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I – INTRODUÇÃO 

Em razão da tramitação, no Congresso Nacional, de projeto de 

reforma de Código Florestal,1 os membros do GAEMA e das Redes Protetivas, 

em reunião conjunta realizada na cidade de São Paulo no dia 13 de maio de 

2011, resolveram elaborar trabalho de análise do texto do referido projeto que 

possa servir de base à elaboração de estratégias de atuação funcional nessa 

área, caso a nova normativa seja aprovada. 

II – PREMISSAS DO TRABALHO REALIZADO 

O trabalho realizado parte de duas premissas básicas: 

1ª) o Direito Ambiental tem caráter transdisciplinar, ou seja, 

constitui-se e desenvolve-se no diálogo com outros ramos do 

conhecimento científico, deles importando princípios, 

categoriais e conceitos, que passam, necessariamente, a 

integrar o seu próprio conteúdo; 

2ª) a Constituição da República inclui em seu bojo capítulo 

sobre a temática ambiental, no qual reconhece e proclama o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito 

fundamental, a exigir do intérprete a atribuição de sentido às 

normas infraconstitucionais que melhor realize os 

mandamentos constitucionais. 

                                                 

1 Senado Federal, PLC nº 30/2011. 
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 Assim, para dar início ao trabalho proposto, o coordenador do 

Subgrupo de Defesa do Patrimônio Florestal e de Combate às Práticas Rurais 

Antiambientais e responsável por este relatório reuniu-se, de junho de 2011 a 

março de 2012, com representantes da comunidade científica, objetivando 

colher subsídios técnicos que possibilitem a análise rigorosa do projeto e a 

interpretação, conforme a Constituição, das novas normas propostas. 

Para isso, contou com a cooperação dos Assistentes Técnicos 

Olavo Nepomuceno, Heraldo Cavalheiro Navajas Sampaio Campos, Daiane 

Caroline Gaia, Roberto Varjabedian e Denis Dorighello Tomás e do 

Estagiário José Roberto Porto de Andrade Júnior. 

 

III – REUNIÕES TÉCNICAS REALIZADAS 
 

13 de junho de 2011: Piracicaba (SP) 

10h00  Prof. Dr. Paulo Yoshio Kageyama 

Universidade de São Paulo (USP) 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) 
Departamento de Ciências Florestais 

 
14h00  Prof. Dr. Gerd Sparovek 

Universidade de São Paulo (USP) 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) 
Departamento de Ciência do Solo 

15 de junho de 2011: São Paulo (SP) 

10h00  Prof. Dr. Jean Paul Walter Metzger 

Universidade de São Paulo (USP) 
Instituto de Biociências 
Departamento de Ecologia Geral 
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15h00  Prof. Dr. Aziz Nacib Ab´Saber 

Universidade de São Paulo (USP) 
Instituto de Estudos Avançados (IEA) 

 

22 de junho de 2011: Botucatu (SP) 

14h00  Profa. Dra. Vera Lex Engel 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu 
Departamento de Ciências Florestais 

 

27 de junho de 2011: Ribeirão Preto (SP) 

10h00  Prof. Dr. Marcelo Pereira de Souza 

Universidade de São Paulo (USP) 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
Departamento de Biologia 

  Profa. Dra. Elenice Mouro Varanda 

Universidade de São Paulo (USP) 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
Departamento de Biologia 

14h00  Prof. Dr. Dalton de Souza Amorim 

Universidade de São Paulo (USP) 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
Departamento de Biologia 

 

28 de junho de 2011: Campinas (SP) 

10h00  Prof. Dr. Fernando Roberto Martins 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Instituto de Biologia 
Departamento de Biologia Vegetal 
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4 de julho de 2011: Piracicaba (SP) 

10h00  Prof. Dr. Walter de Paula Lima 

Universidade de São Paulo (USP) 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) 
Departamento de Ciências Florestais  

13h00  Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues 

Universidade de São Paulo (USP) 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) 
Departamento de Ciências Biológicas 

6 de julho de 2011: Campinas (SP) 

10h00  Prof. Dr. Thomas Michael Lewinsohn 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Instituto de Biologia 
Departamento de Zoologia 

15h00  Prof. Dr. Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Instituto de Biologia 
Departamento de Biologia Animal 

8 de julho de 2011: São Paulo (SP) 

15h00  Prof. Dr. Marcos Silveira Buckeridge 

Universidade de São Paulo (USP) 
Instituto de Biociências 
Departamento de Botânica 

13 de julho de 2011: São Carlos (SP) 

09h30  Prof. Dr. José Galizia Tundisi 

Instituto Internacional de Ecologia 
Universidade de São Paulo (USP) – aposentado 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) – aposentado 
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1º de fevereiro de 2012: Rio Claro (SP) 

14h00  Prof. Dr. Leandro Eugênio da Silva Cerri 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro 
Departamento de Geologia Aplicada 

 

3 de fevereiro de 2012: São José dos Campos (SP) 

10h00  Prof. Dr. Carlos Afonso Nobre 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
Comitê Científico do International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) 
Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas (RedeCLIMA) 
Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 

 

10 de fevereiro de 2012: São Paulo (SP) 

09h00  Profa. Dra. Yara Schaeffer-Novelli 

Universidade de São Paulo (USP) 
Instituto Oceanográfico 
BIOMA – Centro de Ensino e Informação sobre Zonas Úmidas Costeiras Tropicais 

 

13 de fevereiro de 2012: São Paulo (SP) 

