor um dos entes do Estado, para o exercício de uma 

determinada atividade ou tarefa específica. 
9 As referências ao texto da Constituição da República Federal da Alemanha (1949) - Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland - constituem livre interpretação da pesquisadora. O original pátrio que entrou em 
vigor no dia 23 de maio de 1949, foi pensado inicialmente como uma solução provisória até que fosse elaborada 

uma única Constituição abrangente a toda a Alemanha, o que veio a ocorrer posteriormente, em 3 de outubro de 

1990 quando então foi aderida pela República Democrática da Alemanha (RDA). No sítio das Representações da 

República Federal da Alemanha no Brasil, onde estão listadas as embaixadas e consulados Gerais da República 

alemã, estão disponibilizadas versões da lei fundamental alemã nos idiomas alemão, inglês, espanhol e português 

(Vide:<http://www.brasil.diplo.de/Vertretung/brasilien/pt/01__Willkommen/Constituicao__Hino__Bandeira/Co

nstituicao__Seite.html>). 
10 A Suíça é um Estado Federal desde 1848. Depois dos Estados Unidos da América do Norte, é o mais antigo 

dos estados federais existentes no mundo. Sua atual Constituição Federal é de 18 de abril de 1999, em vigor 

desde o dia 1º de janeiro de 2000. Esta possui 197 (cento e noventa e sete) artigos e está dividida em seis partes: 

Disposições Gerais; Direitos Fundamentais; Cidadania e Objetivos Sociais; Confederação, cantões e municípios; 

Povos e Cantões; Autoridades Federais; Revisão da Constituição Federal e de disposições transitórias. A Carta 
Constitucional Suíça encontra-se disponibilizada para consulta pública (versões nas línguas oficiais – alemão, 

francês, italiano, romanche – e em traduções não oficiais – espanhol, português, japonês, árabe e nepalês) no 

seguinte sítio oficial <http://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=de>. 
11 Conforme a sua definição constitucional, a Suíça é uma Confederação. O modelo suíço, consubstancia-se em 

um federalismo por agregação, ou seja, Estados soberanos unidos por um pacto federativo. A organização 

político-administrativa suíça compreende três níveis estatais, quais sejam, a Confederação, os Cantões e, num 

limite mais restrito, as Comunas. Todos eles são entes autônomos com competência para legislar, executar e 

julgar dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal.  

http://www.brasil.diplo.de/Vertretung/brasilien/pt/01__Willkommen/Constituicao__Hino__Bandeira/Constituicao__Seite.html
http://www.brasil.diplo.de/Vertretung/brasilien/pt/01__Willkommen/Constituicao__Hino__Bandeira/Constituicao__Seite.html
http://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=de
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ambiente, a conservação da natureza viva em toda a sua variedade, e a utilização racional dos 

recursos naturais e outros do país”
12

. 

Por sua vez, a Constituição da República de Cuba (1976), dispõe em seu artigo 27
13

 a 

incumbência conjunta do Estado e da Sociedade de proteção da Natureza, para uma fruição 

mais racional de seus recursos (água, atmosfera, solo, flora, fauna e todo o rico potencial da 

natureza), propulsora de um desenvolvimento socioeconômico ambiental sustentável, em 

garantia das gerações presentes e futuras
14

.  

A Constituição Portuguesa (1976), modificada ao longo de sucessivos anos, por 

correlacionar o meio ambiente ao direito à vida, atribuiu formulação moderna à matéria 

porquanto explanar o bem jurídico meio ambiente como direito fundamental. Diferentemente 

de outros textos constitucionais, que trazem regulação específica para a fauna, flora, recursos 

minerais, solo e até mesmo para florestas, o texto português estabelece normas de aplicação 

geral. As principais características dessa constituição são apontadas pela produção de Carla 

Amado Gomes:  

 

Em Portugal, a Constituição de 1976 despertou o poder político para a necessidade 

de tutelar os valores ambientais, numa clara adesão à nova causa mundial revelada 

em Estocolmo. No artigo 66º/2 da Lei Fundamental faz-se apelo à prevenção da 

poluição e das formas prejudiciais de erosão [alínea a)], à conservação da natureza 

[alínea c)], ao aproveitamento racional dos recursos naturais, com salvaguarda da 

sua capacidade regenerativa e da estabilidade ecológica [alínea d)] (AMADO 

GOMES, 2008, p. 51). 

                                                             
12  No sítio oficial <http://www.president.bg/cat115/Constitution-of-the-Republic-of-Bulgaria/:> encontra-se 

disponível a versão na língua inglesa do original, acima traduzido em português pela pesquisadora. O trecho 
destacado encontra-se assim disposto: Art. 15. The Republic of Bulgaria shall ensure the protection and 

reproduction of the environment, the conservation of living Nature in all its variety, and the sensible utilisation 

of the country's natural and other resources. 
13 O artigo 27 da Constituição cubana cita o seguinte: “artículo 27o.- El Estado protege el medio ambiente y los 

recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible 

para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las 

generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política. Es deber de los 

ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el 

rico potencial de la naturaleza”. O original se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: 

<http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm>. 
14  A expressão “gerações futuras” condiz à adoção do Princípio da Solidariedade Intergeracional, pelo 

ordenamento pátrio, em especial pelo caput do artigo 225 da Constituição (BRASIL, 1988), que impõe ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. O 

Princípio da Solidariedade Intergeracional busca assegurar a prevalência de uma estreita relação de solidariedade 

entre as presentes e as futuras gerações, de modo que, estas últimas possam usufruir de forma sustentável dos 

recursos naturais, possibilitando assim uma coexistência pacífica entre homem e a natureza. Salienta que essa 

solidariedade, conforme recordado por Édis Milaré (2013), pode ocorrer ao mesmo tempo, consubstanciando-se 

em relação de cooperação em gerações contemporâneas, quando é chamada de sincrônica. E, em longo prazo, ou 

seja, através do tempo, refletindo-se nas gerações sucessivas, sendo então chamada de diacrônica. 

http://www.president.bg/cat115/Constitution-of-the-Republic-of-Bulgaria/:
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A revogada Constituição da ex-União Soviética (1977), enuncia no seu artigo 18
15

 a 

proteção e o uso racional do solo, dos recursos minerais e hídricos, da fauna e da flora, 

orientada à conservação da pureza da água e do ar, bem como à garantia de reprodução das 

riquezas naturais e ao melhoramento do próprio meio ambiente. 

O artigo 45 da Constituição Espanhola (1978) regula o direito a um meio ambiente 

adequado para o desenvolvimento da pessoa humana com qualidade de vida. Nesta 

constituição inexiste um conceito de meio ambiente, restando apenas a enumeração de 

elementos que o integram. Elementos do patrimônio histórico, cultural e artístico são 

passíveis de ser compreendidos como integrantes do conceito de meio ambiente (art. 46) e 

cabe ao Estado elaborar a legislação básica sobre sua proteção, restando às Comunidades 

Autônomas a faculdade de estabelecer normas adicionais (arts. 148 e 149). Marcelo Ribeiro 

Losso descreve os limites da norma constitucional espanhola: 

 

A Constituição espanhola não traz um conceito de meio ambiente nem enumera os 
elementos que o integram. Deixa tal tarefa aos doutrinadores e à jurisprudência. Os 

doutrinadores divergem, principalmente, quanto à inclusão ou não na conceituação 

de meio ambiente, de elementos não físicos ou naturais. Daí a se encontrar quem 

defenda um conceito de meio ambiente “amplo” e outros que defendam um sentido 

“estrito” (LOSSO, 2010, p. 333). 

 

As constituições da Áustria (1991), Paraguai (1992), Colômbia (1991) e Costa Rica 

(1949 – com alterações) são citadas na obra de Haroldo Celso de Assunção (2013) como 

exemplos de normas constitucionais que reconhecem o direito fundamental ao meio ambiente. 

Tais constituições priorizam garantir a existência de toda uma legislação e orientação de 

políticas públicas direcionadas à preservação, à conservação, à recuperação e à melhoria do 

meio ambiente para o desenvolvimento humano em um ambiente de qualidade, saudável e 

ecologicamente equilibrado. 

Texto paradigmático é o da Constituição da República do Equador (2008) que 

reconheceu a natureza (Pacha Mama) como sujeito de direitos. Nesta há o “respeto a todos los 

                                                             
15 A Constituição Soviética de 1977, aprovada em 7 de outubro desse ano, foi a última Constituição vigente no 

estado soviético. Por ter sido criada durante o regime de Leonid Brejnev, é também citada como Constituição 

Brejnev. A norma supracitada possui a seguinte redação na língua inglesa: “Article 18. In the interestes of the 

present and future generations, the necessary steps are taken in the USSR to protect and make scientific, rational 

use of the land and its mineral and water resources, and the plant and animal kingdoms, to preserve the purity of 

air and water, ensure reproduction of natural walth, and improve the human environment. Disponível no seguinte 

sítio da Universidade de Bucknell: 

<http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons01.html#chap02>. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1977
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leonid_Brejnev
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elementos que forman un ecosistema” (art. 71), de forma que resta evidenciada a adoção de 

princípios da ecologia profunda (Deep Ecology
16

). 

Mais recente, a Constituição Política da República da Bolívia (2009), de caráter 

eminentemente ecológico, em seu preâmbulo faz o reconhecimento da personalidade jurídica 

da natureza como ente dotado de direitos e deveres. O artigo 33, por exemplo, dispõe o direito 

ao meio ambiente saudável protegido e equilibrado, aos indivíduos e à coletividade das 

presentes e futuras gerações, inclusive a outros seres vivos. O artigo subsequente, por sua vez, 

complementa o antecedente, ao permitir a qualquer pessoa, individual ou coletivamente, a 

exercer ações de defesa do meio ambiente, sem prejuízo da tomada de posição pelas 

instituições públicas diante de atentados contra o meio ambiente.  

Em que pesem as mais variadas concepções de seu conteúdo e limites, ou seja, se 

restrito ou não aos recursos naturais, o meio ambiente é assim explicitado no bojo de várias 

constituições como interesse evidente. É perceptível que a tutela do meio ambiente como 

direito fundamental vem se firmando a passos largos. Entretanto, observa-se que nem sempre 

as referências a ele são de fato explícitas ou diretas. Pode ser afirmado que a preocupação 

com o meio ambiente é preponderante, mas que o seu tratamento como direito fundamental 

geralmente é feito sem tanta força.  

Considera-se ainda que a constitucionalização do ambiente é tendência mundial e de 

certa forma útil e benéfica, haja vista a possibilidade de se ofertar segurança jurídica ao 

legislador e ao aplicador do direito, bem como servir de orientação para o estabelecimento de 

políticas nacionais ambientais. O que, diga-se de passagem, não passou despercebido ao 

constituinte brasileiro como será visto a seguir. 

 

2.4 O meio ambiente e sua tutela nas constituições brasileiras  

 

O acesso aos bens ambientais foi progressivamente normatizado nos textos 

constitucionais brasileiros. 

                                                             
16 A Depp Ecology (Ecologia Profunda) nas lições de Annelise Monteiro Steigleder (2011) representa premissa 

do paradigma biocêntrico. Pressupõe fazer da natureza um sujeito de direitos, de modo que, sobreposta a 

concepção da natureza como mero objeto de direitos. O seu raciocínio radical contrapõe-se à chamada Shallow 

Ecoloy (Ecologia Rasa) que não possui pretensão de romper com o paradigma antropocêntrica-utilitarista. A 

autora aponta que embora o desenvolvimento tenha ocorrido nos Estados Unidos, importantes representadores 

podem ser observados nos mais variados países como, por exemplo, Noruega, Alemanha, Inglaterra e Austrália. 

E, cita como principais pensadores as figuras de Anne Navaes, A. Leopold, R. Carson, J. Lovelock, D. Thoreau, 

Stone; Capra, Aveline, Pelizzoli Unger e Boff. 
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A princípio, a proteção do meio ambiente natural e cultural não era muito evidente, 

sequer, específica no bojo das cartas constitucionais precedentes à Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988.  

A Constituição Política do Império (BRASIL, 1824), calcada em interesses 

econômicos, exploratórios e degradantes, não fez qualquer alusão ao meio ambiente. O seu 

texto normativo “retratou o modelo liberal individualista próprio da Revolução Francesa” 

(FIGUEIREDO, 2010, p.166). Dado que, “naquela época, a legislação aplicável no Brasil 

decorria das Ordenações do Reino porque o sistema econômico estava calcado essencialmente 

no setor agrícola” (SIRVINSKAS, 2012, p. 147). “O meio ambiente era considerado recurso 

econômico inesgotável a serviço do homem” (THOMÉ, 2014, p. 291). 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (BRASIL, 1891) foi 

inovadora ao estabelecer regras relativas ao uso do solo. Previa-se a competência da União 

para legislar sobre minas e terras (art. 34). Por esta carta constitucional, iniciou-se a 

normatização de alguns elementos da natureza. 

Posteriormente, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (BRASIL, 

1934), que a sucedeu, amplia substancialmente a proteção dos bens ambientais, haja vista que 

resguarda a proteção das belezas naturais, do patrimônio histórico, artístico e cultural. 

Matérias relacionadas a riquezas oriundas do subsolo, mineração, metalurgia, água, energia 

hidrelétrica, florestas, caça, pesca e à exploração, são declaradas como de competência 

legislativa da União (art. 5°, XIX).  

Três anos depois, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil (BRASIL, 1937), 

trouxe preocupação com os monumentos históricos, artísticos e naturais, mas não apresentou 

maior inovação no regramento da matéria. 

Na modificação subsequente, intitulada como Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil (1946) manteve-se praticamente a mesma tutela atribuída a certos elementos 

do meio ambiente por outras constituições, mantendo-se a análise do meio ambiente como 

recurso econômico. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1967), embora tivesse 

mantido idêntica proteção aos recursos naturais (patrimônio histórico, cultural, paisagístico, 

recursos minerais, hídricos, fauna e flora) da carta constitucional precedente, representou 

avanço na regulação da matéria. A modificação feita pela Emenda Constitucional nº 01 

(BRASIL, 1969) mediante inserção do termo “ecológico” no artigo 172, permitiu que fosse 

vislumbrado o limiar de uma preocupação mais ambiental. 
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A atual Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), por sua vez 

foi a que de forma mais explícita elevou a defesa do meio ambiente, em termos amplos e 

modernos. O meio ambiente é tutelado em capítulo específico sob o título da ordem social e, 

também, correlacionado a outros temas essenciais do ordenamento constitucional. Tal 

mudança de rumo fez Antônio Herman Benjamin concluir que “ao abraçar essa concepção 

holística e juridicamente autônoma do meio ambiente, o constituinte de 1988 distancia-se de 

modelos anteriores, praticamente fazendo meia-volta.” (BENJAMIN, 2011, p.104). 

Inexiste, por isso, dúvida de que as constituições brasileiras anteriores a 1988, no 

geral, mais tutelavam a saúde e previam a “competência da União para legislar sobre água, 

florestas, caça e pesca, que possibilitavam a elaboração das leis protetoras como o Código 

Florestal e os Códigos de Saúde Pública, de Água e de Pesca” (SILVA, 2008, p. 84).  

Foi ainda a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) que 

primeiramente tratou de forma resoluta a questão ambiental, o que certamente ressalta o seu 

atributo ambientalista ante a inexistência de previsões de tal natureza nas constituições 

brasileiras precedentes. 

 

2.5 O meio ambiente diante do regramento da Constituição da República Federativa de 

1988 

 

O núcleo normativo do direto ambiental, ou seja, a tutela do meio ambiente, encontra 

guarida no Capítulo VI do Título VIII sobre a Ordem Social. O capítulo é composto 

basicamente pelo artigo 225 da Constituição (BRASIL, 1988), com seus parágrafos e incisos.  

O referido dispositivo possui caráter principiológico por estabelecer o direito de 

todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A norma possui relevância por 

disponibilizar “instrumentos de garantia e efetividade do direito enunciado no caput do 

artigo” (SILVA, 2008, p. 84). Há destaque para a elaboração de normas direcionadas a 

objetos (processos ecológicos, patrimônio genético, fauna, flora, florestas, dentre outros) e 

setores específicos (educação, energia, mineração, a título de exemplificação), em virtude do 

seu elevado conteúdo ecológico. 

A influência ambiental não se restringe ao capítulo em questão e perpassa por todo o 

texto constitucional. São observados ao longo da Constituição (BRASIL, 1988) referências 

explícitas e implícitas ao meio ambiente.  
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Os artigos “5º, LXXIII, 20, 23, 24, 91, §1º, III, 129, III, 170, VI, 186, II, 220, §3”, 

são citados por José Afonso da Silva (2008, p. 84) como exemplos de referências explícitas da 

expressão meio ambiente.  

Via outra, o mesmo autor relata que certos valores ambientais são apresentados sob o 

manto de outros objetos da normatividade constitucional. Hipóteses estas nas quais, para a 

tutela de um direito específico, é invocada a proteção do meio ambiente. Ou seja, nas 

referências implícitas a proteção ambiental é utilizada como subterfúgio para a proteção de 

um direito muito mais forte do que o do meio ambiente como, por exemplo, quando 

hipoteticamente invocada a sua tutela enquanto existirem condições ambientais prejudiciais à 

saúde. Neste caso, indubitavelmente, a proteção é mais forte em relação à saúde do que, ao 

meio ambiente – a melhoria e qualidade ambientais são fins secundários. 

No geral, as referências implícitas dizem respeito a um setor ou a um recurso 

ambiental. Os “arts. 21, XIX, XX, XXIII e XXIV, 22, IV, XII, XXVI, assim como o conjunto 

de normas sobre a saúde dos arts. 196 a 200 que são ricos em recursos ambientais” (SILVA, 

2008, p. 84), são exemplos dessas referências implícitas de feição ambiental no texto 

constitucional. 

Todo esse conjunto de normas ambientais vigentes no atual texto constitucional 

permite concluir que a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), de 

forma sistemática dedicou considerável tratamento jurídico ao meio ambiente. Como pode ser 

observado pelos comentários de Antônio Herman Benjamin: 

 

Ao mudar de rumo – inclusive quanto aos objetivos que visa a assegurar – a 

Constituição, como em outros campos, metamorfoseou, de modo notável, o 

tratamento jurídico do meio ambiente, apoiando-se em técnicas legislativas 

multifacetárias. Uma Constituição que, na ordem social (o território da proteção 

ambiental, no esquema de 1988), tem como objetivo assegurar “o bem estar e a 

justiça sociais” (art. 193), não poderia mesmo deixar de acolher a proteção do meio 

ambiente, reconhecendo-o como bem jurídico autônomo e recepcionando-o na 

forma de sistema, e não como um conjunto fragmentário de elementos; sistema esse 

que, não custa repetir, organiza-se na forma de uma ordem pública ambiental 

constitucionalizada (BENJAMIM, 2011, p.104).  

 

Enfim, o cuidado dedicado pela Constituição da República Federativa do BRASIL 

(BRASIL, 1988) ao meio ambiente, permite concluir que o Estado brasileiro, a exemplo de 

outros países, atento às evoluções até então alcançadas na percepção e tratamento conferido à 

Natureza, não se eximiu de estabelecer um modelo constitucional pluri-instrumental, repleto 

de direitos, obrigações, princípios, objetivos, programas públicos e instrumentos de 

implementação, passível de gestão do macrobem (meio ambiente como um todo, considerados 
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os seus aspectos naturais/físicos, artificiais, culturais, sociais, dentre outros) e microbens 

(bens/interesses individuais, ou seja, elementos que compõem o meio ambiente, como, por 

exemplo, água, fauna, solo, ar, florestas) ambientais.  
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3 A PROTEÇÃO LEGAL DAS FLORESTAS E DAS DEMAIS ESPÉCIES DE 

VEGETAÇÃO 

 

As florestas constituíam, inicialmente, um espaço natural no qual o homem primitivo 

exercia atividade exclusivamente extrativista, caracterizada pela caça, pesca e coleta de frutos 

e raízes, uma vez que desconhecia técnicas de domesticação de animais e vegetais. 

Desenvolvidas as técnicas agrícolas e as de domesticação de animais, a floresta 

perdeu espaço para outras fontes de alimento, mas não perdeu a sua importância, tendo em 

vista seus suprimentos passarem à condição de recursos naturais estratégicos, por 

possibilitarem o desenvolvimento de “grandes civilizações na Suméria, Assíria, Egito, China, 

Micenas, Grécia, em Roma, no Leste Europeu e na América do Norte” (MARQUES, p. 56), 

pela produção de material lenhoso para a manutenção do fogo, construção de moradias, 

utensílios, móveis e até embarcações.  

Segundo registros, as florestas compreendidas como recurso fundamental para o 

desenvolvimento dos povos foram até o final do século XIX consideradas como um bem de 

valor preponderantemente econômico. 

Alterações interpretativas da floresta começaram a ocorrer somente na modernidade, 

principalmente após a realização da I Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, realizada 

em Estocolmo, quando então esse recurso natural passou a receber especial atenção em razão 

do desempenho de suas funções não econômicas, ou seja, o incontroverso valor de sua 

existência para a manutenção e desenvolvimento de várias formas de vida e ainda para a 

qualidade do próprio meio ambiente.  

Por isso a pertinência avaliativa da proteção legal atribuída às florestas e demais 

formas de vegetação como elementos integrantes da flora e do próprio meio ambiente, 

mediante análise de conceitos e normas vigentes, em especial, os relacionados às áreas de 

proteção especial da Reserva Legal e de Preservação Permanente da norma florestal brasileira 

– Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). 

 

3.1 Florestas: conceito 

 

Os dias atuais são marcados por um momento de mudanças de paradigmas. 

Vivencia-se um tempo de transposição de interesses individualistas para a proteção de 

interesses difusos e coletivos. Nesse contexto, se encontra a proteção da floresta, na qualidade 
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de bem ambiental relevante, integrante do meio ambiente, conforme interpretação do artigo 

225 da Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). 

Por abranger uma variedade de animais, vegetais e microrganismos, regular o clima, 

controlar ciclos hidrológicos, fixar o solo, permitir a exploração de energia, possibilitar a 

produção de alimentos, forragens, óleos, fibras, resinas, medicamentos, cosméticos, 

combustíveis, esboçar uma paisagem exuberante e possibilitar a pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias, a floresta é assim tutelada por todo um arcabouço jurídico-normativo. 

Todavia, a floresta não se confunde com a vegetação, muito menos com a flora. 

Embora esses termos sejam amplamente utilizados como expressões sinônimas fora do meio 

científico, na verdade, tecnicamente possuem conceitos bem diferenciados. 

No intuito de elisão de incorreções interpretativas e obtenção de melhor apreensão da 

matéria, a conceituação dos termos flora, vegetação e floresta, se perfaz como necessária, o 

que será feito ao longo do presente trabalho. 

A Flora pode ser compreendida como “conjunto das espécies vegetais de uma região, 

incluindo todas as plantas aquáticas, águas e fitoplâncton de ambientes marinhos” 

(NARVAES, 2012, p. 155). Corresponde à “totalidade de espécies que compreende o 

componente vegetal de uma determinada região, sem qualquer conotação de importância 

individual dos elementos que a compõem” (MILARÉ, 2013, p. 546). “Daí a ideia de que a 

flora é um coletivo que se refere ao conjunto de espécies vegetais do país ou de determinada 

localidade” (SILVA, 2013, p. 176). Os vegetais, bactérias, fungos e fitoplânctons marinhos, 

considerados como integrantes de uma totalidade, sem qualquer individualização ou 

predominância de espécie, em relação a um país ou determinada localidade, compõem, 

portanto, o conceito de flora.  

A vegetação, por sua vez, é objeto de estudo de várias ciências. Esta resulta da 

evolução natural de espécies ao longo de épocas geológicas diferenciadas, ou seja, variam no 

tempo e no espaço, de acordo também com os tipos de clima e de solo. Milaré (2013, p. 546) 

alude que “por vegetação se entende a cobertura vegetal de certa área, região, país”, 

organizada em diferentes estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo, outros) ou em conjuntos 

específicos (florestas, pradarias, pântanos, savanas, caatinga, cerrado, campos naturais e 

outros). O mesmo raciocínio pode ser observado na definição atribuída por Patrícia Narvaes: 

 

Vegetação. Plantas que ocupam uma determinada área, cobrindo a superfície 

do solo. A vegetação pode ter o predomínio de árvores (arbórea), de arbustos, 

isto é, plantas com caule ramificado sem a formação de troncos (arbustiva) 

ou de plantas rasteiras, cujo caule geralmente é uma haste (herbáceas). Pode 

ser sinônimo de cobertura vegetal (NARVAES, 2012, p. 337). 
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Sobre isso, conforme apontamentos de Ahrens (2011) a vegetação resulta da 

dispersão natural das espécies e dos processos sucessionais, por isso não abarca as que não 

ocorrem naturalmente e estabelecem-se de forma intencional (formas de cultivo resultantes da 

ação humana), ou seja, excetuam-se de seu conceito as lavouras, as pastagens plantadas e 

florestas plantadas (denominadas como áreas antropizadas). 

Conceitos diferenciados de tipos de vegetação podem ser observados na Resolução 

CONAMA nº 10, a qual no artigo 2º aduz: 

 

Art. 2º (...) ficam definidos os seguintes conceitos: I - Vegetação Primária - 

vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, sendo os 

efeitos das ações antrópicas mínimos, a ponto de não afetar significativamente suas 

características originais de estrutura e de espécies. II - Vegetação Secundária ou em 

Regeneração - vegetação resultante dos processos naturais de sucessão, após 

supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou causas 

naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária (BRASIL, 

1993). 

 

A floresta corresponde ao “tipo de vegetação que se caracteriza por espécies de 

plantas de grande porte (arbustos e árvores que podem atingir até 50 m de altura), com alta 

densidade populacional e vários estratos (plantas de várias alturas)” (NARVAES, 2012, p. 

337). Constitui a floresta uma formação vegetal de proporção e densidade maiores, recebendo 

normalmente denominações como mata, selva, bosque frondoso, dentre outras. Podem ser 

naturais ou modificadas com espécies exóticas (espécie não nativa da área, trazida pelo ser 

humano, adaptada às novas condições ambientais). O domínio sobre as florestas pode ser 

púbico ou privado.  

Variações de clima, solo, pluviosidade, topografia e altitude, implicam o 

desenvolvimento de composições florísticas diferentes e, consequentemente, tipos distintos de 

florestas, posto serem consideradas a sua função ecológica, composição e/ou estrutura. As 

florestas virgens, por exemplo, correspondem às áreas não desbravadas ou fendidas pelo 

homem. As florestas antigas, por sua vez, não sofreram perturbação séria, de modo que se 

manteve resguardada grande parte de sua composição original. As florestas modificadas, 

possuem por característica geral, árvores abatidas e, em certos casos, denotam feições de 

implementação de esforço intencional e concentrado para a recomposição (reconstituição da 
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vegetação com suas características e funções ecológico-ambientais) e/ou manejo 

sustentável
17

.  

Em termos amplos a floresta é viva e “produz mais do que madeira; possui 

mecanismos de defesa de solo, água e atmosfera; representa campo para desenvolvimento de 

atividades de caça, pesca e turismo; é lar de imensa biodiversidade, de plantas e animais” 

(ZANETTI, 2009, p. 30), eis que possui inestimável patrimônio da biodiversidade
18

 de 

múltipla utilidade para fabricação de medicamentos, cosméticos, móveis, combustíveis, látex, 

por exemplo, e ainda encesta tamanho legado cultural (a exemplo das populações indígenas e 

tradicionais), potencial energético (a sua biomassa
19

 por unidade de área é bem superior 

quando comparada a outros biomas
20

) e também turístico. A floresta desempenha uma 

infinidade de funções e, por isso, é objeto de planejamento, gestão, manejo e proteção jurídica 

em diversos países, a exemplo do Brasil, Canadá, Alemanha e Estados Unidos
21

. 

                                                             
17 A Lei n. 12.651 (BRASIL, 2012), amplamente conhecida como Novo Código Florestal brasileiro, no artigo 3º, 

inciso VII define o manejo florestal sustentável nos seguintes termos: administração da vegetação natural para a 

obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do 

ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas 
espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens 

e serviços. 
18 Conforme lições de Patrícia Narvaes (2012, p. 58), em seu Dicionário Ilustrado de Meio Ambiente, o verbete 

biodiversidade possui a seguinte conotação: “é a diversidade biológica, isto é, refere-se ao conjunto de todas as 

espécies de seres vivos da biosfera, incluindo-se todos os ecossistemas. A biodiversidade refere-se à variedade 

de tipos de seres vivos (diversidade genotípica, de espécies, populações e comunidades) e de ecossistemas 

(terrestres, marinhos ou aquáticos) e processos ecológicos em uma determinada região”. 
19  Biomassa, no Dicionário Ilustrado de Meio Ambiente de Patrícia Narvaes (2012, p. 60), corresponde à 

“quantidade de matéria orgânica viva de um organismo, de um nível trófico ou de todos os organismos vivos de 

uma comunidade ou de um ecossistema, por unidade de área e em um determinado espaço de tempo. Pode ser 

expressa em peso, volume, área ou número”. Para Wagner de Cerqueira e Francisco (sítio eletrônico Brasil 
Escola), traduz-se como: “material constituído principalmente de substâncias de origem orgânica, ou seja, de 

animais e vegetais. A energia é obtida através da combustão da lenha, bagaço de cana-de-açúcar, resíduos 

florestais, resíduos agrícolas, casca de arroz, excrementos de animais, entre outras matérias orgânicas. Essa fonte 

energética é renovável, pois a sua decomposição libera CO2 na atmosfera, que, durante seu ciclo, é transformado 

em hidratos de carbono, através da fotossíntese realizada pelas plantas. Nesse sentido, a utilização da biomassa, 

desde que controlada, não agride o meio ambiente, visto que a composição da atmosfera não é alterada de forma 

significativa”. 
20 Bioma, é definido por Patrícia Narvaes (2012, p. 60), em seu Dicionário Ilustrado de Meio Ambiente como 

“associação de ecossistemas regionais, com dominância de um deles, isto é, com predomínio de um tipo de 

vegetação, com condições ambientais características e diversidade biológica própria, terrestre ou aquático, 

compreendendo fauna, flora, micro-organismos e suas interações. Entre os biomas mundiais, encontram-se: 

tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, floresta tropical, savana, deserto e oceano.  
21 Canadá, Alemanha e Estados Unidos são exemplos, observados no trabalho de Eder Zanetti (2009, 34-40) de 

países que dedicam cuidado especial às florestas e recursos florestais, mediante estabelecimento de critérios de 

condução de estratégias em favor da proteção e melhoramento florestal. Salienta que a experiência norte-

americana é também noticiada pelo trabalho de José Roque Nunes Marques (1999, p. 76-81) que sintetiza as 

linhas filosóficas adotadas ao longo do tempo pelas leis florestais americanas, sendo, a primeira pautada nas 

linhas do liberalismo econômico com a mínima intervenção do Estado, a segunda, por sua vez, marcada pelo 

interesse de atribuição de uma utilidade presente e futura dos recursos florestais, já a terceira objetiva a 

preservação de áreas florestais em face de seu caráter não mercantil (estético). 
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Sob o ponto de vista doutrinário a floresta é conceituada por José Roque Nunes 

Marques como: 

 

bem ambiental, de natureza difusa, caracterizado pela dominância de árvores na 

composição e estrutura de uma dada formação vegetal, independentemente de 

espaçamento e tamanho, indispensável para a garantia da vida em todas as suas 

formas, e cuja utilização está condicionada ao cumprimento de uma função social” 

(MARQUES, 1999, p. 114). 

 

Luís Paulo Sirvinskas (2012) em sua obra reconhece a floresta como um tipo do 

gênero vegetação. O estudioso aventa pela existência de três tipos de floresta: boreal, sita no 

extremo norte da Europa, Ásia e América do Norte; temperada, localizada na região mais 

industrializada do planeta e tropical, que se situa na região mais rica em biodiversidade, 

porém, mais pobre em relação à população. E, metodologicamente, estabelece uma das 

classificações atribuídas às florestas: 

 

A floresta pode ser classificada: I – Quanto à sua titularidade: a) floresta de 

domínio público – instituída pelo Poder Público, nos termos dos arts. 2º e 3º do 

Código Florestal; b) floresta de domínio privado – criada por particular sem 

nenhuma interferência do Poder Público. II – Quanto à origem: a) a floresta 

primitiva ou primária (ou nativa, natural ou virgem) – “é a que se compõem de 

espécies originárias não só do país mas também da região em que floresce”34; b) 
floresta em regeneração – é a que se encontra em fase de reconstituição (em 

formação), após a sua destruição. Essa regeneração poderá ocorrer naturalmente ou 

mediante florestamento ou reflorestamento; c) floresta regenerada – é a que já se 

encontra reconstituída, após a sua destruição anterior; d) floresta plantada ou 

secundária – é a que foi reconstituída pelo homem, por meio de florestamento ou 

reflorestamento. “Essas podem ser plantadas com espécies exóticas ou com espécies 

nativas. A regeneração pode ser natural ou artificial”35. III – Quanto ao uso: a) 

florestas de exploração proibida; b) florestas de exploração limitada; c) florestas de 

exploração livre. Esta última modalidade deixou de existir com o advento da Lei nº 

7.803/89. Agora, para a sua exploração, dependerá da prévia autorização do 

IBAMA, mediante o manejo controlado (SIRVINSKAS, 2012, p. 509). [grifos do 

autor] 

 

Carvalho e Balbim (2013), ao comentarem a nova lei florestal brasileira, observam a 

inexistência de um conceito legal para o termo floresta. Todavia recordam que no 

ordenamento jurídico vigente podem ser observadas normas específicas, que servem de 

parâmetro conceitual para interpretação e compreensão do termo, bem como de consequente 

aplicação da lei florestal. Nesse sentido, a título de exemplificação, os estudiosos citam o 

artigo 17 da Lei nº 9.985 (BRASIL, 2000), que de forma genérica estabelece a definição 

conceitual de Floresta Nacional como “área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos 
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recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável 

de florestas nativas”.  

Antunes (2013, p. 43), ao avaliar o conceito jurídico de floresta no ordenamento 

brasileiro, conclui que atualmente “não há, portanto, um conceito jurídico genérico que seja 

capaz de definir as florestas como um todo. Existem, contudo, conceitos jurídicos específicos 

para cada tipo de floresta concretamente determinado”. Esse autor, entretanto, recorda que o 

revogado Decreto nº 4.421 (BRASIL, 1921), conceituava normativamente a floresta nos 

seguintes termos: 

 

Art. 2º. Para os efeitos desta lei serão considerados florestas não só as áreas 
actualmente cobertas de vegetação de alto e médio porte, como também aquellas em 

que se pretenda desenvolver essa vegetação, para defesa de salubridade e aumento 

da riqueza publica (BRASIL, 1921). 

 

O autor supracitado ainda pontua que o Direito comparado, a par do Direito 

brasileiro, também não fornece muitas definições normativas de floresta. O que, de fato, pode 

ser observado nos diversos textos jurídicos e doutrinários, nacionais e internacionais, 

analisados para o presente trabalho. Contudo, restou constatada a tamanha aceitação 

internacional dos conceitos utilizados na parceria conjunta da União Internacional para a 

Conservação da Natureza (International Union for Conservation of Nature – IUCN
22

), do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA; em inglês: United Nations 

Environment Programme – UNEP
23

) e do Fundo Mundial para o Meio Ambiente (em inglês: 

Word Wide Fund for Nature – WWF
24

), cujo título Caring for the Earth a strategy for 

                                                             
22 A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN ou International 

Union for Conservation of Nature – em inglês) é uma organização internacional dedicada à conservação dos 

recurso naturais . Criada em 1948, está situada na cidade de Gland, na Suíça. É composta por quase uma centena 

de países, diversas agências de governo, ONGs e milhares de especialistas e cientistas das mais variadas nações. 

Ocupa respeitável posição no cenário global, estando entre as principais organizações ambientais do mundo. 

Tem por missão influenciar, encorajar e assistir as sociedades de todo o mundo na conservação da integridade e 

biodiversidade da natureza, bem como a de assegurar que todo e qualquer uso dos recursos naturais seja 

equitativo e ecologicamente sustentável. O seu Sistema de Categorias de Gestão de Áreas Protegidas é um 

método de categorização a nível internacional, adotado por múltiplos governos nacionais e infranacionais e por 

organização internacionais, a exemplo da Organização das Nações Unidas.  
23 O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA (em inglês: United Nations Environment 
Programme – UNEP) é uma agência para o ambiente do sistema das Nações Unidas. Criado em 15 de dezembro 

de 1972, tem por principal objetivo de coordenar as ações internacionais de proteção ao meio ambiente e de 

promoção ao desenvolvimento sustentável. Trabalha em parceria com outras entidades das ONU, organizações 

internacionais, governos nacionais e organizações não governamentais. 
24 O Fundo Mundial para a Natureza (em inglês: World Wide Fund for Nature – WWF), anteriormente chamado 

World Wildlife Fund (nome ainda em uso, principalmente, nos Estados Unidos e Canadá), conforme informações 

disponibilizadas em seu sítio eletrônico, corresponde a uma Organização não governamental (ONG) 

internacional. Atua nas áreas de conservação, investigação e recuperação ambiental. Fundada em1961, possui 
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sustentable living (1991). Diante dos obstáculos conceituais, o texto propõe as seguintes 

definições: a) floresta Natural: floresta onde as árvores jamais foram cortadas ou não foram 

abatidas durante os últimos 250 anos; b) florestas modificadas: florestas onde as árvores têm 

sido abatidas nos últimos 250 anos para a obtenção de madeira ou para o cultivo migratório e 

que retêm a cobertura de árvores ou arbustos nativos; c) floresta plantada: floresta na qual 

todas ou a maioria das árvores (51 % ou mais da biomassa da madeira) foram plantadas ou 

semeadas. 

No item 18 do anexo I da Portaria nº 486-P do extinto Instituto Brasileiro de 

Florestas – IBDF encontra-se a definição de floresta como “formação arbórea densa, de alto 

porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa”. 

Outro conceito, amplamente aceito no cenário global, adotado inclusive pelo Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB)
25

, na obra “Florestas do Brasil em Resumo – 2013”, é o 

apresentado pelo Departamento Florestal da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e a Agricultura (Forestry Department – Food and Agriculture Organization of 

the United Nations – FAO
26

), na Avaliação Global dos Recursos Forestais, que define floresta 

como: 

 

área medindo mais de 0,5 ha com árvores maiores que 5 m de altura e cobertura de 
copa superior a 10%, ou árvores capazes de alcançar estes parâmetros in situ. Isso 

não inclui terra que está predominantemente sob uso agrícola ou urbano (FAO, 

2004). 

 

As explanações acima permitem concluir que embora inexista um conceito 

específico para cada um desses termos, existem sim diferenças específicas, podendo até 

aderir-se à síntese de Érika Mendes de Carvalho (1999) que compreende a floresta como 

espécie, a vegetação como gênero, por dizer respeito aos vegetais em si, o que permite 

                                                                                                                                                                                              
sede na Suíça. Esta possui representações em todo o globo, inclusive no Brasil e atua em diferentes causas 

relacionadas à Natureza. 
25 O Serviço Florestal Brasileiro (SFB), é um órgão federal de autonomia administrativa e financeira, instituído 

pela Lei n. 11.284/2006, e aprovado na estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente pelo Decreto n. 
6.063/2007. Este tem por missão precípua a promoção do uso econômico e sustentável das florestas, mediante 

articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
26 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e Alimentação, atualmente com 191 países, 

mais a Comunidade Europeia, foi Criada em 16 de outubro de 1945. Atua como um fórum neutro, onde todos os 

países, desenvolvidos e em desenvolvimento, se reúnem em condição de igualdade para negociar acordos, 

debater políticas e impulsionar iniciativas estratégicas. A FAO é fonte de conhecimento e informação. Tem por 

função ajudar os países a aperfeiçoamento e modernizarem suas atividades agrícolas, florestais e pesqueiras, para 

assegurar uma boa nutrição a todos e o desenvolvimento agrícola e rural sustentável. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
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conceber a floresta como uma de suas espécies, e, finalmente, a flora como referente às 

famílias, gêneros e espécies que compõem cada vegetação.  

Sinteticamente, a compreensão dos conceitos formulados a partir das proposições da 

Ecologia, de outras ciências ambientais, biologia, agronomia etc., e de breves formulações 

jurídicas, ainda que forma superficial é deveras relevante, ao passo que auxilia o profissional 

do Direito na interpretação e na aplicação da norma, sem ser esquecido que possibilita maior 

segurança jurídica para elisão de falhas na gestão ambiental.  

 

3.2 Florestas: natureza jurídica 

 

O Estado brasileiro, a exemplo de outros países, atento às evoluções até então 

alcançadas na percepção e tratamento conferido à Natureza, estabeleceu no artigo 225 da 

Constituição da República Federativa do Brasil (1988) um complexo modelo de gestão do 

meio ambiente, que abarca conjuntamente o macrobem (meio ambiente considerado em uma 

visão globalizada e integrada de todos os seus aspectos naturais/físicos, artificiais, culturais, 

sociais, etc.) e os microbens (elementos – bens/interesses individuais – que compõem o meio 

ambiente, como, a água, a fauna, o solo, o ar, as florestas) ambientais.  

Em consonância ao Direito moderno o caput do artigo 225 da Constituição salienta a 

preocupação do legislador constituinte com interesses de fundo social e coletivo, senão 

vejamos: 

 

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). 

 

A definição do meio ambiente como bem jurídico de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida denota a natureza difusa do bem ambiental, bem diferenciada da 

concepção individualista do Direito tradicional. Pois, como observa José Roque Nunes 

Marques: 

 

A nova Constituição Brasileira, caracterizada por suas preocupações coletivas, 

modificou o sistema adotado pelo Código Civil, criando um terceiro gênero de bens, 

que não se enquadra nas tradicionais divisões entre público e privado, pois de 

natureza claramente difusa, tem características de res communes omnium, em que a 

relação do Estado não é de propriedade, mas de gestão (MARQUES, 1999, p. 111). 
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O fato de todos os integrantes da sociedade, sejam eles representantes do Poder 

Público ou da coletividade, sem distinção, possuírem a titularidade e o dever de defender e de 

preservar o meio ambiente evidencia essa natureza difusa, haja vista que a tutela 

constitucional refere-se não propriamente ao sujeito como indivíduo, mas como membro de 

uma coletividade mais ou menos ampla (generalidade dos cidadãos).  

A natureza difusa do meio ambiente pode ser mais bem compreendida pela leitura da 

definição de interesses ou direitos difusos, expressa pelo artigo 81, inciso I da Lei nº 8.078 

(BRASIL, 1990). Estes são concebidos como “os transindividuais, de natureza indivisível, de 

que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. 

O meio ambiente é, por muitos, compreendido como um terceiro gênero de bem 

jurídico por não se amoldar integralmente aos bens privados e muito menos aos bens 

públicos. Para quem defende essa definição, o meio ambiente como objeto de tutela jurídica 

deve ser compreendido como um bem incorpóreo, imaterial e indivisível (representado pelo 

equilíbrio ecológico). 

Numa visão integrativa, superficial e equivocada do ordenamento jurídico, a 

princípio, o bem ambiental poderia ser confundido com um bem público. Dado que, o artigo 

99, inciso I da Lei nº 10.406 (BRASIL, 2012), apresenta redação idêntica o texto 

constitucional.  