14h00  Prof. Dr. Jean Paul Walter Metzger 

Universidade de São Paulo (USP) 
Instituto de Biociências 
Departamento de Ecologia Geral 

 

12 de março de 2012: São Paulo (SP) 

9h30  Prof. Dr. Jean Paul Walter Metzger 

Universidade de São Paulo (USP) 
Instituto de Biociências 
Departamento de Ecologia Geral 
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Prof. Dr. Fernando Roberto Martins 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Instituto de Biologia 
Departamento de Biologia Vegetal 

 

20 de março de 2012: São Paulo (SP) 

17h00  Prof. Dr. Jurandir Luciano Sanches Ross 

Universidade de São Paulo (USP) 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) 
Departamento de Geografia 

 

Profa. Dra. Sueli Angelo Furlan 

Universidade de São Paulo (USP) 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) 
Departamento de Geografia 

 

IV – ELABORAÇÃO E DISCUSSÃO DO RELATÓRIO PRELIMINAR 

 

Com base nas reuniões realizadas com os especialistas da 

comunidade científica, o relator elaborou Relatório Preliminar que foi 

apresentado e submetido à discussão em reunião plenária do GAEMA, ocorrida 

em 29 de agosto de 2011, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Nessa 

reunião, também estiveram presentes colegas representantes das Redes 

Protetivas e Assistentes Técnicos de Promotoria. Foram solicitadas 

contribuições aos presentes, por escrito, para o aperfeiçoamento do Relatório. 

Apenas os colegas da Rede Protetiva de Franca e o colega Vladimir Brega Filho 

manifestaram-se. Os colegas da região de Franca criticaram a iniciativa do 

GAEMA, pois entendem que esse trabalho só deveria ser realizado após a 

promulgação da nova lei florestal. Já o colega Vladimir fez apenas uma 

consideração de ordem teórica sobre o uso da expressão “interpretação 
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conforme a Constituição”, na linha do pensamento hoje consagrado no 

Supremo Tribunal Federal. 

Em reunião do Subgrupo de Defesa do Patrimônio Florestal e de 

Combate às Práticas Rurais Antiambientais, realizado em 16 de setembro de 

2011, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, os colegas presentes 

incumbiram-se de realizar estudo comparativo do PLC nº 30/2011 com a 

normativa ambiental em vigor, para verificar eventuais incompatibilidades. O 

resultado desse estudo foi incorporado ao Relatório. 

 

 

V – O MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

 

Diz a Constituição da República: 

  Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações. 

  § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público: 

  I— preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
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  II— preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético; 

III— definir, em todas as unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 

através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção; 

[...] 

V— controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

[...] 

VII— proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção de espécies, ou submetam animais à 

crueldade. 

[...] 

  § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 

de reparar os danos causados. 

Ao refundar e estatuir formalmente a República brasileira, os 

constituintes elegeram o princípio democrático como princípio estruturante 



 14 

fundamental, na perspectiva do resgate da cidadania econômica e 

socioambiental. 

O regime democrático delineado na Constituição apresenta-se 

como um projeto que, a partir do desenvolvimento econômico, visa erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, para 

transformar a República brasileira numa sociedade livre, justa e solidária, 

promotora do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação (CR, art. 3º, I a IV). 

Destaque-se que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado2 é base desse modelo de sociedade, pois foi constitucionalmente 

consagrado como: 

a) direito fundamental individual, social e intergeracional 

(CR, art. 225, caput); 

b) princípio-base da ordem econômica (CR, art. 170, VI); 

c) requisito essencial para a caracterização da função social 

da propriedade rural (CR, art. 186, I, II e IV). 

                                                 

2 Equilíbrio ecológico é o que qualifica o meio ambiente como direito fundamental. Como ressalta ÉDIS 

MILARÉ, “o equilíbrio ecológico é um requisito para a manutenção da qualidade e das características 

essenciais do ecossistema ou de determinado meio. Não deve ser entendido como situação estática, mas 

como estado dinâmico no amplo contexto das relações entre os vários seres que compõem o meio, 

como as relações tróficas, o transporte de matéria e energia. O equilíbrio ecológico supõe mecanismos 

de autorregulação ou retroalimentação nos ecossistemas” (2004, p. 982). 
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Há de se ver, ainda, que a sadia qualidade de vida3, que tem 

como suporte o meio ambiente ecologicamente equilibrado, compõe a 

dignidade da existência — objetivo da ordem econômica (CR. art. 170) — e o 

bem-estar de todos — objetivo da ordem social (CR. art. 193). 

Ademais, o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado representa faceta importante para a formação e garantia da 

dignidade humana — fundamento do Estado Democrático de Direito (CR. art. 

1º, III). 

Por tudo isso é dever do Poder Público defender o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, para preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações, justificando sua intervenção para definir espaços 

territoriais a serem especialmente protegidos e vedar qualquer utilização 

que comprometa a integridade ambiental desses espaços territoriais 

protegidos (CR, art. 225, § 1º, III). 

Por tudo isso, os responsáveis por atividades lesivas ao 

meio ambiente estão obrigados a reparar os danos causados e sujeitos a 

sanções penais e administrativas (CR, art. 225, § 3º). 

 

                                                 

3 Sadia qualidade de vida é a expressão de condições de vida que atingiram padrões de bem-estar 

material, de bem-estar social, de participação política e ambientais compatíveis com a dignidade da 

pessoa humana e com as exigências de uma sociedade substancialmente democrática. 
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VI – AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E A RESERVA LEGAL 

COMO ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 

 

A Constituição da República prevê como um dos instrumentos 

de garantia da efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado a definição de espaços territoriais especialmente 

protegidos. 

Na definição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, 

Espaços territoriais especialmente protegidos são áreas 

geográficas públicas ou privadas (porção do território nacional) 

dotadas de atributos ambientais que requeiram sua sujeição, pela lei, 

a um regime jurídico de interesse público que implique sua relativa 

imodificabilidade e sua utilização sustentada, tendo em vista a 

preservação e proteção da integridade de amostras de toda a 

diversidade de ecossistemas, a proteção ao processo evolutivo das 

espécies, a preservação e proteção dos recursos naturais (2009, p. 

843). 

Ressalte-se que a Constituição veda: 

 qualquer utilização do espaço territorial especialmente 

protegido que comprometa a integridade dos atributos 

que justifiquem a sua proteção (art. 225, § 1º, inc. III); 

 as práticas que coloquem em risco a função ecológica da 

fauna e da flora – inclusive daquelas existentes no 
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interior de um espaço territorial especialmente 

protegido (art. 225, § 1º, inc. VII); 

 as práticas que provoquem a extinção de espécies – 

inclusive daquelas existentes no interior de um espaço 

territorial e especialmente protegido (art. 225, § 1º, inc. 

VII). 

Dentre as categorias de espaços protegidos encontramos as 

áreas de preservação permanente e a reserva legal, expressamente definidas 

no art. 1º, § 2º, incs. II e III, do Código Florestal vigente: 

 Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos 

arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. 

 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 à reabilitação 

dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao 

abrigo e proteção de fauna e flora nativas. 

As áreas de preservação permanente e a reserva legal merecem 

proteção especial porque, nos espaços que ocupam, os seus componentes 

bióticos e abióticos, em interação, cumprem funções ecológicas 

indispensáveis para a persistência de todas as formas de vida, ou seja, 

cumprem diversas funções ambientais imprescindíveis para o 
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desenvolvimento de processos ecológicos essenciais. Ademais, constituem-

se em espaços de preservação da diversidade e da integridade do 

patrimônio genético do País, também tutelado constitucionalmente.4 

VII – AS BASES CIENTÍFICAS PARA A DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DA RESERVA LEGAL COMO ESPAÇOS 

TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 

 

A definição das áreas de preservação permanente e da reserva 

legal como espaços territoriais especialmente protegidos decorre da necessidade 

de garantir-se, no território brasileiro e para além das unidades de 

conservação, espaços destinados ao desenvolvimento de processos ecológicos 

essenciais5 com restrita interferência antrópica. 

As áreas de preservação permanente manifestam-se na 

paisagem em posições estratégicas para o cumprimento de suas funções 

principais: a proteção hídrica, edáfica e da biodiversidade própria do seu 

biótopo. As reservas legais, como espaços que visam precipuamente a 

                                                 

4 Constituição da República, art. 225, § 1º, inc. II. 

5 Processos ecológicos essenciais são aqueles que garantem a persistência das características típicas de 

composição, estrutura, dinâmica e funcionalidade do ecossistema, incluindo sua resiliência, envolvendo 

os fluxos de energia, os ciclos de matéria e as relações funcionais estabelecidas no âmbito da estrutura 

biótica (entre os organismos da comunidade e entre comunidades) em permanente interação com o 

meio abiótico. (MARTINS, Fernando Roberto & METZGER, Jean Paul, 2012) 
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preservação da rica biodiversidade brasileira, devem estar distribuídas de 

forma equlibrada pelo território nacional, para contemplar as comunidades 

biológicas que integram todos os biomas, centros de endemismo e 

ecossistemas.6  

A intervenção humana pode prejudicar, descaracterizar ou até 

mesmo impedir o cumprimento das funções ecológicas7 que são próprias 

desses meios, comprometendo o equilíbrio ecológico e, consequentemente, 

colocando em risco a persistência da vida.8 Por isso, sua admissão dá-se em 

casos excepcionais.9 

                                                 

6 Para garantir o equilíbrio na distribuição das reservas legais pelo território nacional, o Código 

Florestal vigente adotou como critério e regra geral a instituição das reservas por propriedade (art. 16, 

incs. I a IV), admitindo, em caráter excepcional, a sua compensação em outra área, desde que pertença 

ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia (art. 44, inc. III). Em caráter 

excepcionalíssmo, admite a compensação na mesma bacia hidrográfica (art. 44, § 4º). 

7 Entende-se por função ecológica a operação pela qual os elementos bióticos e abióticos que compõem 

determinado meio contribuem, em sua interação, para a manutenção do equilíbrio ecológico. 

8 Atendendo a essa imposição da natureza, a Constituição da República veda, expressamente, qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção dos espaços 

territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, inc. III). 

9 O Código Florestal vigente só admite a supressão de vegetação em área de preservação permanente 

em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em 

processo administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento 

proposto (art. 4º, c.c. o art. 1º, § 2º, incs. IV e V). Na reserva legal, o mesmo Estatuto só admite, como 

regra geral de intervenção possível, o manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios 

técnicos estabelecidos em regulamento, excepcionando, para a pequena propriedade ou posse rural 

familiar, a possibilidade de computar-se, na reserva legal, os plantios de árvores frutíferas ornamentais 
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Ilustrativo, nesse ponto, o exemplo dado por JEAN PAUL 

METZGER (2011, p. 2). Esse pesquisador ressalta que a rede hídrica de nosso 

país é composta por uma maioria de pequenos riachos, de até 10 metros de 

largura, que possuem endemismo significativo, com espécies de fauna e flora 

exclusivas das localidades onde se situam – principalmente anfíbios. Essas 

espécies são importantes para a promoção e manutenção da biodiversidade. O 

isolamento geográfico desses pequenos riachos permite o aumento da 

especificidade da evolução genética, o que não seria viável com a ocupação das 

áreas de preservação permanente. 