A norma civil, também utiliza a expressão “uso comum do povo” para a definição de 

bens públicos. Para tanto, o artigo 99, inciso I da Lei nº 10.406 (BRASIL, 2012) aduz que são 

bens públicos “os de uso comum do povo, tais como rios mares, estradas, ruas e praças”.  

Entretanto, o sentido jurídico da lei civil não se confunde com o adotado pela norma 

constitucional.  

No dispositivo do artigo 99, os bens de uso comum do povo correspondem àqueles 

sob a titularidade de pessoa jurídica de direito público, titularizados por entes estatais, 

gravados pela fruição de todos os membros da sociedade, subordinada a determinados 

parâmetros. Os bens de uso comum do povo de natureza pública são acessíveis a toda a 

coletividade, o que os diferencia das demais espécies de bens públicos do artigo 99 da Lei nº 

10.406 (BRASIL, 2012), quais sejam, de uso especial (“edifícios ou terrenos destinados a 

serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, 

inclusive os de suas autarquias”) e dominicais (que constituem o patrimônio das pessoas 

jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 

entidades). Os bens públicos inseridos na categoria de uso comum são de propriedade do 

Estado, que, dispõe integralmente do jus utendi (direito de uso), fruendi (gozo) e abutendi 
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(disposição), diferenciando-se assim do bem materialmente difuso (bem ambiental), que, não 

está sujeito à livre disposição do Poder Público. Definitivamente, os bens públicos são 

diferentes por serem geralmente corpóreos e divisíveis. 

José Rubens Morato Leite e Patriyck de Araujo Ayala (2012) registra de forma clara 

a exclusão dos bem ambiental do rol de bens públicos: 

 

Não resta dúvida de que o bem ambiental de interesse público deve ser separado da 

definição de bens públicos e privados do Código Civil brasileiro de 1916. O Código 

Civil de 2002, por sua vez, incorre no mesmo erro ao classificar os bens de uso 

comum do povo como bens públicos. Ao assim proceder, o legislador dispensou ao 
bem ambiental de interesse público um tratamento restrito, considerando-o como 

pertencente ao Poder Público e não a toda coletividade, como dispõe a Constituição 

da República Federativa do Brasil (LEITE; AYALA, 2012, p. 84). 

 

Ademais, Leonardo Papp resume bem a dinâmica diferenciada proposta pelo texto 

constitucional: 

Na realidade o ordenamento jurídico busca tutelar a qualidade do meio ambiente ou, 

para dizer o mesmo, o equilíbrio ecológico (...) É a partir dessa percepção que se 

firmou na doutrina a distinção entre as expressões bem ambiental (ou macrobem) e 

recursos ambientais (ou microbens), conforme aponta José Rubens Morato Leite 

(2000, p. 85-89). Aquele é o bem material e indivisível representado pelo equilíbrio 

ecológico, enquanto esses são os bens, geralmente corpóreos e divisíveis, que estão 

relacionados à preservação e promoção da qualidade ambiental, tais como o solo, os 

recursos hídricos, a fauna e a flora (PAPP, 2012, p. 23-24). [grifos do autor] 

 

O bem ambiental como delineado na atual Constituição (BRASIL, 1988), portanto, 

não se restringe ao poder exclusivo de uma pessoa ou grupo, muito menos pode ser atribuída a 

sua titularidade a quem quer que seja. Este, como observa Celso Antônio Pacheco Fiorillo: 

 

destaca um dos poderes atribuídos pelo direito de propriedade, consagrado no direito 

civil, e o transporta ao art. 225 da Constituição Federal, de modo que sendo bem de 

uso comum como é, todos poderão utilizá-lo mas ninguém poderá dispor dele ou 

então transacioná-lo (FIORILLO, 2013, p. 190).  

 

Arlindo Daibert salienta o objeto de tutela do texto constitucional descrevendo o 

seguinte:  

 

Vale dizer, para a CF o que importa é que exista um “ambiente ecologicamente 

equilibrado. Esse é o valor a ser tutelado, mediante a manutenção da habilidade dos 

recursos ambientais (atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera) de proverem, 

primeiro, os serviços ambientais de que todos dependemos (limpeza do ar, 

purificação da água, controle do clima e do microclima, polinização das plantas, 

etc). E tal tutela se dará independentemente da titularidade do domínio que 

porventura se possa alegar em face de recursos naturais, do direito à sua exploração 
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ou da terra: estejam onde estiverem, pertençam a quem pertencerem. Dominialidade 

e patrimonialidade, destarte, são absolutamente irrelevantes à essência do direito à 

proteção ambiental, que se baseia na noção de equilíbrio ecológico dos elementos 

que o compõem e nos cercam, bem como dos processos naturais que os renovam 

(quando renováveis) (DAIBERT, 2008, p. 151). 

 

Haroldo Celso de Assunção (2013, p. 43-49), em um giro doutrinário, após a análise 

de variadas correntes voltadas à interpretação da natureza do bem ambiental, verificou as 

tamanhas dificuldades para se agasalhar o bem ambiental. Assunção relata que alguns autores, 

perspectivas e argumentos diversos, atribuem ao bem ambiental as mais variadas 

denominações como, por exemplo, bem de uso comum do povo, bem difuso, bem coletivo, 

bem de interesse público, propriedade constitucional, dentre outros. Ele, então, chega à 

conclusão de que parcela expressiva da doutrina brasileira concebe como superada a 

classificação clássica de bens públicos e privados, proposta pela lei civil brasileira. Todavia, 

em opinião divergente da maioria, critica as tentativas de se criar outra espécie de bem ao lado 

das já existentes (bem público e privado), concluindo que possivelmente a nítida preocupação 

da doutrina em dar maior amplitude ao artigo 225 da Constituição da República Federativa do 

Brasil (BRASIL, 1988), mediante a criação de mecanismos para que o titular do domínio dos 

bens de relevância ambiental não ocasione prejuízos à coletividade, justificaria o 

posicionamento majoritário. 

Embora compreenda o bem ambiental como um bem difuso, de categoria distinta, na 

opinião do autor em questão não é necessária a reclassificação dos bens para que existam três 

categorias quanto à titularidade, considerado que o bem privado ou o público, em razão de sua 

relevância ambiental, poderá ser considerado concomitantemente bem difuso, sem que ocorra 

alteração do domínio, a não ser nas exceções legais, casos em que se pode citar, por exemplo, 

a hipótese de desapropriação.  

As florestas e demais formas de vegetação nativa, como elementos integrantes do 

meio ambiente, por efeito, seguem à regra e possuem a mesma natureza difusa. 

O fato de o caput do artigo 2º da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) qualificar as 

florestas e demais formas de vegetação nativa como “bens de interesse comum a todos os 

habitantes do país” não retira a sua natureza difusa.  

Se à primeira vista a expressão “interesse comum de todos os habitantes do país” 

conduz à conclusão de que a propriedade das florestas e demais formas de vegetação nativa 

seria de titularidade do Estado (pertencente a uma pessoa jurídica de direito público), tal 

raciocínio não pode persistir porque o direito à propriedade privada de bens imóveis e sobre 
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florestas e demais formas de vegetação nativa que neles existam, é garantido pela lei florestal 

(artigo 3º, inciso V da Lei nº 12.651 de 2012, por exemplo, reconhece a propriedade ou posse 

familiar), e também pela norma constitucional brasileira de 1988 (o artigo 5º caput e o inciso 

XXII dessa Constituição consideram a propriedade privada um direito fundamental). 

Na condição de microbens ambientais (recursos naturais), as florestas e demais 

vegetações nativas, possuem uma dupla titularidade, pois podem integrar o patrimônio 

individual de uma pessoa determinada e, ao mesmo tempo, por sua função ecológica 

compõem o patrimônio ambiental coletivo. Isso significa dizer que sobre o mesmo bem 

corpóreo coexistam duas ordens de direitos fundamentais, a propriedade privada (patrimônio 

individual) ao lado do bem de uso comum do povo (patrimônio difuso/coletivo – titular ou 

não do Estado). 

Leonardo Papp se posiciona nesse sentido, senão vejamos: 

 

Melhor seria, portanto, se o novo diploma legal houvesse substituído o termo 
empregado na antiga legislação revogada (interesse comum) pela contemporânea 

expressão utilizada no texto constitucional (bem de uso comum do povo), a fim de 

evitar qualquer dúvida acerca da similaridade de seus conteúdos (PAPP, 2012, p. 

21). 

 

Compartilha da mesma opinião Guilherme José Purvin de Figueiredo: 

 

A expressão “bem de interesse comum a todos os habitantes do País”, constante dos 

dois Códigos Florestais Brasileiros e, agora, também da Lei 12.651/2012, nos 

remete imediatamente ao caput do art. 225 da CF/1988, que afirma ser o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado um “bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida” O significado jurídico que se extrai dessa expressão é que a 

flora (ou seja, a flora e demais formas de vegetação nativa) constitui um interesse 

difuso, direito transindividual, de natureza indivisível, cuja tutela pode ser invocada 

por todos os seus titulares, pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de 

fato (FIGUEIREDO, 2013, p. 49). [grifos do autor] 

 

Tudo indica que o sentido da expressão “interesse comum”, diga-se de passagem, já 

inserida no texto original da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965), deve ser compreendido no 

contexto do texto constitucional, ou seja, o seu conteúdo equipara-se à condição de bem de 

uso comum do povo atribuída genericamente ao meio ambiente, uma vez que a floresta e 

demais formas de vegetação nativa, por suas funções ecológicas (regulação do ciclo das 

águas, fertilidade do solo, manutenção e desenvolvimento de espécies, dentre outros 

exemplos) ao equilíbrio do meio ambiente foram tuteladas como interesse difuso, 

transindiviual e indivisível a toda a coletividade. 
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Finalmente, acresce que não pode deixar de ser citada a natureza real das obrigações 

relativas às florestas e às demais formas de vegetação nativa, expressas no § 2º do artigo 2º da 

Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), pela qual o uso da propriedade deve ser exercido em 

consonância às suas finalidades econômicas e sociais para as terras que revestem. 

 

3.3 A proteção das florestas no cenário global: algumas experiências externas 

 

As florestas como recursos naturais assumem funções ambientalmente relevantes 

para a manutenção do ciclo hidrológico, da umidade do ar, da biodiversidade, regulação 

climática, retenção de carbono, regeneração do solo, ecoturismo, exploração de madeira, 

pesquisa, dentre outras finalidades. 

A partir do momento em que a destruição das áreas florestais tornou-se irrefutável, 

passaram os ecossistemas a ser alvo de proteção para garantia de subsistência da espécie 

humana e de equilíbrio do meio ambiente.  

Uma tutela mais específica em relação à floresta é fenômeno recente e tornou-se 

necessária, uma vez que dados técnicos comprovam a tamanha devastação a que ela é 

compelida.  

Segundo Evaristo Eduardo de Miranda (2007), dos 64 milhões de km
2
 de florestas 

primária existentes antes da expansão demográfica e tecnológica, restam cerca de 24%, menos 

de 15,5 milhões. Dados técnicos registram, mais especificamente, que dos 100% das florestas 

originais, a África, a Ásia, a América Central e a Europa mantêm, na atualidade, apenas 7,8%, 

5,6%, 9,7% e 0,3%, respectivamente
27

. 

Em trabalho recente da Food and Agriculture Organization of United Nations-FAO 

(2012), sob outra perspectiva, foi calculada uma área total de florestas existentes em 4 bilhões 

de hectares, área correspondente a 31% da soma dos territórios dos 233 países pesquisados. 

Destacam-se como países mais ricos em florestas, a Rússia, o Brasil, o Canadá, os Estados 

Unidos e a China, que em conjunto detêm mais da metade do total (53%), enquanto que em 

64 nações, onde vivem dois bilhões de pessoas, as florestas não ocupam mais que 10% da 

área de cada uma. A Europa, incluindo a Rússia, mantém 25% das florestas mundiais, seguida 

pela América do Sul (21%), e pelas Américas do Norte e Central (17%). 

                                                             
27 Dados fornecidos no sítio eletrônico da Embrapa Monitoramento por satélite. A Embrapa Monitoramento por 

Satélite é um centro temático da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Localizada na cidade Campinas 

(São Paulo, BRASIL) tem por foco a geração de conhecimento, tecnologias e inovações geoespaciais para a 

agricultura, com aplicações para o Estado Brasileiro e para a sociedade, voltadas para a governança territorial.  
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Para compatibilizar-se a utilização dos recursos florestais com a preservação do 

ecossistema ao redor do mundo, foi inserida a proteção ao bem jurídico floresta, em âmbito 

constitucional e infra legal, com vistas a garantir o gerenciamento desse patrimônio natural. 

Pois, como pontuado por Eder Zanetti:  

 
todos os países do globo, resguardadas as proporções de gênero, têm buscado, de 

diferentes formas, estabelecer normas que regulem tanto a utilização dos recursos 

naturais de forma sustentada como as condições para comercialização dos produtos 

oriundos de florestas e quaisquer ambientes considerados como ameaçados 

(ZANETTI, p. 12). 

 

Não foram poucos os Estados nacionais que alteraram suas legislações em busca do 

ideal de preservação e imposição de uma exploração mais racional e sustentável. Países dos 

diversos continentes, que por muitos e muitos anos adotaram uma postura 

preponderantemente utilitarista e econômica da floresta (nesse contexto é compreendida como 

um recurso inesgotável para servir aos interesses e anseios dos homens), submetendo-a uma 

exploração florestal irracional (destaque para a produção madeireira com diversas finalidades: 

construção de moradia, supressão de alimentos, manufatura de móveis, combustível, etc.), 

embasada em políticas de incentivo (inclusive fiscais) ao desmatamento, presenciam nos dias 

de hoje uma realidade diferenciada. De um modo geral, percebe-se que, desde a década de 

1990, boa parte dos países vem se mobilizando para gerir seus recursos naturais de forma a 

conservá-los, seja para preservar a biodiversidade, seja para poder continuar a explorá-los. 

Foram incorporadas normas de proteção contra a poluição, funções recreativas e 

culturais, às primeiras incumbências da floresta, ou seja, de propriedade, produção de matéria-

prima, criação de trabalhos, geração de renda e delimitação de áreas. 

Frente a essa nova realidade, marcada por influências ambientais, a observância de 

algumas experiências internacionais é oportuna para melhor compreensão da matéria.  

A Alemanha, por exemplo, é um país altamente industrializado, com reduzida 

atuação do setor agrícola e do setor florestal nele compreendido. O Estado alemão, nos dias 

atuais, ganhou fama por possuir extensas áreas verdes. O país tem mais de oito mil áreas
28

 de 

proteção ambiental que servem de reduto para a fauna, a flora e também para o lazer e 

convívio com a natureza, subordinadas ao um manejo sustentável. Os conceitos de múltiplos 

usos das florestas, relacionados a uma visão de alternativas econômicas e sociais, são 

                                                             
28 Informação veiculada pelo sítio de notícias da Deutsche Welle, em 13.07.2013, em texto de autoria de Maryan 

D‟Ávila Bartels, intitulado “As maiores Florestas da Alemanha”. 
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influência forte na tomada das decisões para um correto gerenciamento das áreas florestais 

(algumas de uso público gerenciadas por distritos; outras estatais, manejadas com fins 

econômicos; e a maior parte, de pequenos proprietários). Destacam-se as políticas de 

orientação, conscientização, educação ambiental e utilização de certificação do patrimônio 

florestal, compreendidos como necessários ao futuro do comércio globalizado. Eder Zanetti 

sintetiza e descreve a atual governança florestal alemã: 

 

O governo junto às suas instituições, tem procurado cada vez mais aproximar-se 

deste público, buscando encontrar motivos que os levem a permanecer de posse 

desse recurso natural e influenciar o uso que pretendem fazer dele, estimando 

também os fatores que impedem o uso econômico em maior escala deste potencial 

(ZANETTI, p. 37). 

 

Os Estados Unidos, por sua vez, registram a existência original de uma formação 

florestal exuberante, rica em madeiras nobres. Todavia, o seu processo de exploração 

madeireira foi capaz de deixar um rastro de destruição. Nas lições de José Roque Nunes 

Marques (1999), as leis florestais do país em questão têm por fundamentos filosóficos e 

políticos a confiança na propriedade privada, a utilidade das florestas em longo prazo e a 

preservação em razão da presença de valores não mercantis. Registra-se que, inicialmente, 

“dentro das linhas filosóficas do liberalismo econômico, até o final do século passado, a 

atividade de exploração das florestas (como a maioria das atividades particulares) sofria a 

mínima intervenção do Estado” (MARQUES, p. 79). 

Posteriormente, os Estados Unidos vieram a dotar uma filosofia pautada na utilidade 

presente e futura do recurso, por intermédio de técnicas de gerenciamento com objetivo de 

uma produção mais sustentável de mercadorias. E, finalmente, fez-se surgir uma filosofia 

mais preservacionista, voltada a uma exploração sustentada de madeira. Eder Zanetti (2009) 

relata a amplitude do programa florestal estadunidense na atualidade. Relata que para 

atendimento de metas do atual mercado mundial, ocorrem investimentos para melhoria e 

busca pela realização de um planejamento global das áreas florestais. São estabelecidas 

condições para que os proprietários, principalmente, pequenos proprietários, tenham 

condições de participar e receber justo valor pelo manejo e preservação das áreas com 

florestas, atentos aos valores econômicos e, sobretudo, aos demais valores florestais. 

O sistema é calcado na provisão de financiamentos, assistência técnica, educacional e 

suportes outros que sejam necessários às atividades agrícola e florestal em áreas próximas a 

rios. Há ampla autonomia às suas unidades ou estados para legislar e gerir sobre o assunto, ou 
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seja, embora seja verificada a existência de leis federais, o Serviço Florestal federal não tem 

competência sobre terras privadas.  

A Argentina também se articula em uma política descentralizada de poder, por meio 

da qual as províncias argentinas possuem autonomia para a elaboração de leis e gestão das 

áreas florestais. Eduardo Andrés Pigretti, recorda a existência da lei federal nº 13.273 e 

comenta:  

 

Las constituciones de las nuevas províncias argentinas, dictadas com posterioridade 

al año 1955, y la remozada de Santa Fe del año 1962 – em su art. 28 –, incluyen 

normas que ante la necessidade de contribuir a la formación de aquela consciência 

forestal insuficiente aún em nuestro país (PIGRETTI, p. 92). 

 

O Canadá adota uma política diferenciada da estadunidense e argentina. A legislação 

concentra a gestão da questão ambiental nas mãos do governo central, como pode ser 

observado pelos estudos de Eder Zanetti (2009) e trabalho desempenhado pela Food and 

Agriculture Organization of United Nations (FAO, 2012). Por este sistema, para manutenção 

dos recursos apresentados pelas florestas e produção de matéria-prima em caráter duradouro, 

os interesses da comunidade devem estar de acordo com o Estabelecido pelo País como 

diretiva para as atividades florestais estatais. 

Por seu turno, Portugal, ao reconhecer a dupla dimensão de recurso econômico e de 

bem natural do meio ambiente, garantiu no artigo 66 da Constituição (1976) a tutela da 

floresta. No que diz respeito ao aspecto infra legal há destaque para a Lei de Bases da Política 

Florestal (Portugal, 1996), a qual autonomiza sete princípios orientadores: princípio da 

produtividade, princípio da conservação, princípio da concertação estratégica, princípio da 

responsabilização social, princípio da regulação pública, princípio da investigação científica, 

princípio da cooperação internacional, com respeito pelo princípio da soberania do Estado 

sobre os recursos naturais sitos em território sob sua jurisdição. Princípios estes que na 

opinião de Carla Amado Gomes (2008), de um modo geral se adequam à realidade e aos 

problemas decorrentes da exploração das áreas florestais. 

Não restam dúvidas que progressivamente há uma busca para o estabelecimento de 

padrões para o manejo de toda a área florestal, de forma que, as mais variadas políticas 

específicas são implementadas para a realização das diferentes funções da floresta, com vistas 

à prevenção de um nível ótimo de gerenciamento de todos os seus fatores e de abrangência 

para a maior parte ou totalidade da população.  
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Todavia, certo é que não se podem relacionar os aspectos da legislação ou da forma 

de aplicação da lei ao desempenho de cada país em termos de desmatamento ou recuperação 

de cobertura vegetal original, dado fatores como dimensão, tamanho da população e índices 

de desenvolvimento não estarem a priori diretamente relacionados à situação ambiental de 

cada um, conforme declarado pela própria Organização das Nações Unidas no estudo 

relacionado às florestas de 2012. 

Exaure que a ideia de agregar valor econômico à floresta preservada utilizada pelos 

Estados acima exemplificados, não somente atrai incentivos (recompensas econômicas) aos 

proprietários e possuidores, mas principalmente resguarda a quantidade e qualidade dos 

recursos florestais, pois, direciona as políticas econômicas de forma mais equilibrada aos 

princípios da função socioambiental
29

 da propriedade, mediante a imposição de restrições à 

fruição da propriedade plena para promoção de uso cada vez mais racional e sustentável das 

florestas.  

 

3.4 O regime jurídico constitucional florestal brasileiro 

 

As florestas e matas nativas desempenham várias funções ambientais, dentre as quais 

se destacam a manutenção da biodiversidade, a regeneração do solo, a proteção de encostas, a 

conservação dos recursos hídricos, o equilíbrio da temperatura planetária, o armazenamento 

de carbono, a extração de madeiras, a produção de alimentos e medicamentos, o turismo 

ecológico, a fixação de dunas, estabilização dos manguezais, bem como são fonte de 

conhecimentos tradicionais como usos, costumes e tradições, na dinâmica de um 

conhecimento geral e duradouro ao longo de gerações. 

O Direito frente a essas tantas funções sociais, econômicas e ecológicas, acaba por 

atuar como meio de harmonização da utilização dos recursos florestais. Busca constantemente 

compatibilizar os ideais de preservação aos interesses de desenvolvimento econômico, 

conduzindo-o a um caminho mais sustentável de fruição dos recursos ambientais para as 

presentes e futuras gerações. 

                                                             
29  Utiliza-se o termo “socioambiental” em substituição à expressão “função social” por considerar-se 

conjuntamente os aspectos sociais e econômicos da propriedade (bem ambiental) direcionados aos interesses de 

preservação. Até, porque, o Superior Tribunal de Justiça brasileiro vem nos últimos tempos consolidando cada 

vez mais o entendimento da não configuração de apossamento administrativo, sequer de ocorrência de 

esvaziamento de conteúdo econômico ou mesmo de injustificada intervenção pública na propriedade privada, as 

hipóteses de exigências de sustentabilidade ecológica na ocupação e utilização de bens econômicos privados.   
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Para tanto, todo um arcabouço jurídico e um sistema administrativo organizado são 

estabelecidos para gestão dos ecossistemas (sistemas variados de plantas, animais e micro 

organismos interativos com elementos inanimados de seu meio) florestais brasileiros.  

Entretanto, registra-se que a proteção jurídica da floresta no cenário brasileiro é 

história recente, resultante de uma grande evolução legislativa, pois por cerca de quase quatro 

séculos ininterruptos as áreas florestais brasileiras foram amplamente exploradas, por serem 

interpretadas como um recurso inesgotável à disposição do homem. 

O Período Colonial, compreendido entre os anos de 1500 e 1822, não apresenta 

traços de efetiva preocupação relativa a proteção das florestas.  

As Ordenações, Alvarás, Regulamentos e Decretos, emanados da Coroa Portuguesa 

não tinham por objeto a proteção específica da floresta. De um modo geral, os documentos 

jurídicos elaborados ao longo do Período Colonial se relacionam à principal atividade 

econômica da colônia e, por isso, refletem os interesses da exploração madeireira. 

As influências da extração madeireira foram tão notórias que seu principal produto, o 

pau-brasil, enviado a Portugal, foi utilizado como referência para atribuição do nome do país.  

Matérias relacionadas ao corte de madeira, proibição do fogo, abertura de postos, 

monopólio estatal sobre o pau-brasil, proibição da prática de roçado em terras devolutas e 

tipificação do crime de incêndio florestal, dentre outras relacionadas a alguns recursos 

naturais, foram regulamentadas ao longo desse período, para fins de suporte e ampliação da 

principal atividade econômica da colônia, ou seja, da exploração madeireira. 

As normas produzidas na época, mais prestigiavam o patrimônio (propriedade) da 

Coroa, do que necessariamente as florestas e/ou seus recursos florestais. José Roque Nunes 

Marques pontua que “as mesmas não tinham por objeto a proteção da floresta, como bem 

ambiental relevante para manutenção da qualidade de seus Vassallos, evidenciando que todas 

as normas tinham o objetivo de garantir a exploração econômica” (MARQUES, p. 67-68). 

[grifos do autor] 

O Período Imperial (1822-1889) quando analisado não revela qualquer alteração na 

ordem constitucional, no que condiz a tutela do meio ambiente e consequentemente às 

florestas.  

A Constituição Política do Império de 1824 não apresenta qualquer preocupação com 

o meio ambiente e com as florestas de modo individualizado na ordem constitucional. Os 

efeitos dessa Carta Constitucional na realidade da época foram assim descritos por Edson 

Luiz Peters e Alessandro Panasolo: 
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No período imperial (1822 a 1889), apesar da independência e da Constituição 

Brasileira de 1824 (a 1ª da História do Brasil), continuavam em vigor as Ordenações 

Portuguesas enquanto a nova nação se organizava política e juridicamente, o que 

demorou quase cem anos, pois somente em 1917, quando o Brasil já era república, 

entraria em vigor o 1º Código Civil Brasileiro, revogando as Ordenações Filipinas 

(PETERS; PANASOLO, 2014, p. 30). 

 

Todavia, durante o período de sua vigência foram criados Jardins Botânicos, 

completamente destituídos do caráter protetivo de seus atributos ecológicos essenciais ou 

paisagísticos, porque objetivavam o desenvolvimento e a difusão de técnicas de cultivo 

(valorização intrinsecamente econômica da flora).  

O Período Republicano, que teve se início em 1889 e perdura até os dias de hoje, 

destaca-se por paulatinamente constitucionalizar o meio ambiente e as florestas que o 

integram. 

A primeira Constituição republicana (BRASIL, 1891), segunda na linha sucessória 

de cartas políticas da nação brasileira, era permeada de influências do liberalismo econômico 

e ditava uma política estatal de caráter não interventivo. Por tais razões, não apresentava 

normas de conteúdo protetivo ambiental.  

Isso é perfeitamente demonstrado pelo artigo 72, § 17 da Carta Magna ao garantir o 

direito de propriedade como absoluto, o que conduzia à interpretação de que a floresta, como 

recurso econômico inesgotável a serviço do homem, poderia ser livremente explorada. O 

artigo em questão, por sua objetividade abriu caminho para tamanha exploração e 

consequente destruição das florestas brasileiras, por expressar o seguinte: “direito de 

propriedade mantém-se em toda a sua plenitude salvo a desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, mediante indenização prévia” (BRASIL, 1891).  

Esclarece-se que, embora a Constituição brasileira de 1891 não tenha se utilizado do 

termo floresta, a definição de competência dependia de métodos interpretativos em busca 

implicitamente definido.  

Tomavam-se por referência os artigos 34, que estabelecia a competência privativa do 

Congresso Nacional para legislar sobre terras e minas de propriedade da União, e o artigo 64, 

que considerava as minas e terras devolutas situadas nos territórios dos Estados, bens dos 

Estados, e da União, os bens indispensáveis à defesa das fronteiras, construções militares e 

estradas de ferro federais.   

E, como explica Paulo de Bessa Antunes, o texto constitucional ao atribuir a 

competência legislativa sobre terras, “de certa forma pode ser entendido como extensível às 
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florestas e, de fato, esse foi o entendimento adotado, haja vista que uma vasta legislação 

florestal foi produzida no regime constitucional de 1891” (ANTUNES, p. 26).  

Neste sentido, cita-se o Decreto nº 4.421 (Brasil, 1921), que criou o Serviço Florestal 

do Brasil na sede do Ministério da Agricultura. Este documento ressalta o caráter utilitário da 

floresta, que, deveria ser economicamente utilizada no limiar de cautelas devidas. A norma 

volta-se à gestão do patrimônio florestal, pautada por um regime florestal obrigatório para 

todos os terrenos de domínio da União, pelo qual se buscava a “conservação metódica das 

florestas e a perpétua exploração das mesmas” (ANTUNES, p. 13). 

Em seu cerne, observados critérios ambientais e, econômicos, o administrador 

público estava obrigado a ponderar os diferentes aspectos envolvidos na possível desafetação 

da floresta. Nítido é que por mais que o documento tinha por escopo a conservação, o 

beneficiamento, a reconstituição, a formação e o aproveitamento da floresta, prevaleceu no 

seu texto a interpretação de infinidade dos recursos florestais e liberdade plena do particular 

para a sua exploração de sua propriedade, ou seja, não registra-se em relação a este uma 

preocupação realmente preservacionista e/ou conservacionista.  

Outro documento relevante elaborado na vigência da Constituição de 1891 foi o 

Código Florestal de 1934, aprovado pelo Decreto nº 23.793 (BRASIL, 1934), que 

proporcionou “um processo crescente de produção legislativa, com várias Leis, Decretos, 

Portarias, Resoluções, procurando proteger, direta ou indiretamente as florestas e outros 

recursos ambientais” (MARQUES, p. 75-76). O decreto sobressai-se por exprimir certa 

alteração das concepções ideológicas até então vigentes, que, pautavam-se em um regime 

descentralizado e em um individualismo exacerbado. Inova ao prever a possibilidade de o 

Poder Público intervir no direito de propriedade, com vistas de que ele seja exercido em 

proveito de toda a coletividade, mediante manutenção dos padrões de qualidade das florestas. 

Pode ser dito que o Código de 1934 é uma prévia da Constituição brasileira de 1934, 

por ser um instrumento jurídico de intervencionismo moderado em relação à propriedade 

privada, no que tange ao estímulo da produção madeireira e dos produtos florestais, “dentro 

de um contexto que buscava assegurar o acesso perene aos recursos naturais em contexto de 

nacional-desenvolvimentismo” (ANTUNES, 2012, p. 15).  

A Constituição republicana de 1934, compreendida como a 3ª Constituição elaborada 

para a nação brasileira, demonstra influências do modelo constitucional alemão. Essa veio 

introduzir aspectos sociais ao direito brasileiro da época em reflexo às ideologias que se 

fortaleciam no cenário mundial, no sentido de reconhecimento de fracasso do liberalismo 

econômico até então em vigor.  
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O texto constitucional brasileiro de 1934 inaugurou a política de invenção estatal no 

domínio econômico. A propriedade privada passou, então, a ser influenciada pela noção de 

função social da propriedade, em sinal do declínio da ideia de seu uso e gozo absolutos.  

No que diz respeito à matéria florestal, a Constituição brasileira de 1934 foi a 

primeira a dispor sobre florestas, ao reconhecer a competência privativa da União para 

legislar sobre as florestas e sua exploração, ao lado da competência supletiva ou 

complementar dos Estados. Mais especificamente, a União legislava ilimitadamente, restando 

aos Estados atuar supletiva ou complementarmente, como pode ser observado a seguir: 

 

Art 5º - Compete privativamente à União: XIX - legislar sobre: j) bens do domínio 
federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, 

florestas, caça e pesca e a sua exploração; (...) § 3º - A competência federal para 

legislar sobre as matérias dos números XIV e XIX, letras “c” e “i”, in fine, e sobre 

registros públicos, desapropriações, arbitragem comercial, juntas comerciais e 

respectivos processos; requisições civis e militares, radiocomunicação, emigração, 

imigração e caixas econômicas; riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, 

energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca, e a sua exploração não exclui a 

legislação estadual supletiva ou complementar sobre as mesmas matérias. As leis 

estaduais, nestes casos, poderão, atendendo às peculiaridades locais, suprir as 

lacunas ou deficiências da legislação federal, sem dispensar as exigências desta 

(BRASIL, 1934). 

 

Nas Constituições de 1937, de 1946 e de 1967/69, a evolução do princípio da função 

social da propriedade revelou-se fundamental para o surgimento de normas de proteção 

ambiental, assinalando a subordinação do direito de propriedade ao interesse social (THOMÉ, 

2014, p. 291). Inexistem registros de alterações profundas voltadas a uma preocupação mais 

protecionista e/ou preservacionista das áreas florestais. 

A Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965), substitutiva ao Código Florestal anterior, exprime 

os avanços ocorridos na mentalidade observada durante a vigência dessas cartas 

constitucionais e, por isso, é amplamente reconhecida como o marco legal de proteção da 

flora.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em comparação às 

demais precedentes, inovou por ser a que mais se dedicou à proteção da flora brasileira. Foi a 

primeira a dedicar um capítulo (artigo 225) dispositivo das regras e princípios orientadores à 

promoção do direito fundamental de todos ao meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado e à manutenção de uma sadia qualidade de vida. Nela, a defesa do meio ambiente 

é mais explícita, de modo que se distancia em muito dos modelos anteriores.  

Inovou a ordem jurídica ao propor uma concepção solidária da propriedade em 

oposição ao individualismo proprietário. Assim, no tratamento dos direitos e garantias 
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fundamentais do artigo 5º, inciso XII, destaca a propriedade, cuja função social é cumprida à 

medida que direitos como a vida, liberdade, segurança e igualdade, sejam garantidos a todos. 

E delimita que a manutenção da ordem econômica pressupõe também a atribuição de uma 

função social à propriedade (artigo 170). 

De forma clara, a Constituição brasileira de 1988, inter-relaciona a tutela 

constitucional do meio ambiente à função social da propriedade, evidencia ser impossível 

cumprir a função social de qualquer propriedade sem a observância da proteção ambiental. 

Esta carta constitucional inovou ao preceituar a função socioambiental da propriedade. Nesse 

sentido os comentários de Guilherme José Purvin de Figueiredo e Márcia Dieguez Leuzinger: 

 

Observando-se especificamente o cenário da luta ambiental, a consagração do 

princípio da função social da propriedade trouxe inúmeras consequências, vez que 

inserida, dentro do conceito maior de função social, a chamada função 

socioambiental da propriedade, impondo a preservação do meio ambiente ao 
proprietário, nos moldes legalmente estabelecidos (FIGUEIREDO; LEUZINGER, 

2001, p. 84). 

 

Especificamente, as florestas, são explicitamente referidas nas normas 

constitucionais da Carta Magna brasileira de 1988.  

O artigo 23, inciso VII, da Constituição brasileira em vigor declara a competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de “preservar as 

florestas, a fauna e a flora” (BRASIL, 1988). A competência comum atribuída pela Carta 

constitucional é de natureza eminentemente política e administrativa. Por ela é estabelecida 

uma espécie de comunhão na gestão das diversas matérias por ele regradas. Os vários entes 

federativos atuam em pé de igualdade. 

O artigo 24 estabelece a competência concorrente entre a União, os Estados e o 

Distrito Federal, para legislar sobre florestas. O estabelecimento de normas gerais é atribuído 

à União, a qual regula aspectos de interesse nacional. Aos estados é atribuída a competência 

de editar normas relativas às suas realidades locais e regionais específicas, em caráter 

suplementar (atribui-se o poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios 

ou normas gerais, ou que supram sua ausência ou sua omissão).  

A competência legislativa delimitada pelo artigo em comento é concorrente limitada, 

diferindo-se da competência concorrente clássica ou cumulativa, a qual atribui disponibilidade 

ilimitada do ente central para legislar sobre determinada matéria, podendo até mesmo exauri-

la, acrescida do poder residual do Estado de suplementação, em caso de inexistência de norma 

federal, ou de complementação, em caso de lacuna normativa deixada por norma geral. 
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Os Municípios, por uma leitura literal da norma constitucional brasileira de 1988, 

têm apenas competência administrativa, ou seja, está excluída a sua competência normativa 

(legislativa) para a matéria. Porém, tem-se entendido que ao serem incluídos como entes 

autônomos integrantes da Federação (cf. art. 1º e 18) e, com isso, fortalecidos no traçado do 

pacto federativo que lhes garante um espaço próprio de poder, os Municípios teriam também a 

competência legislativa suplementar (divide-se em supletiva e complementar; a primeira se 

caracteriza quando este supre lacunas existentes na lei federal ou estadual, enquanto, a 

segunda, quando se limita detalhar a norma federal ou estadual) em assuntos de interesse 

local, ou que preencham as lacunas da legislação federal e estadual, inclusive em matéria 

ambiental, conforme parâmetro do artigo 30. Ou seja, a competência legislativa do Município 

para implementação de políticas ambientais é implícita no texto constitucional.  

Não está o Município impedido de legislar sobre matéria de seu peculiar interesse e 

nem suplementar, principalmente sobre assuntos relacionados a coisas que ocorram em seu 

território e sejam de interesse direto de sua população, haja vista que está mais perto dos 

problemas. As justificativas para tal interpretação se pautam pelo seguinte raciocínio lógico: 

quem tem o dever de proteger deve ter o poder de legislar para exercer o seu poder 

amplamente. 

Uma vez que, a Constituição Federal da República brasileira de 1988 incumbe ao 

Poder Público o dever de proteção e manutenção do meio ambiente em todas as esferas de 

poderes, sem sombra de dúvida, não há como se conceber a possibilidade de exclusão do 

Município para legislar sobre a matéria ambiental, inclusive sobre florestas. 

Estudiosos como Milaré (2013) e Padilha (2010) relatam bem essa peculiaridade da 

competência constitucional do Município. Esta última, ao recordar a eficácia da atuação 

municipal na implementação de políticas faz interessante ponderação: 

 

Releva de importância a atuação municipal na implementação de políticas 

ambientais. É localmente que os recursos ambientais podem ser mais eficazmente 

protegidos, dado a possibilidade de uma maior abrangência e conhecimento de todos 

os elementos que compõem a questão ambiental local. No entanto, a falta de exata 

definição quanto ao “interesse local” fica superdimensionada na seara ambiental, 

uma vez que o meio ambiente não se submete a fronteiras geográficas definidas 

politicamente (PADILHA, 2010, p. 210). 

 

A organização política e administrativa trazida pela Constituição Federal da 

República brasileira de 1988 aos Entes Federativos exprime a adoção do federalismo 
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cooperativo. Sistema que a par da existência de competências privativas e exclusivas, também 

define competência concorrente ou comum para executar tarefas de interesse geral. 

O breve relato da constitucionalização florestal no direito brasileiro e de algumas 

normas de origem infra legal, denota a evolução ocorrida ao longo da história em relação ao 

trato da regulação florestal, que tramitou da posição de uma preocupação inexistente para uma 

preocupação expressa no âmbito de competência legislativa e administrativa dos entes 

federativos, e ainda desvela a total mudança ideológica da concepção da floresta que, em que 

pese a sua importância para o desenvolvimento econômico, adquiriu um valor mais social, e 

passou a estabelecer uma política de desenvolvimento mais sustentável, impositiva de um 

manejo florestal mais racional, por reconhecimento da finitude das florestas e da relevância 

dos seus processos ecológicos essenciais. 

 

3.5 A classificação das florestas no ordenamento jurídico-normativo brasileiro 

 

A floresta é viva e as funções ecológicas essenciais por ela exercidas são 

extremamente relevantes para o equilíbrio do meio ambiente e manutenção da sadia qualidade 

de vida para as presentes e futuras gerações.  

A estrutura complexa da floresta imprime grande obstáculo à elaboração de um 

conceito ou mesmo de uma classificação metodológica específica. 

Diante disso, o tratamento jurídico dispensado à floresta não é uníssono, muito 

menos, estático ou engessado. As peculiaridades desse bem ambiental envolvem uma gama de 

variáveis englobantes de conhecimentos e técnicas de gestão, planejamento, manejo e 

proteção, vinculadas à função (uso) desempenhada pela área florestal ou outras vegetações 

nativas. 

A tamanha complexidade da floresta não impede, contudo, que seja verificada no 

cenário jurídico-normativo brasileiro a existência de classificações subsidiárias ao trato da 

matéria. 

Avaliada a produção jurídico-normativa brasileira, percebe-se a propositura de 

classificações que persistiram ou foram readaptadas ao longo de diferentes épocas. 

O Decreto nº 4.421 (BRASIL, 1921), criado para a gestão do patrimônio florestal, no 

intuito de beneficiamento, reconstituição, conservação, formação e aproveitamento da 

floresta, foi um dos primeiros instrumentos jurídicos a propor uma classificação sistemática 

das florestas, embasada em critérios ambientais e econômicos. 
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Em virtude da metodologia à época adotada, o Decreto nº 4.421 (BRASIL, 1921) 

definiu cinco categorias de florestas.  

As florestas protetoras, conforme parâmetros dos artigos 4º ao 9º do Decreto nº 4.421 

(BRASIL, 1921), voltavam-se a beneficiar a higiene e a saúde pública, garantir a pureza e a 

abundância dos mananciais aproveitáveis à alimentação, equilibrar o regime das águas 

correntes que se destinam não só às irrigações das terras agrícolas como também as que se 

servem de vias de transporte e se prestam ao aproveitamento de energia, evitar os efeitos 

danosos dos agentes atmosféricos, impedir a destruição produzida pelos ventos, obstar a 

deslocação das areias movediças como também os deslizamentos, as erosões violentas, quer 

pelos rios, quer pelo mar. Compunham-se, primeiramente, de áreas florestais de domínio da 

União (art. 4º) ou áreas declaradas de utilidade ou necessidade pública para a riqueza 

nacional, após abertura de procedimento próprio, requerido por Estados, Municípios, 

associações ou proprietários particulares (arts. 5º - 7º). Eram consideradas de conservação 

perene, assim só podiam ser alienadas se o adquirente se comprometesse a mantê-las sob este 

regime legal (art. 8º). Possuíam, as florestas protetoras, um viés mais econômico do que 

protetivo, porque se admitia a sua exploração, subordinada à obrigação de replantio, nos casos 

em que houvesse grande vantagem para a riqueza pública (art. 4, § 1º).  

Os hortos florestais, previstos nos artigos 10 a 17 do Decreto nº 4.421 (BRASIL, 

1921), eram criados pelo Poder Público, para fins educativos e de pesquisa de espécies nativas 

ou exóticas aptas à reconstituição das florestas e à formação de matas de uso econômico. A 

norma previa prêmios como forma de incentivo do particular para a criação de florestas ou 

matas econômicas, em terrenos devastados ou de campos. 

A floresta modelo do Decreto nº 4.421 (BRASIL, 1921) são descritas nos artigos 18 

a 24. Correspondem àquelas estratégicas ao desenvolvimento de práticas de silvicultura para a 

formação de matas homogêneas e econômicas em campos ou terrenos devastados. A criação 

da floresta modelo pautava-se nos seguintes objetos: economia da floresta, capacidade de 

produção ou incremento de recursos e métodos exploratórios com máximo aproveitamento 

(art. 20).  

As reservas florestais categorizadas nos artigos 31 a 36 do Decreto nº 4.421 

(BRASIL, 1921), são aquelas destinadas à conservação e guarda do poder público, mediante 

permissão de sua exploração econômica. 

Os parques nacionais, última categoria proposta pelo Decreto nº 4.421 (BRASIL, 

1921), correspondem aos locais de relevo notável e beleza espetacular, cobertos de florestas 

virgens nativas, a serem perpetuamente conservadas (art. 37-38). 
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Inovação conceitual e classificativa veio a ocorrer com a aprovação do Decreto nº 

23.793 (BRASIL, 1934), que instituiu o Código Florestal brasileiro de 1934. 

O Decreto nº 23.793 (BRASIL, 1934) manteve em seu artigo 3º a categoria de 

florestas protetivas e acrescentou ao ordenamento jurídico brasileiro outras três. As formações 

vegetais eram reguladas consoante à função desempenhada. Ou seja, nessa diretriz a norma 

previa a criação de espaços protegidos e produtivos. 