 

1. Função ecológica: definição e classificação para as áreas de 

preservação permanente e reserva legal 

Função ecológica é a operação pela qual os elementos bióticos e 

abióticos que compõem determinado meio contribuem, em sua interação, para 

a manutenção do equilíbrio ecológico e para a sustentabilidade dos processos 

evolutivos.10 

As funções ecológicas ou ecossistêmicas das áreas de 

preservação permanente e da reserva legal, para fins didáticos, podem ser 

classificadas em: 

                                                                                                                                                    

ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com 

espécies nativas (art. 16, §§ 2º e 3º). 

10 Funções ecológicas ou ecossistêmicas também podem ser definidas como as constantes interações 

existentes entre os elementos estruturais de um ecossistema, incluindo transferência de energia, 

ciclagem de nutrientes, regulação de gás, climática e do ciclo d’água (DALY & FARLEY, 2004). 
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a) funções bióticas (relacionadas à preservação da 

biodiversidade); 

b) funções hídricas (relacionadas à preservação e proteção dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos); 

c) funções edáficas (relacionadas à preservação e proteção do 

solo); 

d) funções de estabilização geológica (relacionadas à 

manutenção da estabilidade geológica); 

e) funções climáticas (relacionadas à mitigação dos efeitos 

negativos das mudanças do clima); 

f) funções sanitárias (relacionadas à asseguração das 

condições adequadas à sadia qualidade de vida e ao bem-

estar físico e psíquico das populações humanas); 

g) funções estéticas (relacionadas à preservação da paisagem). 

A compreensão da definição de funções ecológicas ou 

ecossistêmicas é relevante porque, por meio delas, dá-se a geração dos 

chamados serviços ecossistêmicos, ou seja, dos benefícios diretos e indiretos 

obtidos pelo ser humano a partir dos ecossistemas, como, por exemplo, a 

provisão de alimentos, a regulação climática, a formação do solo (DALY, 1997; 

COSTANZA ET AL, 1997; DE GROOT ET AL, 2002; MEA, 2003). 

  

2. As funções ecológicas das áreas de preservação permanente 



 22 

Dentre as inúmeras funções ecológicas das áreas de 

preservação permanente, podemos citar, com base em NEPOMUCENO e 

outros (2011, passim): 

 funções bióticas: 

o preservação do patrimônio genético e do fluxo gênico 

de fauna e flora típicas das áreas ripárias, de encosta, 

de topo de morro e alagados; 

o abrigo, conservação e proteção das espécies da flora e 

da fauna nativas adaptadas às condições 

microclimáticas ripárias, de encosta, de topo de 

morro, de alagados; 

o abrigo de agentes polinizadores, dispersores de 

sementes e inimigos naturais de pragas, responsáveis 

pela produção e reprodução das espécies nativas; 

o asseguração de circulação contínua para a fauna 

(corredor de fauna); 

o provisão de alimentos para a fauna aquática e 

silvestre; 
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 funções hídricas: 

o asseguração da perenidade das fontes e nascentes 

mediante o armazenamento de águas pluviais no 

perfil do solo; 

o asseguração do armazenamento de água na 

microbacia ao longo da zona ripária, contribuindo 

para o aumento da vazão na estação seca do ano; 

o promoção e redução das vazões máximas (ou críticas) 

dos cursos d’água, mediante o armazenamento das 

águas pluviais, contribuindo para a diminuição das 

enchentes e inundações nas cidades e no campo; 

o filtragem das águas do lençól freático delas retirando 

o excesso de nitratos, fosfatos e outras moléculas 

advindas dos campos agrícolas; 

o armazenagem e estocagem de água nos reservatórios 

subterrâneos ou aqüíferos. 

 funções edáficas: 

o promoção da estabilização das ribanceiras dos cursos 

d’água pelo desenvolvimento de um emaranhado 

sistema radicular nas margens, reduzindo as perdas 

de solo e o assoreamento dos mananciais; 
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o contribuição para a redução dos processos erosivos e 

do carreamento de partículas e sais minerais para os 

corpos d’água. 

 funções climáticas: 

o amenização dos efeitos adversos de eventos 

climáticos extremos, tanto no campo como nas 

cidades; 

o contribuição para a estabilização térmica dos 

pequenos cursos d’água ao absorver e interceptar a 

radiação solar; 

o contribuição para a redução da ocorrência de 

extremos climáticos, como as altas temperaturas, 

mediante a interceptação de parte da radiação solar e, 

com isso, reduzindo os efeitos das “ilhas de calor” 

(aumento localizado da temperatura devido a 

exposição da superfície do solo); 

o contribuição para a redução do “efeito estufa” 

mediante o sequestro e fixação de carbono, uma vez 

que os solos das florestas nativas abrigam uma 

microflora muito abundante e diversificada, 

constituída basicamente por compostos carbônicos. 
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 funções sanitárias:  

o interceptação de parte expressiva do material 

particulado carreado pelos ventos, melhorando as 

condições fitossanitárias das culturas nas áreas rurais 

e a qualidade do ar nas áreas urbanas e rurais. 

 funções estéticas: 

o melhoramento da composição da paisagem e da 

beleza cênica. 

Ao cumprir essas funções ecológicas, as áreas de preservação 

permanente também prestam serviços ecossistêmicos, dos quais podemos 

destacar, exemplificativamente, os seguintes: 

 fixação e fornecimento de nutrientes; 

 absorção de gás carbônico (estoque de carbono); 

 manutenção das características da paisagem, em seus 

aspectos estéticos e cênicos, por meio da preservação do 

mosaico de ecossistemas integrados; 

 manutenção de banco de germoplasma de espécies 

típicas de ambientes ripários e de áreas úmidas; 

 polinização: abrigo para agentes polinizadores (como 

insetos, pássaros e morcegos); 
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 controle de pragas agrícolas: abrigo para grande 

variedade de insetos, aracnídeos, pássaros, répteis e 

anfíbios que atuam como predadores de pragas agrícolas; 

 controle biológico de doenças: abrigo para uma extensa 

gama de espécies de microorganismos saprófitas, 

parasitas, comensais ou simbiontes (bactérias, fungos e 

virus) que podem atuar como antagonistas ou 

hiperparasitas de microorganismos fitopatogênicos 

(fungos, bactérias, vírus), provendo o controle biológico 

de doenças das plantas cultivadas; 

 melhora da produção agrícola, em decorrência da ação 

de agentes polinizadores, dispersores de sementes e 

inimigos naturais de pragas que nelas habitam e 

encontram abrigo; 

 melhora da qualidade dos produtos agrícolas, com 

redução do emprego de agrotóxicos, em decorrência da 

ação de agentes polinizadores, dispersores de sementes e 

inimigos naturais de pragas que nelas habitam e 

encontram abrigo. 

3. A largura mínima das áreas de preservação permanente protetoras dos 

corpos d’água 

Em rigorosa revisão dos estudos científicos produzidos sobre 

esse tema, JEAN PAUL METZGER verificou que a função ecológica mais exigente 

deve servir de parâmetro para a fixação da largura mínima das áreas de 
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preservação permanente ripárias (2010, p. 92). Dentre as múltiplas funções, a 

conservação da biodiversidade é aquela que reclama maior extensão, porque, 

segundo esse pesquisador: 

Em termos biológicos, os corredores são reconhecidos como 

elementos que facilitam o fluxo de indivíduos ao longo da paisagem. 

Em paisagens fragmentadas, quando o habitat natural encontra-se 

disperso em inúmeros fragmentos, isolando e reduzindo o tamanho 

das populações nativas, a sobrevivência das espécies depende de 

suas habilidades de se deslocarem na paisagem. Nestas condições, os 

corredores podem ter papel capital, pois muitas espécies não 

conseguem usar ou cruzar áreas abertas criadas pelo homem, nem 

quando se trata de áreas muito estreitas como estradas (Develey and 

Stouffer 2001), e a existência de uma continuidade na cobertura 

vegetacional original é essencial. Dentre os benefícios dos 

corredores, já comprovados por pesquisas no Brasil, estão o 

aumento da diversidade genética (Almeida Vieira & De Carvalho 

2008), o aumento da conectividade da paisagem, possibilitando o uso 

de vários pequenos fragmentos remanescentes de habitat, que 

isoladamente não sustentariam as populações (Awade e Metzger 

2008; Boscolo et al. 2008; Martensen et al. 2008), e o potencial de 

amenizar os impactos de mudanças climáticas, numa escala temporal 

mais ampla (Marini et al. 2009). (METZGER, 2010, p. 92-93) 

Ao estimarem a largura mínima das áreas de preservação 

permanente, os estudos levaram em conta, também, a capacidade de 

persistência da biodiversidade diante das perturbações que ocorrem nas 

bordas desse habitat (efeitos de borda). 
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Diante do quadro posto pela ciência, METZGER concluiu que: 

...o conhecimento científico obtido nestes últimos anos permite não 

apenas sustentar os valores indicados no Código Florestal de 1965 

em relação à extensão das Áreas de Preservação Permanente, mas na 

realidade indicam a necessidade de expansão destes valores para 

limiares mínimos de pelo menos 100 m (50 m de cada lado do rio), 

independentemente do bioma, do grupo taxonômico, do solo ou do 

tipo de topografia. (METZGER, 2010, p. 93).11 

Não se pode perder de vista que as funções hídricas e edáficas 

das áreas de preservação permanente exigem, muitas vezes, proteção ciliar em 

faixa superior a 50 metros, pois as zonas ripárias não ocorrem linearmente na 

natureza, variando de acordo com a sua conformação geológica e sensibilidade 

hídrica (LIMA, 2011, p. 2).12 

PAULO YOSHIO KAGEYAMA, levando em consideração a 

necessidade de restauração das áreas de preservação permanente, afirma que 

em faixas inferiores a trinta metros não há viabilidade técnica para a criação de 

                                                 

11 No mesmo sentido, THOMAS MICHAEL LEWINSOHN (2011, p. 2) e as conclusões da SBPC – 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ABC – Academia Brasileira de Ciências, in: O Código 

Florestal e a ciência: contribuições para o diálogo, p. 80. 

12 Como concluiu Maria José Brito Zakia: A não coincidência entre a zona ripária e a mata ciliar prevista 

em lei, não deve (e não pode) ser encarada como uma necessidade de se mudar a lei, mas sim de 

começar a discutir as bases técnicas da legislação florestal em vigor. A identificação da zona ripária 

deve ser encarada como um requisito básico, para o manejo sustentável, ou seja, para a manutenção da 

saúde da microbacia. É, portanto, um instrumento de manejo (1998, p. 91). 
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estruturas florestais, pois nelas só se desenvolvem espécies pioneiras (2011, p. 