Seguindo a linha da norma antecedente, as florestas protetoras estabelecidas pelo 

Decreto nº 23.793 (BRASIL, 1934) destinavam-se a conservar o regime das águas, a evitar a 

erosão da terra da ação de agentes naturais, a fixar dunas, a auxiliar a defesa das fronteiras nos 

limites estabelecidos pelas autoridades militares, a assegurar as condições de salubridade 

pública e a proteção dos sítios naturais que merecessem ser conservados por sua beleza (art. 

3º).  

As florestas remanescentes, por sua vez, conforme parâmetros do artigo 5º do 

Decreto nº 23.793 (BRASIL, 1934), correspondiam às que formassem parques nacionais, 

estaduais ou municipais, ou àquelas que possuíssem espécies preciosas por motivo de 

interesse biológico ou estético, bem como àquelas que fossem reservadas pelo Poder Público, 

como pequenos parques ou bosques para uso público. 

As florestas modelo previstas no artigo 6º do Decreto nº 23.793 (BRASIL, 1934), 

eram as artificiais, constituídas por uma, ou por um limitado número de essências florestais, 

indígenas ou exóticas, cuja disseminação fosse conveniente. 

As florestas de rendimento, por critério de exclusão, correspondiam àquelas que não 

se enquadrassem nas hipóteses dos artigos 3º, 4º e 6º, e ainda se destinassem ao suprimento de 

matéria-prima. 

Passados alguns anos, entrou em vigor a Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965) denominada 

como “Código Florestal brasileiro de 1965”. Esta norma não estabeleceu uma classificação 

didática às florestas, por isso, difere-se substancialmente da legislação anterior, ao passo que, 

por seu texto, ao não estabelecer categorias de florestas, a nova legislação atendeu às críticas 

relacionadas ao Código anterior, que argumentavam pela ausência de bases jurídicas para 

alcance dos objetivos protecionistas na norma, o que significa que em relação à norma 

anterior percebia-se a falta da definição das prerrogativas e das restrições às quais ficariam 

sujeitas as áreas florestais diante do direito de propriedade, posto ter sido utilizado apenas o 

critério de localização geográfica para a disciplina da matéria.  

A ausência de uma tipificação expressa das florestas, no entanto, não implicou 

obstáculo para que alguns estudiosos propusessem algumas classificações para melhor 
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compreensão e aplicabilidade prática da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965), porque no contexto da 

própria lei era possível reconhecer os mais variados tipos como nativas, primitivas, artificiais 

etc. 

Os conceitos inicialmente lançados na Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965) dotavam-se de 

imprecisão normativa, porém, eram juridicamente relevantes por neles fundar-se todo o 

regime de conservação e de exploração florestal. 

Por isso, a título de exemplificação, pode ser citada a categorização de José Afonso 

da Silva: 

a) florestas nativas, florestas primitivas, florestas regeneradas e florestas artificiais 

ou plantadas (arts. 12, 15, 16, 46); florestas heterogêneas e florestas homogêneas; 

c) florestas de preservação permanente e florestas não preservadas (arts. 2º, 3º e 

6º); d) florestas de livre exploração (as plantadas), florestas de exploração limitada 

e florestas de exploração permitida com restrições (arts. 10, 12, 16); florestas de 

domínio público (nacionais, estaduais e municipais) e florestas de domínio 

particular (arts. 5º, “b”, 9º e 16) (SILVA, 2003, p. 169). [grifos do autor] 

 

Classificação semelhante é a de José Roque Nunes Marques que ao comentar a Lei nº 

4.771 (BRASIL, 1965) agrupa as florestas nos seguintes tipos: “a) Florestas de preservação 

permanente; b) florestas heterogêneas e homogêneas; c) as florestas nativas, primitivas, 

regeneradas e plantadas” (MARQUES, 1999, p. 144). 

Tais classificações de tamanha proximidade permitem verificar que a Lei nº 4.771 

(BRASIL, 1965) atribuía proteção às florestas nativas. Ou seja, àquelas compostas por 

espécies arbóreas da própria região ou país – “geralmente com 03 (três) estratos (arbóreo, 

arbustivo e herbáceo) e grande diversidade biológica” (NARVAES, 2012, p. 156). Muitos 

estudiosos concluem que o tipo foi utilizado pelo legislador em oposição à expressão 

“espécies exóticas”, que são espécies estranhas ao meio que vegetam, geralmente introduzidas 

pelo homem. 

Igual proteção era destinada pela Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965) à floresta primitiva. 

Àquela qualificada pela inexistência de intervenção humana. As principais características da 

floresta primitiva são observadas nos ensinamentos de José Afonso da Silva: 

 

A floresta primitiva não é exatamente igual à nativa, embora seja sempre nativa. 
Mas, além disso, é uma floresta natural em que não se verificou a atividade do 

Homem modificando sua formação vegetal. É a conhecida (e às vezes temida) mata 

virgem, a floresta natural, aquela que ainda não foi mexida, embora possa não ser 

necessariamente conhecida (SILVA, 2013, p. 192). 
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As florestas regeneradas ou secundárias, abarcadas pela Lei nº 4.771 (BRASIL, 

1965), correspondem às que após destruição da floresta primária original, se revivificaram por 

via de reflorestamento
30

 natural. “Esse processo pode ser fruto de rebrota de raízes e tocos, ou 

de semente espalhada por animais” (MARQUES, 1999, p. 150). 

As Florestas plantadas, também, citadas na Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965), eram 

aquelas formadas de forma artificial mediante plantio de espécies adequadas ao meio. Pelas 

diretrizes dos artigos 20 e 21 da norma, em regra, as florestas plantadas decorreriam da 

reposição florestal
31

. 

As Florestas heterogêneas e homogêneas foram previstas na redação primitiva do 

artigo 19 da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965), a partir do qual admitia-se a substituição destas 

por aquelas. As modificações posteriormente aplicadas à legislação foram bem ponderadas 

por José Afonso da Silva, cujo o raciocínio é a seguir transcrito: 

 

Claro que sobrevivem, mesmo porque a heterogeneidade é da natureza das florestas 
tropicais, de grande diversidade genética, de povoamento arbóreo complexo e 

exuberante variedade. As homogêneas, que também podem ser naturais, com os 

pinheirais nativos, as matas de araucária, podem ser plantadas. O Código não exclui 

a formação de florestas homogêneas artificiais, desde que isso não importe 

eliminação de florestas primitivas (heterogênea ou homogênea) par dar lugar àquelas 

(SILVA, 2013, p. 191). [grifos do autor] 

 

O conceito atribuído pela Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965) à floresta de preservação 

permanente, diferenciava-se das antigas florestas protetoras do código anterior, por ser muito 

mais abrangente, haja vista que permitia ampla atuação do Poder Público, uma vez que eram 

instituídas por força de lei ou ato declaratório. Conforme ensinamentos de José Nunes 

                                                             
30 Reflorestamento, no popular, se refere à atividade de replantar florestas em áreas naturalmente florestais, que 

foram destruídas pela ação do homem ou por fenômenos naturais. Difere-se do termo, florestamento, o qual 

corresponde à implantação de florestas em áreas que não são naturalmente florestais. Num sentido mais técnico o 

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), define em seu sítio eletrônico, reflorestamento como 

correspondente à "conversão, induzida diretamente pelo homem, de terra não-florestada em terra florestada por 

meio de plantio, semeadura e/ou a promoção induzida pelo homem de fontes naturais de sementes, em área que 

foi florestada, mas convertida em terra não-florestada. Para o primeiro período de compromisso do Protocolo de 

Quioto, as atividades de reflorestamento estarão limitadas ao reflorestamento que ocorra nas terras que não 

continham florestas em 31 de dezembro de 1989; (definição empregada para as atividades de uso da terra, 

mudança no uso da terra e florestas, no âmbito do Artigo 1.3, parágrafos 3 e 4, do Protocolo de Quioto)”. 

Enquanto que, o florestamento corresponde à “a conversão induzida diretamente pelo homem de terra que não 
foi florestada por um período de pelo menos 50 anos, em terra florestada por meio de plantio, semeadura e/ou a 

promoção induzida pelo homem de fontes naturais de sementes (definição empregada para as atividades de uso 

da terra, mudança no uso da terra e florestas, no âmbito do Artigo1.3, parágrafos 3 e 4, do Protocolo de Quioto)”. 
31 Conforme informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, 

a reposição florestal corresponde ao conjunto de ações desenvolvidas para estabelecer a continuidade do 

abastecimento de matéria-prima florestal aos diversos segmentos consumidores, através da obrigatoriedade da 

recomposição do volume explorado, mediante o plantio de espécies florestais adequadas ao consumo. É feita nos 

limites do Estado, preferencialmente, no território do mundo produtor.  

http://www.infoescola.com/ecologia/reflorestamento/
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Marques (1999), não importava a natureza da floresta, de modo que poderia ser primitiva, 

regenerada ou mesmo plantada. 

A última norma regulatória da matéria florestal corresponde à Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012), com as alterações da Lei nº 12.727 (BRASIL, 2012), a qual também não 

propõe uma classificação didática para as florestas.  

No corpo da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) são declarados alguns conceitos (art. 3º), 

no intuito de melhorar a assimilação da matéria regulada e dar maior alcance à norma, porém, 

inexiste qualquer colocação conceitual ou classificativa do termo floresta. Isso, para Paulo de 

Bessa Antunes, representa um problema, já que a existência de definições mais precisas elide 

a insurgência de quaisquer complicações, como pode ser compreendido pela transcrição 

abaixo: 

 

O Novo Código Florestal, em seu artigo 3º apresenta inúmeras definições 

normativas que servirão de base conceitual para a sua aplicação; contudo, não consta 

do rol de tais definições normativas a definição de floresta, repita-se. Não se 

desconhece que uma definição precisa de floresta é bastante complexa, ante a 

enorme variedade de realidades ambientais que podem ser incluídas no conceito. 

Todavia, parcela significativa das complicações para aplicação do Novo Código 

Florestal seria reduzida com a utilização de definições mais precisas e a adoção de 

um ou de vários conceitos de floresta que estivessem normativamente previstos 

(ANTUNES, 2013, p. 39-40). 

 

A leitura do texto da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) vigente revela que esta segue a 

mesma linha do Código anterior, pois, sem uma normatividade precisa também se utiliza de 

vários tipos florestais.  

Isso pode ser vislumbrado quando são observadas, ao longo do texto da Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012), expressões como: florestas nativas (arts. 31, 33), formações sucessoras (art. 

31), floresta remanescente (art. 31), florestas plantadas (arts. 32, 33, 34, 35), florestas exóticas 

(art. 34), vegetação nativa primária e vegetação secundária (art. 46). 

Há destaque, na Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), para as Áreas de Preservação 

Permanente que recordam em muito as antigas florestas protetoras. Contudo, as 

particularidades dessas áreas de proteção especial serão tratadas em item próprio, ao lado das 

áreas de Reserva Legal, haja vista serem ambas objeto deste estudo. 

Em caráter complementar aos tipos encontrados na legislação vigente, cita-se a 

tipologia adotada pelo Serviço Florestal Brasileiro, que no desenvolvimento de seus trabalhos 

e relatórios tem se utilizado das categorias de vegetação do Sistema de Classificação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: 
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Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Mista, 

Floresta Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, Campinarana (florestada e 

arborizada), Savana (florestada e arborizada) – Cerradão e Campo-Cerrado, Savana 

Estépica (florestada e arborizada) – Caatinga arbórea, Estepe (arborizada) – 

Caatinga arbórea, Estepe (arborizada), Vegetação com influência marinha, 

fluviomarinha (arbóreas), Vegetação remanescente em contatos em que pelo menos 

uma formação seja florestal, Vegetação secundária em áreas florestai; 

reflorestamento (SFB, 2013, p. 22). 

 

Toda a análise histórica e normativa acima feita quanto à classificação das florestas, 

conduz à constatação de que das classificações outrora existentes apenas algumas vigoraram 

no tempo, no que pende ainda à propositura de definições mais específicas e próximas a 

conceitos técnicos e científicos, para obtenção de maior grau de segurança jurídica para as 

questões ambientais. 
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4 O INSTITUTO JURÍDICO BRASILEIRO DA RESERVA LEGAL – RL 

 

As áreas de Reserva Legal – RL teriam suas origens nas antigas Reservas Florestais 

reguladas pelo Decreto nº 4.421 (BRASIL, 1921), dada a similitude entre estes dois institutos 

jurídicos. 

O Decreto-Lei nº 23.793 (BRASIL, 1934), conhecido como “primeiro” Código 

Florestal de 1934, inovou ao regular expressamente a reserva de floresta e as matas em pé e 

ao estabelecer os limites máximos para exploração em diferentes percentuais para regiões 

geográficas do Brasil quando, até então, o titular de domínio se apresentava como “dono da 

natureza”, ou seja, em conjunto tinha o direito absoluto ao solo, subsolo, espaço aéreo, águas 

superficiais ou subterrâneas, cavernas etc., podendo tudo fazer, inclusive destruir o seu 

patrimônio ambiental, se assim o desejasse.  

Com a entrada em vigor do 2º Código Florestal Brasileiro, Lei nº 4.771 (BRASIL, 

1965), passou-se a relacionar a propriedade privada aos interesses sociais, de modo que toda 

propriedade rural deveria preservar um determinado percentual de vegetação para proteção de 

fauna e flora nativas, bem como a conservação da biodiversidade. 

A propriedade e posse rurais passaram a serem compreendidas por uma nova 

perspectiva apresentada na Carta Magna (BRASIL, 1988), ou seja, condicionada à 

observância da função socioambiental da propriedade, que nos termos do artigo 186 

inaugurava a imposição de limites para a exploração do meio ambiente, inclusive de suas 

florestas: 

 

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). 

 

Em que pese a instituição de limites para o desmatamento, persistiram ao longo do 

tempo as dificuldades de conciliação dos interesses protetivos e econômico-exploratórios, de 

forma a exigir-se a superveniência de alterações substanciais relativa à regulação florestal, 

inclusive no que concerne à questão da Reserva Legal, a qual através da Lei nº 12.651 
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(BRASIL, 2012) sofreu uma reestruturação, como é possível verificar ao longo dos itens a 

seguir explanados. 

 

4.1 Área de Reserva Legal: conceituação e natureza jurídica 

 

A Reserva Legal pode ser conceituada como sendo uma parte percentual de cada 

imóvel (propriedade ou posse) rural, que a legislação impõe, que permaneça com a cobertura 

vegetal, para servir de reserva de mata. 

Em outras palavras, toda propriedade rural deverá preservar um percentual mínimo 

de vegetação, imprescindível à proteção da flora e fauna nativas e à conservação da 

biodiversidade. 

A delimitação da Reserva Legal aplica-se a todo e qualquer imóvel rural, sem 

exceção, de forma que, para situações em que sejam inalcançados os percentuais mínimos 

legais ou sequer existam resquícios de vegetação nativa, a própria lei florestal de antemão já 

preceitua medidas de recomposição, regeneração ou compensação, que podem ser utilizadas 

isolada ou conjuntamente, para fins de regularização e satisfação dos interesses protetivos 

impostos pela norma vigente.  

A Reserva Legal será exigida de proprietário ou possuidor de imóvel rural e, por 

isso, tem por pressuposto específico a limitação restritiva da propriedade. 

Na Reserva Legal permite-se a exploração da área mediante manejo sustentável, sem 

descaracterização dos recursos florestais e ecossistemas nela insertos. 

 

4.2 Área de Reserva Legal: histórico 

 

A Reserva legal tinha por objetivos primordiais um estoque de madeira, lenha e 

outros produtos derivados da floresta, a título de prevenção de risco de extinção ou supressão 

completa da matéria-prima vegetal no território brasileiro, conforme delineado pelos termos 

do artigo 23 do Decreto-Lei nº 23.793, conhecido como Código Florestal de 1934: 

 

Art. 23. Nenhum proprietario de terras cobertas de mattas poderá abater mais de tres 

quartas partes da vegetação existente, salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52. 

§ 1º O dispositivo do artigo não se applica, a juizo das autoridades florestaes 

competentes, às pequenas propriedades isoladas que estejam proximas de florestas 

ou situadas em zona urbana. 

§ 2º Antes de iniciar a derrubada, com a antecedencia minima de 30 dias, o 

proprietario dará sciencia de sua intenção á autoridade competente, afim de que esta 

determine a parte das mattas que será conservada (BRASIL, 1934). [original] 
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O Decreto-Lei nº 23.793 (BRASIL, 1934), embora não tenha usado a expressão 

Reserva Legal, regulava com clareza e precisão que os possuidores e os proprietários de terras 

cobertas de matas não poderiam derrubar mais de ¾ (três quartos) da vegetação existente e, 

por isso, é compreendido como pioneiro ao ter estabelecido uma reserva de matas de ¼ (um 

quarto) ou 25% (vinte e cinco por cento) do total da vegetação existente, em cada área 

particular. 

O diploma inovava por subordinar a vontade dos proprietários e dos possuidores de 

terras florestais à conservação, pois estes passaram a ser responsáveis pela manutenção de 

parte da floresta em pé. Eles não poderiam realizar, na área com cobertura florestal, o corte 

raso, que significa a eliminação de toda e qualquer vegetação existente sobre a área, feita 

normalmente para se plantar outra cultura; sinônimo de supressão ou roçada. Muito menos 

estava obrigado a recompor, ou reflorestar, a mata. 

Em outras palavras destacam Peters e Panasolo: 

 

a partir do Código Florestal de 1934, ao proprietário não cabe dispor livremente das 

florestas que cobrem o solo, e, portanto, não lhe é dado o direito irrestrito de destruí-

las, desmatando a área total, mas, pelo contrário, está obrigado a conservá-las, até 

mesmo contra atos de terceiros, em razão do interesse nacional que sobre os recursos 

naturais passou a recair (PETERS; PANASOLO, 2014, p. 35).  

 

O Código Florestal de 1934 era inovador pelo fato de antes dele inexistir limites para 

os donos de terras no Brasil, que podiam desmatar a corte raso suas áreas sem qualquer 

autorização ou fiscalização, já que o direito de propriedade previsto no Código Civil de 1916 

à época vigente era interpretado como um direito absoluto, compreendido como um 

“superdireito”, individual e exclusivo, que tornava o titular inatingível, devido à concepção 

liberal que o alicerçava. 

O decreto vigorou por cerca de 30 anos, quando então foi revogado pela Lei nº 4.771 

(BRASIL, 1965), que instituiu o Código Florestal brasileiro de 1965, que ratificou o instituto 

da Reserva Florestal Legal ao estabelecer: 

 

Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização 

limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° 

desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:  

a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, está na parte sul, as derrubadas 

de florestas nativas, primitivas ou regeneradas, só serão permitidas, desde que seja, 

em qualquer caso, respeitado o limite mínimo de 20% da área de cada propriedade 

com cobertura arbórea localizada, a critério da autoridade competente; 

b) nas regiões citadas na letra anterior, nas áreas já desbravadas e previamente 

delimitadas pela autoridade competente, ficam proibidas as derrubadas de florestas 

primitivas, quando feitas para ocupação do solo com cultura e pastagens, 
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permitindo-se, nesses casos, apenas a extração de árvores para produção de madeira. 

Nas áreas ainda incultas, sujeitas a formas de desbravamento, as derrubadas de 

florestas primitivas, nos trabalhos de instalação de novas propriedades agrícolas, só 

serão toleradas até o máximo de 30% da área da propriedade; (...)  

Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste enquanto não for 

estabelecido o decreto de que trata o artigo 15, a exploração a corte raso só é 

permissível desde que permaneça com cobertura arbórea, pelo menos 50% da área 

de cada propriedade (BRASIL, 1965). 

 

Essa norma se diferenciava da anterior porque, em vez do percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento) da área com cobertura vegetal, estabelecia um percentual variável de 20% a 

50% (vinte por cento a cinquenta por cento), que incidia sobre a área total de cada 

propriedade ou posse rural. 

Posteriormente, com a redação atribuída pela Lei nº 7.803 (BRASIL, 1989) 

estabeleceu-se a obrigatoriedade de averbação à margem de matrícula do imóvel, no cartório 

de registro de imóveis competente, atribuindo-lhe perpetuidade, pois vedava-se a alteração de 

sua destinação em casos de transmissão a qualquer título, ou em desmembramento de área.  

A Lei nº 7.803 (BRASIL, 1989) recebeu muitas críticas, pois não fixava prazo nas 

alterações inseridas no Código Florestal brasileiro de 1965 e, muito menos previa sanção ou 

norma jurídica direcionada ao reflorestamento ou recomposição das áreas reservadas, quando 

estas não possuíssem cobertura vegetal. 

Modificações representativas vieram a ocorrer a partir da notória constatação de que 

nas últimas décadas ampliara-se em muito a ausência parcial ou total de reserva florestal na 

maioria das propriedades rurais da nação brasileira, com destaque para as regiões Sul e 

Sudeste.  

As consequências acima se deram, principalmente, pelas inovações trazidas no bojo 

da Constituição Federativa do Brasil de 1988, que dedicou especial tratamento ao meio 

ambiente e ao equilíbrio ecológico, e ainda consagrou a função socioambiental da propriedade 

rural (arts. 186). Foi com a atual Constituição (BRASIL, 1988) que se positivou no artigo 225 

(caput e §§) a obrigação de reflorestar (restaurar) a parcela reservada das áreas de imóvel 

rural sob domínio privado. 

A Lei nº 8.171 (BRASIL, 1991), denominada como Lei de Política Agrícola, 

seguindo à nova ordem constitucional, veio a estabelecer nova obrigação do proprietário rural 

de recompor a Reserva Florestal Legal (prevista na Lei nº 4.771/65) em sua propriedade. Por 

esta, declara-se que não basta apenas reservar parcela de área rural, porquanto ser imperativa 

a recomposição da vegetação nativa das áreas desprovidas de cobertura vegetal. O artigo da 

lei à época inovadora é abaixo transcrito: 
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Art. 99. A partir do ano seguinte ao de promulgação desta lei, obriga-se o 

proprietário rural, quando for o caso, a recompor em sua propriedade a Reserva 

Florestal Legal, prevista na Lei nº 4.771, de 1965, com a nova redação dada pela Lei 

nº 7.803, de 1989, mediante o plantio, em cada ano, de pelo menos um trinta avos da 

área total para complementar a referida Reserva Florestal Legal (RFL) (BRASIL, 

1991). 

 

As alterações fixadas pela norma em questão resultaram, na prática, em grande 

resistência no adimplemento da obrigação de recomposição de tais áreas. As resistências 

tinham as mais variadas justificativas, dentre elas algumas no sentido de que muitas 

propriedades não possuíam mais tal reserva de mata; outras, pautadas no argumento de que o 

Código Florestal (BRASIL, 1965) pendia de profunda revisão, por se encontrar deveras 

superado.  

Em resposta às reivindicações de alterações da legislação florestal, houve destaque 

para a Medida Provisória nº 2.166 (BRASIL, 2001)
32

. Essa norma foi reeditada por inúmeras 

vezes e adquiriu caráter de perenidade por efeito da Emenda Constitucional nº 32 (BRASIL, 

2001), que previa que as medidas provisórias editadas antes da data de 11 de setembro de 

2001 continuariam em vigor enquanto pendesse a edição de medida provisória revogadora ou 

mesmo houvesse deliberação definitiva do Congresso Nacional sobre a matéria. 

Reflexos dessa Medida Provisória nº 2.166 (BRASIL, 2001) foi a inserção do 

conceito jurídico de Reserva Legal no artigo 1º, § 2, inciso III da Lei nº 4.771 (BRASIL, 

1965), que passou a ser compreendida como: 

 

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, 2001). 

 

Além de alterações sofridas pelo artigo 16 da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965) que 

passou a ter como nova redação: 

 

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em 

área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de 
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, 

desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:  

                                                             
32 Edson Luiz Peters e Alessandro Panasolo (2014) informam que antes da Medida Provisória em questão, para 

restauração da matéria, foram editadas as seguintes Medidas Provisórias: 1.736 (BRASIL, 1998), 1.885 

(BRASIL, 1999), 1.956 (BRASIL, 1999) e 2.080 (BRASIL, 2001). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm
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I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na 

Amazônia Legal;  

II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado 

localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e 

quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja 

localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo;  

III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras 

formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e  

IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em 

qualquer região do País (BRASIL, 2001). 

 

Por outro lado, não foi esquecida a obrigação de restaurar ou reflorestar a área de 

Reserva Legal ou de complementar a parte faltante que, pelas reformulações da Medida 

Provisória nº 2.166 (BRASIL, 2001), passou a ser pautada pela nova redação do artigo 44 da 

Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965), de modo que restou-se revogado o artigo 99 da Lei nº 8.171 

(BRASIL, 1991) que, diga-se de passagem, teve vigência e eficácia ao longo de 10 anos, de 

1991 a 2001. Pela redação modificada foram concedidos aos proprietários mais 20 anos para 

recomposição da Reserva Legal, como abaixo pode ser vislumbrado: 

 

Art. 44. O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa, 

natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação nativa em extensão 

inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art. 16, ressalvado o disposto 
nos seus §§ 5o e 6o, deve adotar as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente:  

I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três anos, 

de no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação, com espécies 

nativas, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual 

competente (BRASIL, 2001). 

 

Peters e Panasolo (2014) posicionam-se no sentido de a observância literal do artigo, 

considerando como termo inicial a obrigatoriedade de recomposição a partir da Medida 

Provisória, sem considerar o tempo de vigência da Lei nº 8.171 (BRASIL, 1991), sob o ponto 

de vista protetivo implica uma prorrogação aparentemente absurda no que tange à restauração 

da vegetação da Reserva Legal.  

Tal polêmica, que por algum tempo acirrou as discussões atinentes à necessidade de 

reformulação do Código Florestal brasileiro de 1965, abarcava a instituição da infração 

administrativa para aqueles que não haviam averbado a Reserva Legal na matrícula dos seus 

imóveis rurais. Percebe-se que, a partir da previsão de multa variável entre R$ 500,00 

(quinhentos reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), no artigo 55 do Decreto nº 6.514 

(BRASIL, 2008), foi ampliada a discussão sobre os Projetos de Lei voltados à reforma da 

norma jurídica florestal.  
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Nota-se, no entanto, que a punição nunca surtiu efeito eficaz, já que a aplicação das 

sanções relativas ao descumprimento dessa obrigação de averbação da Reserva Legal do 

proprietário dependia de prazos que sofreram reiteradas alterações, pelos Decretos nº 6.686 

(BRASIL, 2008), 7.029 (BRASIL, 2009), 7.640 (BRASIL, 2011) e 7.719 (BRASIL, 2012). A 

regulação da matéria veio a ser solucionada posteriormente pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 

2012), como será visto mais a seguir. 

Sem sombra de dúvida, pode ser afirmada a existência de um longo percurso 

ideológico e normativo para transposição do instituto da Reserva Legal, aos paradigmas 

delimitados pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), cujas alterações são analisadas ao longo do 

presente estudo. 

 

4.3 Área de Reserva Legal: alterações institucionais 

 

O Código Florestal brasileiro de 1965 definia a Reserva Legal como sendo uma 

parcela ou percentual, variável de 20% (vinte por cento) a 50% (cinquenta por cento) 

conforme a Região em que se localizasse, de cobertura florestal de cada propriedade rural 

privada que não pudesse ser suprimida. 

Foi a Medida Provisória nº 2.166-67 (BRASIL, 2001) que atribuiu novo conceito à 

Reserva Legal, modificando o artigo 1º da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965): 

 

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, 2001). 

 

O conceito sofreu também alterações na redação do artigo 3º, inciso III da Lei nº 

12.651: 

 

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 redação dada pela nova norma florestal difere-se da anterior, porquanto, ter sido 

acrescida à função protetiva, a de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 

recursos naturais do imóvel rural. Ou seja, passou-se a indicar na norma a relação entre a 
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Reserva Legal e os aspectos econômicos e sociais de uso da propriedade rural. Nesse sentido, 

correm as lições de Leonardo Papp:  

na redação da Lei nº 12651/12, a própria conceituação revela a dupla função 

atribuída às RL‟s, quais sejam, (i) o uso econômico de modo sustentável dos 

recursos naturais do imóvel rural e (ii) o auxílio na conservação de processos 

ecológicos e da biodiversidade (PAPP, 2012, p. 148). [grifos do autor] 

 

Mais especificamente a Área de Reserva legal pode ser interpretada como uma 

limitação ao direito de propriedade, calcada na função socioambiental do artigo 186 da Carta 

Magna (BRASIL, 1988). Restou, portanto, definitivamente superada a concepção inicial do 

Código Florestal de 1965, no sentido de que a Reserva Legal era um limite para o 

desmatamento lícito. 

A nova norma florestal, além de alterar o conceito da Reserva Legal, modificou 

também os percentuais mínimos de área estabelecidos para os imóveis rurais, no artigo 12:  

 

Art. 12. (...) 

I – localizado na Amazônia Legal: 

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 

II – localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento) (BRASIL, 2012). 

 

E, como em toda regra, observam-se nos parágrafos desse mesmo artigo algumas 

exceções para situações bem específicas.  

Há a possibilidade de o Poder Público Municipal reduzir a Reserva Legal para até 

50% (cinquenta por cento) nos imóveis localizados em área de floresta sita na Amazônia 

Legal (cf. art. 3º, I, Lei nº 12.651/2012), que compreende os Estados do Acre, Pará, 

Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso e regiões situadas ao norte do paralelo 

13º S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano 44 W, do Estado do 

Maranhão, apenas para fins de recomposição, nos casos em que o Município possuir mais de 

50% (cinquenta por cento) da área ocupada por unidades de conservação da natureza de 

domínio público e por terras indígenas homologadas (art. 12, § 4º).  

Poderá ainda o Poder Público Estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio 

Ambiente, reduzir a Reserva Legal para 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado em área 

de florestas na Amazônia Legal quando o Estado tiver Zoneamento Ecológico-Econômico – 

ZEE aprovado, e mais de 65% (sessenta e cinco por cento) de seu território ocupado por 
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unidades de conservação da natureza de domínio público, devidamente regularizada e por 

terras indígenas homologadas (art. 12, § 5º). 

No entanto, há certas críticas a essas hipóteses de redução da Reserva Legal para fins 

de recomposição. Pesquisadores como Lehfeld, Carvalho e Balbim (2013, p. 140), cientes dos 

termos dispositivos da revogada Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965), que se apoiavam num sistema 

administrativo e fiscalizatório mais criterioso, pontuam que no caso das reduções municipais, 

a “possibilidade de redução deveria ser vinculada ao Zoneamento Ecológico Econômico – 

ZEE e à autorização prévia do CONAMA, como exigia o antigo Código”, enquanto que às 

efetivadas pelo Estado, deveriam também ser autorizadas pelo CONAMA, “e não apenas ao 

Conselho Estadual do Meio Ambiente”. 

Os parágrafos do artigo em questão, ainda estabelecem hipóteses de dispensa e de 

inexigibilidade da Reserva Legal. Sendo assim, não estão sujeitos à constituição de Reserva 

Legal os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgotos; casos 

de áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão; permissão ou autorização 

para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de 

geração de energia elétrica, subestações ou que sejam instaladas linhas de transmissão ou 

distribuição de energia elétrica; e nos casos de áreas adquiridas ou desapropriadas com o 

objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias (art. 12, §§ 6º e7º).  

A instituição de Reserva Legal nos terrenos ocupados pelos empreendimentos 

listados no parágrafo anterior mostra-se, no entender de alguns estudiosos, como injustificada 

face a natureza pública das obras e serviços prestados. 

Por outro lado, é também prevista no artigo 13 da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), a 

possibilidade de ampliação da reserva legal até o limite de 50% (cinquenta por cento) dos 

índices do artigo 12 pelo Poder Público Federal, tendo por paradigma o Zoneamento 

Ecológico Econômico – ZEE. A ampliação é exclusiva da União e condicionada ao 

cumprimento de metas nacionais, ligadas a acordos internacionais, de proteção à 

biodiversidade ou redução de emissão de gases de efeitos estufa. Pode a ampliação estender-

se a todo o território nacional e, por efeitos da ampliação, o Poder Público federal está 

obrigado a indenizar os proprietários e os posseiros ocupantes da área dilatada. Essa 

admissibilidade de ampliação da Reserva Legal por ato administrativo é no entender de Paulo 

de Bessa Antunes equivocada: 

 

A lei, de forma inteiramente inconstitucional, admite que as áreas de reserva legal 

possam ser ampliadas em até 50% (cinquenta por cento) para o cumprimento das 

metas nacionais de proteção da diversidade biológica ou redução das emissões de 
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gases de efeito estufa. Como se sabe, a intervenção na propriedade é matéria 

reservada à lei. Assim somente a lei poderia dispor sobre tal ampliação e não ato 

administrativo (ANTUNES, 2013, p. 250).  

 

Mesmo quando inserida a área de Reserva Legal em perímetro urbano definido por 

lei municipal, residirá a obrigação de conservar os seus percentuais mínimos, pois a obrigação 

de conservar consiste em uma obrigação propter rem (tem natureza real e é transmitida ao 

proprietário/possuidor de qualquer natureza). Somente ocorrerá a extinção da área de Reserva 

legal com o registro do parcelamento do solo para fins urbanos, preceituado em Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo municipal, em consonância com o princípio da função 

socioambiental da propriedade urbana (art. 182, § 1º da Constituição brasileira de 1988). 

Deve-se, para instituir a Reserva Legal, pautar a sua localização e delimitação pelos 

parâmetros do artigo 14 da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) que alterou o artigo 16, § 4º da 

norma anterior, ao enunciar observância prévia do plano de bacia hidrográfica, do 

Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE, das possibilidades de formação de corredores 

ecológicos
33

, com outras áreas de Reserva Legal, de Preservação Permanente, de Unidade de 

Conservação
34

 ou outra área legalmente protegida, bem como das áreas de maior importância 

para conservação da biodiversidade e de fragilidade ambiental. Tudo no sentido de elisão de  

maior fragmentação dos remanescentes de vegetação nativa e obtenção de constituição de 

corredores ecológicos tão benéficos à ampliação de contato entre ecossistemas 

ambientalmente protegidos e principalmente para abrigo e deslocamento da flora e fauna 

silvestres.  

Paulo Affonso Leme Machado, ao analisar esses estudos e critérios de localização da 

Reserva Legal, faz um importante alerta quanto aos seus limites de aplicação, nos termos 

seguintes: 

 

Estes estudos e critérios estabelecidos pela Lei Florestal federal devem ser aplicados 

com razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se arbitrariedade ou capricho do 

órgão público ambiental e negligência ou dolo do requerente proprietário rural 
(MACHADO, 2012, p. 49). 

                                                             
33 Corredores ecológicos, conforme definição do artigo 2º, inciso XIX da Lei n. 9.985/2000, que institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, são “porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 

unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a 

dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que 

demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquelas unidades individuais”.  
34  Unidade de Conservação vem a ser o “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”, conforme conceituado pelo artigo 2° da Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000.  
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Vê-se que a Reserva Legal do imóvel rural varia em razão da localização regional e 

da natureza da vegetação. Observados tantos estudos e critérios para sua delimitação, não é 

difícil compreender que a localização da Reserva Legal não se faz ao alvedrio do proprietário 

ou possuidor do imóvel. Principalmente, porque a instituição da Reserva Legal está 

subordinada à aprovação do órgão ambiental estadual competente, integrante do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA
35

, ou instituição por ele habilitada (art. 14, § 1º). 

Permite-se também pelo Código Florestal brasileiro de 2012, a instituição de Reserva 

Legal “em regime de condomínio ou coletiva entre propriedades rurais, respeitado o 

percentual previsto no art. 12 em relação a cada imóvel” (art. 16). “A figura da Reserva Legal 

em condomínio já estava prevista no Código Florestal revogado (art. 16, § 11), ao contrário da 

expressão Reserva Legal coletiva, nomenclatura que configura inovação da Lei nº 12.651/12 

(PAPP, 2012, p. 162)”. Estas figuras jurídicas são elencadas pelo código atual, mas, sem 

melhor técnica, já que este não dispõe a forma pela qual serão constituídas essas modalidades 

de condomínio, o que conduz a elaboração de opiniões dissidentes.  

Thoshio Mukai, por exemplo, ao comentar o artigo 16 da Lei nº 12.651 (BRASIL, 

2012) aduz que “Esta norma e seu parágrafo único são inúteis, pois que condomínio é esse em 

que as áreas de reserva legal serão obrigatórias em cada imóvel no percentual exigido por lei? 

Nesse caso, não há, evidentemente, a necessidade de formação de condomínio” (MUKAI, 

2013, p. 26).  

Noutro pensamento, Júlio Cezar de Lima Brandão afirma que “o condomínio de 

reserva legal é uma espécie de condomínio voluntário sendo-lhe aplicadas as regras dos arts. 

1.314 a 1.326 do Código Civil” brasileiro. (BRANDÃO, 2013, p. 175). [grifos do autor] 

Paulo de Bessa Antunes, por sua vez, entende que os dispositivos da lei civil (Lei nº 

10.406/2012) não aderem à hipótese tratada na Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). Para ele, 

“Condomínio é matéria tratada nos artigos 1.314 e seguintes do Código Civil. Obviamente 

que não é a hipótese tratada pelo Novo Código Florestal que, mais uma vez se utilizou de 

terminologia ambígua” (ANTUNES, 2013, p. 255). 

Em busca de melhor adequação e integração normativa, autores como Romeu Thomé 

e Leonardo de Medeiros Garcia, interpretam a reserva legal condominial ou coletiva como 

instrumento compensatório em caso de áreas de Reserva Legal com percentual inferior ao 

                                                             
35 O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, foi instituído pela Lei n. 6.938 (1981), regulamentada 

pelo Decreto n. 99.274 (1990), sendo constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, que atuam por articulação coordenada 

para a proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=2&numero=99274&ano=1990&texto=
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mínimo exigido em lei. Para tanto consideram que para a constituição da Reserva Legal 

condominial sejam preenchidos os seguintes requisitos: 

 

a) que as propriedades sejam contínuas; b) que o percentual legal em relação a cada 

imóvel seja respeitado (significa que a totalidade de Reserva Legal do condomínio 

terá que corresponder à soma do percentual de todas as propriedades que dele fazem 

parte); c) que haja a aprovação do órgão ambiental competente” (THOMÉ; 

GARCIA, 2012, p. 213). 

 

Sob um ponto de vista mais técnico do que jurídico, Jean Paul Metzger, já apontava a 

fragilidade das regras florestais anteriores: 

 

Desta forma, “o regime de condomínio” é salutar para a manutenção ou a criação de 

grandes fragmentos, formados pela agregação de diversas RL particulares, porém é 
necessária a existência de um mecanismo que limite o uso deste recurso, para não 

criar paisagens depauperadas de vegetação, principalmente em áreas planas, ou onde 

as APP são também menos extensas. É possível estabelecer um limite percentual de 

áreas de RL em condomínio, e/ou limitar o uso deste mecanismo a bacias 

hidrográficas de extensão geográfica intermediárias, de ordem de 10 a 50 mil ha. 

Nesta situação há menos chances de haver disparidades de cobertura vegetacional, e 

ao mesmo tempo aumenta a representatividade da heterogeneidade ambiental, 

criando-se assim redes de RL biologicamente complementares, com maior 

diversidade biológica (METZGER, 2010, p. 6). 

 

Dispensada pela boa técnica a colocação de termos inúteis à norma, é certa a 

pendência de maior aprofundamento de análise doutrinária da matéria atinente à Reserva 

Legal condominial, o que impõe limites a um maior aprofundamento através do presente 

trabalho. 

Assim, retorna-se à análise das demais modificações legais, a partir do artigo 17. 

A exigência da Reserva Legal para pessoas jurídicas de direito público não era 

prevista na legislação revogada, o que passou a existir somente com o artigo 17 da Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012), que determina que a “Reserva Legal deve ser conservada com 

cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a 

qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado”. 

No tocante à supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de 

domínio público como de domínio privado, a Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) em seu artigo 

26, § 3º, com redação muito semelhante ao artigo 19 do Código revogado (BRASIL, 1965), 

estabeleceu-se a reposição florestal obrigatória, a ser efetivada no Estado de origem da 

matéria-prima utilizada. O texto da norma atual priorizou os projetos voltados à utilização de 

espécies nativas e, também permitiu a utilização de espécies exóticas para tal finalidade (art. 
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66, § 3º, I e II), o que não foi bem recebido por estudiosos a lume de interesses protetivos da 

vegetação natural, já que prioridade não se confunde com obrigatoriedade, a qual na visão de 

muitos seria muito mais eficaz no sentido de proteção ambiental. 

José Afonso da Silva, diante da abertura feita por esta norma, se posicionou da 

seguinte forma: 

 

Contudo, tanto o parágrafo único daquele art. 19 quando esse § 3º do art. 26, podem 

ainda servir de base de distorções, desde que não impuseram a obrigação de 

reposição somente com espécies nativas. Não deveriam apenas ter previsto 

prioridade a projetos que contemplem a utilização de espécies nativas. Deveriam ter 
exigido a reposição com espécies nativas, salvo impossibilidade manifesta e 

comprovada técnica e juridicamente (SILVA, 2013, p. 180). 

 

Recorda-se que a pessoa física ou jurídica pode se isentar da obrigatoriedade de 

reposição, desde que sejam utilizados resíduos provenientes da atividade industrial; matéria-

prima oriunda de planos de manejo florestal sustentável, ou de floresta plantada, ou não 

madeireira, de origem, frisa-se, devidamente comprovada perante a autoridade competente 

(art. 33). 

A Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), pelo artigo 29 modificou a regra anterior ao 

desobrigar os proprietários e possuidores de imóveis rurais de averbarem a Reserva Legal à 

margem do registro de imóvel, ao criar um novo registro público eletrônico, denominado 

Cadastro Ambiental Rural – CAR, conexo aos órgãos ambientais integrantes do Sistema 

Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA (base de dados para controle, 

monitoramento, planejamento, combate ao desmatamento), com vistas a maior integração das 

informações ambientais das propriedades e posses rurais. Noutras palavras, o Cadastro 

Ambiental Rural – CAR proporciona maior publicidade do ônus característico de preservação 

da Reserva Legal a terceiros ou eventuais adquirentes do imóvel rural. 

A localização da Reserva Legal subordina-se à prévia inclusão do imóvel rural no 

Cadastro Ambiental Rural – CAR, no que somente poderá ser aprovada pelo órgão ambiental 

estadual competente depois de incluída nesse registro público eletrônico de âmbito nacional. 

Assim, como conclui Machado (2012), a localização da Reserva Legal envolve 02 (dois) atos 

públicos: inscrição e aprovação. 

Acresce o autor que, a partir do protocolo de solicitação da definição de localização 

da Reserva Legal no imóvel, o proprietário ou possuidor fica imune de qualquer sanção 

administrativa ambiental, enquanto não formalizado o requerimento pela Administração 

Pública. Não pode assim ser o proprietário ou possuidor rural ser penalizado por eventual 
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morosidade procedimental da Administração Pública. Essa forma procedimental estabelecida 

pelo § 2º do artigo 14 da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) “carece de sustentação jurídica 

plausível em virtude do sistema político normativo de tutela ambiental” (LEHFELD; 

CARVALHO; BALBIM, 2013, p. 151), pois o mero protocolo não pode fundamentar a não 

aplicação de sanção administrativa ou mesmo restrição de direitos para quem não satisfez as 

exigências legais da Reserva Legal. 

Saliente-se que o Cadastro Ambiental Rural – CAR possui efeito meramente 

declaratório da localização geográfica e delimitação da área protegida. Esse cadastro não é 

constitutivo, porque os percentuais reservados ao interesse ecológico são expressamente 

dispostos pela Lei nº 12.651/2012. Muito menos tem por função precípua o reconhecimento 

do direito de propriedade ou posse, sequer desobriga a satisfação das diretrizes de outras 

normas como, por exemplo, a obrigação de atualização de quaisquer alterações de área ou 

titularidade, prevista na Lei nº 10.267 (BRASIL, 2001). 

Ademais, as informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR são recebidas, 

gerenciadas e integradas pelo Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, regulamentado 

pelo Decreto nº 7.830 (BRASIL, 2012). 

O manejo florestal da vegetação da Reserva Legal como uma expressão de atividade 

permanente, preocupada com o ambiente natural e com o homem, já era admitido pela 

legislação anterior, todavia a inovação trazida pela lei atual foi a definição das modalidades 

previstas no artigos 22 e 23: manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na 

propriedade, voltado ao consumo próprio, limitado a 20 (vinte) metros cúbicos anuais, 

independente de autorização dos órgãos competentes, sendo necessária apenas declaração 

prévia ao órgão ambiental informando a motivação e o volume, e manejo sustentável para 

exploração florestal com propósito comercial, dependente de autorização do órgão ambiental 

competente e atendimento dos requisitos do manejo florestal sustentável.  

O novo Código Florestal inovou ao delimitar, no artigo 46 da Lei 12.651 (BRASIL, 

2012) a extensão e área com vegetação nativa para fins de obtenção da Cota de Reserva 

Ambiental: 01 (um) hectare de área com vegetação nativa primária ou com vegetação 

secundária em qualquer estágio de regeneração (art. 46, I) ou recomposição ou de áreas de 

recomposição mediante reflorestamento com espécies nativas (art. 46, II). A Cota de Reserva 

Ambiental tem origem na Cota de Reserva Florestal do artigo 44-B da revogada Lei nº 4.771 

(BRASIL, 1965).  

A Cota de Reserva Ambiental constitui título nominativo representativo de área com 

vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação, sob regime de servidão 
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ambiental
36

 (na forma estipulada nos arts. 9-A a 9-C da Lei nº 6.938/1981), de Reserva Legal 

instituída voluntariamente sobre a vegetação excedente dos percentuais estabelecidos pela lei, 

neste caso para compensar Reserva Legal de propriedade deficitária em termos de vegetação 

protegida, de Reserva Particular do Patrimônio Natural (na forma do art. 21 da Lei nº 

9.985/2000), ou existente em propriedade rural localizada no interior de unidade de 

conservação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada.  

Pode a mesma ser transferida a título gratuito ou oneroso, a pessoa física ou jurídica 

de direito público ou privado, por meio de assinatura de termo pelo titular da Cota de Reserva 

Ambiental e pelo seu adquirente.  

O título nominativo da Cota de Reserva Ambiental só poderá ser cancelado em 

hipóteses específicas, que são: término de validade, decisão do órgão ambiental, em caso de 

degradação da vegetação nativa da área vinculada ao título, ou desistência do proprietário 

rural de manutenção das cotas representativas de áreas sob regime de servidão ambiental ou 

de Reserva Legal excedentes. O cancelamento da Cota de Reserva Ambiental, conforme o 

Código Florestal atual, só se efetivará se assegurada a Reserva Legal para o imóvel no qual a 

compensação foi aplicada (art. 50, § 1º). 

 

4.4 Área de Reserva Legal: tratamento diferenciado das áreas consolidadas 

 

Regras de transição para a recomposição da Reserva Legal foram estabelecidas ao 

longo dos artigos 66 a 68 da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), de forma a manter-se a distinção 

entre disposições permanentes, destinadas a áreas naturais não consolidadas, e disposições 

transitórias, voltadas às áreas rurais consolidadas em Reserva Legal. 

Pelo regramento da atual lei florestal brasileira, no caso específico de áreas 

consolidadas em Reserva Legal, incumbe ao proprietário ou possuidor do imóvel rural a 

                                                             
36  Servidão ambiental “é o instrumento pelo qual o proprietário ou possuidor de imóvel urbano ou rural 

voluntariamente abre mão de usar e/ou explorar os recursos naturais da propriedade ou de desenvolver outras 

atividades na propriedade com o objetivo de proteger os recursos naturais nela existentes, ainda que a legislação 
o permitia, em tese, fazê-lo” (BECHARA, 2013, p. 506).  Surgiu nos Estados Unidos, onde é denominada 

conservation easement (servidão de conservação). “Não é espécie de servidão administrativa, haja vista que não 

é ônus imposto pelo Estado, mas sim, de servidão civil, na medida em que se trata de direito real de um prédio 

particular sobre o outro” (BRANDÃO, 2012, p. 288), conforme previsão do artigo 9º da Lei n. 6.938 (BRASIL, 

1981). Pode ser gratuita ou onerosa, temporária (não inferior a quinze anos) ou perpétua. A Servidão Ambiental 

não pode ser instituída na Reserva Legal mínima, muito menos em Áreas de Preservação Permanente, porque, 

trata-se de vegetação localizada fora da delimitação destes espaços, ou seja, recai sobre o excedente de áreas 

protegidas, e poderá ser negociada com proprietários ou possuidores de terras deficitárias. 
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regularização da área que terá a mesma extensão estabelecida pela regra geral prevista no 

artigo 12 da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012).  

Aludem Lehfeld, Carvalho e Balbim (2013, p. 332), que as regras de transição 

possibilitarão apenas a adoção de práticas diferenciadas para a adequação da extensão da 

Reserva Legal.  

Essas regras de adequação são enunciadas no substrato do artigo 66 da Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012). 

O caput do artigo 66 exprime a possibilidade de utilização de práticas de 

recomposição, regeneração natural ou compensação, de forma conjunta ou alternadas, para 

fins de regularização da área de Reserva Legal de áreas rurais consolidadas, desde que não 

implique em conversão de novas áreas para uso alternativo do solo (art. 66, § 9º). O que na 

concepção de Edson Luiz Peters e Alessandro Panasolo, imprime reconhecer que a Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012) “relativizou a obrigação de reflorestar ou recompor a área de RL, 

chegando a dispensá-lo em alguns casos, aspecto este que vem provocando intensa polêmica 

(PETERS; PANASOLO, p. 41). 

Ora, essas obrigações não constituem novidade na ordem jurídica brasileira, haja 

vista que, o artigo 44 da revogada Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965), já enunciava tais 

modalidades de regularização da Reserva Legal. 

A recomposição da Reserva Legal pode ser compreendida como a reconstituição da 

vegetação que se encontrava na área, com todas as suas características físicas, biológicas e 

ecossistêmicas. Todos os critérios, prazos e modos de como será conduzida a recomposição 

da vegetação da Reserva Legal os critérios, prazos e modos, de como será conduzida a 

recomposição da vegetação da Reserva Legal, estão definidos pelos §§ 2º a 4º do artigo 66 da 

Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). A recomposição deve ser concluída em um prazo máximo de 

20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total 

necessária à sua complementação (art. 66, § 2º). Esse prazo é duramente criticado por 

desconsiderar prazos e percentuais estabelecidos em legislação anterior. 

Para uma grande maioria, o prazo de 20 anos, permite concluir que é “possível que 

muitos dos deputados e senadores que votaram o novo Código não estejam vivos para 

testemunhar essa prometedora obrigação. A concessão de prazo alargado para o 

reflorestamento da RLF já virou folclore, lenda rural, no Brasil” (BRANDÃO, 2012, p. 277-

278).  

Considerada a produção normativa e jurídica antecedente ao novo Código Florestal 

brasileiro, em especial, a regra anterior do artigo 44, inciso I da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965) 
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e a regra do artigo 99 da Lei nº 8.171 (BRASIL, 1991), o prazo estipulado pela Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012) é demasiadamente excessivo na compreensão de muitos estudiosos como, 

por exemplo, Brandão (2012) e Daniel Roberto Fink, sendo que este último complementa 

que: 

 

No que se refere ao prazo de vinte anos para a recomposição da Reserva legal, há aí 

aparentemente uma redução no prazo, posto que se prevê a recomposição de um 
décimo (1/10), a cada dois anos, enquanto a regra anterior previa a mesma fração a 

cada três anos. (...). Ou seja, a partir de 1992, o proprietário rural deveria ter dado 

início à recomposição da Reserva Legal no prazo de 30 anos. Em 2012, após 20 

anos, já deveria ter promovido a recuperação de praticamente setenta por cento 

(70%) da área de Reserva Legal” (FINK, 2013, p. 474-475). 

 

Consideradas as formas de recomposição, esta poderá ser feita com espécies nativas, 

exóticas e frutíferas, em sistema agroflorestal
37

 (sistema agropecuário diferenciado por 

apresentar componente arbóreo o lenhoso), porém, a área composta com as espécies exóticas 

não poderá ser superior a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recuperada (art. 66, § 

3º). A opção de adoção das práticas de recomposição garante aos proprietários ou possuidores 

do imóvel direito à sua exploração econômica (art. 66, § 4º). 

Na regeneração natural é a Natureza que vai determinar o equilíbrio dinâmico do da 

área, favorecendo a regeneração das espécies adaptadas ao local. O processo implica a 

interrupção do uso do solo mediante a cessação do cultivo agrícola, do reflorestamento e da 

utilização de pastagens. 

Por sua vez, a compensação, nos limites do artigo 66, § 5º da Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012), dá-se pela inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural – CAR, e 

utilização dos seguintes instrumentos jurídicos: a) Cota de Reserva Ambiental – CRA; b) 

arrendamento de área sob regime de Servidão Ambiental ou Reserva Legal (art. 9º-A da Lei 

nº 6.938/1981); c) doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de 

conservação de domínio público de regularização fundiária; d) cadastramento de outra área 

                                                             
37 A palavra agroflorestal, como explicam Johannes Van Leeuwe, José Maria Thomaz Menezes, João Batista 

Moreira Gomes, Jorge Hugo Iriarte-Martel, Charles Roland Clemente, é utilizada com mais de um significado. O 
sistema agroflorestal é uma forma de uso da terra que combina na mesma unidade de terreno, plantas perenes e 

lenhosas (árvore, arbusto, palmeira, bambu) com culturas agrícolas e/ou animais, usando alguma forma de 

mistura espacial ou sequencial, de forma que ocorra uma significativa interação ecológica ou econômica entre as 

diferentes espécies do sistema (significado strictu sensu). A adoção deste sistema não significa necessariamente 

que a espécie arbórea deva ser uma espécie da floresta ou uma espécie madeireira. O sistema agroflorestal é mais 

complexo que uma monocultura e, geralmente, contém mais de uma espécie de interesse econômico, o que 

diminui os riscos do empreendimento. Em sentido lato sensu, a palavra agroflorestal engloba todas as atividades 

agrícolas e florestais, que não agridem o meio ambiente. 
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equivalente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de 

terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que 

localizada no mesmo bioma.  

As áreas utilizadas para compensação, conforme linhas do artigo 66, § 6º da norma 

florestal atual, deverão constituir-se das seguintes características: a) ser equivalentes em 

extensão à área de Reserva Legal a ser compensada; b) estar localizadas no mesmo bioma da 

área de Reserva Legal a ser compensada; c) se fora do Estado, estar localizada em áreas 

identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados. 

O artigo 66, § 7º da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), de antemão define os moldes de 

caracterização das áreas prioritárias que, no geral, são representadas por bacias hidrográficas 

excessivamente desmatadas, áreas favoráveis à criação de corredores ecológicos, áreas 

consideradas relevantes a conservação de grandes áreas protegidas e, por último, áreas 

voltadas à conservação ou recuperação de ecossistemas onde existam espécies ameaçadas. 

Caso seja adotada a hipótese do artigo 66, § 6º, inciso III da Lei nº 12.651 (BRASIL, 

2012) para imóvel sob titularidade pública que não detenha Reserva Legal em extensão 

suficiente, a compensação poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou 

doação do bem ao órgão público responsável pela Unidade de Conservação de área localizada 

no interior de Unidade de Conservação de domínio público, a ser criada ou pendente de 

regularização fundiária (art. 66, § 8º). Pois, como já informado, os imóveis públicos rurais não 

estão isentos de manter a Reserva Legal. A par desse mesmo raciocínio Thoshio Mukai 

(2013) aponta a existência de falha legislativa no § 8º, por este não ser claro quanto ao papel 

da licitação para concessão de direito real de uso ou doação gravada com encargos, por isso, 

divergindo de muitos, conclui que a norma é fantasiosa e confusa. 

Salienta-se que a regra insculpida no § 9º, ou seja, proibição de novos 

desmatamentos (supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo), deve ser 

estritamente observada, sob pena de desvirtuamento da medida de compensação da Reserva 

Legal. Desse modo, é evidenciada a necessidade de uma atuação fiscalizatória mais efetiva e 

habitual por parte do Poder Público e do Ministério Público, voltada ao reforço da adequada 

utilização da compensação ambiental com vistas à concreta conciliação de interesses de 

desenvolvimento econômicos e sociais com interesses de proteção ambiental.  

Percebe-se que todas essas alterações normativas apresentadas pela Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012), não necessariamente caracterizam-se como inovações ou mesmo avanços da 

proteção florestal e da vegetação nativa, haja vista que, comparadas as legislações revogadas e 

vigentes, percebe-se a inexistência de avanços no que tange à proteção ou redução do passivo 
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ambiental, uma vez mantida a possibilidade de exploração de várias áreas devastadas e, em 

verdade, ocorridas pequenas alterações pontuais em relação ao instituto. 

 

4.5 Área de Reserva Legal: tratamento diferenciado para propriedades rurais com até 

quatro módulos fiscais 

 

A Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) contém inúmeros dispositivos com regras 

diferenciadas para a pequena propriedade rural ou posse familiar.  

A pequena propriedade ou posse rural familiar é definida no artigo 3º, inciso V da 

Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) como “aquela explorada mediante o trabalho pessoal do 

agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de 

reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3
o
 da Lei n

o 
11.326, de 24 de julho de 2006”. 

O agricultor familiar e o empreendedor familiar rural, para atendimento das 

premissas do Código Florestal brasileiro (2012), caracterizam-se pelo preenchimento dos 

seguintes requisitos do artigo 3
o 
da Lei nº

 
11.326:  

 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 

Executivo; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

§ 1o O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de 

condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal 

por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais (BRASIL, 2012). 

 

O Código Florestal vigente de forma clara, em mais de um momento, vem expressar 

o seu cuidado especial com o proprietário ou possuidor de imóvel rural, no intuito de 

desburocratizar e incentivar as atividades produtivas da agricultura ou pequeno empreendedor 

familiar a critério de implementação de políticas econômicas de desenvolvimento sustentável, 

como pode ser observado no capítulo relativo à agricultura familiar (arts. 52 a 58) e nas 

disposições relativas às áreas consolidadas em áreas de Reserva Legal (art. 67). 

De modo geral, na pequena propriedade ou posse rural familiar, a teor do artigo 52 

da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), permite-se a supressão ou intervenção de vegetação para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm#art3
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atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental (art. 3º, X), as quais dependerão de 

simples declaração ao órgão ambiental, desde que devidamente inscrito no Cadastro 

Ambiental Rural – CAR. 

O manejo sustentável da Reserva Legal de propriedade ou posse familiar apresenta-

se em suas duas modalidades: sem propósito comercial e com propósito comercial. 

Para os casos de exploração florestal eventual, mas sem propósito comercial (direto 

ou indireto), para consumo no próprio imóvel (uso de madeira ou lenha serrada, destinada a 

benfeitoria e uso energético), independentemente de autorização prévia do órgão ambiental, 

desde que limitada à retirada anual de material lenhoso a dois metros cúbicos por hectare, 

resta caracterizada a primeira modalidade. Para tais propriedades também é dispensada a 

obrigatoriedade de reposição florestal (art. 56). 

Para as hipóteses de manejo sustentável com propósito comercial direto ou indireto, 

adota-se um procedimento de autorização simplificada do órgão ambiental competente (art. 

57). 

O tratamento apartado atribuído à pequena propriedade rural consolidada, em se 

tratando de Reserva Legal, é delimitado pelo artigo 67 da Lei 12.651 (BRASIL, 2012). Esse 

artigo contém regra diferenciada para a regularização de pequenas propriedades rurais 

consolidadas que não atendam aos percentuais de Reserva Legal estipulados nas disposições 

permanentes do artigo 12 do Código Florestal atual.  

Objetivamente, o regramento do artigo 67 da Lei 12.651 (BRASIL, 2012) direciona-

se às pequenas propriedades rurais consolidadas, mais especificamente, àquelas cujas áreas 

sejam até 04 (quatro) módulos fiscais com ocupação antrópica (humana) preexistente a 22 de 

julho de 2008, por meio de edificações, benfeitorias e atividades agrossilvipastoris, cujos 

remanescentes florestais ou de vegetação nativa não atendam aos percentuais de Reserva 

Legal imperativos da nova norma florestal (80%, 35% ou 25%, dependendo de sua 

localização), conforme definição de área rural consolidada, prevista pelo artigo 3º, inciso IV, 

da mesma lei florestal. 

O artigo 67 dispôs acerca da isenção dos pequenos proprietários e possuidores de 

imóveis rurais, cuja extensão em 22 de julho de 2008 fosse de até 04 módulos fiscais, da 

recomposição (reflorestamento) da área de Reserva Legal. Para tais áreas, a Reserva Legal 

será constituída com o remanescente da vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, 

porém, veda-se a ocorrência de novos desmatamentos para uso alternativo do solo. Ou seja, 

nesses casos não há necessidade de regularização da Reserva Legal, uma vez que a própria lei 
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considera regular a situação de tais imóveis com áreas até 04 módulos fiscais e com 

percentual de vegetação inferior ao devido para as demais propriedades rurais.  

Leonardo Papp resume bem a formulação da nova norma: 

 

Em suma, nas pequenas propriedades com áreas rurais consolidadas, quando não 

estiverem atendidos os parâmetros definidos nas disposições permanentes da Lei nº 

12.651/12, a parcela do imóvel submetida ao regime de especial proteção de Reserva 

Legal poderá ser qualquer percentual inferior àquele estabelecido no art. 12 (pois 

levará em consideração os remanescentes de vegetação nativa existentes no imóvel 

em 22 de julho de 2008), podendo, inclusive, não incidir obrigações relativas à RL 

em determinados imóveis rurais (nos casos em que a totalidade da vegetação nativa 

tenha sido convertida para uso alternativo do solo antes de 22 de julho de 2008). Por 

outro lado (...) são vedadas novas conversões de vegetação nativa para uso 

alternativo o solo (PAPP, 2012, p. 253). 

 

Essa opção feita pelo legislador envolve ampla discussão, primeiro, pelo fato de o 

legislador valer-se de paradigma do dia da publicação do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 

2008, dispositivo das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Para muitos 

estudiosos da matéria, inexiste fundamento jurídico plausível para a fixação dessa data. Há a 

interpretação que a data favorece a não recuperação de um extenso passivo ambiental 

existente no país.  Principalmente, pelo fato de a Constituição não reconhecer direito 

adquirido em matéria ambiental e, por efeito, não autorizar qualquer data para perdões por 

desmatamentos ilegais.  

José Eli da Veiga, por exemplo, reforça tal posicionamento ao recordar que “Foram 

ignorados os dez anos transcorridos entre a promulgação da Lei de Crimes Ambientais 

(BRASIL, 1998) e o decreto de Lula (BRASIL, 2008) que pretendeu colocá-la em prática. É o 

que fazem a lei e a MP ao usarem a vingativa e humilhante data de 22 de julho de 2008 como 

prazo limite da legalização dos malfeitos predatórios cometidos” (VEIGA, 2013, p. 64).  

Em raciocínio similar, Lucas de Souza Lehfeld, Nathan Castelo Branco de Carvalho 

e Leonardo Isper Nassif Balbim, compartilham do entendimento de que o marco legal para 

regularização das ocupações deveria ser a data da edição do primeiro regulamento da Lei de 

Crimes Ambientais, ou seja, o Decreto nº 3.179, com vigência imediata, publicado em 21 de 

setembro de 1999 (revogado pelo Decreto 6.514/2008). (LEHFELD; CARVALHO; 

BALBIM, 2013). 
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Segundo fator de debate é o fato de considerar-se para concessão da isenção 

exclusivamente a dimensão do imóvel, em módulos fiscais
38

, e não a destinação atribuída à 

terra. Alguns profissionais da área ambiental compartilham do entendimento de que se a 

intenção do legislador fosse realmente proteger a agricultura familiar, para obtenção da 

isenção, teria sido imposta, também, a finalidade dada à terra, conforme foi feito em outras 

passagens do novo Código Florestal.  

José Eli da Veiga, por exemplo, recorda que a maior parte desses imóveis constitui-

se de chácaras e sítios de recreios de famílias urbanas de camadas sociais privilegiadas, de 

modo que, pela lógica a tentativa de desobrigar os imóveis com áreas inferiores a quatro 

módulos fiscais sob o pretexto de auxiliar os pequenos produtores, demonstra-se como uma 

mera falácia. Senão, observe-se seu posicionamento no trecho abaixo transcrito: 

 

Se houvesse excepcionalidade para os chamados “pequenos produtores”, não se 

deveria usar a figura do imóvel rural (com área de até tantos módulos), porque não 

há qualquer correspondência entre propriedade (imóvel) e empreendimento 

(estabelecimento). Seria preciso respeitar a Lei da Agricultura Familiar cujos 

critérios impedem que imóvel voltado à especulação fundiária seja tomado como se 

fosse dedicado à agricultura de pequena escala (VEIGA, 2013, p. 55). 

 

Outra crítica é que a isenção é destinada apenas ao pequeno proprietário ou possuidor 

rural, deixando de abranger os médios produtores de imóveis rurais com mais ou menos 

quatro ou cinco módulos fiscais. “Para estes últimos, descontada a área de Reserva Legal (...), 

as suas áreas economicamente aproveitáveis poderão ser bem menores que as de um pequeno 

                                                             
38 Módulo fiscal, corresponde à área mínima necessária a uma propriedade rural para que a exploração seja 
economicamente viável. Trata-se de um conceito introduzido pela Lei n. 6.746/1979, alterador do Estatuto da 

Terra (Lei n. 4.054/1964). Trata-se de uma unidade de medida de área (expressa em hectares) fixada para cada 

município consoante suas particularidades locais, ou seja, fatores como: tipo de exploração predominante no 

município (hortifrutigranjeira, cultura permanente ou temporária, pecuária ou florestal), renda obtida com esta 

exploração predominante, explorações não predominantes, mas expressivas em função da renda ou da área 

utilizada, e também o conceito de propriedade familiar (cf. arts. 4º, inc. II e 50 da Lei 4.504/1964). Por suas 

características conceituais o módulo fiscal para cada município é fixado por Instruções Especiais expedidas pelo 

Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA. Serve de parâmetro para a classificação do imóvel rural quanto 

a sua dimensão, em quatro tipos: minifúndio – imóvel rural com área inferior a 1 (um) módulo fiscal; pequena 

propriedade – imóvel rural de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais; média propriedade 

aquele de área compreendia entre 4 (quatro) e 15 (quinze) módulos fiscais; e grande propriedade com área 

superior a 15 (quinze) módulos fiscais (cf. Lei n. 8.6291/1993). Seu conceito está bem próximo do Módulo rural, 
porém, estes dois não se confundem, Pois, o Módulo rural é uma unidade de medida agrária, expressa em 

hectares, e que permite estabelecer uma comparação mais adequada entre os imóveis rurais, levando em 

consideração outros atributos do imóvel, além de sua dimensão (cf. arts. 4º, inc. II da Lei 4.504/1964). A 

finalidade deste é proporcionar estabilidade econômica e bem estar ao agricultor, visando o progresso econômico 

de forma a elidir o minifúndio. “A diferença entre os parâmetros do módulo rural e do módulo fiscal é que o 

primeiro é calculado para cada imóvel rural em separado, e sua área reflete o tipo de exploração predominante no 

imóvel rural, segundo sua região de localização; já o segundo é estabelecido para cada município, e busca refletir 

a área mediana dos Módulos Rurais dos imóveis rurais do município” (SANTIAGO, 2013). 

http://www.infoescola.com/agricultura/minifundio/
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produtor rural” (LEHFELD; CARVALHO; BALBIM, 2013, p. 336). Pois, como argumenta 

Evaristo Eduardo de Miranda: 

 

Os médios produtores rurais estão ameaçados de extinção pelo novo Código 

Florestal, a lei 12.651 de 25 de maio de 2012. Ela reduziu a capacidade de 

produção desses agricultores a tal ponto que os tornou menores do que os 

pequenos agricultores em boa parte do Brasil, com as mesmas exigências da 

legislação ambiental previstas para os grandes produtores. (....) Boa parte deles 

integra lavoura e pecuária. São grandes produtores de leite, carne, algodão, café, 

hortaliças, cana-de-açúcar (fornecedores), cereais e oleaginosas, principalmente 

nas regiões Sul, Centro Oeste e Sudeste. (...) Como a exigência da reserva legal é 

plena para os médios produtores, eles podem ficar com menos área para uso 

agrícola do que os pequenos. Um médio produtor que tenha 4,5 ou 5 módulos 

fiscais, ao ter que manter de 20 a 80% de sua propriedade em reserva legal, 

conforme o bioma, fica com uma área disponível bem menor do que um pequeno 

agricultor. A MP (...) acertou ao diferenciar a situação dos pequenos agricultores. 

Mas esqueceu-se das exigências de Reserva Legal que pairam plenamente sobre 

os médios produtores (MIRANDA, 2012).  

 

Rodrigo Bernardes Braga, em comentário articulado do Código Florestal organizado 

por Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado, recorda a possibilidade de fragmentação 

imobiliária em tentativa de burla da Lei. “A crítica que se faz ao texto é que ele pode ensejar a 

burla pelos mais astutos. É que bastaria o proprietário dividir o imóvel em quantas matrículas 

forem necessárias para enquadrar-se no tamanho exigido e estaria abrigado pelo favor legal” 

(BRAGA, 2013, p. 484 - 487). 

Em conjunto, é possível afirmar-se que todas as críticas feitas ao legislador 

ponderam pela violação do dever geral de proteção ambiental do artigo 225, caput da 

Constituição brasileira (1988), das exigências constitucionais de reparação de danos 

ambientais ocasionados e de restauração de processos ecológicos essenciais, acrescidas do 

argumento de inobservância da função socioambiental da propriedade. Todavia, em que 

pesem os posicionamentos contrários, o artigo vigora plenamente na ordem jurídica brasileira, 

o texto considera a realidade brasileira em sacrifício da teoria. 

 

4.6 Área de Reserva Legal e conectividade com Área de Preservação Permanente 

 

Pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) abriu-se a possibilidade de utilização das Áreas 

de Preservação Permanente para fins de cômputo da Reserva Legal para todas as propriedades 

rurais. 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI158857,91041-Codigo+Florestal+ameaca+de+extincao+os+medios+agricultores
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Isso não se cuida de novidade, porém, inverteu-se a lógica que prevalecia na Lei nº 

4.771 (BRASIL, 1965), pois na legislação revogada a exclusão da Área de Preservação 

Permanente na delimitação da Reserva Legal era a regra (art. 1º, §2º, III), no que as exceções 

eram submetidas a critérios restritivos, pautados pela observância de percentuais decorrentes 

da soma de tais áreas para então aceitar-se o cômputo, como pode ser visto pelo extrato 

revogado: 

 

Art. 16. (...) § 6 Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das 

áreas relativas à vegetação nativa existente em área de preservação permanente no 

cálculo do percentual de reserva legal, desde que não implique em conversão de 

novas áreas para o uso alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em 

área de preservação permanente e reserva legal exceder a:  

I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal;  

II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e 
III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" 

do inciso I do § 2o do art. 1o (BRASIL, 1965). 

 

Ressalta que, conforme informado por Storani (2013), o substrato de tal regra gerava 

debate por sê-lo dúbio, ao passo que, não definia se a percentagem a ser averbada no registro 

do imóvel (conforme parâmetro da regra anterior, haja vista que para tornar público o 

cômputo, atualmente, a lei adota o lançamento dessa informação no sistema do CAR) devia 

ser a da condição (25% ou 50%) ou a percentagem da regra geral (20%, 35% e 80%), 

incluindo a Área de Preservação Permanente. 

A atual legislação delineia parâmetros mais objetivos. Nela, admite-se a soma da 

Reserva Legal com a Área de Preservação Permanente, desde que esta seja de fato preservada 

ou esteja em recomposição, e ainda não implique em mais desmatamento. A questão de a 

norma atual não repetir o cálculo da lei revogada, permite compreender que toda a Área de 

Preservação Legal da propriedade ou posse rural pode ser utilizada para compor a Reserva 

Legal, conforme a simples leitura do artigo 15 da Lei nº 12.651: 

 

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). 
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Em tentativa de melhor compreensão das alterações do cômputo, tem-se por 

necessário que sejam registrados os exemplos a seguir, demonstrativos da lógica adotada 

pelas legislações antiga e atual.  

Considere-se um imóvel rural de 150 (cento e cinquenta) mil hectares situado fora da 

Amazônia Legal, dos quais 15 (quinze) mil hectares representam Área de Preservação 

Permanente. Pelas regras do artigo 16, inciso II da revogada Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965), o 

imóvel estava obrigado a manter Reserva Legal Florestal no percentual de 20% (vinte por 

cento), ou seja, de 30 (trinta) mil hectares. A soma dos 15 (quinze) mil hectares de APP com 

os 30 (trinta) mil hectares de Reserva Legal Florestal, alcançava 45 (quarenta e cinco) mil 

hectares de áreas protegidas. De acordo com o artigo 16, § 6º, inciso II, da revogada Lei nº 

4.771 (BRASIL, 1965), esse imóvel só poderia adicionar a Área de Preservação Permanente 

no cálculo da Reserva Legal Florestal quando a soma de ambas (APP + RLF) excedesse a 

50% (cinquenta por cento) da área total do imóvel, ou seja, 75 (setenta e cinco) mil hectares, 

de acordo com o exemplo dado. Nesse caso, a soma da Área de Preservação Permanente e da 

Reserva Legal Florestal não excedia a metade da área do imóvel, de modo que, o mesmo não 

poderia se beneficiar do cômputo da Área de Preservação Permanente no cálculo da Reserva 

Legal Florestal. 

Adotado o regramento atual, o mesmo imóvel rural de 150 (cento e cinquenta) mil 

hectares situado fora da Amazônia Legal está obrigado a manter 20% (vinte por cento) de sua 

área a título de Reserva Legal, ou seja, 30 (trinta) mil hectares. O qual poderá utilizar 

integralmente sua Área de Preservação Permanente, 15 (quinze) mil hectares para cálculo da 

Reserva Legal, pelo fato de a norma atual não contemplar limitações. Daí, a área protegida da 

propriedade será de 30 (trinta) mil hectares (15 mil ha de APP + 15 mil ha de Reserva Legal), 

totalizando uma redução de 33% (trinta e três por cento) da área protegida do imóvel, em 

relação ao regime anterior da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965). Pode ocorrer que em alguns 

casos a Área de Preservação Permanente seja mais do que suficiente para que seja alcançado o 

percentual mínimo de Reserva Legal do imóvel. 

O cômputo da Área de Preservação Permanente não altera o seu regime jurídico, de 

modo que, por se tratar de limitação administrativa compulsória, deverão ser observadas todas 

as exigências legais (art. 15, § 1º). Ou seja, via de regra a Área de Preservação Permanente 

não poderá sofrer intervenção ou supressão de vegetação nativa (art. 7º), ressalvadas as 

hipóteses de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental (art. 8º). 

O artigo 15, § 2º prevê a possibilidade de o proprietário ou possuidor do imóvel com 

Reserva Legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR, cuja área ultrapasse 
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o mínimo legal exigido, utilizar esse espaço excedente para fins de constituição de servidão 

ambiental, cota de reserva ambiental e outros instrumentos congêneres. Essa previsão 

normativa é interpretada como medida de readequação para os proprietários que haviam 

averbado a Reserva Legal sob a égide da revogada Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965) que, como 

acima afirmado, impunha limitações mais duras.  

O artigo 15, § 3º da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) declara que o cômputo das Áreas 

de Preservação Permanente acomoda todas as modalidades de cumprimento da Reserva 

Legal. Abrange, assim, a regeneração, a recomposição e a compensação, neste último caso, 

quando a instituição da Reserva se der em regime condominial de propriedades rurais. 

Leonardo Papp posiciona-se positivamente ao cálculo do cômputo, manifestando o 

seguinte: 

 

O objetivo do dispositivo, ao que tudo indica, é priorizar e estimular a 

regeneração/recomposição e manutenção de locais para os quais a legislação, em 

razão das funções ecológicas que desempenham, prevê regime jurídico mais rígido, 

onde a vegetação nativa deve ser preservada, justamente o que ocorre no caso das 

APP‟s. Tanto é assim que, para a possibilidade de computar as APP‟s no cálculo da 

RL, o art. 15 impõe requisitos ao proprietário ou possuidor do imóvel rural, os quais 

estão abaixo apresentados (PAPP, 2012, p. 160). 

 

Nas situações em que a Área de Preservação Permanente conservada ou em processo 

de recuperação, somada às demais florestas e outras formas de vegetação nativa do imóvel, 

ultrapassem 80% do imóvel rural localizado em áreas de floresta na Amazônia Legal, a lei 

dispensa a aplicação do inciso I do caput, conforme parâmetro do artigo 15, § 4º. Percebe-se 

que o raciocínio adotado pelo legislador não pode ser outro senão a lógica explanada por 

Paulo de Bessa Antunes:  

 

Com relação ao § 4º, a medida contida na norma é razoável. De fato se a área 

florestada total em um determinado imóvel situado na Amazônia Legal ultrapassar 

os 80% (oitenta por cento!) do imóvel, não há que se falar em qualquer forma de 

proteção adicional, sob pena de uma verdadeira apropriação indireta (ANTUNES, 

2013, p. 254).  

 

Registra-se que o cômputo adotado pela norma vigente não foi bem recebido por 

certos estudiosos que entendem que esse cálculo combinado em termos biológicos não faz 

sentido algum ante as diferenças ecossistêmicas da Reserva Legal e da Área de Preservação 

permanente. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência se posiciona contrariamente 

a esse cômputo: 
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Esse cálculo combinado não faz sentido em termos biológicos. Áreas de APP e RL 

possuem funções e características distintas, conservando diferentes espécies e 

serviços ecossistêmicos.  (...) As APPs protegem áreas mais frágeis ou estratégicas, 

como aquelas com maior risco de erosão de solo que que servem para recarga de 

aquífero, seja qual for a vegetação que as recobre, além de terem papel importante 

de conservação da biodiversidade. Por se localizarem fora das áreas frágeis que 

caracterizam as APPs, as RL são um instrumento adicional que amplia o leque de 

ecossistemas e espécies nativas conservadas. São áreas complementares que devem 

coexistir nas paisagens para assegurar sua sustentabilidade biológica e ecológica a 

longo prazo. Cabe destacar ainda que, ao contrário das APPs, as RLs podem ser 

manejadas pelos proprietários que delas podem extrair madeiras, essências, flores, 
frutos e mel. Portanto, as RLs são fonte de trabalho e renda para o proprietário, 

desde que as atividades exercidas não comprometam a sobrevivência das espécies 

nativas que abrigam (SBPC, 2012, p. 73). 

 

Outrossim, recorda que à época de vigência do antigo Código Florestal (BRASIL, 

1965), já existiam posicionamentos contrários ao respectivo cômputo, a exemplo do que pode 

ser verificado na doutrina de Jean Paul Metzger, que ao analisar se o Código Florestal tem 

base científica, chega a concluir que “a fusão de APP e RL seria temerária em termos 

biológicos simplesmente porque estas têm funções e composições de espécies distintas, e 

desempenham assim papéis complementares em termos de concertação da biodiversidade” 

(METZGER, 2010, p. 5). Isso, por haver dados e teorias recentes, firmados em limiares de 

percolação e de fragmentação de espaços naturais, que têm demonstrado e justificado os 

limiares mínimos de Reserva Legal de 50%, ou preferencialmente 60%, na Amazônia Legal, e 

de 20% para regiões mais intensamente ocupadas, frisa-se, sem a inclusão de Áreas de 

Preservação Permanente, para se evitar a brusca redução da capacidade da paisagem de 

sustentar uma adequada diversidade biológica, pois estudos evidenciam que paisagens com 

menos de 30% de habitat revelam fragmentos de vegetação isolados e empobrecidos.  

Vê-se que a possibilidade de incorporar a Área da Reserva Permanente à Reserva 

Legal de todas as propriedades rurais, nos parâmetros da norma atual, não se volta à redução 

do passivo ambiental. Justifica tal conclusão o fato de que, em que pese existir o ônus da 

impossibilidade de conversão de novas áreas para uso alternativo do solo (supressão de novas 

áreas de vegetação nativa), as funções desempenhadas pelas Áreas de Preservação 

Permanente e Reserva Legal são biologicamente diferentes e comprovadamente 

complementares, no que a consideração de sua equivalência denota tamanho equívoco 

ecológico, sendo, portanto, necessária para cada uma delas, a adoção de estratégias distintas 

em caráter de conservação. 
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5 O INSTITUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP NA NORMA 

FLORESTAL BRASILEIRA 

 

A Constituição da República (BRASIL, 1988) em seu artigo 23, elenca como 

competência comum do Poder Público (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) o 

dever de proteção do meio ambiente (inc. VI) e, também, de preservação das florestas, fauna, 

flora (inc. VII). Para tanto, o parágrafo único do referido artigo, enuncia a possibilidade de 

criação de normas infraconstitucionais voltadas à mediação da cooperação entre os entes 

estatais para garantia de equilíbrio do desenvolvimento e promoção do bem estar em âmbito 

nacional (art. 23, § nº, CR/1988). 

Nessa linha, a Carta Magna (BRASIL, 1988), ordena à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal, concorrentemente legislar sobre assuntos relacionados às florestas, à caça, à 

pesca, à fauna, à conservação da Natureza, à defesa do solo e dos recursos naturais, bem como 

relativos à proteção do meio ambiente e ao controle da poluição, como disposto no substrato 

do inciso VI de seu artigo 24. 

O texto constitucional pressupõe assim a possibilidade do estabelecimento de uma 

regulação especial destinada à proteção do meio ambiente e à preservação de seus elementos e 

funções essenciais, em garantia da qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 

Uma das formas de expressão dessa proteção especial atribuída ao meio ambiente é a 

criação de espaços ambientalmente relevantes para proteção de processos vitais que tornam 

possível as inter-relações dos seres vivos e do meio ambiente. As delimitações normativas de 

uso, gozo ou fruição dessas áreas visam no geral salvaguardar cadeias alimentares, ciclos de 

águas, de carbono, de oxigênio, de patrimônio genético dentre outros aspectos.  

As Áreas de Preservação Permanente, como será visto a seguir, se inserem nesse 

contexto de espaço territorial especialmente protegido, por parâmetro do artigo 225, § 1°, 

inciso III da Constituição da República (BRASIL, 1988). 

 

5.1 Área de Preservação Permanente: conceito e natureza jurídica 

 

A Área de Preservação Permanente corresponde à área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, conforme disposição do artigo 3°, 

inciso II da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). 
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A vegetação situada em florestas, mangues, ao longo dos cursos de água, em 

encostas, restingas, em redor de lagos e lagoas, bem como de rodovias e ferrovias (essas 02 

últimas em caráter excepcional), são exemplos de Áreas de Preservação Permanente por 

interpretação dos artigos 3º, 4º e 6º da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), dada a sua importância 

ecológica, relativa aos ecossistemas, e ambiental, referente às inter-relações existentes no 

meio ambiente, principalmente deste com a espécie humana.  

Significa, portanto, que as florestas e demais formas de vegetação não podem ser 

removidas em vista de sua localização e de sua função ecológica. Denota-se que os limites da 

proteção ambiental não se restringem à salvaguarda das florestas e das demais formas de 

vegetação nativa, de modo que a lei direciona-se mais especificamente aos próprios locais ou 

formações geográficas inseridas funcionalmente em tais áreas.  

Por suas características, pode ser afirmado que a Área de Preservação Permanente 

quanto à função desempenhada abarca as seguintes categorias apontadas pela doutrina de 

Peters e Panasolo (2014): proteção de recursos hídricos e assegurar o ciclo das águas; 

proteção da estabilidade geológica, do solo e da paisagem; proteção da biodiversidade. Em 

sumo, as Áreas de Preservação Permanente possuem funções hidrogeológica e antierosiva de 

vegetação conforme lecionado por Silvestre (2007). 

Como regra geral, as Áreas de Preservação Permanente são caracterizadas pela 

intocabilidade e vedação de uso econômico direto
39

. Desempenham no entender de Édis 

Milaré o seguinte: 

 

Como se vê, as APPs têm esse papel (maravilhoso, aliás!) de abrigar a 

biodiversidade e promover a propagação da vida; assegurar a qualidade do solo e 

garantir o armazenamento do recurso água em condições favoráveis de quantidade e 

qualidade; já a paisagem é intrinsecamente ligada aos componentes do ecossistema. 

E, mais têm muito a ver com o bem estar humano das populações que estão em seu 

entorno, contribuindo para a sadia qualidade de vida assegurada no caput do art. 225 

da Constituição Federal (MILARÉ, 2013, p. 1256). [grifos do autor] 

 

A instituição de Áreas de Preservação Permanente para a maioria dos estudiosos tem 

por pressuposto específico a limitação restritiva da propriedade. Referida limitação restritiva, 

firma-se no princípio constitucional da função socioambiental da propriedade. Pois, como 

clarificado por Romeu Faria Thomé da Silva, com base em recente decisão do Superior 

                                                             
39 O artigo 2° da Lei n. 9.985 (BRASIL, 2000) traz o conceito de uso indireto no seu inciso IX, definindo-o como 

“aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais”. Em sentido contrário, no 

inciso X, conceitua o uso direto como “aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos 

naturais”. 
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Tribunal de Justiça-STJ (Agrg no Resp nº 1.317.806-MG), o gravame sobre tais áreas 

protegidas trata-se de:  

 

Limitação restritiva, pois nos casos de APP em propriedades privadas, não há a 

desapropriação do bem (limitação supressiva), mas apenas a restrição da utilização 

da propriedade privada, calcada na sua função socioambiental (THOMÉ, 2014, p. 

298). 

 

Posicionamento diferenciado pode ser encontrado na doutrina de José Afonso da 

Silva, que numa concepção mais abrangente e também muito sensata, concebe a natureza 

jurídica da Área de Preservação Permanente como decorrente da situação (entenda-se aqui 

como condição) natural das florestas ou da vegetação nativa, conforme afirma que: 

 

A natureza jurídica das áreas de preservação permanente não é de simples restrição 
imposta pelo Poder Público, mas decorre de sua própria situação, de sua própria 

qualificação natural. São restrições, portanto, conaturais à existência da floresta nas 

condições indicadas” (SILVA, 2013, p. 188).  