3). 

VERA LEX ENGEL frisa que área de preservação permanente 

com faixa inferior a 30 metros acarreta: 

 redução do número de espécies com a perda da 

sustentabilidade das matas protetoras (comunidades 

instáveis); 

 intensificação do efeito de borda; 

 invasão de gramíneas exóticas; 

 maior suscetibilidade ao fogo; 

 perda da função de tamponamento (capacidade de 

segurar os nutrientes e contaminantes); 

 perda da função de barreira física para o assoreamento; 

 perda da capacidade de regulação do ciclo hidrológico 

(maior risco de enchentes no período das águas e de 

esgotamento de rios no período das secas); 

 perda de habitat para espécies que servem como 

controladores de pragas; 

 perda de habitat para espécies polinizadoras (2011, p. 2). 
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4. O marco inicial das áreas de preservação permanente de cursos d’água 

As áreas de preservação permanente de riachos, ribeirões e rios 

são faixas de vegetação natural que se situam ao longo desses cursos d’água 

desde o seu nível mais alto. Não se confundem, na fisionomia e nas funções, 

com as várzeas e planícies de inundação (METZGER, 2011, p. 2; TUNDISI, 2011, 

p.2; ENGEL, 2011, p. 2; MARTINS, 2011, p. 3; LIMA, 2011, p. 3; RODRIGUES, 

2011, p. 2).13 Estas, como acentuado pelos especialistas, abrigam fauna e flora 

particulares e espécies endêmicas, cumprindo relevantes funções hídricas e 

edáficas.14 Integram o leito maior do rio. Por todas essas razões, necessitam da 

proteção ciliar. 

Como revelado pela ciência, a partir do conhecimento extraído 

do mundo natural, a faixa de proteção ripária, para cumprir as suas múltiplas 

funções ecológicas, deve ser computada a partir do leito maior. 

 

 

                                                 

13 As várzeas e as áreas de preservação permanente são consideradas frágeis, portanto impróprias para 

as intervenções antrópicas, até mesmo para a consolidação de intervenções ocorrentes (METZGER, 

2011, p. 2; RODRIGUES, 2011, p. 2). Segundo VERA LEX ENGEL, não se pode admitir agricultura 

convencional em área de preservação permanente (2011, p. 2). No mesmo sentido, MARCELO PEREIRA 

DE SOUZA e ELENICE MOURO VARANDA (2011, p. 1), WALTER DE PAULA LIMA (2011, p. 2) e THOMAS 

MICHAEL LEWINSOHN (2011, p. 2). 

14 TUNDISI, J. G., TUNDISI T.M. Impactos potenciais das alterações do Código Florestal nos recursos 

hídricos, p. 69-74. No mesmo sentido, as conclusões da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência e ABC – Academia Brasileira de Ciências, in: O Código Florestal e a ciência: contribuições para o 

diálogo, p. 45-46. 
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5. As áreas de preservação permanente das encostas, dos topos de morro 

e das áreas com mais de 1.800 metros de altitude 

Além das funções ecológicas comuns a todos os tipos de áreas 

de preservação permanente, a vegetação protetiva das encostas, das áreas de 

elevada altitude e dos topos de morros15, montes, montanhas16 e serras 

contribui para o aumento da estruturação, da permeabilidade e da estabilidade 

do solo, pois amortece as águas pluviais e garante maior infiltração dessas 

águas, daí resultando a recarga lenta de aquíferos (SBPC, 2011, p. 69). Como 

constatado cientificamente: 

Com maior infiltração vertical no topo do morro, menor quantidade 

de água escoará pela superfície ao longo das encostas de jusante, 

aumentando sua estabilidade. Tanto um efeito quanto o outro são 

importantes para a integridade geológica das encostas (SBPC, 2011, 

p. 69). 

No Brasil, as áreas com mais de 1.800 metros de altitude 

ocupam tão somente 1.100 km² do território nacional (menos de 1%) e situam-

se quase que exclusivamente nas regiões Norte e Sudeste, com pequena 

                                                 

15
 Os morros sejam isolados, agrupados ou integrando sequências, compondo linhas de cumeada, são 

entendidas como elevações no terreno com cota do topo em relação à base entre cinquenta e trezentos 

metros e encosta com declividade superior a trinta por cento (aproximadamente dezessete graus) na 

linha de maior declividade; sendo a base o 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. 

16 As montanhas sejam isoladas, agrupadas ou integrando sequências, compondo linhas de cumeada, 

são entendidas como elevações do terreno com cota em relação a base superior a 300 (trezentos) 

metros; sendo a base o 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. 



 32 

representação nos Estados do Sul (Paraná e Santa Catarina) e Nordeste 

(Bahia). Apesar de sua pouca expressão territorial, essas áreas apresentam 

elevada importância ecológica, pois nelas encontram-se altas taxas de 

endemismo, resultado de um longo processo de formação de espécies por 

isolamento geográfico. Abrigam espécies de ocorrência restrita e, por isso, mais 

sensíveis à perturbação do habitat (RIBEIRO & FREITAS, 2010, p. 244; 

SBPC/ABC, 2011, p. 46). Por tudo isso, não se pode admitir cultivo nessas áreas 

(TUNDISI, 2011, p. 2). 