 

O próprio Código Florestal atual é bem objetivo no tocante aos parâmetros 

delimitativos dos usos da propriedade privada, pois, de antemão, prevê as exceções à regra 

geral de intocabilidade (não exploração), ao longo de vários dispositivos. Autoriza-se a 

exploração de Áreas de Preservação Permanente situadas em áreas indígenas, somente pela 

comunidade e para própria subsistência, e em situações excepcionais, mediante prévia 

autorização de órgão competente do Poder Executivo, quando necessária a execução de 

projetos, planos, atividades e obras de utilidade pública ou de interesse social.  

Acresce que a proteção atribuída às Áreas de Preservação Permanente não se limita 

às áreas cobertas por vegetação nativa e abrange também áreas descobertas, dada a tamanha 

relevância dos bens ambientais. 

Outrossim, faz-se necessário recordar que conforme noticiado por Haroldo Celso de 

Assunção, “o tratamento legal dispensado no Brasil às áreas de preservação permanente não 

encontra paralelo em nenhuma legislação estrangeira” (ASSUNÇÃO, 2013, p. 70). No que a 

tutela específica de determinadas áreas mediante imposição de limites não se perfaz de forma 

genérica como feito pela legislação brasileira, ou seja, em países como Estados Unidos, 

Suécia e Canadá, inexiste a regulamentação de áreas pré-estabelecidas para todos os seus 

territórios. No modelo adotado por tais países são as legislações locais que normalmente 
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definem claramente os limites que utilizam dos espaços efetivamente protegidos, em geral 

tomando-se por base resultados de indicadores técnicos e científicos.  

 

5.2 Área de Preservação Permanente: histórico 

 

As Áreas de Preservação Permanente têm por origens as antigas florestas protetoras 

do Decreto nº 4.421 (BRASIL, 1921), mais especificamente a definição dos artigos 4º a 9º. 

Tendo estas a função precípua de beneficiar a higiene e a saúde pública, garantir a pureza e a 

abundância dos mananciais, equilibrar o regime das águas, evitar os efeitos danosos dos 

agentes atmosféricos, obstar a erosão, dentre outros exemplos.  

Por evolução técnica da matéria, o Decreto nº 23.793 (BRASIL,1934), que instituiu o 

Código Florestal brasileiro de 1934, alterou a legislação mantendo as florestas protetoras sob 

conceito muito similar ao da legislação anterior, que nos parâmetros do artigo 3º passaram a 

ser aquelas que possuíam as funções precípuas de: conservar o regime de águas, fixar dunas, 

evitar a erosão, auxiliar a defesa de fronteiras, proteger sítios de beleza natural, assegurar 

condições de salubridade pública e abrigar espécimes raros da fauna brasileira. Consoante esta 

lei florestal, a qualidade de protetoras não advinha apenas de sua localização, espécie ou 

característica, mas dependia de prévia identificação e classificação pelo Ministério da 

Agricultura brasileiro.  

A ocorrência de alterações significativas no trato florestal deu-se a partir da 

publicação da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965) que, em certa medida, manteve o sistema 

diferenciado de florestas protetivas e de exploração, mas acabou por extinguir as categorias de 

florestas e instituir as chamadas florestas de preservação permanente que não poderiam ser 

suprimidas em razão de suas funções ambientais. Diferentemente da lei revogada, nesta 

substitutiva optou-se por indicar as florestas e demais formas de vegetação como de 

preservação permanente, em razão de sua localização ou situação. Por regra geral, não mais se 

exigia a declaração da floresta de preservação permanente pelo Poder Público (art. 2º). As 

exceções à regra de intocabilidade constavam em regramento específico do artigo 3º da 

própria Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965). 

Alterações, posteriores, vieram ocorrer com a Lei nº 6.938 (BRASIL, 1981) que 

alterou a denominação das faixas de preservação permanente para reservas ou estações 

ecológicas, ao inserir no seu artigo 18 os termos seguintes:  
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Art 18 - São transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob a 

responsabilidade da SEMA, as florestas e as demais formas de vegetação natural de 

preservação permanente, relacionadas no art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965 - Código Florestal, e os pousos das aves de arribação protegidas por 

convênios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com outras nações. Parágrafo 

único - As pessoas físicas ou jurídicas que, de qualquer modo, degradarem reservas 

ou estações ecológicas, bem como outras áreas declaradas como de relevante 

interesse ecológico, estão sujeitas às penalidades previstas no art. 14 desta Lei 

(BRASIL, 1981). 

 

Assim, a transformação das faixas de preservação da vegetação em Estações 

Ecológicas dependeria em cada caso de ato legal específico, conforme disposições da Lei nº 

6.902 (BRASIL, 1981). Enquanto, as Reservas Ecológicas, tinham por baliza o disciplinado 

pelo Decreto nº 89.336 (BRASIL, 1984). Este inovou a ordem jurídica ao substituir a 

expressão “florestas e demais formas de vegetação de preservação permanente” constante do 

artigo 2º do Código Florestal brasileiro de 1965, e também do artigo 18 da Lei nº 6.938 

(BRASIL, 1981), por “áreas de preservação permanente”, o que provocou uma mudança no 

objeto da proteção legal, pois se alterou a referência ao bem protegido e a este foi atribuída 

uma função ou finalidade, tendo em vista que em seu artigo 3º o Decreto nº 89.336 exprimia: 

 

A proteção das Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico, 

previstas no artigo 9º, VI e 18 da Lei 6.938/1981, tem por finalidade manter os 

ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível 

dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos da conservação 

ambiental) (BRASIL, 1984). 

 

Consequentemente, em decorrência das diretrizes do Decreto nº 89.336 (BRASIL, 

1984), os usos dos recursos ambientais existentes nas áreas protegidas sob tal título, foram por 

algum tempo regulados em complementação pela Resolução CONAMA nº 004 (BRASIL, 

1985). 

Pela redação dada pela Lei nº 7.511 (BRASIL, 1986), posteriormente, incluiu-se 

como de preservação permanente, no Código Florestal vigente, a vegetação existente nas 

áreas metropolitanas definidas em lei. Entretanto, tais disposições foram com o tempo 

modificadas pela Lei nº 7.803 (BRASIL, 1989), que incluiu no artigo 2º da Lei nº 4.771 

(BRASIL, 1965) um parágrafo específico subordinando as áreas urbanas, regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas à observância das disposições de planos diretores e 

leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites referidos no artigo em questão. Ressalta 

que, à época foi alardeada a possibilidade das normas municipais ou metropolitanas alterarem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm
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as disposições do artigo 2º da legislação florestal, tornando-as menos exigentes, porém, tal 

entendimento não prevaleceu.  

Com a vigência da Lei nº 9.985 (BRASIL, 2000), revogou-se os termos do artigo 18 

da Lei nº 6.938 (BRASIL, 1981) que dispunha acerca da criação de reservas ecológicas e 

disposições relativas a esta na Resolução CONAMA nº 004 (BRASIL, 1985). 

O conceito de Área de Preservação Permanente com redação diferenciada passou a 

existir no Código florestal brasileiro de 1965, por modificações feitas pela Medida Provisória 

nº 2.166-67 (BRASIL, 2001). E, com isso, uma função específica diferenciada em relação aos 

termos do Decreto nº 89.336 (BRASIL, 1984) passou a vigorar no sistema normativo 

brasileiro. A partir de então, a identificação de uma Área de Preservação Permanente não 

mais se restringia às metragens, faixas ou localização do artigo 2º da Lei nº 4.771 (BRASIL, 

1965). Passou-se a ser exigida a combinação dessas disposições com a apreciação e 

necessidade de satisfação do cumprimento de uma função ambiental (art. 1º, § 2º, inc. II).  

Posteriormente, sucessivas reformas da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965) vieram a 

individualizar na legislação as sete funções ecológicas e ambientais das áreas de preservação 

permanente que, diga-se de passagem, são as mesmas previstas no atual Código Florestal – 

Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). Ou seja, as funções de preservação dos recursos hídricos, da 

paisagem, da estabilidade geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico da fauna e flora, da 

proteção do solo e a da segurança ao bem-estar das populações humanas. Pois, como informa 

Gouvêa (2013, p. 67), „a definição de “Área de Preservação Permanente” não nasceu no 

Código Florestal de 1934 e nem ao tempo de sua promulgação, só tendo sido inserido neste 

último pela MedProv. 2.166-67/2001‟ [grifos e abreviações da autora]. 

A Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), no que tange à integridade dos ecossistemas e à 

qualidade ambiental do meio, mantendo o conceito definido pela Medida Provisória 2.166-67 

(BRASIL, 2001), denota-se o empenho do legislador para correção de distorções verificadas 

no período de vigência do Código Florestal brasileiro anterior, ante a insuficiência de 

conceitos científicos e normas técnicas passíveis ao equilíbrio recíproco de aspectos 

ecológicos e socioeconômicos do meio ambiente. Isso porque o Código Florestal brasileiro de 

1965 foi ao longo de muitos anos influenciado por normas legais que não alteravam 

diretamente sua redação, mas que pela matéria disciplinada, por efeito, provocavam mudanças 

nas interpretações das disposições específicas da legislação florestal.  

As inovações da ordem vigente são esmiuçadas nos demais itens do presente 

trabalho. 
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5.3 Áreas de Preservação Permanente: modificações institucionais 

 

A Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) praticamente repetiu em seu artigo 3º a definição 

de Área de Preservação Permanente da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965), ao lado da supressão 

(revogação) dos artigos 2º e 3º. 

Diferentemente da legislação revogada, o conceito Área de Preservação Permanente 

foi totalmente incorporado à norma vigente, uma vez que não mais se observa em qualquer de 

seus dispositivos a expressão “vegetação de preservação permanente”. 

A definição constante do artigo 3º da nova lei florestal brasileira descreve os 

requisitos ou elementos que caracterizam a função ambiental da Área de Preservação 

Permanente, a qual não mais se restringe a metragens ou faixas predefinidas e atrela-se às 

exigências do cumprimento de uma função socioambiental. Esse acréscimo da satisfação de 

um preceito socioambiental como elemento de atendimento às determinações legais resultou 

em ampliação do espectro de proteção previsto no Código Florestal brasileiro de 1965, como 

pode ser visto pelo texto abaixo transcrito: 

 

Art. 3o. Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...)  

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas 

(BRASIL, 2012). 

 

A criação da Área de Preservação Permanente, pelos padrões da Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012) se dá em função de sua localização (art. 4°) ou de sua destinação (art. 6°). 

Distinção esta anteriormente estabelecida pela norma florestal revogada, sendo que mais 

especificamente ambas já estavam previstas nos artigos 2° (APP legal) e 3° (APP 

administrativa) da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965). 

Frisa-se que as Áreas de Preservação Permanente previstas no artigo 4° da Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012) são instituídas ex vi legis (por lei), em função de sua localização. 

Nesse caso, a própria lei se encarregou de tornar ambientalmente protegidos os espaços que 

sejam fundamentais para combate da erosão do solo, do assoreamento, bem como aqueles 

necessários à proteção do curso dos rios e das nascentes. Ou seja, todas as áreas urbanas ou 

rurais que se amoldem aos dispositivos a seguir são concebidas como Áreas de Preservação 

Permanente: 
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Art. 4o 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:  

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;  

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). 

 

Lado outro, a criação de uma Área de Preservação Permanente, em função de sua 

destinação, ocorrerá por ato do Chefe do Poder Executivo, por pressuposto artigo 6º da Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012). Os locais inseridos nos incisos I a X desse artigo 6º, via de regra não 

são considerados Áreas de Preservação Permanente. A respeito dessa modalidade de Área de 

Preservação Permanente, Leonardo Papp esclarece o seguinte: 

 

não basta a sua mera indicação na Lei nº 12.651/12, sendo necessária a edição de um 
ato administrativo específico para que incida o regime de especial proteção das 

APP‟s sobre um determinado local que apresente uma das características 

mencionadas no art. 6° (PAPP, 2012, p. 120). 
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O interesse social constitui pressuposto para que seja declarada uma Área de 

Preservação Permanente administrativa (nomenclatura adotada por alguns estudiosos para 

diferenciação desta em relação à APP legal). Por parâmetro do artigo 6º da Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012) o Decreto é concebido como o único instrumento jurídico válido para a 

criação de tais espaços, de modo que não são admitidos outros atos do Poder Público como, 

por exemplo, resoluções e instruções normativas dentre tantos outros. 

A Área de Preservação Permanente administrativa do artigo 6º da Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012) é instituída mediante Decreto do Chefe do Executivo Federal (Presidente da 

República), Estadual (Governadores de Estado), Municipal (Prefeitos) e do Distrito Federal 

(Governador do Distrito Federal). A sua criação está condicionada à observância dos limites 

de competência dos entes federativos, haja vista que, por exigência dos incisos VI e VII do 

artigo 23 e inciso VI do artigo 24 da Constituição da República (BRASIL, 1988), os Estados e 

Municípios somente poderão aumentar as exigências federais, nunca reduzi-las. 

Contudo, percebe-se no meio doutrinário a existência de diferenciados 

entendimentos quanto à natureza jurídica do ato declaratório do Chefe do Poder Executivo 

atributivo de interesse social a determinadas áreas, em razão de suas finalidades específicas. 

Milaré (2013), por exemplo, posiciona-se no sentido de que a atuação do 

administrador público está limitada a identificar, a demarcar e a declarar como de preservação 

permanente uma determinada área, de modo que seja inexistente o exercício de uma atividade 

criadora. Para ele, a criação de uma Área de Preservação Permanente nos moldes do artigo 6º 

da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) possui natureza jurídica de ato administrativo vinculado
40

. 

                                                             
40  Os atos administrativos comportam variadas classificações, sem que haja certa uniformidade entre as 

propostas apresentadas pelos administrativistas. Conforme as lições de Edimur Ferreira de Faria (2001), o ato 

administrativo, quanto à liberdade do agente, pode ser vinculado ou discricionário. Os atos vinculados são 

aqueles em que o agente público não tem oportunidade de escolha, estando o seu comportamento regrado pela 

lei, ou seja, a norma pauta o momento, as condições e modos para a edição do ato. Enquanto, os atos 

discricionários, correspondem aos emanados de autoridade no exercício do poder discricionário; faculta-se ao 

administrador público a escolha da melhor solução diante do caso concreto, todavia, limitada aos parâmetros da 

lei (elementos vinculantes: capacidade, forma e finalidade) e ao atendimento do interesse público. Para esses 
últimos, a liberdade de escolha limita-se ao conteúdo e ao motivo, ou seja, à oportunidade e conveniência 

essenciais à edição ato administrativo, são interpretadas como núcleo do ato administrativo, denominado pela 

doutrina e jurisprudência como mérito do ato. Ressalta que, os atos editados nos limites da discricionariedade 

são válidos e, em sentido contrário, os praticados com arbitrariedade são viciados e não produzem efeitos 

válidos, devendo, por isso, serem sanados pela Administração, por iniciativa própria ou provocação do 

interessado, ou mediante manifestação do Judiciário. Pois, a discricionariedade não se confunde com 

arbitrariedade. Esta se verifica quando o agente no exercício do poder discricionário transborda os limites 

estabelecidos pela lei.   
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Entendimento esse diferenciado da interpretação de Lucas de Souza Lehfeld, Nathan 

Castelo Branco de Carvalho e Leonardo Isper Nassif, os quais ponderam pela natureza 

discricionária do artigo 6º da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), nos seguintes termos:  

 

A afetação da área com finalidade de preservação permanente, portanto, dá-se por 

discricionariedade administrativa e não pelo imperativo legal, considerando-a como 

bem ambiental de interesse comum, atribuindo o custo social de respeitá-la a todos 

os proprietários rurais e urbanos. Por conveniência e oportunidade, portanto, o Poder 

Público, por meio de um juízo de valor a respeito da realidade fática balizado pela 

lei, pode declarar de interesse social determinadas áreas cobertas com florestas ou 

demais formas de vegetação (LEHFELD; CARVALHO; BALBIM; 2013, p. 92). 

 

Júlio Cezar Lima Brandão (2012, p. 118), por sua vez, ao considerar que a criação de 

Área de Preservação Permanente deve ser precedida de estudos técnicos voltados à 

verificação das situações justificadoras de intervenção do Poder Público na propriedade 

privada, entende que “o ato expedido pelo Chefe do Executivo não é totalmente discricionário 

e exige a devida fundamentação”.  

A comparação entre as Áreas de Preservação Permanente do artigo 4° às do 6° 

permitem concluir que as primeiras possuem natureza jurídica de meras limitações 

administrativas enquanto emanarem da Lei e serem dotadas da característica de generalidade. 

No mesmo tempo as últimas, por dependerem de ato administrativo específico, voltado a 

destinatário determinado (um imóvel ou grupo de imóveis), possuem natureza de restrição ao 

exercício do direito de propriedade. No que, por lógica e hermenêutica jurídica, em relação às 

primeiras, ainda que seja condicionado o exercício do direito de propriedade, não ocorre 

direito de indenização, diferentemente das últimas que prescindem do dever de indenização. 

Acrescenta-se que a ausência de vegetação não elide a caracterização da Área de 

Preservação Permanente. Isso por ser considerada a norma objetiva no sentido de que os 

espaços com característica e função de Área de Preservação Permanente, cobertos ou não por 

vegetação, são devidamente considerados como tal e, por isso, dignos de proteção. Nessa 

diretriz, ressalvados os usos autorizados pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), caso a vegetação 

da área esteja devastada, deverá ser recomposta, sob pena de responsabilização ambiental nas 

esferas civil, penal e administrativa. 

Todas as características e funções essenciais das Áreas de Preservação Permanente 

permitem interpretar que estas podem existir em qualquer tipo de propriedade, seja ela, 

pública, privada, rural ou urbana (cf. art. 7º da Lei nº12.651/12). Todavia, estas não se 

confundem com a definição de Unidades de Conservação, às quais possuem regramento 
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específico (Lei nº 9.985/2000), pois prescindem de ato legal do Poder Público específico para 

cada espaço assim caracterizado. Confusão não há de persistir, até porque, a nova lei florestal 

disponibiliza especificamente em seu corpo normativo as regras de uso e manejo dessas Áreas 

de Preservação Permanente. 

Os diferenciados regimes jurídicos atribuídos ao instituto pela Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012), dão margem a pronunciamentos interpretativos no sentido de que a Área de 

Preservação Permanente, em verdade, constitui um gênero que comporta a existência de 

várias espécies – a exemplo disso, o posicionamento de Papp (2012). 

Na forma disciplinada pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), nos locais definidos 

como Área de Preservação Permanente, a princípio, é inadmissível a realização de atividade 

exploratória de vegetação nativa. A teor do artigo 7º cabe ao proprietário, possuidor ou 

ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a 

manutenção da vegetação situada em Área de Preservação Permanente, sob pena de promoção 

de recomposição da área afetada, obrigação esta de natureza real, a qual pode ser transmitida a 

seus sucessores. 

Entretanto, por uma interpretação integrativa e sistemática da própria Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012), é possível verificar que o caráter inexplorável da Área de Preservação 

Permanente é de longe absoluto. A própria lei elenca situações específicas nas quais é 

admitida, em caráter excepcional, a supressão da vegetação nativa existente na Área de 

Preservação Permanente, a exemplo das hipóteses inseridas no artigo 8° Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012).  

 

Somente nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 

ambiental se permite a autorização do órgão ambiental competente para a 

intervenção ou a supressão de vegetação nativa em áreas de preservação 
permanente. Mas a supressão de vegetação protetora de nascentes, dunas e restingas 

somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública (SILVA, 2013, p. 189). 

[grifos do autor].  

 

Salienta-se que, pela primeira vez, foi elencado em lei o que pode ser compreendido 

como “utilidade pública” (art. 3º, VIII), “interesse social” (art. 3º, IX) e “atividades eventuais 

ou de baixo impacto ambiental” (art. 3º, X), termos estes previamente tratados na lei anterior. 

Sob a égide de tais atividades, haveria a possibilidade, não havendo alternativa técnica e 

locacional nos dois primeiros casos, para intervenção em Área de Preservação Permanente. 
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O fato de a Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) dispor tratamento distinto às áreas 

urbanas e rurais, pôs fim às dúvidas e discussões que haviam em relação à aplicação de Área 

de Preservação Permanente em áreas urbanas. 

Esclarece-se que as áreas urbanas que não se caracterizem como consolidadas (estas 

dependem de regime jurídico diverso), submetem-se ao regime comum previsto no Capítulo II 

da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), observadas as particularidades de cada instituição.  

Diferentemente do regime anterior, a Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) passa a admitir 

para a pequena propriedade ou posse rural familiar o plantio de culturas temporárias e 

sazonais de vazante de ciclo curto, na faixa de terra que fica exposta no período de vazante 

dos rios ou lagos, desde que não impliquem supressão de novas áreas e conserve-se a 

qualidade das águas, bem como a proteção da fauna (art. 4º, § 5º). 

Outra inovação da lei, em relação à Área de Preservação Permanente foi a adoção do 

módulo fiscal para classificação dos imóveis rurais e designação de tratamento adequado. 

Ressalta-se que o regime jurídico da APP vai abranger as grandes, médias e pequenas 

propriedades rurais, porém, em relação a estas últimas, há um regime especial para realização 

de determinadas atividades, a exemplo do estabelecido pelo permissivo do artigo 52 da Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012). 

Motivo de muita controvérsia foi o fato de a Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) 

estabelecer dimensionamento diferenciado para áreas rurais consolidadas, no artigo 61. As 

repercussões introduzidas por esta modificação normativa são delineadas pelos estudos de 

Alexandre Assis Carvalho: 

 

O artigo ora mencionado (art. 61-A) trouxe uma das grandes discussões da alteração 

da legislação, quando estabeleceu o dimensionamento das APP em áreas rurais 

consolidadas, levando em conta o tamanho da propriedade (apelidado de 
“escadinha”). Entrou, assim, um aspecto controverso: qual o tamanho da 

propriedade? O Brasil possui como pequena propriedade aquela na qual as 

dimensões podem variar, conforme o estado, de 20 a 440 ha. Além disso, quando 

consideradas áreas desmatadas até 22 de julho de 2008 – em outras palavras, áreas 

consolidadas (rurais, para se valer a “escadinha”) –, as nascentes que antes eram 

integralmente protegidas em um raio de 50 metros passaram agora a ter a proteção 

reduzida para, no máximo, 15 metros, a depender de alguns quesitos; as encostas 

passaram a ficar desprotegidas, quando antes recebiam proteção aquelas acima de 

45º; os topos de morro de igual maneira perderam a proteção, enquanto a legislação 

anterior previa proteção no terço superior; os manguezais, quando não tiverem 

carcinicultura ou salinas instaladas, serão protegidos, sendo que anteriormente não 
havia exceção; nas áreas degradadas em manguezais torna-se possível a ocupação 

por conjuntos habitacionais (ASSIS CARVALHO, 2013, p. 46-47). 
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De modo geral, essas foram as maiores modificações estruturais das Áreas de 

Preservação Permanente, cujos pormenores serão mais bem avaliados em apartado. 

 

5.4 Áreas de Preservação Permanente: modalidades 

 

A Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) impôs restrições de ocupação e exploração às 

propriedades agrícolas e urbanas como a instituição de Áreas de Preservação Permanente às 

margens de recursos hídricos e áreas de vegetação nativa. 

O diploma legal estabelece situações distintas para a classificação das Áreas de 

Preservação Permanente instituídas por lei. 

Sob este regime a norma em seu substrato nos artigos 1º ao 9º vem regulamentar as 

áreas que ainda possuem florestas ou vegetação nativa no limiar da regra geral. 

Num mesmo sentido de proteção de ecossistemas essenciais para a manutenção de 

equilíbrio do meio ambiente, a mesma lei também destina nos artigos 61-A ao 65 regramento 

específico para áreas que não preencham os limites de proteção legal, mas que, em 

contrapartida, ainda possuam algum remanescente de floresta ou vegetação nativa (áreas 

consolidadas, conforme definição da própria norma), cuja a manutenção e o manejo racional 

são imprescindíveis, sob pena de agravamento da degradação ambiental irracional e 

insustentável. 

A tipologia das Áreas de Preservação Permanente, consideradas todas as suas 

características, modificações, limites e exceções serão avaliadas nos itens a seguir, no intuito, 

de melhor compreensão dos limites protetivos estabelecidos pela norma vigente. 

 

5.4.1 APP com função protetiva de recursos hídricos 

 

As Áreas de Preservação Permanente com função protetiva de recursos hídricos são 

relevantes em razão das diversas funções. Servem de habitat para a fauna aquática e terrestre, 

combatem a erosão e assoreamento dos cursos d‟água, contribuem para a recarga de 

mananciais, mantêm os ciclos hidrológicos e contribuem na ocorrência de processos 

ecossistêmicos como, por exemplo, os de absorção de CO2 (dióxido de carbono) e de 

fotossíntese, auxiliam na manutenção do clima, dentre tantas outras funções, o que torna 

inconteste a necessidade de sua proteção especial. 
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O regramento do Código Florestal brasileiro (1965) anterior, inicialmente estabelecia 

três tamanhos de faixa de preservação obrigatória para matas ciliares, também denominadas 

faixas marginais dos cursos d‟água natural.  Para os rios com menos de 10 (dez) metros de 

largura a mata ciliar se iniciava com 05 (cinco) metros, e podia alcançar até 100 (cem) metros 

nos casos em que os cursos d‟água possuíssem largura superior a 200 (duzentos) metros. 

Respectivas faixas marginais foram ampliadas para o número de cinco a partir da 

vigência da Lei nº 7.551 (BRASIL,1986). Considerada a nova regra, as faixas marginais 

observavam os seguintes parâmetros: 30 (trinta) metros para os rios com largura inferior a 10 

(dez) metros; 150 (cento e cinquenta) metros para os cursos d‟água com largura entre 100 

(cem) e 200 (duzentos) metros; e a distância entre as margens (largura do rio) para os rios 

com mais de 200 (duzentos) metros.  

As faixas marginais das Áreas de Preservação Permanente sofreram alterações 

posteriores pela Lei nº 7.803 (BRASIL, 1989), que estabeleceu um piso: 30 m para os cursos 

d'água de menos de 10 m de largura, e um teto: 500 m para os cursos d'água que tenham 

largura superior a 600 m de largura, para a delimitação desses espaços. 

A Lei n 12.651 (BRASIL, 2012) que instituiu a última versão da legislação florestal 

brasileira manteve a metragem para definição das faixas marginais do código revogado. 

Porém, pelo legislador restou alterado o marco inicial da contagem, que passou a ser a borda 

da calha regular do curso d‟água e não mais o seu nível mais alto.  

Outra inovação da nova codificação foi o estabelecimento de regras próprias para 

áreas de passivo ambiental.  

As regras aplicáveis às modalidades de Áreas de Preservação Permanente com 

função de proteção de recursos hídricos são mais bem avaliadas no item a seguir. 

 

5.4.1.1 APP em cursos d‟água 

 

A Área de Preservação Permanente para cursos d‟água tem vigência tanto para as 

zonas rurais quanto urbanas. 

A lei prescreve que somente os cursos d‟água naturais, perenes, que possuem 

escoamento superficial ao longo de todo o período do ano, e intermitentes, que não apresenta 

escoamento superficial por alguns períodos do ano, é que serão protegidos pela faixa de 

preservação permanente. Assim, os cursos d‟água artificiais e efêmeros (temporários) não são, 

portanto, beneficiados pela mesma proteção ambiental especial. 
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A alteração trazida pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) para áreas dessa natureza é 

de fundo conceitual e não em relação às faixas marginais que se mantiveram inalteradas 

quando comparadas ao código revogado. 

A primeira alteração conceitual expressiva é a diferenciação estabelecida entre os 

cursos d‟água naturais e artificiais no artigo 4º, inciso I da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). Na 

lei anterior não havia distinção de metragens, já que o texto legal não se utilizava do termo 

“natural”, de modo que para os cursos naturais e artificiais era aplicado o mesmo tratamento, 

o que, diga-se de passagem, ocasionava amplo debate. Veio a nova lei, portanto, inovar a 

ordem vigente ao pôr fim às dúvidas outrora existentes quanto aos limites de abrangência das 

faixas marginais de Áreas de Preservação Permanente ao redor de cursos d‟água.  

A segunda alteração pertinente à matéria condiz ao fato de a lei vigente adotar por 

parâmetro de medida a borda da calha do leito regular, diferentemente da norma anterior que 

adotava como medida o nível mais alto – determinado pelo nível atingido no período de cheia 

sazonal do curso d‟água perene ou intermitente conforme estabelecido pela Resolução 

CONAMA 303 (BRASIL, 2002). 

O artigo 3º, inciso XIX da própria Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) traduz o conceito 

de calha do leito regular, como aquela por onde correm regularmente as águas do curso 

d‟água ao longo do ano. Esse conceito demonstra que a demarcação da faixa de preservação 

permanente deixou de ser o leito maior e passou a ser o leito menor em todo o país.  

No entender da maioria, a demarcação da mata ciliar feita pela nova norma é mais 

objetiva e prática. 

Entretanto, do ponto de vista ambiental, o critério atualmente adotado não é prudente 

e muito menos recomendado, por ser deveras perigoso, ante o grande risco de ocorrência de 

desastres ambientais que surgem diante do mesmo. Edson Luiz Peters e Alessandro Panasolo 

clarificam o nível de riscos insurgentes da atual medida adotada pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 

2012): 

 

Por outro lado, utilizar-se desse critério é perigoso do ponto de vista ambiental, 

porque, todo rio tem uma área que se denomina zona inundável, que pode ser plana 

ou declivosa, que, em determinados períodos do ano, por conta de chuvas intensas 

fica inundada sujeita ao arraste de tudo que está alagado nesse lugar. Assim, não é 

prudente e nem recomendado ocupar esse ambiente, pois o risco de desastres 

naturais é muito grande (PETERS; PANASOLO, 2014, p. 67). 

 

Diante das funções desempenhadas por tais áreas resta claro que a nova legislação 

resultou na tentativa de estabelecer critérios mais objetivos para a delimitação de espaços 
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especialmente protegidos, porém, tornou-se igualmente perceptível a necessidade de maiores 

ajustes sob pena para enfraquecimento da proteção ambiental atribuída a tais espaços. 

  

5.4.1.2 APP em lagos e lagoas naturais   

 

As previsões legais para lagos e lagoas naturais não eram observadas diretamente na 

Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965). 

Anteriormente, o artigo 3º, inciso III da Resolução CONAMA 302 (BRASIL, 2002) 

era utilizado como paradigma para delimitação das Áreas de Preservação Permanente de lagos 

e lagoas naturais. 

Sob a égide da norma vigente o tema é abordado no artigo 4º, inciso II da Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012) que fixa como regra geral de faixa marginal para zonas rurais a 

largura mínima de 100 (cem) metros, e como exceção a largura de 50 (cinquenta) metros, nos 

casos de corpo d‟água com até 20 (vinte) hectares de superfície. 

Já para zonas urbanas, a lei atual exige a Área de Preservação Permanente de 30 

(trinta) metros. 

 

5.4.1.3 APP em reservatórios artificiais 

 

A Área de Preservação Permanente para reservatórios artificiais já era prevista no 

artigo 2º, alínea “b” da revogada Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965). Entretanto, o conceito não 

estabelecia medida ou metragem fixa para a delimitação do espaço territorial. Por isso, o 

legislador se amparava nas definições da Resolução CONAMA 302 (BRASIL, 2002). 

A Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), seguindo a mesma linha do diploma antecedente, 

dispôs sobre a Área de Preservação Permanente em reservatórios artificiais no seu artigo 4º, 

inciso III. 

Contudo, a lei vigente não dispôs o que pode ser interpretado como reservatório 

artificial, que de acordo com o artigo 2º, inciso I da Resolução Conama 302 (BRASIL, 2002), 

corresponde à acumulação não natural de água destinada a quaisquer de seus múltiplos usos. 

Nos limites estabelecidos pela nova norma a faixa de mata ciliar do entorno de 

reservatórios d‟água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d‟água 

naturais, será definida na licença ambiental do empreendimento. E, como explicam Lucas de 

Souza Lehfeld, Nathan Castelo Branco de Carvalho e Leonardo Isper Nassif Balbim, para 

delimitação de tais áreas: 
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Em regra, os limites para as APPs no entorno de reservatórios artificiais de água 

serão fixados por licença ambiental, ato administrativo de caráter vinculado, cujo 

procedimento para a obtenção submete-se às normas gerais determinadas pela Lei nº 

6.938/1981 e Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Essa 

licença será expedida por órgão ambiental competente municipal, se houver, 

estadual ou federal integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (LEHFELD; 

CARVALHO; BALBIM, 2013, p. 76). 

 

Tratamento diferenciado é estabelecido para empreendimentos destinados à geração 

de energia ou abastecimento público, conforme limites estabelecidos pelo artigo 5º da mesma 

Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). A norma vigente obriga o empreendedor a adquirir ou 

desapropriar, ou mesmo instituir servidão administrativa sobre a faixa marginal ao espelho 

d‟água determinada pelo órgão licenciador para fins de preservação permanente. Para tanto, 

são adotadas as seguintes medidas: mínimo de 30 (trinta) metros e máximo de 100 (cem) 

metros para área rural; e distância mínima de 15 (quinze) e máxima de 30 (trinta) para áreas 

urbanas. 

Considera-se que a nova lei florestal traz disciplina específica para áreas 

consolidadas.  

Assim, para as faixas de Área de Preservação Permanente situadas nas margens de 

reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia e abastecimento público, que 

foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados 

anteriormente à edição da Medida Provisória 2.166-67 (BRASIL, 2001), o artigo 62 da Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012) adota como parâmetro a distância entre o nível máximo operativo 

(cota máxima permitida para a operação normal do reservatório) e a cota máxima maximorum 

(nível de água mais elevado para o qual a barragem foi projetada).  

Isso significa que deve ser preservada uma faixa situada entre as áreas atingidas pelo 

nível máximo de água do reservatório, para fins de sua operação normal, e o nível de água 

mais elevado para o qual a barragem foi projetada. 

Essa metragem adotada pela norma atual é completamente diferente do código 

revogado que considerava a Área de Preservação Permanente a partir da cota máxima de 

inundação baseada em medidas mínimas e máximas previstas na Resolução CONAMA 302 

(BRASIL, 2002). O que, na opinião de Vladimir Passos de Freitas, acaba por produzir efeitos 

negativos: 

 

O texto legal peca pela falta de clareza. Chega a ter até expressão em latim (art. 62, 

cota máxima maximorum), afrontando o princípio de que as leis devem ser claras e 

acessíveis a todos (FREITAS, 2012, p. 2). 



97 
 

 

Até porque, em linhas gerais, se considerada a extensão da maioria dos imóveis 

rurais do país, as propriedades marginais aos reservatórios artificiais não terão que delimitar 

mais a faixa de Área de Preservação Permanente, que no regime anterior, por parâmetro da 

resolução CONAMA 302 (BRASIL, 2002), possuíam a delimitação de 100 (cem) metros. 

Em posicionamento contrário a esse estudioso, Priscila Santos Artigas e Maria Clara 

Rodrigues Alves Gomes Rosa não identificam problemas em relação à redação da norma: 

 

Portanto o art. 62 do atual Código Florestal resolve esses impasses, na medida em 

que estabelece que “a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância 

entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum”. Tal regra vai 

ao encontro dos interesses ambientais, sociais e econômicos. De fato, preserva o 

meio ambiente na medida em que estabelece a conservação do entorno de 

reservatórios artificiais; pacifica os conflitos sociais, pois tais áreas já são 
comumente consideradas “de segurança” para reservatórios artificiais, significando 

pouca ocupação residencial nas mesmas; e evita a ruptura da estabilidade dos 

contratos administrativos de concessão pública, mantendo o valor das tarifas 

originalmente previstas (ARTIGAS; ROSA, 2013, p. 452). 

 

Em suma, a inexistência de critérios específicos, diferenciados e proporcionais para 

cada caso, imprime reconhecer que a legislação em relação à matéria se demonstra como um 

pouco falha ainda, de modo que se faz necessária, ainda, a ocorrência de novos avanços para 

melhor interpretação e aceitação da norma. 

 

5.4.1.4 APP no entorno das nascentes e dos olhos d‟água perenes 

 

As Áreas de Preservação Permanentes no entorno de nascentes e olhos d‟água 

perenes, em zonas rurais ou urbanas, qualquer que seja a sua situação topográfica, são 

previstas no artigo 4º, inciso IV da Lei nº 12. 651 (BRASIL, 2012), no limiar de um raio 

mínimo de 50 metros. 

Comparando-se a legislação atual à antiga, percebe-se que a mesma delimitação já 

constava do artigo 2º, alínea “c” da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965). 

Por sua vez, a conceituação dos termos nascentes e olhos d‟água é estabelecida nos 

termos do artigo 3º. A nascente corresponde, assim, ao afloramento natural do lençol freático, 

que apresenta perenidade e dá início a um curso d‟água (art. 3º, inc. XVII). O olho d‟água, por 

sua vez, corresponde ao afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente.  
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Porquanto atribuída proteção especial às áreas no entorno de nascentes, a supressão 

de vegetação nativa somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, conforme 

cânon do artigo 4º, § 1º da norma em vigor. 

Na abordagem da matéria, observa-se a existência de discussões relativas à proteção 

ambiental das nascentes e dos olhos d‟água intermitentes, uma vez que o código anterior 

obrigava a manutenção da vegetação situada ao redor das nascentes e dos olhos d‟água, 

qualquer que fosse a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros. Na 

interpretação de muitos, a nova definição alude que tanto as nascentes intermitentes e as que 

não dão origem a cursos d‟água, assim como os olhos d‟água que não são perenes, não terão 

enquadramento na área de preservação permanente. Edson Luiz Peters e Alessandro Panasolo, 

ao tecerem comentários para tais áreas, concluem que “Por apresentarem um fluxo 

descontínuo de água, ou seja, aparecerem somente nas estações chuvosas, ficará muito difícil 

a sua qualificação para fins de cumprimento da legislação florestal” (PETERS; PANASOLO, 

2014, p. 72). 

Interpretação coincidente é a de Edson Ferreira de Carvalho, que chega a concluir: 

 

O novo Código Florestal criou duas categorias de APPs de nascentes. A legal e a 

ilegal legalizada. Para a primeira, o raio de proteção é de 50 metros, para a segunda 

de 15 metros, como se verá em capítulo adiante. Como se nota, os legisladores 

cometeram uma barbaridade legal e imoral, desprotegendo um dos bens mais 

valiosos para a sociedade. Vale lembrar que a morte de uma nascente é de difícil 

reversibilidade. Nesse aspecto salta os olhos a violação do dever geral de proteção 

ambiental previsto no art. 225 da Constituição da República e da exigência 

constitucional de que a propriedade atenda a sua função social (FERREIRA DE 

CARVALHO, 2013, p. 386-387). 

 

Em suma, a nova redação relativa à matéria não foi objetiva e muito menos trouxe a 

necessária segurança jurídica por não considerar áreas importantes para o equilíbrio do meio 

ambiente. 

 

5.4.2 APP com função preservativa da paisagem natural e da estabilidade geológica 

 

A proteção da paisagem natural e da estabilidade geológica por Áreas de Preservação 

Permanente faz-se de forma clara pelo artigo 4º, incisos V, VIII, IX e X da Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012). 

São assim consideradas Áreas de Preservação Permanente com função de preservar a 

estabilidade geológica, as seguintes hipóteses: 

 



99 
 

Pode-se afirmar que as encostas ou partes destas, com declividade superiora 45º, 

equivalente a 100% na linha de maior declive (art. 4º, V), as bordas dos tabuleiros 

ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros 

em projeções horizontais (art. 4º, VIII), as áreas de altitude superior a 1.800 metros, 

qualquer que seja a vegetação (art. 4º, X), topo de morros, montes, montanhas e 

serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação média de 25º, em áreas 

delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 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 (art. 4º, IX) (PETERS; 

PANASOLO, 2014, p. 72). 

 

No que tange ao aspecto funcional da Área de Preservação Permanente voltado à 

preservação da paisagem e estabilidade geológica, pontua-se que podem ser encontradas 

outras classificações que, contudo, não desvirtuam a essência da norma protetiva. Por 

exemplo, Machado (2012, p. 14) classifica o mesmo grupo de incisos do artigo 4º sob o título 

de Áreas de Preservação Permanente “protetora de montanhas” – e, ao lado destas, o autor 

pontua ainda a existência de outros 02 (dois) tipos: “protetoras das águas” e “protetoras de 

ecossistemas determinados”.  

Diante da multiplicidade de Áreas de Preservação Permanente destinadas à função 

preponderante de preservação da estabilidade geológica e da paisagem natural, para melhor 

avaliação do novo regramento faz-se uma análise apartada de cada um desses incisos nos 

parâmetros a seguir. 

 

5.4.2.1 APP em encostas ou parte destas, com declividade superior a 45º 

 

A Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) define como Área de Preservação Permanente “as 

encostas ou parte destas, com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem por cento) 

na linha de maior declive (art. 4º, V)”. 

Trata-se se de área que obrigatoriamente deve ser protegida e na qual não pode 

ocorrer intervenção ou mesmo supressão de vegetação, sob pena de diversos efeitos negativos 

como desbarrancamentos e deslizes de terra, que além de resultarem na degradação ambiental, 

também representam risco à vida e ao patrimônio público e privado. 

Pela redação da nova norma florestal, o legislador veio reafirmar a antiga previsão do 

artigo 2º, alínea “e” do código revogado. 

Sob o ponto de vista crítico, a regulamentação desse inciso não é muito clara, uma 

vez que, inexiste no artigo 3º da norma atual o conceito de encostas. Muito menos, tal 

definição é observada em regras anteriores, como por exemplo, a Resolução CONAMA 303 
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(BRASIL, 2002), anteriormente utilizada como referência para o trato relativo às Áreas de 

Preservação Permanente.  

Sabe-se que, na fase de elaboração da norma atual, repercutiu-se amplo debate em 

relação ao tema, pois a referida APP praticamente nunca foi respeitada pelos proprietários e 

possuidores rurais, ao contrário, foi ocupada para atividades agrossilvipastoris (PETERS; 

PANASOLO, 2014, p. 73).  

As influências antrópicas degradantes sobre tais áreas, até a edição da norma atual 

eram tão expressivas que obrigaram o legislador a estabelecer critérios diferenciados para 

áreas desprovidas dos limites mínimos de proteção ambiental. Assim, o legislador inovou a 

ordem legal anterior ao prever a existência de regulamento específico para as áreas de passivo 

ambiental, às quais denominou áreas consolidadas, aquelas que impactaram negativamente o 

meio ambiente até 22 de julho de 2008. Para tais áreas foram implementadas regras 

compreendidas por uma grande maioria como mais benéficas, já que anistiadas as 

degradações ambientais anteriores a 22 de julho de 2008 e ainda autorizada a continuidade da 

exploração de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e turismo rural, desde que não 

impliquem a formação de novas áreas para uso alternativo do solo. 

Pela Lei nº 12.651(BRASIL, 2012), a teor do artigo 63, passou-se a admitir a 

manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, 

bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades 

agrossivilpastoris, nas áreas consolidadas de encostas ou partes destas, com declividade 

superior a 45º graus, o que gerou bastante discussão dada a tendência maior dessas áreas 

protegidas de sofrer deslizes ou desbarrancamentos de terra, de modo que presenciados 

argumentos pró e contra à permissão legal de manutenção dessas atividades. 

Observa-se que a continuidade de atividades exploratórias em áreas consolidadas 

está condicionada à obrigatoriedade de recomposição parcial da vegetação da Área de 

Preservação Permanente mediante adoção de práticas conservacionistas do solo e da água, 

indicadas pelos órgãos de assistência técnica.  