Destaque deve ser dado às áreas de preservação permanente de 

topos de morro, montes, montanhas e serras, pois são áreas reconhecidamente 

importantes para: 

 recarga de aquífero; 

 promoção da conectividade hídrica (superficial e 

subsuperficial); 

 retardação do fluxo de superfície; 

 redução do potencial de erosão e assoreamento; 

 melhora da qualidade da água; 

 promoção da conectividade biológica; 

 preservação dos fluxos gênicos de fauna e flora; 

 persistência da biodiversidade; 

 preservação da paisagem. 
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Os topos de morros, montanhas e serras também apresentam 

faunas e floras peculiares, tanto que nestas áreas é comum a ocorrência de 

endemismos bem como a presença de espécies ameaçadas de extinção, sendo 

que algumas têm distribuição preferencial nestas regiões.17 

Em relação à fauna, cabe ressaltar que vários anfíbios e répteis 

ocorrem em áreas de maiores altitudes e, neste sentido, vislumbra-se um sério 

prejuízo à biodiversidade diante da hipótese de remoção ou redução sumária 

da vegetação nativa de topos de morros, de montanhas e de serras na faixa que 

a ciência revela que tem de ser destinada à preservação permanente. 

Assim, como há espécies de anfíbios e répteis que só podem 

viver em certas áreas de maior altitude, há espécies de aves e mamíferos que só 

ocorrem exclusivamente em ambientes florestais, de modo especializado, 

havendo também espécies de aves e mamíferos que fazem migrações 

altitudinais. Como constata a ciência, as regiões de topos de morros, montanhas 

e serras podem abrigar espécies exclusivas, assim como podem ocorrer 

migrações sazonais entre áreas mais baixas e áreas mais altas, tanto para aves 

como para mamíferos. 

A proteção de linhas de cumeada é especialmente relevante 

também para que ao longo destas sejam preservados e restauradas porções 

                                                 

17 Estudos científicos demonstram que a Mata Atlântica apresenta uma formação de notável 

complexidade e heterogeneidade, pois ocorrem em diferentes latitudes e gradientes altitudinais, 

associados às características fisiográficas locais e recebem influência de diversas floras, configurando 

um bioma com altíssima diversidade e grandes variações de composição e estrutura de vegetação 

(MANTOVANI e outros, 1990; SILVA e SHEPAHERD, 1986; KLEIN, 1980 e 1984; VELOSO e KLEIN, 1957; 

TORRES e outros; CIELO-FILHO e outros). 
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contínuas de vegetação nativa que possam funcionar como corredores 

ecológicos ou trampolins ecológicos conectando extensas porções de território 

(DEVELEY e STOUFFER, 2001). A preservação da biodiversidade se mostra 

como um dos fatores especialmente relevantes neste contexto. 

Em várias regiões do país é muito comum a existência de 

ocupações humanas inadequadas em áreas de topo de morro e declividade 

acentuada, em prejuízo dos solos, dos recursos hídricos e da estabilidade 

geológica. Nesses locais, as populações humanas tornam-se extremamente 

vulneráveis a catástrofes. Cabe lembrar que o parcelamento do solo, nos 

termos da Lei 6.766/79, tem como diretriz básica a limitação a terrenos com 

declividade não superior a 17º. A realidade mostra e a ciência constata que em 

áreas com declividade entre 25º e 45º ocorrem maior concentração de 

processos erosivos e deslizamentos de terra. 

A ocupação indevida de áreas de preservação permanente de 

topo de morro, montanhas e serras causa graves danos ambientais que atingem 

o solo, os recursos hídricos e a configuração da paisagem, em especial: o 

agravamento da fragmentação de florestas nativas; a potencialização dos 

efeitos de borda sobre as áreas de remanescentes florestais; a depauperação 

das populações da fauna nativa, que inclui muitas vezes inclui espécies 

endêmicas e ameaçadas de extinção; a supressão de vegetação em diferentes 

estágios sucessionais; a ruptura de corredores ecológicos e o impedimento ou a 

dificultação da regeneração natural da vegetação; perda de áreas com potencial 

para restauração de ecossistemas. A intervenção indevida ou a remoção da sua 

proteção arbórea implica impactos negativos em nascentes e em porções 

superiores de encostas, onde também ocorrem afloramentos naturais de águas. 
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Para o cumprimento das suas funções ecológicas, as áreas de 

preservação permanente de topos de morro, montes, montanhas e serras 

devem: 

 abranger, no mínimo, área de proteção que se inicia no 

divisor de águas da elevação e, a partir desse marco, 

estende-se para ambos os lados18, até alcançar a linha de 

ligação entre as áreas de preservação permanente das 

nascentes ou olhos d’água (perenes ou intermitentes) 

dos cursos d’água de primeira ordem (cabeceiras de 

drenagem), preservando-se toda a área acima dessa linha 

de ligação;19 

  manter-se integralmente coberta com espécies nativas 

regionais, impedindo-se, no seu âmbito, qualquer tipo de 

intervenção antrópica. 