Para muitos, como Papp (2012) outras discussões que podem surgir quanto à 

aplicação de tal dispositivo não possuem caráter propriamente jurídico, mas, sim, técnico, ou 

seja, quanto aos elementos geométricos adotados (inclinação e declividade), que aplicados ao 

caso concreto, conforme forem as bases cartográficas adotadas, podem matematicamente 

ocasionar resultados diferenciados. Esclarece-se que o apontamento desse autor é citado a 

critério demonstrativo da complexidade da matéria, porém, ante a presente abordagem 

jurídica e normativa, e a manifesta falta de conhecimento técnico de outras áreas 
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especializadas, maiores avanços ou aprofundamento dessa questão são postergados para 

momento futuro, em trabalho específico. 

Porém, adotada outra perspectiva, verifica-se a existência de críticas quanto à 

inexistência de previsão de faixas mínimas obrigatórias para recuperação, tanto na Lei nº 

12.651 (BRASIL 2012) quanto no Decreto nº 7.830 (BRASIL 2012), regulamentar das regras 

gerais dos programas de regularização ambiental. Na opinião desses críticos, os limites 

obrigatórios de recomposição deveriam vir expressos no artigo 63 da Lei nº 12.651 (BRASIL 

2012), a exemplo do que ocorreu na redação do artigo 61-A da mesma legislação florestal. 

Essa omissão legislativa é encarada por Senise e Bastos (2013) como falha técnica que poderá 

estimular a não recomposição, como pode ser visto na manifestação a seguir: 

 

Por fim, cumpre destacar que ao contrário do que ocorre no art. 61-A, não se 

determinam neste artigo faixas mínimas que deverão ser obrigatoriamente 

recuperadas; para estas Áreas de Preservação Permanente de (...) altitudes, 

determinadas atividades podem continuar sendo desenvolvidas sem que com isto 

surja a obrigação de recompor a mata nativa, nem mesmo parcialmente. Apenas, é 

exigido, como já dito, que sejam adotadas medidas de conservação do solo e da 

água. Resta saber se os órgãos ambientais, no âmbito do Programa de Regularização 
Ambiental, vão fazer alguma espécie de exigência adicional neste sentido (BRASIL, 

2013, p. 455). 

 

Recorda-se, ainda, que o marco legal adotado para as áreas consolidadas, 22 de julho 

de 2008, é considerado pela maioria como destituído de fundamentação técnica e legal, 

compreendido como absurdo diante dos interesses protetivos do meio ambiente, 

representando flexibilização da proteção ambiental pela anistia de infrações anteriores, 

consolidando assim a degradação ambiental a que deveria combater mediante postura mais 

enérgica, ou seja, mais pró natureza.  

Enfim, a forma pela qual restou redigido o artigo 4º, inciso V, reforçou o interesse 

protetivo de tais áreas, porém, faz-se necessário maior aprimoramento técnico da redação com 

vistas a torná-la mais clara e, por efeito, de maior segurança jurídica. 

 

5.4.2.2 APP em bordas dos tabuleiros ou chapadas 

 

As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais, também são definidas como 

Áreas de Preservação Permanente (art. 4º, VIII). 

Essa previsão já se inseria no artigo 2º, alínea “g” da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965). 
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A nova lei repetiu os mesmos equívocos da legislação revogada, porque, mais uma 

vez, deixou de apresentar definição específica para os espaços denominados de tabuleiros ou 

chapadas. 

Todos os obstáculos interpretativos para delimitação de tais Áreas de Preservação 

Permanente foram mantidos, obrigando o interprete da norma a apoiar-se em outros 

instrumentos normativos para melhor compreensão e aplicação adequada da norma florestal.  

Consideradas as normas produzidas até então, pelas omissões da lei atual resta ao 

aplicador do direito a utilização dos termos do artigo 2º, inciso XI da Resolução CONAMA 

303 (BRASIL, 2012), que conceituou tabuleiro ou chapada como “paisagem de topografia 

plana, com declividade média inferior a dez por cento, aproximadamente seis graus, e 

superfície superior a dez hectares, terminada de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se 

a chapada por grandes superfícies a mais de seiscentos metros de altitude”. Este conceito 

ainda depende da complementação contida no artigo 2º, inciso XII, que define escarpa como 

“rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a quarenta e cinco graus, que delimitam 

relevos de tabuleiros, chapadas e planalto, estando limitada no topo pela ruptura positiva de 

declividade (linha da escarpa) e no sopé por ruptura negativa de declividade, englobando os 

depósitos de colúvio que se localizam próximo ao sopé da escarpa”. 

Outra crítica feita à proteção atribuída às bordas de tabuleiro e chapadas foi a 

permissão de manutenção da exploração de atividades florestais, da infraestrutura física 

associada a atividades agrossilvipastoris e do cultivo de espécies lenhosas em áreas rurais 

consolidadas, feita expressamente no artigo 63 da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). Primeiro, 

porque, na opinião da maioria, a critério de proteção ambiental, não há fundamentação 

científica ou jurídica para utilização do marco legal de 22 de julho de 2008 para estabelecer 

parâmetro do que poderia ser compreendido como área consolidada, muito menos a critério de 

proteção ambiental seria possível anistiar infratores do dever legal de proteção ambiental 

previsto no artigo 225 da Carta Magna (BRASIL, 1988), sob pena de retrocesso ambiental
41

. 

                                                             
41 O Princípio jurídico da proibição de retrocesso ambiental, conforme lições de Antônio Herman Benjamin 

(2012), trata-se de vedação ao legislador de suprimir a concretização de norma constitucional ou infra 

constitucional que tenha por núcleo essencial um direito fundamental, de forma a impedir, dificultar ou 
inviabilizar a sua fruição sem que sejam previstos mecanismos equivalentes ou compensatórios ao mesmo. Nos 

dizeres de Michel Prieur (2012), trata-se de um verdadeiro princípio geral do Direito Ambiental, voltado à 

salvaguarda dos progressos obtidos para evitar ou reduzir a deterioração do meio ambiente. A violação desse 

princípio pode assim manifestar-se das mais variadas maneiras: redução do grau de salvaguarda jurídica; redução 

da superfície de uma área protegida; esvaziamento ou enfraquecimento de normas que preceituem direitos e 

obrigações ou mesmo daquelas relacionadas a instrumentos jurídicos ambientais. De forma que, o retrocesso 

pode ser substantivo (afeta direitos substantivos), procedimental (direitos procedimentais são afetados), 

legislativo e também de implementação (expressa-se na política de implementação dos espaços territoriais 
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Segundo, é que, embora tenha subordinado aos proprietários e possuidores à adoção de 

práticas conservacionistas do solo e da água indicadas por órgãos de assistência técnica, a 

norma foi omissa quanto à previsão dos limites obrigatórios de recomposição, ao passo que 

não impõe qualquer obrigação em relação à Área de Preservação Permanente ocupada.  

A opinião de Lucas de Souza Lehfeld, Nathan Castelo Branco de Carvalho e 

Leonardo Isper Nassif Balbim, pode ser citada como argumento conclusivo dos efeitos 

negativos do tratamento destinado às Áreas de Preservação Permanente situadas em chapadas 

e bordas de tabuleiros: 

 

A partir do pontoe vista de proteção do meio ambiente as disposições do art. 63 são 
preocupantes, pois autorizam a continuidade de diversas atividades em Áreas de 

Preservação Permanente sem a exigência de qualquer contrapartida ambiental, e 

mais, no caso específico de bordas de tabuleiros e chapadas possibilita a 

consolidação de novas atividades agrossilvipastoris, o que vai na contramão de todo 

o sistema de proteção estabelecido para as APPs (LEHFELD; CARVALHO; 

BALBIM, 2013, p. 325). 

 

Outro ponto criticado é a possibilidade de, mediante deliberação do conselho 

estadual de meio ambiente, ser admitida a consolidação de outras atividades 

agrossilvipastoris, ou seja, além daquelas que envolvam atividades florestais, culturas de 

espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo e de infraestrutura física associada ao 

desenvolvimento de atividades agrossilvipastorias, para imóveis rurais de até 4 (quatro) 

módulos fiscais, desde que não impliquem situações de risco.  

Enfim, observa-se que a regulação da proteção das Áreas de Preservação Permanente 

das bordas de tabuleiros ou chapadas, embora se destinem a compatibilizar a preservação 

ambiental e o uso produtivo da terra, pendem ainda de melhor regulamentação, haja vista que 

foi deixada de lado a previsão de limites para recomposição como havia sido feito na regra do 

artigo 61-A. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
protegidos). As terminologias, stand still (Bélgica), regra do cliquet anti-retour (França), eternity clause ou 

entrenched clause (em inglês), prohibición de regressividad o de retrocesso (em espanhol), podem ser 

observadas na doutrina especializada. 
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5.4.2.3 APP em altitude superior a 1.800 metros 

 

Áreas com altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros são consideradas 

ambientes alto-montanos, qualquer que seja a vegetação (PETERS; PANASOLO, 2014, p. 

73). 

Essas áreas são relevantes enquanto servirem de habitat para espécies endêmicas e 

ameaçadas, sem ser esquecido que tais espaços são de vital importância para proteção e 

manutenção de cabeceiras de bacias hidrográficas. 

O dispositivo “áreas de altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 

que seja a vegetação” da norma atual, não é inovação legislativa, ao passo que repete a 

previsão do artigo 2º, alínea “h” da lei revogada. 

As normas estabelecidas para tais áreas em relação às áreas consolidadas é que 

podem ser compreendidas como inovação do regime das Áreas de Preservação Permanente 

situadas em tais áreas 

Pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) passaram a ser permitidos a manutenção do 

exercício de atividades florestais e cultivares de espécies lenhosas (perenes ou de ciclo longo), 

bem como de infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades 

agrossilvipastoris em áreas com altitude superior a 1.800 metros (conforme parâmetro do 

artigo 63). 

Em que pese o reconhecimento das dificuldades de redução ou supressão das 

intervenções e das atividades antrópicas realizadas sobre a maior parte das áreas com altitude 

superior a 1.800, a permissão de manutenção das culturas e da infraestrutura condicionada à 

adoção de práticas conservacionistas do solo e da água, condicionada à vedação de conversão 

de novas áreas para uso alternativo do solo, gerou e ainda gera muita discussão, sob o ponto 

de vista técnico e legal. 

Principalmente porque, diferentemente da metodologia adotada no artigo 61-A, a lei 

eximiu-se de determinar as faixas mínimas obrigatórias a serem recuperadas, abrindo 

caminhos para a não recomposição, mesmo que parcial. Nesse sentido, correm os comentários 

de Brandão (2012, p. 272), que ao comentar esse quadro da atual legislação frisa o seguinte: 

“Note-se que este Código não exige a recomposição da vegetação da APP consolidada situada 

nesses espações territoriais”. 

A análise da regulamentação das Áreas de Preservação Permanente existentes nas 

áreas com altitude superior a 1.800 metros permite concluir que ante a fragilidade de tais 
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áreas, em prol do equilíbrio do desenvolvimento sustentável, prescinde ainda de mais 

empenho técnico e legislativo, para o estímulo de comportamentos e práticas pró ambiente. 

 

5.4.2.4 APP em topo de morros, montanhas e serras 

 

As funções ambientais exercidas pelas Áreas de Preservação Permanente de Topos 

de Morro, Montanhas e Serras, são vistas como fundamentais para a manutenção dos 

processos ecológicos essenciais em relação aos seus efeitos cumulativos e sinérgicos em 

conjunto, enquanto possibilitarem papel regulador do ciclo hidrológico, interferirem nos 

processos de infiltração, percolação e escoamento superficial das águas, bem com garantirem 

a manutenção e construção de corredores ecológicos, tanto em áreas urbanas como rurais, 

além de constituírem espaços de preservação da diversidade e da integridade do patrimônio 

genético do país, sem ser esquecido que costumam ser áreas muito disputadas para a prática 

de atividades agrícolas. 

A definição prevista no artigo 4º, IX para Áreas de Preservação Permanente situadas 

em topo de morros, montes, montanhas e serras, é por muitos compreendida como uma das 

mais difíceis quanto à compreensão e à aplicação. 

Pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) buscou-se estabelecer os seguintes parâmetros 

técnicos para a definição dos limites de abrangência desse tipo de Área de Preservação 

Permanente: 

 

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

para os efeitos desta Lei (...) 

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 (BRASIL, 2012). 

 

A proteção atribuída ao local em si não se trata de inovação porque o diploma 

revogado já fazia referência à mesma categoria no artigo 2º, alínea “d”. 

Todavia, a nova redação apresentou-se falha, porquanto deixou de estabelecer 

definições para elementos fundamentais à aplicação da lei, ou seja, não indicou 

expressamente o que pode ser compreendido como morro, monte, montanha ou serra: 

 

A edição da Lei Federal nº 12651/12 configurou graves perdas da proteção 

ambiental para os topos de morros, montanhas e serras, em detrimento do 
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cumprimento das funções ambientais destas áreas. Neste contexto, a orientação para 

delimitação destas áreas protegidas estabelecida pelo inciso IX do artigo 4º da Lei 

12651/12 padece de fortes deficiências conceituais e científicas, e não fornecerá a 

proteção necessária para as mesmas (VARJABEDIAN; MECHI, 2013, p. 6). 

 

A nova redação, por suas omissões obriga o interprete e o aplicador da norma 

florestal recorrer ao auxílio das previsões da Resolução CONAMA 302 (BRASIL, 2002), que 

apresenta nos artigos 2º (IV e VII) e 3º (V e VI) os elucidativos conceitos complementares, 

quais sejam: montanhas, morros, montes, serras, ao estabelecimento dos limites físicos dessas 

áreas especiais. 

 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

(...) 

IV - morro: elevação do terreno com cota do topo em relação a base entre cinquenta 
e trezentos metros e encostas com declividade superior a trinta por cento 

(aproximadamente dezessete graus) na linha de maior declividade; 

V - montanha: elevação do terreno com cota em relação a base superior a trezentos 

metros; 

VI - base de morro ou montanha: plano horizontal definido por planície ou 

superfície de lençol d`água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da 

depressão mais baixa ao seu redor; 

VII - linha de cumeada: linha que une os pontos mais altos de uma sequência de 

morros ou de montanhas, constituindo-se no divisor de águas; 

(...) 

Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 
V - no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação a base; 

VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da 

cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de cumeada 

equivalente a mil metros (BRASIL, 2002). 

 

Outro ponto conflitante da norma corresponde às alterações provocadas nos critérios 

da Resolução CONAMA 303 (BRASIL, 2002) para enquadramento na figura do morro que, 

para muitos, por motivos técnicos e matemáticos, manifestam-se considerando-as como 

totalmente arbitrárias e permissivas.  

Isso, porque a nova lei passou a considerar Área de Preservação Permanente no topo 

de morros, montes, montanhas e serras, somente para elevações com altura (cota do topo em 

relação à base) mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25 (vinte e cinco) 

graus, enquanto que a lei revogada adotava altura superior a 50 (cinquenta) metros e 

declividade superior a 16,7 (dezesseis virgula sete) graus (considerado o setor mais inclinado 

da encosta). Com estas alterações no limiar da altura, as elevações existentes entre 50 

(cinquenta) e 100 (cem) metros, segundo especialistas, por efeito, deixaram de ser protegidas, 

pois perderam a sua condição de Área de Preservação Permanente de topo, porquanto foi 
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adotado o critério de inclinação média (toma-se a média de inclinação de uma única encosta), 

associado à elevação da inclinação. Pela nova regra, a média das inclinações acaba por ser 

bem inferior à inclinação máxima alcançada numa seção da encosta, já que no cômputo da 

média estão incluídas todas as seções da encosta. Nesse sentido, está o posicionamento de 

Márcio Braitt: 

 

No Brasil, 25 graus de inclinação média (das encostas) dificilmente ocorre em 

morros ou montes, e praticamente nunca em montanhas e serras (salvo alguns 

penhascos que tenham a base próxima), visto que a base (plano horizontal 

adjacente à elevação) encontra-se em geral distante dos cumes, sendo também 
comum a ocorrência de uma extensa saia do morro com baixa declividade, até o 

ponto em que a encosta começa a se tornar mais íngreme. De modo que, se for 

computada a média da inclinação de uma única encosta, isto é, computando todo o 

trajeto desde a base até o cume, conforme parece ser proposta no relatório, resultará 

que a inclinação média das elevações será muito baixa (em geral abaixo de 15 

graus), de modo que a grande maioria das elevações perderá a sua atual APP de topo 

(...), no caso, reduziu-se ainda mais com o valor aumentado para 25 graus (...) Esta 

associação dos dois novos critérios (pela “média” de toda a extensão da encosta com 

um patamar de inclinação ainda maior) levará a uma drástica redução das APP´s de 

topo de morro, e praticamente não mais existirá APP´s de topo de montanha ou de 

serras, a não ser no papel (BRAITT, 2011). 

  

Acresce que, para muitos estudiosos, ao considerar como paradigma a cota do ponto 

de sela mais próximo da elevação, o Código Florestal atual elimina as Áreas de Preservação 

Permanente de topo em relevos ondulados, porquanto não são verificadas as declividades 

médias maiores que 25 graus até os pontos de sela mais próximos dos picos dessa tipologia de 

relevo (em geral abaixo de 15º) que, no geral, possuem cumeadas (linha formada pelo cume 

das montanhas) suaves e topos arredondados. 

Acrescentam que, a manifesta indefinição de como será computada a inclinação 

média (se de uma ou mais encostas, ou de quantas e quais etc.), abre-se a possibilidade de 

interpretações variadas e cálculos diferenciados que podem resultar em discussões técnicas 

intermináveis e, principalmente, ocasionar insegurança jurídica, como pode ser observado nos 

comentários de Álvaro Rodrigues dos Santos: 

 

Topo de morro refere-se à calota superior de uma elevação do relevo. Seu ponto 

culminante, mais alto, é o pico ou cume do morro, sendo sua base definida pela 

curva topográfica correspondente à ruptura de relevo positiva a partir da qual se 

inicia a encosta. (...) Alterações promovidas no novo Código ampliam as 

possibilidades de ocupação dos topos de morros, montes, montanhas e serras, caso 

dos aumentos da alta mínima (antes 50, gora 100 metros) e da declividade limite 
(antes 30% na linha de maior declividade, agra 46,6%) para que uma elevação de 

relevo deva ser objeto de delimitação de APP de topo de morro. Caso também da 

determinação pela qual a declividade superior ao limite deverá ser a média das 

declividades da elevação e da mudança definida para a medição da altura da 
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elevação de relevo, antes tomada do ponto de máxima altitude ao ponto de mínima 

altitude da elevação, agora do ponto de máxima altitude (cume) à altitude da sela 

topográfica mais próxima, entendendo-se aqui sela como a depressão topográfica 

entre duas elevações (SANTOS, 2013, p. 60-61). 

 

Também é fator de discussões a questão da abertura para manutenção do exercício de 

atividades agrossilvipastoris e ampliação das possibilidades de intervenções excepcionais 

(casos de utilidade pública e interesse social) em Áreas de Preservação Permanente, 

condicionada a não conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, feita pela Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012). Na opinião de estudiosos como Mauro da Fonseca Ellovitch e 

Carlos Alberto Valera a norma vigente atinente à matéria reluz o seguinte: 

 

Os artigos da Lei 12.651/12 que implicam em “consolidação” com base em data 

arbitrariamente estabelecida impedem a recuperação de processos eco- lógicos 

essenciais, acarretam a utilização de Áreas de Preservação Permanente e de 

Reservas Legais comprometendo os atributos que justificam sua proteção e excluem 

a obrigação de reparar os danos ambientais causados. Portanto, padecem de flagrante 

inconstitucionalidade (ELLOVITCH; VALERA, 2013). 

 

Num plano lógico, as omissões conceituais, a falta de delimitações mais técnicas e 

tratamento diferenciado atribuído às áreas consolidadas, permitindo a manutenção de 

atividades exploratórias de recursos ambientais sem muito critério, numa tentativa de 

conciliar desenvolvimento, equilíbrio ambiental e qualidade de vida, no que consiste à Área 

de Preservação Permanente em topo de morros, montanhas e serras, revelam a ocorrência de 

considerável flexibilização dos padrões de proteção ambiental até então alcançados na 

dinâmica sistêmica do Direito brasileiro. 

 

5.4.3 APP com função preservativa da biodiversidade 

 

Em amplos meios científicos e de comunicação o Brasil é interpretado como o maior 

estoque de biodiversidade do Planeta, ante sua grande potência ambiental, manifesta por uma 

enorme quantidade de recursos naturais.  

O cenário brasileiro é composto por uma importante diversidade de espécies, 

populações e comunidades de seres vivos, acrescido por inúmeros ecossistemas terrestres, 

aquáticos e marinhos de relevante valor ambiental, que prescindem de cuidados necessários à 

proteção e elisão de intervenções degradantes e irreparáveis sobre tais bens ambientais. 
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No que tange à questão das Áreas de Preservação Permanente, estas conceitualmente 

vêm abarcar a proteção particularizada da biodiversidade, nos termos do artigo 3º inciso II da 

Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). 

Para a proteção da biodiversidade são utilizadas algumas expressões diferentes que 

não desvirtuam o conceito de Área de Preservação Permanente. Assim, pode ser observada a 

existência das seguintes denominações Área de Preservação Permanente “com função de 

proteção da biodiversidade” – como observado nas lições de Peters e Panasolo (2014) – ou 

“protetoras de ecossistemas” – classificação adotada por Machado (2013). 

Entretanto, uma análise da comparativa da regulação da matéria sob a égide da Lei nº 

4.771 (BRASIL, 1965) e o que determina a Lei 12.561 (BRASIL, 212), demonstra que não 

houve grandes alterações para tais Áreas de Preservação Permanentes. 

Em verdade, percebe-se que pela atual legislação algumas situações ficaram mais 

claras. 

 

5.4.3.1 Restingas 

 

As restingas, conforme artigo 3º, inciso XVI da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) são 

definidas como depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, 

produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que 

recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, 

cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, 

estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado. 

Em relação às restingas, considera-se Área de Preservação Permanente as restingas 

como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. “A restinga que não tenha uma 

dessas funções não será APP ope legis. Poderá, no entanto, ser declarada APP administrativa 

de interesse social, na forma disposta no art. 6º, inc. II, desta Lei (BRANDÃO, 2012, p. 

105)”.  

Essa definição de restinga apresentada pela lei florestal vigente não se diferencia de 

previsões normativas anteriores. Não representa inovação por ser idêntica aos termos do 

artigo 2º, alínea “f” do Código revogado e dizeres do artigo 2º, inciso VIII da Resolução 

CONAMA nº 303 (BRASIL, 2002). 

Na concepção de certos estudiosos como, por exemplo, Antunes (2012), o conceito 

normativo adotado pelo Código não corresponde a uma definição técnica adequada e 

operacional, sendo interpretado como falho. Ele identifica como cerne do problema conceitual 
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a amplitude atribuída ao termo restinga na legislação ambiental, que além de englobar as 

comunidades vegetais que ocorram sobre depósitos arenosos paralelos à linha da costa, vem 

abranger todas as demais vegetações que recubram os diversos tipos de depósitos existentes 

na planície costeira e nas baixas e média encostas, ou seja, ainda pende uma diferenciação 

mais adequada de restinga da vegetação de restinga. Por fim, para ele persiste a confusão 

entre o conceito de restinga (de caráter geológico e morfológico) e o de vegetação de restinga 

(caráter fitofisionômico), sendo possível inclusive considerar como restinga praticamente toda 

a planície costeira brasileira. 

Em contrapartida Carvalho e Junior (2013), recordando a diferenciação de ambos 

conceitos (restinga e vegetação de restinga) no substrato da Resolução CONAMA 303 

(BRASIL, 2002), e o reforço dos parâmetros básicos para identificação da “vegetação de 

restinga”  constantes da Resolução CONAMA 417 (BRASIL, 2009), entendem que a lei atual 

particulariza as restingas por suas características físicas, geológicas, geomorfológicas, no que 

a sua fitofisionomia constitui aspecto complementar, de modo que a norma atual representa 

avanço pela promoção de alteração discreta ao suprimir a expressão “florestas e demais 

formas de vegetação natural situadas” anteriormente inserida no artigo 2º da Lei florestal 

brasileira de 1965. Os mesmos autores concluem que: 

 

o novo diploma estabelece categoricamente que a proteção se aplica sobre a 

ocorrência ou qualidade da cobertura vegetal eventualmente presente no espaço 

protegido. Logo, não há mais falar em florestas ou demais formas de vegetação para 
que sejam caracterizadas as APP, sendo a única condição par tal que esse espaço 

físico esteja inserido nos limites expressos na Lei (VIEGAS DE CARVALHO; 

JUNIOR, 2013, p. 113). 

 

Em que pese o respeito à opinião de Antunes (2012) a diferenciação de termos 

recordada por Carvalho e Junior (2013), por seus parâmetros sólidos e integrativos da norma, 

põe fim a qualquer confusão anteriormente existente no plano infra legal. 

Tudo isso porque a proteção legal atribuída ao ecossistema (restingas – no plural, e 

não restinga – vegetação), por efeito, abrange o seu todo e não suas partes, ou seja, consiste na 

proteção do ecossistema em si, considerados todos os seus aspectos funcionais à salubridade e 

equilíbrio ambientais como, por exemplo, solo, vegetação, terreno, etc., para atendimento da 

finalidade contida no inciso VI do artigo 4º da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), que se não 

preenchida incide na inexistência de enquadramento da Área de Preservação Permanente. Ora, 

é o ecossistema que fixa as dunas ou estabiliza os mangues e não tão somente a vegetação 

isolada.  
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Outro fator de reflexão refere-se ao fato de que se a norma tivesse o interesse de 

particularizar elementos desse ambiente, separada e independentemente, ela o teria o feito, 

mas isso não ocorre, de modo que interpretação diversa esvazia o conceito da proteção 

especial atribuída sob respectiva titularidade. 

 

5.4.3.2 Veredas 

 

Vereda é um tipo de microambiente específico do bioma Cerrado
42

, conhecido como 

savana brasileira. Tem como característica marcante a presença do buriti (Mauritia flexuosa), 

espécie de palmeira que se adapta bem em solos hidromórficos (PETERS; PANASOLO, p. 

76). Corresponde a feições botânicas que têm baixa capacidade de recomposição quando 

afetadas por atividades humanas, como agricultura, pastagem, acumulação de água para 

dessedentamento do gado etc. (SANTOS, 2013, p. 101).  

A teor do artigo 3º, inciso XII da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) a vereda é 

conceituada como fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente 

com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa - buriti emergente, sem formar dossel, em meio a 

agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas. 

Esclarece-se que a definição atribuída pela norma vigente é idêntica à do artigo 3º, 

inciso XI da norma florestal revogada. 

A inovação ocorrida foi a delimitação da faixa de preservação permanente das 

veredas. Pois, pelo artigo 4º do inciso XI da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) foi expresso que 

“em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) 

metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado”.  

Assim, preencheu-se uma lacuna legal, dando plena aplicabilidade à norma no que 

tange à proteção de tais áreas – o mesmo entendimento pode ser observado nas lições de 

Machado (2013) e Peters e Panasolo (2014).  

Outra inovação foi a delimitação dos limites de recomposição para áreas 

consolidadas conforme parâmetros do artigo 61-A, que estabelece critérios para imóveis 

rurais em geral e também para pequenas propriedades. 

                                                             
42 O bioma Cerrado, conforme definição de Patrícia Narvaes (2012, p. 77) ocorre no Planalto Central brasileiro, 

nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte dos estados de Minas Gerais, Bahia e 

Distrito Federal; também ocorrem manchas ou enclaves de Cerrado em outras regiões (São Paulo, Paraná, 

Paraíba, Pernambuco e Amazônia). Sua vegetação é composta de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte 

(3 a 10 m de altura), com troncos torcidos, casca grossa com sinais de queima, espaçadas, com folhas grandes. O 

solo possui baixo ph, altas concentrações de alumínio e pouca disponibilidade de água na superfície.  



112 
 

5.4.3.3 Mangues 

 

Manguezal constitui ecossistema associado aos depósitos sedimentares costeiros, de 

transição entre os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e 

subtropicais e sujeito ao regime de maré. Existem manguezais na linha de costa, frontais, 

estuarinos e de canais junto a maciços insulares (VIEGAS DE CARVALHO; JUNIOR, 2013, 

p. 103). Este “serve de berçário natural para aves, mamíferos, peixes e moluscos e de fonte de 

alimento e renda para as populações ribeirinhas” (BRANDÃO, 2012, p. 106), portanto, exerce 

uma série de funções ambientalmente relevantes que reforçam a necessidade de maior 

proteção ambiental em comparação a outras áreas do território brasileiro. 

Os manguezais constituem patrimônio nacional (cf. art. 2º da Lei nº 11.428/2006 c/c 

art. 225, § 4º, da CR/1988), porquanto integram o bioma Mata Atlântica. Ocupam área bem 

expressiva, pois abrangem quase todo o litoral brasileiro. 

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por sua vez, tem a firme compreensão de que 

os manguezais são bens de uso comum do povo, inalienáveis e imprescritíveis, cabendo a 

todos protegê-los, e especificamente ao Poder Público atuar para coibir a sua degradação, uma 

vez que esta constitui ofensa ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também 

assentou o entendimento de que os manguezais não se equiparam ao instituto “acrescido a 

terrenos de marinha”, a que se refere o art. 20, inc. VII, da CF (BRANDÃO, 2012, p. 107), o 

que reforça a sua individualização em comparação a outros bens ambientais.  

Esse ecossistema, por permissivo da norma atual permite a exploração de produtos, 

uma vez que muitas pessoas sobrevivem da coleta de caranguejos encontrados nesses 

ecossistemas, sem que haja dano ambiental. Entretanto, para supressão da vegetação nativa 

existente no manguezal é preciso comprovação prévia, através de Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA, de que sua função ecológica esteja realmente comprometida, conforme 

artigo 8º, § 2º da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). Acresce que a intervenção nesses espaços 

territoriais especialmente protegidos não dispensa anuência da União de da autarquia federal 

do meio ambiente, por força do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.398 (BRASIL, 1987). 

Acresce que o reconhecimento dos manguezais, em toda sua extensão, como sujeitos 

ao regime de Áreas de Preservação Permanente (nos termos do artigo 3º, inciso XIII), 

constitui inovação da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), uma vez que, o artigo 2º, alínea “f” e 

artigo 4º, § 5º da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965) fazia menção destes de forma indireta, no 

entanto, sem atribuir-lhes qualquer definição expressa verificado no Código Florestal 

brasileiro atual. 
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Diante da lacuna conceitual existente na vigência da legislação anterior, ou seja, na 

ausência da própria previsão do manguezal como de preservação permanente, por ato 

administrativo, sob o âmbito do poder regulamentar do CONSELHO NACIONAL DE MEIO 

AMBIENTE – CONAMA, foram ao longo dos anos editados vários conceitos técnicos como, 

por exemplo, Resoluções CONAMA nº 10/1993, 261/1999 e 303/2002 que previam conceitos 

técnicos distintos para o mesmo ecossistema de manguezal quando relacionados à ocorrência 

de Mata Atlântica ou restinga, que em sua maioria ensejavam em interpretações 

desproporcionais na tentativa de se amoldar ao regime de preservação permanente uma noção 

ampla de manguezal que havia sido veiculada para outra realidade. 

Os debates eram também reforçados pela confusão entre mangue e manguezal, 

expressões utilizadas amplamente como sinônimas, sem fundamento técnico. Embora, 

tecnicamente já reconhecida a diferenciação entre os termos mangue e manguezal, em que o 

primeiro corresponde à vegetação natural, enquanto o segundo está relacionado ao 

ecossistema, ainda persistem em diversos meios, debates acalorados sobre os limites de 

proteção atribuídos ao manguezal. 

Considerando que a atual lei florestal atribui proteção aos manguezais em toda a sua 

extensão (art. 4, VII), ou seja, ao ecossistema como um todo, pode ser adotado o raciocínio de 

Pedro de Menezes Nebuhr: 

 

O mangue, em si, não se caracteriza como área de preservação permanente. O que é 

caracterizado é o manguezal (ecossistema), e ele depende ainda de que seja 

identificado, além da vegetação (mangue), o solo típico (limoso, recoberto por lodo) 

e de terrenos baixos, que sofre influência da maré. Então, se a vegetação de mangue 

não for alcançada pela maré ou não estiver localizada no solo típico de ambiente de 

manguezal, ela não recebe a proteção conferida às áreas de preservação permanente 

(NEBUHR, 2012, p. 11). 

 

A partir do novo Código Florestal delimitou-se expressamente que o que merece 

atenção especial é todo o ecossistema (manguezal), e não uma de suas partes (mangue – 

vegetação), o que, sem restarem dúvidas, veio proporcionar maior legalidade e segurança 

jurídica ao trato da matéria. Pois, se não fosse dessa forma a própria norma teria destinado 

tratamento apartado para cada um dos elementos deste ecossistema, mas isso o legislador não 

o fez. 
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5.4.4 APP em áreas urbanas 

 

A área urbana é conceituada no artigo 47, inciso I da Lei nº 11.977 (BRASIL, 2009), 

como “parcela do território, contínua ou não, incluída no perímetro urbano pelo Plano Diretor 

ou por lei municipal específica”. 

A Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), em seu artigo 4º é clara quanto à obrigatoriedade 

de manutenção de Áreas de Preservação Permanente inseridas em áreas urbanas. 

A legislação florestal vigente, ao disponibilizar tratamento diferenciado às áreas 

urbanas e rurais, solucionou um impasse que perdurava há anos em torno da aplicação da 

Área de Preservação Permanente em áreas urbanas e principalmente as medidas da mata 

ciliar. 

O debate outrora existente na vigência da revogada Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965), 

envolvia o regramento do artigo 2º, § único (incluído pela Lei nº 7.803/1989) em comparação 

às delimitações de áreas estabelecidas por outras leis relacionadas ao uso e parcelamento do 

solo, em especial, o regramento do artigo 4º, inciso III da Lei nº 6.766 (BRASIL, 1979), que 

estabelecia limites diferenciados para as faixas não edificáveis para cursos d‟água correntes e 

dormentes de loteamentos. Recorda-se, para melhor compreensão do debate à época 

estabelecido, o exemplo citado por Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida e Vicente de 

Abreu Amadei, ou seja, as diversas interpretações originadas quanto à incidência ou não, em 

área urbana, da faixa de largura mínima de 30 (trinta) metros, atribuída à Área de Preservação 

Permanente marginal aos cursos d‟água, que segundo esses autores provocava as seguintes 

inquietações no meio especializado: 

 

A princípio, não faltaram entendimentos no sentido de que as exigências do Código 

Florestal eram apenas para zona rural, em razão da prevalência de lei específica para 

área urbana, especialmente o prescrito no art. 4º, III, da Lei 6.766/1979 (além das 

várias leis municipais que reproduziram, para zona urbana, o parâmetro da lei 

federal), prevendo a largura da faixa reservada (non edificandi) ao longo das águas 

correntes e dormentes de 15 (metros) (YOSHIDA; AMADEI, 2013, p. 458). [grifos 

dos autores] 

 

Registrem-se, ainda, outros distintos posicionamentos frente à cláusula final do 

artigo 2º, § único do Código Florestal brasileiro de 1965, qual seja, a que enuncia: 

“respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo”. Essa cláusula, de um lado 

gerou o entendimento de que era necessário respeitar na zona urbana as faixas mínimas 

previstas no artigo 2º Código Florestal brasileiro de 1965, e de outro suscitou o entendimento 
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de que os Planos Diretores e as Leis de Uso do Solo municipais poderiam excepcionar para a 

zona urbana os patamares mínimos do mesmo artigo 2º, reduzindo-os até o limite do artigo 4º, 

III, da Lei nº 6.766 (BRASIL, 1979), disciplinadora das regras de parcelamento e uso do solo, 

ou seja, redução até o limite de 15 metros. 

Em que pesem os debates havidos sob a vigência do Código Florestal brasileiro 

revogado, a doutrina dominante da época já defendia a competência dos Municípios para 

legislarem em matéria ambiental, especialmente sobre Áreas de Preservação Permanente, 

desde que não reduzissem a proteção ambiental atribuída por lei federal e estadual.  

Tem-se que “a maioria sempre defendeu a tese de que nas áreas urbanas as APPs 

estão submetidas à metragem mínima da lei florestal. Esse entendimento não se altera com 

este Código” (BRANDÃO, 2012, p. 113). Nesse sentido, evidencia-se que a Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012) formalizou expressamente o que já era amplamente ventilado nos vários 

círculos da sociedade quanto aos limites de atuação da sociedade e entes federativos para 

adequada proteção ambiental, principalmente quando recordado que, a critério de proteção 

ambiental, eram inexpressivos os entendimentos não favoráveis à possibilidade dos 

Municípios estabelecerem modelos mais severos para assuntos relacionados ao seu 

ordenamento territorial, ocupação e uso do solo. 

 

5.5 Áreas de Preservação Permanente sob o viés das áreas consolidadas 

 

5.5.1 Áreas rurais consolidadas  

 

A Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), na mesma linha da Carta Magna brasileira (1988), 

disponibiliza regramento diferenciado para o imóvel rural no intuito, ao que parece, de criação 

de condições dignas de vida aos trabalhadores e familiares que permanecem no campo, bem 

como de estímulo à produção, sem tornar, contudo, vulnerável a proteção da natureza.  

A norma florestal atual regula os limites de tamanho das propriedades ou posses 

rurais de forma a exigir menor ou maior faixa de mata ciliar. Pela dinâmica da nova norma 

buscou-se regular a inconteste complexa estrutura fundiária brasileira, inicialmente composta 

por alguns grandes latifúndios e hoje composta por milhares de minifúndios, muitos altamente 

degradados e até inviáveis economicamente, representando riscos econômicos e 

socioambientais.  

Por isso, estabeleceram-se regras transitórias para regularização das Áreas de 

Preservação Permanente de imóveis rurais, situados em áreas consolidadas ou não.  
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No que tange à questão das Áreas de Preservação Permanente de imóveis rurais, a 

maior inovação foi a adoção da medida do módulo fiscal para classificação dos imóveis 

rurais, haja vista ter sido inexistente nas demais codificações precedentes. Ou seja, 

estabeleceu-se a observância de uma variável que toma por parâmetro uma área mínima da 

propriedade rural necessária à sua exploração de modo economicamente viável. Esta medida 

varia de acordo com cada município e, por isso, decorrem diferentes classificações de 

propriedades que podem se apresentar como minifúndios, de médio porte, grandes 

propriedades, dentre tantas outras. A nota de referência nº 38 desse trabalho traz melhor 

compreensão sobre o tema. 

A regulamentação pertinente às Áreas de Preservação Permanente de imóveis rurais 

consolidadas se perfaz ao longo dos artigos 61-A a 63 da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). 

 

5.5.1.1 Áreas rurais consolidadas: tratamento diferenciado para propriedades rurais com até 

quatro módulos fiscais 

 

Na mesma linha do tratamento dispensado para as áreas de Reserva Legal, a Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012) disponibiliza tratamento diferenciado às pequenas propriedades 

rurais, cuja definição se encontra no artigo 3º, inciso V da nº 12.651 (BRASIL, 2012) como 

“aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar 

rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no 

art. 3
o
 da Lei nº

 
11.326, de 24 de julho de 2006”. 

Para enquadramento nos termos do Código Florestal brasileiro (2012), o agricultor 

familiar e o empreendedor familiar rural devem inserir-se nos parâmetros do artigo 3
o 
da Lei 

nº
 
11.326 (BRASIL, 2006). Ou seja, ocorre o devido enquadramento quando este praticar 

atividade no meio rural e, simultaneamente, atender aos seguintes requisitos: não detenha, a 

qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; utilize predominantemente mão-

de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento; tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; tenha percentual 

mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; dirija seu estabelecimento ou 

empreendimento com sua família. 

O tratamento apartado atribuído à pequena propriedade rural, em se tratando de Área 

de Preservação Permanente consolidada, ou seja, propriedades que não atendam aos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm#art3
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percentuais das disposições permanentes do artigo 4º e tenham ocupação preexistente a 22 e 

julho de 2008 conforme termos do artigo 3º, IV, é delineado por vários trechos da Lei 12.651 

(BRASIL, 2012). Tudo isso tem o claro o interesse de facilitar, desburocratizar e incentivar as 

atividades da pequena propriedade ou posse rural familiar. 

A inovação em relação à matéria se manifesta pela adoção do módulo fiscal como 

medida classificatória dos imóveis rurais. 

Assim, diferentemente do regime anterior, pela nova legislação é admitida a 

exploração da pequena propriedade ou posse rural, mediante plantio de culturas temporárias e 

sazonais, nas faixas de vazante dos rios ou lagos, condicionada à não supressão de novas áreas 

e conservação da biodiversidade, conforme parâmetros do artigo 4º, § 5º da Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012). As alterações feitas pelo legislador são notoriamente profundas, porquanto a 

regra anterior pondera pela inalterabilidade, o que fez surgir apontamentos como, por 

exemplo, o de Paulo Affonso Leme Machado:  

 

O art. 52 referido traz uma modificação visceral no procedimento de gestão da APP. 

Nesse artigo da Lei 12.651/2012, na propriedade rural, classificada no Capítulo XII 

como de “agricultura familiar”, possibilita-se que as atividades eventuais ou de 

baixo impacto ambiental que intervenham ou suprimam vegetação na APP 
dependam de simples declaração ao órgão ambiental competente e da inscrição do 

imóvel no CAR (MACHADO, 2012, p. 30). 

 

Isso, porque o módulo fiscal como unidade de medida expressa em hectare é fixado a 

critério de cada município brasileiro, o que pode gerar grande flexibilidade na aplicação das 

regras da norma em vigor, no que tange às limitações da propriedade em função da proteção 

ambiental. Nesse sentido, doutrinam Lucas de Souza Lehfeld, Nathan Castelo Branco de 

Carvalho e Leonardo Isper Nassif Balbim que se posicionam no sentido de adoção, ou 

melhor, manutenção da regra anterior: 

 

Pelo § 2.º do art. 50 do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 
com alteração dada pela Lei nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979), módulos fiscais 

são unidades de medida expressa em hectare (há) fixadas para cada município 

brasileiro. Em São Paulo, por exemplo, um módulo fiscal corresponde a cinco 

hectares, no Amazonas, 440 hectares. Nesse sentido, pode-se gerar grande 

flexibilidade na aplicação das regras do novo Código, especialmente quanto as 

limitações à propriedade em função da proteção ambiental. Poderiam ter sido 

mantidos os limites já fixados pelo antigo diploma legal, que, em seu art. 1º, § 2.º, 

determinada a área máxima para a pequena propriedade rural ou posse familiar em 

150 hectares, se localizada na Amazônia Legal (inciso I); 50 hectares, no polígono 

das secas ou a leste do Meridiano de 44º W do Estado no Maranhão (inciso II); e 30 

hectares, se localizada em qualquer outra região do País (inciso III) (LEHFELD; 
CARVALHO; BALBIM; 2013, p. 47). 
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A lei passou a adotar um procedimento simplificado para atividades de agricultura 

familiar em que haja necessidade de supressão de vegetação (atividades eventuais ou de baixo 

impacto, conforme art. 3º, X, excetuadas alíneas “b e “g”). Pelo sistema estabelecido, a 

intervenção ou a supressão dependerá de simples declaração ao órgão ambiental, desde que 

esteja o imóvel devidamente inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR. 

Comente-se que, pelo atual sistema, para inscrição das pequenas propriedades e 

posses rurais no Cadastro Ambiental Rural – CAR, exige-se apenas a apresentação da 

identificação do proprietário ou possuidor rural, da comprovação da propriedade ou posse, e 

do croqui com a indicação dos limites do imóvel, bem como das Áreas de Preservação 

Permanente e remanescentes que formam a Reserva Legal (art. 55). 

A gestão simplificada da Área de Preservação Permanente conexa à pequena 

propriedade rural é criticada por muitos. Isso se deve ao fato de que a simples declaração ao 

órgão ambiental competente e a inscrição do imóvel no CAR, pela lógica, não alcançam 

efetividade prática se em contrapartida inexistir efetiva atuação fiscalizatória do Poder 

Público, ou mesmo a implementação de medidas de apoio econômico para aperfeiçoamento 

técnico e indução de boas práticas, mais adequadas à promoção de um desenvolvimento 

ecologicamente sustentável (cf. inteligência do artigo 41 da Lei nº 12.651/2012).  

Ao que parece, a atuação do órgão ambiental ficou reduzida, quando considerado o 

gigantesco número de propriedades rurais com Áreas de Preservação Permanente sob a 

alcunha de “agricultura familiar”, o que implica contextualizar certa ineficiência, ou melhor, 

falha, em termos de Administração Pública. Nesse sentido, pode ser citado o entendimento de 

Machado (2012). 

No rol de concessões legais para os pequenos proprietários, não pode ser esquecida a 

possibilidade de recomposição da Área de Preservação Permanente com o plantio de 

essências exóticas em até 50% da área a ser recomposta na regra do artigo 61-A, § 3º. 

Outrossim, recorda-se que, por parâmetros do artigo 61-B, existem limites 

diferenciados quanto às exigências de recomposição para os imóveis rurais que em 22 de 

julho de 2008 detinham até 4 (quatro) módulos fiscais e desenvolviam atividades 

agrossilvipastoris em Áreas de Preservação Permanente, ou seja, de 10% para imóveis rurais 

com área até 2 módulos fiscais a 20% para área superior a 2 até 4 módulos fiscais, da área 

total do imóvel conforme for o caso. 

Pontue-se, também, que na faixa de preservação permanente situada na borda dos 

tabuleiros ou chapadas de imóveis rurais de até 04 (quatro) módulos fiscais, a norma vigente 

admite ainda a consolidação de outras atividades agrossilvipastoris, ou seja, além das 
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atividades florestais, das culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo e das de 

infraestrutura relacionadas ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastorias, previstas no 

art. 63 caput por intermédio de deliberação do conselho estadual de meio ambiente, desde que 

não ensejem situações de risco (art. 63, §3º). 

 

5.5.2 Áreas urbanas consolidadas 

 

O novo Código Florestal brasileiro de 2012 criou um regime diferenciado para as 

situações de ocupação humana irregular, ou seja, para áreas urbanas consolidadas. 

Os artigos 64 e 65 da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) debruçam-se na regularização 

fundiária em Área de Preservação Permanente localizada em área urbana consolidada. 

Direcionam-se, sem sombra de dúvida, também, por parâmetro do artigo 46 da Lei nº 11.977 

(BRASIL, 2009), a estabelecer critérios jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais, voltados 

à regularização de assentamentos irregulares e garantia do pleno desenvolvimento das funções 

sociais da propriedade e do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pois, como esclarece 

Edson Luiz Peters e Alessandro Panasolo: 

 

Importa ressaltar que o sistema jurídico relativo à regularização fundiária urbana 
contempla duas categorias: de interesse específico e de interesse social, conforme 

definições do art. 3º, IX, letra “d”, da Lei 12.651/2012, e art. 47, VIII, da Lei 

11.977/2009 (PETERS; PANASOLO, 2014, p. 30). 

 

A definição de área urbana consolidada foi disposta no artigo 3º, inciso XXVI, o qual 

faz remissão às disposições do artigo 47 da Lei nº 11.977 (BRASIL, 2009). Assim, a área 

urbana consolidada corresponde à parcela da área urbana com densidade demográfica superior 

a 50 (cinquenta) habitantes por hectares e malha viária implantada, e que tenha no mínimo, 2 

(dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados: drenagem de águas 

pluviais urbanas; esgotamento sanitário; abastecimento de água potável; distribuição de 

energia elétrica; ou limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. 

As áreas urbanas de ocupação consolidada e que estão localizadas em Área de 

Preservação Permanente, são passíveis de regularização mediante projeto de regularização 

fundiária, frisa-se, de interesse social (art. 64). 

Porém, a regularização fundiária por interesse social não é novidade no ordenamento 

jurídico brasileiro, pois como recorda Brandão (2012) esta já se encontrava prevista no artigo 

54 da Lei nº 11.977 (BRASIL, 2009) e podia ser implementada mediante decisão motivada, e 
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desde que a Área de Preservação Permanente fosse anterior a 31 de janeiro de 2007, o 

assentamento estivesse inserido em área urbana consolidada e o estudo técnico comprovasse 

melhoria das condições ambientais em relação à ocupação anterior. 

Yoshida e Amadei (2013) também recordam que a Resolução CONAMA 369 

(BRASIL, 2006) já havia antecipado a necessidade de disciplina própria e diferenciada para 

regularização de espaço sito, por interesse social, em Área de Preservação Permanente.  Estes 

estudiosos, ao compararem o artigo 64 da atual norma florestal ao artigo 54 da Lei nº 11.977 

(BRASIL, 2009) concluem que este artigo disciplina a regularização fundiária urbana de 

interesse social em Área de Preservação Permanente (apresenta conotação material), enquanto 

o outro condiz à regularização ambiental da Área de Preservação Permanente em favor da 

regularização fundiária urbana de interesse social (conotação instrumental ou adjetiva). 

A inovação é feita pelo artigo 65 da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) que permite a 

regularização fundiária em Área de Preservação Permanente por interesse específico, o que 

não era contemplado pela Lei nº 11.977 (BRASIL, 2009), o que condiz com a regularização 

fundiária de interesse específico de áreas que estão ocupando Área de Preservação 

Permanente, não identificadas como áreas de risco. Nesta modalidade é ausente o interesse 

social. 

A modalidade de regularização feita pelo artigo 65 a respeito de interesse específico, 

tem por peculiaridade a exigência de uma faixa não edificável com largura mínima de 15 

(quinze) metros ao longo dos rios ou de qualquer curso d‟água, e no entorno de áreas urbanas 

tombadas, para as quais se permite o estabelecimento de faixa maior, de acordo com o que 

dispuser o ato de tombamento.  

Observados os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) e 

considerados os critérios de integração e hermenêutica jurídica, pontua-se que há grande 

necessidade de se conciliar a aplicação de suas regras com os preceitos da Lei nº 11.977 

(BRASIL, 2009) no que se refere à regularização fundiária de interesse social em áreas 

urbanas consolidadas, bem como as regras estabelecidas para intervenções sobre tais áreas e 

ainda as diretrizes de legislações específicas como, por exemplo, a Lei nº 10. 257 (BRASIL, 

2001), dispositiva do Estatuto da Cidade.  

Isso, porque as justificativas da exceção controlada disposta pela lei florestal atual 

expressa uma medida de resposta à lastimável realidade sociológica urbana brasileira, 

composta por assentamentos clandestinos e irregulares em Áreas de Preservação Permanente, 

e também reconhecimento da transversalidade circundante da dimensão ambiental que 

rotineiramente exige ponderação de valores e soluções mais concretas e melhor adaptadas à 
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realidade, de modo que, elididas as posturas de intransigência utópicas e de permissividade 

abusiva.  

Enfim, é induvidoso ser necessária extrema cautela para evitar-se a ocorrência de 

abusos e desvios de fins quanto à aplicação da nova norma, para que não seja estimulada a 

insurgência de novas ocupações irregulares. 

 

5.6 Áreas de Preservação Permanente: hipóteses de intervenção (utilidade pública, 

interesse social ou de atividades de baixo impacto ambiental) 

 

A regra é a não intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente. Entretanto, a Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) aponta, no artigo 8º, exceção à regra 

geral do caráter inexplorável da Área de Preservação Permanente, admitindo intervenção
43

 ou 

supressão
44

 de vegetação somente nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou de 

atividades de baixo impacto ambiental, definidas nos incisos VIII, IX e X do artigo 3º da 

mesma norma. 

As hipóteses supressivas de vegetação da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) 

representam, no entender de Brandão (2012), um misto do que era estabelecido nos incisos IV 

e V do parágrafo 1º da revogada Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965) e na Resolução Conama 369 

(BRASIL, 2006). Isso, porque a comparação conjunta do Código revogado e do vigente, bem 

como da legislação infra legal, conduz à verificação de que as hipóteses de utilidade pública, 

interesse social e de baixo impacto ambiental, definidas pela Resolução Conama 369 

(BRASIL, 2006), foram incorporadas pelo legislador na Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012).  

Esta é uma situação fática que permite a certos estudiosos como, por exemplo, Ana 

Cláudia La Plata de Mello Franco e Gabriela Silveira Giacomolli, concluírem pela atual 

inaplicabilidade integral da Resolução 369: 

 

Resta claro que o legislador federal ao retirar do Conama a competência para definir 

hipóteses de utilidade pública e interesse social fez cair por terra todo o 

regulamento relativo à essa matéria constante da mencionada Resolução. (...) 
Fechando o parêntese, uma leitura atenta dos dispositivos da Res. Conama 

369/2006, que estabeleciam as hipóteses de intervenção ou supressão de vegetação 

eventual e de baixo impacto, em cotejo com que hoje prevê, nesta parte, a Lei 

                                                             
43 Intervenção conforme lições de Lucas de Souza Lehfeld, Nathan Castelo Branco de Carvalho e Leonardo Isper 

Nassif Balbim (2013), condiz à qualquer ação antrópica na vegetação protegida. Esta é compreendia como 

gênero. 
44 Supressão refere-se à retirada da vegetação. Esta é compreendida como espécie do gênero intervenção. Pois, 

obrigatoriamente para suprimir a vegetação há de ocorrer a intervenção na área. 
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12.651/2012 nos permite verificar que todas as situações anteriormente estabelecidas 

na mencionada Resolução foram abarcadas pela nova lei (FRANCO, GIACOMOLI, 

2013, p. 181-182). 

 

Inaplicabilidade essa igualmente reconhecida por Édis Milaré: 

 

Conclui-se que toda a Res. CONAMA 369/2006 encontra-se atualmente revogada, 

sendo que o regime jurídico de autorização para fins de intervenção ou supressão em 

área de preservação permanente, nos casos de interesse social, utilidade Pública e 

baixo impacto ambiental, encontra-se integralmente inserido na Lei 12.651/2012 

(MILARÉ, 2013, p. 1260).  

 

Thomé (2014), além da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965) e da Resolução Conama 369 

(BRASIL, 2006) que a regulamenta, também pontua como precedente das hipóteses de 

intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente dispostas pela 

Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal-

STF em sede de avaliação da Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADIN nº 3540-1
45

 que 

julgou constitucional a Medida Provisória nº 2.166-67 (BRASIL, 2001) e, consequentemente, 

o artigo 4º do Código revogado, que previa a autorização do órgão ambiental como 

instrumento hábil para supressão de tais espaços. Essa ADIN nº 3540-1, é igualmente relatada 

por Papp (2012) como precedente da atual Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). No mesmo 

sentido, a doutrina de Brandão (2012), salienta a importância dessa ADIN para imprimir 

como conduta lícita a atuação dos entes federativos brasileiros, no sentido de autorizar, 

licenciar ou permitir a intervenção e supressão de vegetação em Áreas de Preservação 

Permanente.  

Essa exceção trazida pelo artigo 8° da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), de modo geral 

abarca a possibilidade de intervenção ou supressão de vegetação nativa protetora de cursos 

                                                             
45  A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) n. 3540-1 foi ajuizada pelo então Procurador-Geral da 

República, em face do comando normativo do artigo 4° da Lei n. 4771 (BRASIL, 1965). Buscava-se pela ADIN 

n. 3540-1 afastar a possibilidade de que órgãos administrativos expedissem autorização para intervenção ou 

supressão de Área de Preservação Permanente, sob argumento de que o dispositivo em questão conflitava com a 

regra insculpida no inciso III do § 1° do artigo 225 da Constituição da República (BRASIL, 1988) – essa norma 

preconiza que uma área ambientalmente protegida somente poderá ser suprimida por lei específica. Para a 

Procuradoria Geral da República, tal permissão somente seria juridicamente válida se origina-se de lei em 
sentido formal específica, ou seja, editada para cada uma das situações concretas em que se pretende promover 

determinada atividade. No acórdão, prevaleceu o entendimento de que o texto constitucional exigiu edição de lei 

em sentido formal apenas quando se tenha por pretensão a retirada da condição ou alteração do regime jurídico 

da Área de Preservação Permanente prevista anteriormente para determinado local. Firmou-se a interpretação de 

que, tal exigência (edição de lei formal), não se aplica às situações em que a legislação atribua competência para 

órgãos administrativos autorizarem a intervenção ou supressão da vegetação nativa existente na Área de 

Preservação Permanente, observados os parâmetros legais, embora juridicamente permaneça mantida a sua 

condição de APP. 
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d‟água, nascentes, dunas, restingas e manguezais, e ainda admite a continuidade de diversas 

atividades em áreas consolidadas situadas em encostas, bordas de tabuleiros ou chapadas, 

topo de morros, montes, montanhas e serras.  

Decerto, as hipóteses de exceção condizem a um grupo especial de atividades, não 

exclusivamente relacionadas à preservação da vegetação nativa, mas correlatas à satisfação do 

interesse da coletividade, ou mesmo consideradas indispensáveis para o exercício do direito 

de propriedade, porquanto abarca hipóteses relacionadas à energia, saneamento, defesa civil, 

mineração, captação de água dentre outras. No entender de Leonardo Papp: 

 

É dizer que, tratam-se de situações excepcionais, para os quais o legislador, 
identificando a colisão de interesses juridicamente protegidos, optou por viabilizar a 

intervenção ou supressão de vegetação nativa em locais onde, como regra geral, isso 

não seria permitido (PAPP, 2012, p. 64). 

 

As ponderações acima são pertinentes, ao passo que as hipóteses de utilidade pública 

referidas pelo artigo 8° corresponderem à indicadas no inciso VIII do artigo 3° da mesma Lei 

nº 12.651 (BRASIL, 2012), quais sejam: atividades de segurança nacional e proteção 

sanitária; obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de 

transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano 

aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, 

radio fusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, 

nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de 

areia, argila, saibro e cascalho; atividades e obras de defesa civil; atividades que 

comprovadamente proporcionem melhorais na proteção das funções ambientais da fauna e 

flora nativas.  

O grupo das atividades de interesse social, por sua vez, abrange as situações 

constantes do inciso IX do artigo 3° da mesma Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), sendo estas as 

atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como: 

prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e 

proteção de plantios com espécies nativas; exploração agroflorestal sustentável praticada na 

pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades, tradicionais, desde 

que não seja descaracterizada a cobertura vegetal existente e não se prejudique a função 

ambiental da área; a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e 

atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas; 

regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por 
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população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas; implantação de instalações 

necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos 

hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade; as atividades de pesquisa e extração 

de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente. 

Na sequência, as atividades consideradas eventuais ou de baixo impacto ambiental, 

estão arroladas no inciso X do artigo 3° da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012).  

Constituem atividades consideradas eventuais ou de baixo impacto ambiental: 

abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à 

travessia de um curso d‟água, ao acesso de pessoas e animais para obtenção de água ou à 

retirada de produtos oriundo das atividades de manejo agroflorestal sustentável; implantação 

de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que 

comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber; implantação de trilhas para o 

desenvolvimento do ecoturismo; construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno 

ancoradouro; construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de 

comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, 

onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores; construção e 

manutenção de cercas nas propriedade; pesquisa científica relativa a recursos ambientais; 

coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como 

sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos; 

plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos 

vegetais, desde que não implique supressão, da vegetação existente nem prejudique a função 

ambiental da área; exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e 

familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não 

descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da 

área. 

Percebe-se que, ao listar os casos de utilidade pública e de interesse social como 

pressupostos da intervenção ou supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente, o legislador se pautou pelos requisitos constitucionais da desapropriação 

estabelecidos no inciso XXIV do artigo 5°da Constituição da República (BRASIL, 1988) e no 

artigo 5° do Decreto-lei nº 3.365 (BRASIL, 1941), regulatório das desapropriações por 

utilidade pública. Bem como, pode ser observado que o legislador também buscou inspiração 

no artigo 2° da Lei nº 4.132 (BRASIL, 1962), haja vista que este, por sua vez, define os casos 

de desapropriação por interesse social. 
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Para melhor compreensão dessas situações de intervenção ou supressão da 

vegetação, faz-se pertinente recordar as lições de Brandão (2012), no que concerne à 

diferenciação das hipóteses de utilidade pública e de interesse social. Esse estudioso pontua 

que as primeiras ocorrem nas situações em que a Administração Pública se defronta com 

situações de emergência (por parâmetro do art. 4°, VIII, “a” e “c”, Lei nº 12. 651/2012), com 

obras de infraestrutura (por parâmetro do art. 4°, VIII, “b”, Lei nº 12. 651/2012) e com 

atividades que melhorem a proteção ambiental da área. Para ele, nessas hipóteses é 

indiscutível a presença do interesse coletivo. Contudo, o autor recorda que nas situações de 

interesse social também seja vislumbrada a presença do interesse coletivo, mesmo que, nesses 

casos, seja possível a identificação do beneficiário direto da intervenção ou supressão como, 

por exemplo, a questão da implantação de instalações necessárias à captação e condução de 

água e de efluentes tratados para projetos que considerem os recursos hídricos elementos 

integrantes e essenciais à determinada atividade (por parâmetro do art. 4°, IX, “e” da Lei nº 

12. 651/2012). 

Dentre tantas nuances das hipóteses de intervenção ou supressão de vegetação nativa 

por utilidade pública, interesse social e de baixo impacto ambiental, qualificadas pela Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012), observa-se que estas hipóteses dependem de autorização 

administrativa expedida por órgão integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente-

SISNAMA, desde que sejam respeitadas as regras de competência estabelecidas pela Lei 

Complementar nº 140 (BRASIL, 2011), a qual, em observância ao ditame do parágrafo único 

do artigo 23 da Constituição da República (BRASIL, 1988) fixou normas para a cooperação 

entre a União, os Estados e Municípios nas ações administrativas derivadas do exercício de 

competência comum relativa ao meio ambiente.  

Nessa esteira, a competência para expedir a autorização administrativa será do ente 

federativo licenciador quando se tratar de intervenção ou supressão de vegetação de Área de 

Preservação Permanente, realizada no bojo de atividade sujeita ao licenciamento ambiental 

(art. 13, § 2° da LC nº 140/2011). Em se tratando de situação não sujeita a licenciamento 

ambiental, a competência para a emissão de autorização de supressão ou manejo de vegetação 

caberá: aos Estados federativos, em se tratando de imóveis rurais, (art. 8°, VI, “b”); à União 

federal, quando se tratar de florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades 

de conservação instituídas pela União, exceto Áreas de Proteção Ambiental – APAs (art. 7°, 

XV, “a”); aos Municípios, nos casos de florestas públicas municipais e unidades de 

conservação instituídas pelo Munícipio, exceto Áreas de Proteção Ambiental – APAs (art. 9°, 

XV, “b”). 
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Os Estados federativos somente poderão exercer as competências previstas na Lei 

Complementar nº 140 (BRASIL, 2011) se estiverem dotados de órgão ambiental capacitado e 

de conselho de meio ambiente. Tais requisitos também estão previstos como condições para 

que os Municípios possam desempenhar as ações administrativas de sua competência (art. 

15). 

Sob uma perspectiva lógica e crítica pode ser afirmado que são deveras abundantes 

as atividades e intervenções permitidas nas Áreas de Preservação Permanente, o que gera 

muitos questionamentos no meio jurídico e social. Principalmente, porquanto é patente o 

caráter exemplificativo das exceções de intervenção e supressão de vegetação em tais áreas. 

Nesse contexto, as alíneas “e” do inciso VIII (hipóteses de utilidade Pública) e “g” do inciso 

IX (hipóteses de interesse social) do artigo 3° da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) são expressas 

quanto à possibilidade de o Chefe do Poder Executivo Federal definir “outras atividades 

similares” àquelas já previstas no texto legal. E, a alínea “k” do inciso X, seguindo a mesma 

linha, admite o reconhecimento de “outras ações ou atividades similares” como eventuais e de 

baixo impacto por ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA ou do Conselho 

Estadual. 

Em face das permissões legais acima, no item abaixo será mais bem avaliado se a 

flexibilização das hipóteses de supressão pode ser realmente questionada. 

 

5.6.1 Utilidade Pública, Interesse Social e Atividades eventuais ou de baixo impacto 

ambiental: conceito jurídico indeterminado e problemas decorrentes 

 

Os incisos VIII e IX do artigo 3° da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) autorizam a 

ampliação da listagem das hipóteses de utilidade pública e de interesse social por meio de 

Decreto do Chefe do Poder Executivo Federal, para abranger “outras atividades similares” 

devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando não 

houver alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. O inciso X do mesmo 

artigo 3°, em sentido análogo, atribui ao Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 

e aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente a competência para reconhecerem como 

eventuais e de baixo impacto ambiental “outras atividades similares”, também alargando 

dessa forma a listagem prevista na norma vigente. 

Vê-se que a forma genérica inserida pelo legislador nos incisos VIII, IX e X do 

artigo 3° da Lei nº 12.651 (2012) mostra-se como numerus apertus (relação exemplificativa), 
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possibilitando assim a inserção de novas situações em que poderá ser admitida a supressão de 

vegetação de Área de Preservação Permanente. Pois, como resumido por Brandão (2012, p. 

118), ao tecer seus comentários a essa norma, “similar é o que é da mesma natureza, 

semelhante. Portanto, não há diferença entre as situações indicadas nesta Lei e as que serão 

definidas em decreto”. 

Destaca o referido autor que essa flexibilização de hipóteses da Lei nº 12.651 (2012) 

tem sido alvo de críticas do ponto de vista de proteção do meio ambiente, uma vez que a 

intervenção em Áreas de Preservação Permanente constitui situação excepcional. 

O fato de as expressões “utilidade pública”, “interesse social” e “de baixo impacto 

ambiental” espelharem conceitos jurídicos indeterminados dificulta a princípio a sua imediata 

identificação. Permite margem a entendimentos diversos acerca do sentido de tais expressões 

e, por isso, torna questionável a tutela legal atribuída ao meio ambiente pela Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012).  

Isso em virtude dos termos “utilidade pública” e “interesse social”, gerarem certa 

confusão, porquanto aparentarem serem locuções sinônimas, embora possuam significação 

técnica diferenciada, conforme apontado nas lições de Lucas de Souza Lehfeld, Nathan 

Castelo Branco de Carvalho e Leonardo Isper Nassif: 

 

Utilidade Pública condiz com a conveniência e oportunidade da Administração 

Pública em qualificar determinadas atividades ou obras, dando-lhes, portanto, um 

regime de direito público, com todas as suas prerrogativas e sujeições decorrentes 
dos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e 

indisponibilidade do interesse público. Interesse social, por sua vez, compreende a 

melhora da vida em sociedade buscando reduzir, por exemplo, as desigualdades 

sociais. São atividades que não se destinam ao interesse da Administração ou de 

seus delegados, mas sim à coletividade. Realçam a função social da propriedade 

(LEHFELD; CARVALHO; BALBIM; 2013, p. 47). 

 

 

Faria (2001, p. 466), numa análise pontual da utilidade pública, clarifica que “pode 

acontecer que o que determinada autoridade entenda ser caso de utilidade pública não seja 

para outra”, de modo que de certa forma tem sido obstaculizada a elaboração de um conceito 

específico. O mesmo raciocínio se aplica às expressões “interesse social” e “de baixo impacto 

ambiental”, porquanto serem eivadas da mesma indeterminação.  

Pode ser dito que reside nesses termos um caráter ex vi legis. Por esta esteira, 

indubitavelmente, a hipóteses de utilidade pública, interesse social, ou baixo impacto acabam 

por expressar o que a norma considerar como pressuposto legal evidente. Ou seja, submete-se 
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ao preenchimento de requisitos impostos pelo administrador público no exercício de seu 

poder discricionário. 

Surge daí o fato de existir uma considerável gama de normas ambientais, sejam elas 

federais, estaduais e municipais, que se utilizem das expressões “utilidade pública” e 

“interesse social” destinadas a regulamentar hipóteses excepcionais de utilização dos recursos 

naturais em áreas especialmente protegidas, que implicam a conclusão de que elas sejam 

motivo de preocupação, haja vista que referida flexibilização restringe a proteção ambiental já 

outrora consolidada no ordenamento jurídico vigente.  

Essa realidade fática trazida pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), ou seja, esse quadro 

de retrocesso protetivo ambiental é relatado por Lucas de Souza Lehfeld, Nathan Castelo 

Branco de Carvalho e Leonardo Isper Nassif, em seus comentários ao dispositivo relativo às 

hipóteses de baixo impacto ambiental, cujo raciocínio, diga-se de passagem, pode ser 

atribuído aos demais casos de supressão de vegetação: 

 

Há indícios de inconstitucionalidade da alínea “k” do inciso X do art. 3° do novo 

Código Florestal, pela abertura que se dá a uma exceção aos princípios ambientais 

constitucionalmente assegurados, como também à tutela jurídica aos bens 

ambientais de interesse comum. Considerar uma atividade como eventual ou de 
baixo impacto considera consequências jurídicas significativas (LEHFELD; 

CARVALHO; BALBIM; 2013, p. 56). 

 

Referida inadequação da normativa é paralelamente vislumbrada por Romeu Faria 

Thomé da Silva que defende a existência de hipóteses numerus clausus (lista fechada de 

hipóteses) mediante as seguintes justificativas: 

 

Cumpre rememorar que lições de hermenêutica jurídica exigem que hipóteses 

excepcionai, de que é exemplo a situação de intervenção em APP, devem ser 

interpretadas estritamente, ou seja, nos exatos termos ressalvados. Não há que se 

fazer interpretação ampliativa com o intuito de incluir situação não prevista pelo 
legislador, exatamente por já se tratar de hipótese excepcional que, portanto, não 

comporta nova exceção. O Novo Código Florestal vai, portanto, exatamente no 

sentido contrário, deixando a critério do Poder Executivo a definição de novos casos 

de utilidade pública, interesse social e de baixo impacto ambiental, situações estas 

que autorizam a intervenção e a supressão em vegetação em Área de Preservação 

Permanente (THOMÉ, 2014, p. 303-304). 

 

Sob o ponto de vista técnico da tutela ambiental, essa referida flexibilização 

normativa para a instalação de empreendimentos variados por meio do ato administrativo 

denota evidente retrocesso ambiental. Constata-se que a flexibilização permitida pela Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012) acaba por confrontar primados basilares do Direito, como por 
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exemplo, os princípios da reserva legal, do desenvolvimento sustentável e, em especial, da 

vedação de retrocesso socioambiental. Porque, à primeira vista, esta brecha normativa 

equipara-se a um “cheque em branco”, atributivo de liberalidade temerária e desmensurada ao 

Administrador Público, no âmbito de exercício do seu poder discricionário, que tem a 

possibilidade, ou faculdade, de elaborar novas hipóteses, voltadas à satisfação de interesses 

políticos e econômicos, à burla dos avanços protetivos alcançados pela norma ambiental 

vigente, com vistas à instalação de empreendimentos variados, sem a garantia de qualquer 

compensação socioambiental, pois, como bem observam Ana Cláudia La Plata de Mello 

Franco e Gabriela Silveira Giacomolli: 

 

Há ainda, mais um aspecto carecedor da atenção do legislador na nova Lei, que pode 

ensejar sérias consequências ao meio ambiente. Trata-se de ausência de menção da 

definição prévia, pelo órgão ambiental competente pela emissão da autorização para 

supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente, das medidas 

mitigadoras e compensatórias que deveriam ser adotadas pelo empreendedor. Nada 

indicou o legislador na nova Lei acerca desta importante questão (FRANCO; 

GIACOMOLLI, 2013, p. 184). 

 

Édis Milaré, por sua vez também reconhece a omissão do legislador quanto à matéria 

relativa à previsão de medidas mitigatórias e compensatórias no bojo da lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012), nos limites abaixo: 

 

Por fim, em relação à necessidade de compensação pela intervenção ou supressão 

em APP, o Novo Código Florestal foi silente, deixando uma lacuna na legislação. 

Porém, certo é que a compensação não poderá deixar de ser exigida pelo órgão 

ambiental, mormente porque todo impacto ao meio ambiente deverá ser 

devidamente compensado de forma a ser mantido o equilíbrio ecológico, direito 

constitucionalmente assegurado a todos (art. 225, caput, CF/1988) (MILARÉ, 2013, 

p. 1261). 

 

Considerado o cunho de espaço territorial especialmente protetivo atribuído à Área 

de Preservação Permanente, decorrente de suas especificidades relevantes para as presentes e 

futuras gerações, tem-se que não deveria ser feita “interpretação ampliativa com o intuito de 

incluir situação não prevista pelo legislador, exatamente por já se tratar de hipótese 

excepcional que, portanto, não comporta nova exceção” (SILVA, 2014, p. 303). Eis que as 

inovações normativas representam retrocesso ambiental quando considerados os limites de 

proteção ambiental, até porque, em relação ao proibitivo do retrocesso ambiental pode ser 

delineado o seguinte quadro: 

 



130 
 

Um dos instrumentos jurídicos mais eficazes disponíveis para a garantia dos direitos 

socioambientais, objeto do presente trabalho, é a aplicação da cláusula de vedação 

de recesso, que tem por escopo obstar medidas legislativas e executivas que operem 

um cliquet (termo francês, com acepção de retrocesso) em relação às normas de 

proteção socioambiental (THOMÉ, 2013).  

 

Portanto, o Novo Código Florestal, ao deixar ao critério do Poder Executivo a 

definição de novos casos de utilidade pública, interesse social e de baixo impacto ambiental, a 

indicação de novas situações que autorizem a intervenção e a supressão em vegetação em 

Área de Preservação Permanente, vai de encontro à dinâmica dos interesses protetivos 

ambientais, ante a relevância das áreas especialmente protegidas. Este, por critérios de 

precaução e segurança jurídica, deveria restringir as hipóteses supressivas de vegetação com 

vistas à elisão de prejuízos ambientais quiçá irreparáveis. 

Vê-se, a partir disso, que a conjugação dos interesses protetivos e as hipóteses de 

supressão delineiam um cenário de colisão de direitos fundamentais, ou seja, a preservação da 

integridade ao meio ambiente equilibrado (art. 225) em contrapartida ao imperativo de 

desenvolvimento (art. 3°, II), insertos no bojo da Constituição da República (BRASIL, 1988). 

De modo que, para harmonização desses valores constitucionais relevantes, que são as 

exigências econômicas e ecológicas, e elisão de sua aniquilação recíproca, tem-se por 

alternativa sensata a ponderação concreta dos interesses e direitos em conflito conforme for o 

caso. Tem-se a necessidade de ponderação, porque, como norteado por Marcelo Queiroz 

Linhares: 

 

Diante da constatação de que determinada situação fática está efetivamente 

abrangida por dois princípios constitucionais que apontem soluções divergentes é 

necessário prover-se a ponderação propriamente dos interesses conflitantes. (...) Em 

resumo, o grau de restrição que poderá validamente ser imposto a determinado 

interesse, quando em conflito com outros igualmente tutelados, dependerá da maior 

ou menor importância que lhe seja atribuída diante das peculiaridades da situação 

fática (LINHARES, 2001, p. 78-79).  

 

Desse modo, conclui-se que, enquanto pendente a taxação normativa das causas de 

utilidade pública, interesse social e de baixo impacto ambiental, o mais adequado é que nesse 

contexto os órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA atuem 

de maneira efetiva na avalição de cada caso concreto, da pertinência do requerimento de 

intervenção e/ou supressão e na determinação de medidas voltadas à mitigação e/ou 

compensação do impacto ambiental, em tais locais especialmente protegidos. Acresce-se, em 

última análise que, diante da autonomia e independência dos Poderes, melhor alternativa para 
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a solução de conflitos envolvendo a matéria, se perfaz pelo controle de legalidade do ato 

administrativo pelo Judiciário, que verificará a aplicação da lei no caso concreto em 

salvaguarda dos interesses ambientais. 

 

5.7 Áreas de Preservação Permanente e regularização de áreas devastadas 

 

A Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) de aplicação imediata, a partir de sua publicação, 

passou a gerir realidades diversas, caracterizadas tanto por imóveis, urbanos ou rurais, 

regulares, como por imóveis irregulares, considerados os novos parâmetros estabelecidos. 

Situações específicas e distintas foram assim estabelecidas pela nova ordem vigente 

e, por efeito, consoante às suas peculiaridades resultaram formas diferenciadas de 

regularização ambiental. 

Num plano geral, três situações foram estabelecidas pela nova lei que passou regular, 

conjuntamente, proprietários ou posseiros que sempre cumpriram e respeitaram a legislação, 

ao lado daqueles que degradam e continuam degradando as áreas frágeis de preservação 

permanente, bem como aqueles que utilizam ou exploram áreas de uso consolidado. 

Ciente desta complexa realidade, o legislador de antemão fixou regras gerais de 

regularização ambiental a serem observadas pelos mais diversos grupos, para adoção de 

tecnologias e práticas promocionais de um desenvolvimento sustentado, de modo que esteja 

conciliada a produtividade agropecuária e florestal à redução da degradação ambiental.  

No entender de muitos a nova norma demonstra-se mais prática, porquanto tem 

simplificado os mecanismos de regularização do imóvel rural, pois, como apontado por Denis 

Storani na legislação anterior: 

 

para promover a regularização de um imóvel rural quanto a área de preservação 

permanente, o produtor deveria obrigatoriamente por lei, respeitar até 31 formas de 

limitação que podem ocorrer simultaneamente em sua propriedade, sendo que a 

delimitação dessas áreas, em muitos casos, era confusa não havendo consenso entre 

produtores, órgãos públicos fiscalizadores e órgãos públicos licenciadores, causando 

conflitos nas demarcações de certos tipos de APPs, como é o caso da delimitação de 

too de morro e linha de cumeada. Constatando qualquer atividade agrícola nos 

diversos tipos de APPs, o proprietário ou posseiro deveria promover a imediata 

retirada da atividade e recuperação total da área desocupada (STORANI, 2013, p. 

33). 

 

Já a norma atual para a regularização ambiental das APPs exige um procedimento 

característico pelas seguintes características: 
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o produtor rural deve respeitar por lei, até 20 formas de limitações que podem 

ocorrer simultaneamente num mesmo imóvel rural. No texto do CF de 2012, os 

parâmetros para delimitação das APPs ficaram mais simples objetivando um 

consenso no entendimento entre órgãos públicos e produtores rurais, como é o caso 

da delimitação da APP de curso d‟água que deve ser feita a partir da borda da calha 

regular do rio. Nos casos em que se constate algum tipo de atividade agrícola na 

APP, a lei apresenta até 9 ações que ao mesmo tempo permite o produtor rural 

manter tais atividades desde que as mesmas já estavam consolidadas até 22/072008 

e obriga a promover a recuperação de parte da APP ocupada pela atividade 

(STORANI, 2013, p. 34). 

 

As ações para promoção da regularização ambiental do imóvel rural, trazidas pela 

nova lei apresentam-se, portanto, como mais claras e objetivas.  

Para tanto, elegeu-se como instrumento legal apto à adequação imobiliária à 

legislação florestal, o denominado Programa de Regularização Ambiental – PRA, a ser 

implementado pela União, Estados e Distrito Federal (cf. art. 41 e s., Lei nº 12.651/2012).  No 

que, em sede de competência administrativa, as normas gerais ficam estabelecidas a critério 

da União, restando aos Estados e ao Distrito Federal detalhá-las em caráter complementar, 

consoante suas peculiaridades regionais. Exemplo disso é o Decreto nº 7.830 (BRASIL, 2012) 

regulatório do Programa de Regularização Ambiental do Código e do Cadastro Ambiental 

Rural – CAR, bem como o Decreto nº 8.235 (BRASIL, 2014) que complementa o primeiro e 

ainda estabelece as diretrizes do Programa Mais Ambiente Brasil, ambos proferidos pela 

União.  

São muitos os instrumentos disponibilizados ao proprietário ou possuidor para 

ocorrência da necessária regularização ambiental, a exemplo do Cadastro Ambiental Rural 

(registro público eletrônico obrigatório de âmbito nacional), da utilização do termo de  

(documento formal de adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, descritivo do 

compromisso de manter, recuperar ou recompor áreas de preservação permanente, ou de 

reserva legal, dentre outros) e implementação do Projeto de Recomposição de Áreas 

Degradadas (área que se encontra alterada em função de impacto antrópico, sem capacidade 

de regeneração natural) e Alteradas (área que após o impacto ambiental mantém ainda 

capacidade de regeneração natural), bem como utilização das Cotas de Reserva Ambiental 

quando possível. Estes são mais bem regulamentados pelo Decreto nº 7.830 (BRASIL, 2012).  

Em se tratando de propriedades regulares, para estas não são necessários muitos 

esforços para adaptação à nova regra, haja vista que, se enquadram perfeitamente nesse 

contexto, pelo fato de o seu proprietário ou possuidor, de forma consciente e responsável ter 

preservado as Áreas de Preservação Permanente mediante satisfação de todas as exigências 
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pontuais da legislação precedente. Para estes, é aplicável tão somente a declaração de sua 

situação por ocasião do registro no Cadastro Ambiental Rural. 

Para aquelas propriedades ou posses que nunca foram submetidas aos critérios de 

preservação da legislação ambiental vigente e atual, ou seja, que nunca foram preservadas, 

por inteligência da norma como solução jurídica resta a recomposição nos limites 

estabelecidos no artigo 4º e demais dispositivos da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012).  

Outros critérios foram definidos para a terceira e última categoria de imóveis. Ou 

seja, para as propriedades ou posses que vêm sendo utilizadas ou exploradas em espaços 

concebidos originalmente como Áreas de Preservação Permanente, denominadas como áreas 

consolidadas. 

De uma mão a norma florestal atual autoriza expressamente a continuidade de 

atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e turismo rural nas Áreas de Preservação 

Permanente em áreas rurais consolidadas, mas, de outra, a norma, em contrapartida, 

estabelece a obrigatoriedade de recomposição parcial da vegetação desse mesmo espaço. O 

padrão estabelecido pela Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) revela que diante do caso concreto, a 

obrigatoriedade de recomposição deve variar de acordo com a extensão do imóvel e com o 

tipo de Área de Preservação Permanente. 

Constam inseridos no artigo 61-A, § 13 da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) os 

métodos de recomposição da vegetação da Área de Reserva Legal, que poderão ser adotados 

em conjunto ou isoladamente, sendo estes: condução de regeneração natural de espécies 

nativas; plantio de espécies nativas; plantio de espécies nativas conjugado com a condução da 

regeneração natural de espécies nativas; plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou 

de ciclo longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em até 50% (cinquenta por cento) 

da área total a ser recomposta, no caso dos imóveis a que se refere o inciso V do caput do 

artigo 3º. Todas as variadas manifestações de Áreas de Preservação Permanente obrigam a 

secção do presente estudo para se obter melhor compreensão de todos os critérios de 

recomposição estabelecidos para cada categoria de área consolidada. 

 

5.7.1 Recomposição de faixas marginais de cursos d’água naturais  

 

Os limites estabelecidos para a demarcação da Área de Preservação Permanente (art. 

4º) não são poucos, de modo que, consequentemente, são muitos e variados os critérios para a 

recomposição das áreas degradadas ou alteradas (art. 61-A). 
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O Código Florestal vigente enuncia que para os casos de imóveis rurais de até 01 

(um) módulo fiscal, que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente, 

há a obrigatoriedade de recomposição das faixas marginais dos cursos d‟água naturais em 05 

(cinco) metros, delimitados a partir da borda da calha do leito regular, independentemente da 

largura do curso d‟água, condicionada (art. 61-A, § 1º). 

Para os de área superior a 01 (um) módulo fiscal e inferior a 02 (dois) módulos 

fiscais, possuidores de áreas consolidadas em Área de Preservação Permanente em redor de 

cursos d‟água naturais, a recomposição das faixas marginais é ampliada para o limite de 08 

(oito) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do 

curso d‟água (art. 61-A, § 2º da Lei nº 12.651/2012 c/c art. 19, § 2º do Decreto nº 

7.830/2012). 

A recomposição de faixas marginais para imóveis rurais com área superior a 02 

(dois) módulos fiscais e inferior a 04 (quatro), que detenham áreas consolidadas em Área de 

Preservação Permanente ao longo de cursos d‟água naturais, foi delimitada no patamar de 15 

(quinze) metros, fixados a partir da borda da calha do leito regular, independentemente da 

largura do curso d‟água, condicionada ao (art. 61-A, § 3º).  

Os imóveis rurais com área superior a 04 (quatro) módulos fiscais, possuidores de 

áreas consolidadas em Área de Preservação Permanente em redor de cursos d‟água naturais, 

têm sua recomposição subordinada às definições do Programa de Recuperação Ambiental – 

PRA. Contudo, devem ser observados os limites mínimo e máximo de 20 (vinte) e 100 (cem) 

metros, respectivamente, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da 

largura do curso d‟água (art. 61-A, § 4º). Especificamente, a recomposição das faixas 

marginais ao longo dos cursos d‟água naturais adotará como medida mínima 20 (vinte) 

metros, constados da borda da calha do leito regular, para os imóveis com área superior a 

quatro e de até dez módulos fiscais nos cursos d‟água com até 10 metros de largura (art. 19, § 

4, I, Dec. nº 7.830/2012). E, a medida correspondente à metade da largura do curso d‟água, 

observado o mínimo de trinta e o máximo de cem metros, contados da borda da calha do leito 

regular, para os demais casos (art. 19, § 4, I, Dec. nº 7.830/2012).   

 

5.7.2 Recomposição do entorno de nascentes e olhos d’água perenes 

 

Para o limite de recomposição para o entorno de nascentes e olhos d‟água perenes 

deve ser observada a faixa obrigatória de recomposição o raio mínimo de 15 (quinze) metros 

(art. 61-A, § 5º). 
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Essa delimitação estabelecida pelo legislador às áreas consolidadas foi criticada por 

muitos, haja vista a perceptível diferença de metragem em comparação ao limiar mínimo do 

raio de 50 (cinquenta) metros, estabelecido pela regra geral às demais áreas no entrono de 

nascentes e olhos d‟água, independentemente de sua situação topográfica (art. 4º, IV).  

Reforçam os posicionamentos contrários à norma, o fato de ao lado do 

estabelecimento de padrão ínfimo ainda ser autorizada a continuidade de atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, denotando absurda e infundada 

flexibilização da almejada proteção ambiental. 

 

5.7.3 Recomposição do entorno de lagos e lagoas naturais 

 

Os imóveis que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no 

entorno de lagos e lagoas naturais estão obrigados à recomposição da faixa marginal nos 

parâmetros estabelecidos pelo artigo 61-A do § 6º, de modo que, subordinada à largura 

mínima de 05 (cinco) metros para imóveis rurais com área inferior a 01 (um) módulo fiscal; 

de 08 (oito) metros para imóveis rurais com área superior a 01 (um) módulo fiscal e inferior a 

02 (dois) módulos fiscais; de 15 metros para imóveis rurais com área superior a 02 (dois) 

módulos fiscais e inferior a 04 (quatro) módulos fiscais;  e finalmente de 30 (trinta) metros 

para imóveis rurais com área superior a 04 (quatro) módulos fiscais. 

 

5.7.4 Recomposição de veredas 

 

Para as faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço 

brejoso e encharcado, a obrigatoriedade de recomposição pauta-se em 02 (dois) paradigmas 

fixados no 61-A do § 7º.  

A norma define a faixa de proteção de 30 (trinta) metros para imóveis rurais com 

área até 04 (quatro) módulos fiscais (61-A, § 7º, I). 

Já para os imóveis com área superior a 04 (quatro) módulos fiscais, o limite de 50 

(cinquenta) metros (61-A, § 7º, II). 
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5.7.5 Recomposição de encostas, bordas de tabuleiros ou chapadas, no topo de morros e em 

áreas com altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros 

 

As áreas rurais consolidadas em encostas ou partes destas com declividade superior a 

45º, bordas de tabuleiros ou chapadas - até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 

inferior a cem metros em projeções horizontais -, topos de morros, montes, montanhas e 

serras, com altura mínima de cem metros e inclinação média maior que 25º, e em altitude 

superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, não podem ser convertidas em novas áreas de uso 

alternativo do solo, embora seja autorizada a continuidade de atividades florestais, culturas de 

espécies lenhosas e mantidas as estruturas associadas ao desenvolvimento de atividades 

agrossilvipastoris. 

A autorização de manutenção de atividades consolidadas em tais espécies de Áreas 

de Preservação Permanente fica condicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo 

e da água orientadas pelos órgãos de assistência técnica rural. 

 

5.8 Áreas de Preservação Permanente: hipóteses de inexigibilidade e dispensa de APP 

 

A inexigibilidade de Área de Preservação Permanente, ou melhor, exoneração da 

exigência por parte do proprietário ou possuidor, rural ou urbano, pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado, de APP no entorno de reservatórios de água que não decorram de 

barramento ou represamento de cursos d‟água naturais, declarada no artigo 4º, § 1º, constitui 

inovação da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), porquanto configura matéria estranha 

(inexistente) ao Código Florestal revogado (Lei nº 4.771/1965). 

Outra inovação é a dispensa de instituição de Área de Preservação Permanente 

prevista nos termos do artigo 4º, § 4º, que se direciona em 02 (duas) situações. 

  

A primeira envolve as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais previstas no 

artigo 4º, inciso II, constituindo-se estas das seguintes características: 

 

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

para os efeitos desta Lei: (...) 

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 (BRASIL, 2012). 
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A segunda condiz, por sua vez, com 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, conforme descrição do artigo 4º, inciso III.  

Estará dispensado da obrigação de instituir faixa de Área de Preservação Permanente 

o proprietário ou possuidor, rural ou urbano, pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, em casos de acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 

(um) hectare, ou seja, quando não se tratar de lago, lagoa ou mesmo reservatório artificial de 

água, que possuam tratamento específico pelo Código quanto à preservação de Áreas de 

Preservação Permanente.  

Em outras palavras, para área (superfície) do lago ou lagoa natural: a) de qualquer 

extensão situada em zona urbana, a faixa de entorno é de 30 (trinta) metros; b) de até 20 

(vinte) hectares situada em zona rural a faixa de entorno é de 50 (cinquenta) metros; c) 

superior a 20 (vinte) hectares situada em zona rural a faixa de entorno é de 100 (cem) metros; 

d) inferior a 1 hectare situada em zona rural ou urbana ocorre a isenção da faixa de Área de 

Preservação Permanente.  

Uma única condição é estabelecida para a dispensa, ou seja, a proibição de nova 

supressão de vegetação nativa. Essa dispensa só é possível com autorização expressa do órgão 

ambiental estadual, conforme o regramento abaixo transcrito: 

 

Art. 4o. (...) 

§ 4o. Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 

(um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e 

III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização 

do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama 

(BRASIL, 2012). 

 

Significa dizer, então que, se inexistir vegetação nativa ao redor dessas acumulações, 

o proprietário ou possuidor estará obrigado a preservá-las, ainda que tenham superfície 

inferior a um hectare, salvo autorização legal (BRANDÃO, 2012, p. 102). Isso para atribuir 

sentido à proibição de supressão, porque, se assim não for, a norma se esvazia de sentido 

lógico. 

Até porque, dos pontos de vista técnico-científico e político-normativo de tutela 

ambiental, inexiste fundamento científico-jurídico para atribuição de tais desobrigações de 

manutenção da Área de Preservação Permanente. Fato esse que ao longo do processo de 

elaboração do Código Florestal atualmente vigente tornou-se alvo de discussões como 

verificado, por exemplo, nos estudos de Lehfeld, Carvalho e Balbim (2013). 
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Em conjunto, percebe-se a necessidade de estudos mais aprofundados para melhor 

integração normativa para equilíbrio e satisfação dos interesses protetivos da norma 

ambiental. 
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6 ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA ATUAL 

JURISPRUDÊCIA BRASILEIRA 

 

As Áreas de Preservação permanente e de Reserva Legal previstas no Código 

Florestal são importantes mecanismos de atuação preventiva contra perdas ambientais para o 

país, sejam elas de ordem social, econômica ou ecológica.  

Analisada a evolução da proteção ambiental até então construída no cenário 

brasileiro para o meio ambiente e, em especial, para os institutos da Reserva Legal e das 

Áreas de Preservação Permanente, percebe-se a ocorrência de alterações pontuais que, no 

entender de muitos, representam tamanha redução dos espaços especialmente protegidos e 

absurda flexibilização da legislação protetiva. 

Por isso, é possível vislumbrar em sede dos tribunais brasileiros a existência de ações 

judiciais impugnativas de muitos pontos da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012). 

O sítio eletrônico do Superior Tribunal Federal, por exemplo, informa que a 

Procuradoria Geral da República – PGR ajuizou três Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

com pedidos liminares (de suspensão da eficácia dos dispositivos questionados até o 

julgamento do mérito) contra vários dispositivos da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) 

relacionados ao regime das áreas de preservação permanente, à redução da reserva legal e, 

também, à anistia de degradadores. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 4901, na relatoria do Min. Luiz 

Fux, tem por questionamento geral o instituto da Reserva Legal. Nela, questiona-se o artigo 

12 (parágrafos 4º, 5º, 6º, 7º, e 8º), que trata de redução da reserva legal - em virtude da 

existência de terras indígenas e unidades de conservação no território municipal -, o cômputo 

das Áreas de Preservação Permanente no percentual da Reserva Legal (art. 15) e da dispensa 

de reserva legal a empreendimento de abastecimento público de água, tratamento de esgoto, 

exploração de energia elétrica e implantação ou ampliação de ferrovias e rodovias, por 

considerá-los incompatíveis com a tutela ambiental geral estabelecida no artigo 225 da Carta 

Magna brasileira (1988) e com o preceito do artigo 186 que resguarda o dever (entenda-se 

aqui, obrigatoriedade) de atendimento de uma função socioambiental pela propriedade.  

Pelo mesmo instrumento jurídico, também se questionou a compensação da reserva 

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

exóticas para recomposição da reserva legal (art. 48, § 2° e art. 66, § 5º, II, III e IV e § 6°). E, 

claro, a consolidação das áreas que foram desmatadas antes das modificações dos percentuais 

de reserva legal.  
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A Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 4902, que tem por relatora a Min. 

Rosa Weber, em síntese, trata das inconstitucionalidades referentes à autorização para 

consolidação de danos ambientais praticados até 22 de julho de 2008, ou seja, da permissão 

para continuidade de exploração econômica de atividade instalada ilicitamente nas áreas de 

reserva legal, eximindo os degradadores do dever de reparação do dano ambiental (art. 61-A, 

61-B, 61-C e 63).  

O instrumento jurídico da ADI nº 4902 aborda temas relacionados à recuperação de 

áreas desmatadas, à anistia de multas e a medidas procedimentais, compreendidas como fator 

de desestímulo à recomposição da vegetação nativa.  

Na ação questionam-se: o artigo 7º, § 3º, o qual autoriza a ocorrência de novos 

desmatamentos sem a recuperação daqueles já realizados irregularmente; 17, este que, no 

entender da Procuradoria Geral da República, isenta os agricultores da obrigação de suspender 

as atividades em áreas onde ocorreu desmatamento irregular antes de 22 de julho de 2008; 59, 

interpretado como absurdo quanto a suspensão das atividades fiscalizatórias e das medidas 

legais e administrativas, desarticuladoras das exigências de preservação e recuperação de 

danos disponibilizadas ao Poder Público em face dos particulares; 61 e finalmente o 63, 

ambos que, em conjunto, abrem a possibilidade de consolidação de danos ambientais 

decorrentes de infrações anteriores a 22 de julho de 2008.  

A Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 4903, por sua vez, tem a relatoria 

do Min. Gilmar Mendes, aborda as modificações promovidas pela Lei no que se refere às 

Áreas de Preservação Permanente.  

Nela, questiona-se a redução da reserva legal, com base no artigo 225 da 

Constituição (BRASIL, 1988). Baseia-se no dever de vedação da utilização de espaços 

territoriais especialmente protegidos que possa comprometer a integridade dos atributos que 

justificam sua proteção, bem como nas diretrizes dos princípios da vedação do retrocesso e da 

proporcionalidade, em sua vertente de vedação à proteção deficiente e ao dever geral de não 

degradar. Questionam-se, nesse caso: o artigo 3º, VIII, alínea “b”; IX; XVII; XIX; § un.; 4º, 

II; IV, §§ 1º; 4º; 5º; 6º; 5º; 8º, § 2º; 11 e 62.  

Consideradas todas essas ações em conjunto, ao todo se questiona a 

constitucionalidade do expressivo número de 53 artigos da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), 

interpretados como totalmente desconformes às diretrizes da Carta Magna (BRASIL, 1988). 

Tomam por embasamento científico o posicionamento de estudiosos de renomadas 

instituições, em especial, estas se utilizam de dados amplamente divulgados pela Academia 

Brasileira de Ciência e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC. 
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Acresce-se que, tais ADIs atualmente se encontram reunidas sob a relatoria do Min. 

Luiz Fux, o qual já apreciou e negou a concessão dos pedidos liminares das 02 (duas) 

primeiras enquanto não forem ouvidas as autoridades competentes dos poderes Executivo e 

Legislativo, conforme termos da Lei nº 9.868 (BRASIL, 1999). 

Salienta ele que, as provocações judiciais direcionadas à obtenção de declaração de 

inconstitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal brasileiro não permanecem 

restritas às instâncias superiores.  

Por exemplo, pode ser citada a sentença proferida no dia 17.02.2014, nos autos do 

Processo nº 2004.38.02.003081-7, à época em trâmite na 2ª Vara Federal de Uberaba da 

Justiça Federal. Nesta decisão de 1ª (primeira) instância, foi declarada a inconstitucionalidade 

do artigo 62 da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), mediante reconhecimento inequívoco da 

ocorrência de redução da proteção ambiental atribuída às Áreas de Preservação Permanente 

(APP) localizadas às margens de reservatórios artificiais.  

Em outras palavras, foi declarado que o legislador atuou deliberadamente no sentido 

de extinguir a proteção ambiental no entorno dos reservatórios artificiais, haja vista que no 

quadro normativo anterior à Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) este espaço recebia proteção de 

15 (quinze) a 100 (cem) metros, conforme previsão da Resolução CONAMA 302 (BRASIL, 

2002), enquanto que atualmente a faixa de proteção recai tão somente à cota máxima 

maximorum (área normalmente inundável), que segundo estudos mais aprofundados chega a 

ser ínfima ou inexistente.  

De forma geral, todas as ações confrontantes ao regime de proteção estabelecido pela 

Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012) às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, 

partem do pressuposto de que o legislador infraconstitucional violou o núcleo fundamental do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por negação de sua vigência e 

esvaziamento de sua força normativa.  

Os opositores ao atual regime florestal defendem que a norma vigente contrapõe-se 

ao princípio da vedação ao retrocesso, porquanto houve estabelecido um padrão de proteção 

ambiental inferior ao anteriormente existente.  

Entendem, também, que tenha ocorrido uma evidente fragilização dos instrumentos 

de proteção ambiental, reforçada pela autorização para consolidação de danos ambientais já 

perpetrados, pois, se a norma máxima estatui explicitamente a responsabilização penal e 

administrativa ao lado da reparação de dano, não pode o legislador infraconstitucional excluir 

tal princípio, sob pena de ofensa à Carta Maior. 
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Reforçam os seus argumentos, ainda, nos deveres mandamentais impostos ao poder 

público e à coletividade, no sentido de proibição à utilização de espaços territoriais 

especialmente protegidos em situação de risco aos atributos que justificam a sua proteção, de 

preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, de proteção da diversidade e a 

integridade do patrimônio genético e finalmente o dever de proteção da fauna e flora, 

acrescido da proibição de práticas que coloquem em risco a sua função ecológica. Interpreta-

se que a legislação florestal atual afronta o regime de espaços territoriais especialmente 

protegidos, previsto no art. 225 da Constituição da República (BRASIL, 1988), ao passo que 

flexibiliza essas diretrizes que o precederam. 

Lembrado a complexidade da matéria de fundo social, cultural, econômico e 

ecológico, inerentes funções essenciais ambientais desempenhadas por estas áreas 

especialmente protegidas, e recordado o trâmite rotineiro de processos judiciais da mesma 

natureza (controle de constitucionalidade), bem como considerado que já são decorridos 02 

anos de vigência de norma lei tão polêmica, sob o ponto de vista prático, a inexistência de um 

posicionamento firme acerca da matéria gera total insegurança jurídica e, de certa forma, 

perpetua no tempo a degradação ambiental que deveria ser combatida. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988) é interpretada como uma 

das mais completas do mundo. 

Na mesma linha de outras constituições do Globo, pela Carta constitucional 

brasileira (1988) é preceituada a proteção do meio ambiente em reconhecimento do risco de 

finitude dos recursos ambientais (água, solo, vegetação, florestas, dentre outros elementos), 

em decorrência evolutiva do conhecimento científico sobre os ecossistemas integrantes de 

nosso território. 

Para tanto, são várias as referências implícitas e explícitas ao meio ambiente ao 

longo do texto constitucional. Em especial o artigo 225 e seus parágrafos elenca o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de todos, e estabelece um modelo 

próprio de gestão do meio ambiente, que acaba por ser compreendido como um bem de uso 

comum ao povo, de caráter transindividual e especial, completamente diferenciado dos 

tradicionais bens públicos e privados. Consoante o molde da Carta Magna, são tutelados em 

conjunto os aspectos individuais dos elementos integrantes do meio ambiente e, também, as 

feições de todas as interações ocorridas entre esses elementos no próprio meio ambiente, ou 

seja, gere-se ao mesmo tempo o macrobem e os microbens ambientais. 

As florestas e demais formas de vegetação nativa são elementos integrantes desse 

meio ambiente e, consequentemente, compreendidas como objetos de interesses difusos, 

transindividuais e indivisíveis de caráter protetivo e conservacionista para as presentes e 

futuras organizações de sociedade por seus valores mercantis e não mercantis. Principalmente, 

pelos serviços ecossistêmicos por elas desempenhados, haja vista que servem de hatitat para 

animais, vegetais e microrganismos, controlam os ciclos hidrológicos, fixam o solo, 

contribuem para o armazenamento de carbono, turismo, fornecem alimentos, óleos, fibras, 

resinas, medicamentos, combustíveis e tantas outras possibilidades. 

Essa feição de bens de interesse de uso comum ao povo, especialmente protegidos 

por suas funções essenciais nos moldes da lei vigente, é resultante do constante 

desenvolvimento científico, tecnológico e social da compreensão dos espaços territoriais 

abrangidos pelas florestas e demais formas de vegetação nativa, que perpassam pela criação 

de leis pontuais à elaboração de uma codificação especifica, a exemplo dos Códigos Florestais 

brasileiros de 1934 e 1965.  

Numa análise evolutiva da produção legislativa em redor da matéria, vige hoje a Lei 

nº 12.651 (BRASIL, 2012). Fruto de grande debate nos mais variados meios, porquanto 
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primeiramente fora reivindicada em virtude de parcial insuficiência e inaplicabilidade da 

norma anterior (Lei nº 4.771/1965) para determinadas situações, já que esta lei se 

demonstrava deveras defasada e incompatível com a realidade vigente, cunhada por indelével 

degradação e considerável ampliação do passivo ambiental, resultante de usos e práticas 

exploratórias degradantes e insustentáveis, no geral, correlatas ao avanço da fronteira 

agrícola, de monoculturas e de pecuária extensiva, em que pesem as diretrizes protetivas 

enunciadas no bojo do documento constitucional brasileiro. 

Segundo, pelo fato de ter a função de equalizar de forma compatível e equilibrada a 

junção de interesses à primeira vista opostos, mais especificamente econômico-capitalistas e 

protetivos, com vistas à obtenção e incentivo à adoção de boas condutas e práticas mais 

racionais e sustentáveis na fruição e exploração dos recursos das florestas e da vegetação 

nativa. 

A Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012), conforme seu artigo 1º caput, direciona-se a 

estabelecer normas gerais de proteção da vegetação, de Áreas de Preservação Permanente e de 

Áreas de Reserva Legal, bem como de exploração florestal, suprimento de matéria prima, 

controle de origem de produtos florestais e até mesmo de caráter preventivo a incêndios 

florestais, sem esquecer-se que ainda disponibiliza os mais variados instrumentos econômicos 

e financeiros para alcance de todos os seus objetivos, voltados à promoção de um 

desenvolvimento sustentável.  

Neste contexto, reside a pertinência e relevância do presente estudo, através do qual 

se buscou avaliar o atual regramento referente aos institutos das Áreas de Preservação 

Permanente e de Reserva Legal em comparação à norma revogada.  

Esclarece-se aqui, que os institutos das Áreas de Preservação Permanente e de 

Reserva Legal foram tomados por parâmetro em razão de terem sido eles os que mais foram 

submetidos a modificações e ajustes, que, de um modo geral, têm relação com a necessidade 

de proteção e de recuperação desses espaços nas propriedades rurais e urbanas, sob previsão 

de obrigações diferenciadas, pautadas basicamente no tamanho do imóvel.  

Mais objetivamente, questionou-se, se do ponto de vista legal e jurídico do Direito 

Ambiental vigente, a nova norma florestal veio representar avanços ou retrocessos. 

Para elaboração de todas as conclusões, foram utilizados os resultados das 

modificações institucionais identificadas ao longo do estudo, em comparação aos preceitos do 

princípio da proibição do retrocesso ambiental, que veda a submissão das gerações futuras a 

normas responsáveis pelo recuo na proteção jurídica do meio ambiente. Em outras palavras, o 

acima disposto é possível caso uma política de desenvolvimento sustentável venha a ser 
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implementada, direcionada a obtenção de uma menor degradação possível num nível mínimo 

de proteção ambiental, sem esvaziamento do substrato do dever de proteção ambiental, muito 

menos do cerne do direito fundamental à existência de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Em síntese, o atual Código Florestal, entre outras coisas, estabelece limites para o 

uso da propriedade e deixa claro que o direito de propriedade não é absoluto, mediante a 

determinação da proteção de formações vegetais ao redor de corpos d‟água e áreas de grande 

declividade (Áreas de Preservação Permanente – APPs) e de manutenção de uma parcela da 

vegetação nativa (Reserva Legal – RL). Pode ser afirmado que a norma possui, 

indubitavelmente, relevos de dimensionamento econômico da propriedade rural, calçados nos 

argumentos de apoio à agricultura familiar e de estímulo à pequena propriedade rural. Para 

tanto, a norma estabelece tratamento diferenciado para ambas as situações. 

Em relação à Reserva Legal, primeiramente foi possível se verificar que a obrigação 

legal de reserva de floresta não é inovação da norma brasileira vigente, tendo por precedentes 

os Códigos Florestais de 1934 (Decreto-Lei nº 23.793) e de 1965 (Lei nº 4.771), a Lei nº 

8.171 (BRASIL, 1991) e a Medida Provisória nº 2.166 (BRASIL, 2001). Para tanto, ao longo 

dos anos foram definidas diversas delimitações para tais espaços especialmente protegidos: 

reserva genérica de 25% (cf. legislação de 1934); percentuais variáveis de 20 a 50% (cf. 

norma de 1965); e finalmente percentuais variáveis para a Amazônia Legal – 80% em imóvel 

sito em floresta, 35% em área de cerrado, 20% em área de campos gerais – e para as demais 

regiões do país no limite de 20% (cf. legislação vigente). 

Os dados elencados permitiram a conclusão de que a Reserva Legal varia conforme a 

natureza da vegetação e localização regional do imóvel, independentemente do arbítrio de seu 

proprietário, possuidor do imóvel ou ocupante. 

No que tange aos percentuais atribuídos à Reserva Legal, foi identificada certa 

inovação normativa que sob o ponto de vista da proteção ambiental denota o reconhecimento 

de evidente retrocesso da norma ambiental. Pois, se antes havia o proibitivo de modificação 

dos padrões estabelecidos para a Reserva Legal, a nova lei autoriza a redução da reserva legal 

em hipóteses extraordinárias. Nas hipóteses de ocupação do imóvel por unidades de 

conservação ou por terras indígenas em valor excedente a sua metade, a partir da nova lei 

poderá ser requerido pelo Município a redução dos Limites da Reserva Legal em imóvel sito 

na Amazônia Legal. Fato esse que, do ponto de vista da proteção ambiental, configura-se um 

equívoco, uma vez que a norma legal e amplos estudos científicos evidenciam que tais 

institutos, por suas funções ecossistêmicas, são substancialmente distintos, em decorrência de 
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sua estrutura e fins específicos, em que pese guardarem em sua essência a ideia de proteção da 

Natureza. Outrossim, o retrocesso normativo ambiental é evidenciado quando recordado que a 

finalidade da proteção dos espaços indígenas primordialmente não seja a proteção ambiental, 

mas sim a proteção de seus direitos territoriais. 

Considerados ainda os atuais percentuais fixados para a Reserva Legal, alega-se que 

o limiar mínimo de 20% estabelecido para as áreas de campos gerais e demais regiões do país 

(ou seja, excluem-se as áreas de cerrado ou da Amazônia Legal), não deveria ser mantido, 

tendo em vista recentes estudos, baseados em critérios de percolação e de fragmentação, 

comprovarem a necessidade do mínimo de 30% para fins de conciliação entre usos 

econômicos e interesses de conservação de uma paisagem intensamente utilizada pelo 

homem.  

Quanto a este ponto (percentuais da Reserva Legal), em virtude do embasamento 

científico atualmente existente e da evidenciação dos níveis de proteção deficitária até então 

atingidos, conclui-se que o legislador deveria ter aproveitado a oportunidade de reestruturação 

da legislação florestal para atualizar os níveis de proteção ambiental no patamar mínimo de 

30% em relação para conformação dos moldes da Reserva Legal às diretrizes da Carta Maior 

brasileira de 1988. Pois, se a definição do limiar mínimo de 20% já era criticável na vigência 

da norma anterior, nos dias atuais deve ser totalmente repudiada e extirpada, sob pena de 

maior degradação ambiental e de redução dos níveis razoáveis de qualidade de vida e de 

equilíbrio ecológico. Essa inocorrência de modificação para o percentual mínimo de 30% 

permite concluir pela manifesta estagnação em relação à proteção jurídica atribuída aos 

espaços especialmente protegidos a título de Reserva Legal. 

Ainda considerando a reserva mínima de 30%, torna-se evidente que a inovação 

normativa da possibilidade de inclusão das Áreas de Preservação Permanente no cômputo da 

Reserva Legal denota desacerto legislativo, porquanto configurar-se cientificamente 

comprovado que tais áreas são biologicamente distintas e complementares. Outrossim, é 

oportuno recordar que a manutenção de tais áreas fundamenta-se em valoração jurídica 

diferenciada, de modo que a essência de tais institutos sem sombra de dúvida obsta tal 

cômputo. Tem-se, então, que as finalidades da Reserva Legal foram desvirtuadas por esta 

novidade, já que a distribuição territorial deve necessariamente considerar a sua 

heterogeneidade biológica, o que como se vê não veio a ocorrer. 

É oportuno recordar, ainda, que a nova lei não fixou nenhum limite para o cômputo 

de vegetação nativa de Área e Preservação Permanente em área de Reserva Legal. Portanto, 
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resta caracterizada tamanha ofensa ao dever geral de preservação ambiental e, principalmente, 

aos ideais preceituados pelo princípio da não regressão. 

Foi identificada inovação normativa em relação à imposição de Reserva Legal 

também para as pessoas jurídicas de direito público, o que representa ponto positivo, 

porquanto reforça os interesses gerais de não degradação e de restauração dos processos 

ecológicos essenciais previstos pela Carta Magna. 

Em relação à obrigação de reservar e recompor parcelas de reserva do imóvel rural, 

mesmo na hipótese de sê-lo aglutinado à zona urbana, atribuída ao seu proprietário, possuidor 

ou ocupante, verificou-se que referida obrigação segue o futuro do imóvel. Em especial, 

constatou-se que a obrigação de recompor advém de norma cogente e imperativa, 

representando necessariamente uma obrigação propter rem, de modo que pouco importa 

avaliar a responsabilidade do atual proprietário na eventualidade de ocorrência de supressão 

da reserva. Nesse sentido, não pode qualquer pessoa apresentar por defesa o argumento de 

que já estava desmatado ou alegar possível prescrição, até porque, embora não mencionado ao 

longo dos capítulos anteriores, a jurisprudência brasileira vigente tem se posicionado no 

sentido de imprescritibilidade do dano ambiental. 

Eis que restou compreendido que as obrigações de reserva e de recomposição das 

áreas de Reserva Legal são permanentes, o que é positivo sob o viés protetivo. 

A manutenção pela nova lei, da possibilidade de utilização de plantas exóticas como 

meio transitório para fins de recomposição da Reserva Legal é fator que denota mais uma 

violação dos limites mínimos ecológicos essenciais de manutenção da Reserva Legal, haja 

vista que muitos estudos científicos concluem pela baixa ou inexistente similaridade de 

espécies entre florestas nativas maduras e áreas de reflorestamento. Tem-se que a substituição 

de espécies nativas de Reserva Legal por plantações homogêneas, principalmente nos 

contextos de baixa cobertura vegetal nativa é deveras temerária. Pois, o que na lei anterior era 

uma exceção pontual passou a ser regra de desnaturação do instituto. Assim, conclui-se pela 

interpretação de reiterada obstrução dos deveres de reparação e de restauração dos processos 

ecológicos essenciais, bem como de vedação da utilização de espaço especialmente protegido 

de modo temerário a manutenção dos atributos que justifiquem a sua proteção. 

Considera-se que a substituição da expressão “em condomínio” para “coletiva” na 

definição da Reserva Legal coletiva não trouxe acréscimos, melhoria, e sequer clarificou o 

que possa ser compreendido ou mesmo o que seja necessário para implementação desta 

variação da Reserva Legal, o que, à primeira vista poderia implicar interpretação da 

necessidade de maior aprofundamento técnico da matéria, já que a Lei 12.651 (BRASIL, 
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2012) e o Decreto nº 7.830 (BRASIL, 2012) foram omissos quanto o sistema de 

implementação desse condomínio especial. 

Contudo, consideradas as bases técnicas coletadas por este trabalho, alcançou-se o 

entendimento de que a ideia do condomínio a priori não é tão má. Entretanto, considerada a 

tamanha biodiversidade e fragmentação do espaço territorial brasileiro, ficou compreendido 

que a efetividade do agrupamento de Reserva Legal em fragmentos (numa única área) como 

estratégia de conservação a longo prazo e meio preventivo de riscos de extinção das espécies 

características das áreas mais propícias para uso econômico, somente será alcançada se tais 

fragmentos representarem comunidades biológicas similares àquelas que estariam presentes 

nos pequenos fragmentos.  

Reforça-se que, em virtude dos danos analisados, sob o ponto de vista da proteção 

ambiental, seria ideal que a compensação de Reservas Legal considerasse o mesmo 

ecossistema ou, em outras palavras, as áreas de mesma identidade ecológica, e não o mesmo 

bioma, conforme preceituado pela lei atual, dado que dentro de um mesmo bioma podem ser 

encontrados áreas que não são equivalentes. Ou seja, nesse caso, a Lei nº 12.651 (BRASIL, 

2012) inovou de forma negativa considerados os interesses protetivos da atual Constituição 

(BRASIL, 1988). 

Prevista a dispensa da Reserva Legal para empreendimentos relacionados ao 

abastecimento público de água, tratamento de esgoto, geração de energia elétrica, linhas de 

transmissão e distribuição, bem como à implantação e ampliação de rodovias e ferrovias, 

identificou-se que em relação ao regramento anterior já existiam questionamentos quanto à 

obrigatoriedade da Reserva Legal para tais situações de utilidade pública. Constatou-se que a 

redação do artigo 12, §§ 6º ao 8º veio tentar dirimir a questão. Todavia, os estudos revelaram 

que a Procuradoria Geral da República interpreta que essa desobrigação é compreendida 

como redução injustificada e prejudicial aos processos ecossistêmicos de biomas situados em 

áreas extensas (cf. ADIN 4901). Sob o ponto de vista lógico e jurídico, entende-se que a 

exigência da Reserva Legal para respectivas atividades é inadequada, porquanto a lei florestal 

vincula a reserva de área às atividades rurais e agrícolas. Acresce-se ao exposto, que não 

deixa de reconhecer que a exploração dos empreendimentos em questão pode, com certeza, 

eliminar significativa extensão de vegetação nativa e causar relevantes impactos ambientais, 

porém, percebe-se que a mitigação e compensação dos impactos ambientais podem muito 

bem ser alinhavadas quando do licenciamento ambiental. Cabe, por fim, ao Supremo Tribunal 

Federal decidir se tal dispensa viola o dever de geral de proteção ambiental e se ocorre ofensa 

ao princípio da vedação ao retrocesso em matéria socioambiental. 
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Pelos estudos realizados, foi identificado que a partir de 1991 (cf. Lei nº 8.171/1991), 

passou a existir a obrigação de recompor a Reserva Legal para o proprietário de imóvel rural. 

Observou-se a eleição de vários prazos para satisfação da obrigação de recompor: 2022, 2031 

e finalmente 2032. Isso, porque conforme constatado, a grande maioria dos proprietários não 

respeitavam a Reserva Legal, ocupada por culturas agrícolas ou outras atividades, e ainda por 

seu poderio político e econômico conseguiam adiar a punibilidade do Estado, cuja força 

repressiva era quase imperceptível quando não inoperante, sendo que desde 1998, por 

exemplo, já existia a lei de crimes e infrações ambientais que estabelecia multas pela não 

averbação da RL, mas de um modo geral, as multas não eram aplicadas, ou quando aplicadas 

não produziam efeitos. 

Restou compreendido que a fixação de prazo para regularização atribuída para 2032, 

é em verdade aparente, quando recordado esse histórico de perpetuidade de degradação ao 

longo do tempo, o qual é reprovável e absurdo. Por mais que se entenda que o país possua um 

número considerável de imóveis rurais irregulares, e que estes necessitem de tempo razoável 

para recomposição, entende-se que a nova lei em relação a este ponto inovou, porém, de 

forma negativa, ao passo que, de certa forma perpetua no tempo a degradação ambiental. 

As áreas de reserva legal consolidadas revelaram-se como inovação normativa. A 

data de 22 de julho de 2008, eleita pelo legislador (data da publicação do Decreto 6.514/2208, 

regulatório da Lei de Crimes Ambientais), frisa-se que, sem maiores fundamentos técnicos ou 

científicos, como parâmetro de identificação de espaços submetidos a intervenções e 

supressões antrópicas negativas, sob o ponto de vista técnico, jurídico e histórico da proteção 

alcançada no Direito Ambiental, aparenta evidente retrocesso, ao passo que, flexibiliza a 

proteção ambiental por 02 fatores: a) ao privilegiar produtores rurais que causaram impactos 

negativos ao meio ambiente até 22 de julho de 2008; b) ao estabelecer regras mais benéficas 

para aqueles que suprimiram a vegetação protegida em data posterior. Ora, a norma permite a 

suspensão de sanções decorrentes de supressão irregular, cometidas antes de 22 de julho de 

2008, veda a autuação do proprietário/possuidor/ocupante do imóvel por supressões 

irregulares cometidas antes de 22 de julho de 2008, e, ainda, suspende a punibilidade e 

prescrição da pretensão punitiva em relação a certos crimes ambientais, o que denota 

esvaziamento do substrato de outras normas específicas de proteção ambiental. Isso exposto, 

encontra-se o questionamento: Como não interpretar que sob o ponto de vista legal foram 

afetadas bases do próprio Direito Ambiental? 

Ao que parece, para definição de tais regras foi adotado mais um critério político de 

gestão administrativa de problemas já existentes, do que propriamente jurídico. Eis que, em 
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que pesem os posicionamentos contrários, o texto considera a realidade brasileira formada por 

diversos fragmentos de vegetação nativa em sacrifício da teoria. 

Os estudos revelaram vários relevos de um tratamento diferenciado para os pequenos 

proprietários e para agricultores familiares no que tange à manutenção e regularização da 

Reserva Legal, certamente como estímulo à manutenção do homem no campo e promoção do 

desenvolvimento de suas atividades agrossivilpastoris. Citam-se, principalmente, a isenção de 

regularização ambiental para imóveis até 04 módulos fiscais e a permissão de manutenção de 

atividades agrossilvipastoris pré-existentes ou de baixo impacto, acrescidas de utilização de 

procedimento simplificado para manejo com propósito comercial.  

O principal problema observado foi a adoção do módulo fiscal como parâmetro de 

mediação da Reserva Legal. Tem-se que essa medida é muito variável, uma vez que, fixada 

ao alvedrio do ente Municipal, apresentando distorções impressionantes quando se comparam 

certas algumas localidades brasileiras. 

O Código Florestal vigente adota um critério que sob o ponto de vista técnico esvazia 

o conteúdo material da Reserva Legal, ao passo que o módulo fiscal geral flexibilidade na 

aplicação das regras da norma em vigor. É como se os espaços economicamente aproveitáveis 

e as suas funções ecossistêmicas fossem se encaixar perfeitamente em tal delimitação, o que 

por lógica é quase impossível.  

Ressalta-se que a mera declaração sobre existência de vegetação nativa registrada 

junto ao Cadastro Ambiental Rural – CAR, adotada para as pequenas propriedades ou posses 

agrárias,  representa uma condição muito difícil de se comprovar ou de se contestar, trilhando 

o caminho de que, considerado o marco legal estabelecido (22 de julho de 2008)  a melhor 

opção implique em fraudar, ante as tamanhas dificuldades de identificação e fiscalização de 

áreas remanescentes impostas, principalmente, pela redação do artigo 67 da Lei nº 12.651 

(BRASIL, 2012), que cria um complexo mecanismo de situações distintas para a Reserva 

Legal. Nesse contexto, o tratamento indistinto à pequena propriedade e posse familiar e à 

pequena propriedade ou posse não familiar, reflete afronta ao princípio da isonomia.  

Consideradas tantas discrepâncias ocasionadas pelo tratamento diferenciado 

atribuído pelo novo Código Florestal aos imóveis inferiores a 04 módulos fiscais, conclui por 

violar diversos preceitos constitucionais como o dever geral de proteção ambiental, de 

reparação de danos ambientais, da isonomia, do desenvolvimento sustentável, dentre outros, 

de modo que cabe ao supremo resolver tal peleja através de decisão relativa às solicitações da 

ADIN 4902. 
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No que tange à questão das modificações relacionadas ao tratamento das Áreas de 

Preservação Permanente, restaram constatadas muitas alterações. 

A inclusão da instituição de Áreas de Preservação Permanente em espaço urbano 

veio colocar fim a questionamentos outrora existentes em relação à codificação anterior. Esta 

inserção feita pelo legislador, embora represente inovação porquanto não constar da redação 

da norma anterior, não necessariamente implicou avanço, já que formalizou expressamente o 

entendimento majoritário de diversos círculos sociais.  

Ao desprezar os períodos de cheia, a adoção da borda da calha regular como marco 

inicial de delimitação das faixas marginais (matas ciliares) dos cursos d‟água, em substituição 

do nível mais alto, denotou inovação do Código Florestal atual.  

A proteção jurídica, que na lei revogada era atribuída a qualquer curso d‟água, foi 

restringida aos cursos d‟água naturais, o que dá a entender que a proteção antes atribuída às 

margens de rios alterados por intervenção antrópica, a exemplo dos canalizados e retificados, 

não podem ser mais considerados Áreas de Preservação Permanente. Salienta que esta 

alteração pôs fim às dúvidas outrora existentes, acerca da possibilidade de as margens dos 

cursos d‟água artificiais serem contempladas pelo regime especial de proteção. À primeira 

vista, isso pode representar avanço, todavia, cumpre alertar que dúvidas podem insurgir sobre 

o que pode ser compreendido como curso d‟água natural, de modo que, provavelmente, resta 

aos tribunais pronunciarem-se a este ponto. 

Percebeu-se que, com a instituição das áreas consolidadas, a dimensão das faixas 

marginais de Área de Preservação Permanente, que antes variavam apenas de acordo com a 

largura do rio, passou a ser medida conjuntamente pela metragem do curso d‟água e pelo 

tamanho ou posse rural, o que pode gerar os mesmos problemas verificados para a 

delimitação da Reserva Legal, porquanto também utilizado o módulo fiscal, por parâmetro de 

delimitação das Áreas de Preservação Permanente. 

O ideal seria realmente observarem-se as condições naturais (ecológicas) das Áreas 

de Preservação Permanente, de modo que as atuais delimitações a título de áreas consolidadas 

declaram legalmente devastações consumadas como lícitas. 

No caso de lagos, lagoas e reservatórios naturais, verificou-se mais clareza. Pois, 

estabeleceu-se regramento mais específico em razão da formação do respectivo recurso 

natural, seja ele natural ou artificial. 

Não houve primor de clareza quanto à delimitação de Área de Preservação 

Permanente de nascentes e olhos d‟água, em que pese a sua estreita relação com a proteção 

conferida pela cobertura vegetal nativa adjacente. A norma, à primeira vista, dá a entender 
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que as nascentes e olhos d‟água intermitentes não teriam proteção. Nesse sentido, estaria 

reduzida a proteção ambiental, considerando-se que a lei revogada se estendia às nascentes e 

olhos d'água intermitentes, ao considerar o raio mínimo de 50 metros, independentemente da 

situação topográfica. Ou seja, reduzida a proteção ambiental, por efeito caracterizado 

retrocesso ambiental quanto à proteção de nascentes e olhos d‟água. 

A dispensa da reserva de faixa de proteção no entorno das acumulações naturais ou 

artificiais de água com superfície inferior a 01 hectare (art. 4, § 4º), acrescida, também, da 

dispensa de recomposição foi identificada como ponto de debate. Detectou-se que na 

interpretação da Procuradoria Geral da República – PGR, teria ocorrido retrocesso ambiental, 

sob argumento de que a legislação anterior por regulamentação da Resolução CONAMA 302 

(BRASIL, 2002) teria definido limites de proteção que foram reduzidos pela lei atual. 

Sem adentrar-se nos limites de competência do CONAMA para regulamentação da 

matéria, entende-se que não há fundamento técnico-científico para tal redução, haja vista ser 

público e notório que a existência de vegetação nessas áreas é altamente recomendável em 

decorrência de todos os benefícios aventados ao longo do presente estudo. Acresce-se que há 

necessidade de melhor integração normativa, a qual ocorrerá provavelmente com a prolação 

de manifestação do judiciário, em especial pelo julgamento da ADIN 4903, em trâmite no 

Supremo Tribunal Federal brasileiro. 

As mesmas considerações e conclusões são adotadas no que diz respeito aos 

questionamentos identificados em relação às delimitações estabelecidas para as Áreas de 

Preservação Permanente criadas em redor de reservatórios d‟água artificiais, destinados à 

geração de energia ou abastecimento público. 

A inclusão da vereda na faixa de preservação permanente veio preencher lacuna da 

legislação revogada, o que representou ponto positivo a critério de proteção ambiental. Porém, 

ao estabelecer critérios diferenciados para as áreas consolidadas, o legislador foi ao encontro 

do retrocesso ambiental por manifestar violação ao dever geral de proteção, aos princípios da 

reparação e isonomia (neste caso, porquanto adotado o critério do módulo rural). 

A proteção atribuída ao manguezal em toda a sua extensão representou ponto 

favorável ao legislador, porquanto preencheu lacuna da norma anterior. Desse modo, foi 

proporcionada maior segurança jurídica ao trato da matéria. 

O tratamento diferenciado da Reserva Legal dispensado ao pequeno produtor rural 

ou familiar é estendido para delimitação e recomposição da Área de Preservação Permanente, 

motivo pelo qual mantém o posicionamento de existência de violações a princípios e 

conceitos constitucionais. 



153 
 

As hipóteses excepcionais de intervenção ou supressão de vegetação nativa de Áreas 

de Preservação Permanente (utilidade pública, de interesse social e de baixo impacto 

ambiental), denotaram o caráter exemplificativo. O rol da Lei em vigor adota conceitos 

jurídicos indeterminados e ainda permite a criação de hipóteses similares, o que o torna 

emblemático para qualquer interprete da norma ou aplicador do direito, porquanto exige 

tamanho empenho interpretativo e integrativo do ordenamento jurídico vigente, na 

ponderação de um patamar mais adequado aos preceitos protetivos ambientais. 

Essas alterações trazidas pela atual legislação ambiental, de certo modo coincidem 

com um considerável retrocesso ambiental, no que pende ainda maior avanço, doutrinário e 

jurisprudencial, com vistas à obtenção de maior segurança jurídica no cenário jurídico 

brasileiro.  

A Constituição Brasileira aponta como norte o abrigo do equilíbrio do meio 

ambiente. Equilíbrio tal, que a princípio aparenta ser um objetivo inalcançável.  

Contudo, entende-se que qualquer redução do patamar de tutela jurídica dos biomas 

nacionais, quando amplamente divulgada nos meios científicos, de comunicação e demais 

ciclos sociais, que a retração dos habitats naturais e os riscos de sérias ameaças à 

biodiversidade têm se multiplicado no tempo, necessariamente implica reconhecer que o 

diálogo entre o crescimento econômico e a conservação da Natureza, concretizado pela Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012), conjuntamente reduziu certos direitos, inviabilizou outros e revogou 

leis que garantiam a proteção ambiental, através dos novos regimes estabelecidos para as 

Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal,  

Ainda que tenha trazido algumas disposições importantes, com alguma melhora para 

a preservação de florestas e vegetações nativas, de um modo geral o Novo Código é menos 

protetor do que o anterior. 

Ressalta-se que as Áreas de Preservação Permanente precisam ser vistas com o real 

intuito de serem o que são e não encaradas como restrições prejudiciais à produção, o que 

indubitavelmente perpetuará as degradações ambientais no tempo. Até porque, sociedades que 

queiram ser sustentáveis, não podem admitir o retrocesso em matéria de proteção ambiental. 

Enfim, o presente trabalho não busca exaurir a matéria, tendo o intuito de provocar 

reflexão acerca dos critérios e níveis de proteção abrangidos por esses espaços realmente 

protegidos, para quem sabe alcançar-se a obtenção de aprimoramento da matéria, haja vista 

que, ao que parece, a regulação das florestas e demais vegetações nativas pendem a percorrer 

longo caminho pela frente.  
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