Somente com essa configuração,20 as áreas de preservação 

permanente de topo de morros, montes, montanhas e serras podem cumprir as 

                                                 

18 A palavra elevação é aqui utilizada como gênero que contempla morro, monte, montanha e serra. 

19 ROSS e FURLAN (2012). 

20 As sub-bacias de 3ª e 4ª ordem devem ser tomadas como unidade de análise desse tipo de área de 

preservação permanente (ROSS e FURLAN, 2012). 
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funções ecológicas que lhes são próprias e garantir o desenvolvimento dos 

processos ecológicos essenciais que ocorrem em sua extensão.21 

 

6. O manguezal como área de preservação permanente 

Manguezal é definido como o ecossistema litorâneo que ocorre 

em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas 

recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação 

natural conhecida como mangue, com influência flúvio-marinha, típica de solos 

limosos de regiões estuarinas.22 Em sua estrutura, apresenta três feições 

básicas: lavado, mangue e apicum (manguezal = lavado + mangue + apicum). 

Lavado é a feição mais exposta aos corpos d’água, formada por 

substrato lodoso ou areno-lodoso, desprovida de cobertura vegetal 

vascularizada e susceptível, com maior frequência, às inundações.23 A feição 

                                                 

21 Como, p. ex., proteção de remanescentes de ecossistemas em que ocorram comunidades (conjuntos 

de espécies) cuja presença seja condicionada por variações decorrentes de gradientes altitudinais; 

preservação de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção; preservação da biodiversidade; proteção 

da porção superior das cimeiras; conexão direta, com a manutenção das funções de corredor ecológico, 

entre as áreas de preservação permanente de topos de morros, montanhas e serras e as áreas de 

preservação permanente de nascentes (perenes e intermitentes) e dos cursos d’água presentes nas 

referidas feições. 

22 Tal definição científica foi consagrada na Resolução CONAMA nº 303, art. 2º, inc. IX. 

23 SCHAEFFER-NOVELLI e outros (2012, p. 23). 
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mangue caracteriza-se pela cobertura vegetal constituída por espécies 

arbóreas que lhe dão fisionomia peculiar.24 

Por outro lado, o apicum é a feição do manguezal atingida pelas 

águas estuarinas ou marinhas nas preamares25 de sizígia26 equinociais27 e/ou nas 

preamares de sizígia quando as amplitudes das marés se tornam mais elevadas em 

decorrência de frentes meteorológicas28. 

O apicum, ou salgado, pode apresentar-se hipersalino, limitando 

a ocorrência de espécies arbóreas vasculares e dando falsa impressão de que 

não faz parte do manguezal e que nele não há vida. Por seu turno, algumas 

espécies vegetais rasteiras, podem cobrir uma parte significativa do substrato 

dos apicuns. 

                                                 

24 Ibid. 

25 Preamar – altura máxima que a maré atinge podendo ser determinada apenas pelas forças periódicas 

das marés, ou superposta por efeitos meteorológicos (Publicação ACIESP57, 1987). 

26 Marés de sizígia – marés de grande amplitude que ocorre quando o Sol e a Lua estão em sizígia, 

quando a atração gravitacional do Sol e da Lua se somam. Essa maré ocorre por ocasião da Lua cheia e 

Lua nova (Publicação ACIESP, 57, 1987). 

27 Marés de equinócios – correspondem às marés de sizígia de maior amplitude (Publicação ACIESP, 57, 

1987 – Glossário de Ecologia), que são as marés que ocorrem quando o sol está próximo do equinócio 

(quando o dia e a noite tem a mesma duração em toda a Terra, o que ocorre 2 vezes por ano), sendo que 

durante este período as marés de sizígia são maiores que a média (Magliocca, Argeo, EDUSP/Nova 

Stella, 1987) – Glossário de Oceanografia). 

28 Frente meteorológica – em meteorologia, diz-se da interface ou da zona de transição entre duas 

massas de ar de diferentes densidades (Magliocca, Argeo, EDUSP/Nova Stella, 1987 – Glossário de 

Oceanografia). 
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Frise-se que o ecossistema manguezal é formado por três 

feições: lavado, mangue e apicum. As duas primeiras feições sempre estão 

presentes. A feição apicum pode ou não ocorrer. Ou seja, é possível existir um 

sistema manguezal sem apicum, mas não é possível existir uma feição apicum 

fora do sistema manguezal. 

O manguezal cumpre, dentre outras, as seguintes funções 

ecológicas: 

 estabilização de sedimentos entre raízes e troncos; 

 retenção de poluentes, evitando contaminação das águas 

estuarinas e costeiras;  

 filtro biológico; 

 atenuação dos efeitos de tempestades nas áreas costeiras 

(efeito “cortina-de-vento”); 

 abrandamento da energia das ondas e marés, evitando a 

suspensão dos sedimentos das áreas costeiras mais 

rasas; 

 proteção da linha de costa; 

 melhora da qualidade das águas estuarinas e costeiras; 

 produção primária de ambiente marinho, transformando 

nutrientes minerais em matéria orgânica vegetal, que 

além de prover sustento para a base de teias alimentares 
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costeiras, gera bens e serviços ecossistêmcios sem custos 

para os usuários ribeirinhos e caiçaras; 

 provisão de alimentos para crustáceos e peixes jovens; 

 produção de micro-organismos constituintes da base da 

teia alimentar marinha; 

 beleza cênica explorada pelo turismo; 

 base de sustentação de atividades extrativistas 

artesanais; 

 garantia de aporte de nutrientes de terra e sua 

imobilização no ambiente costeiro. 

Em face de sua importância ecológica e vulnerabilidade,29 o 

manguezal é considerado área de preservação permanente, em toda sua 

extensão, abrangendo todas as suas feições. Integra a Zona Costeira, e, por isso, 

deve ser considerado patrimônio nacional (art. 225, § 4º). Por essa razão, só 

pode ser utilizado em condições que assegurem sua preservação, inclusive no 

que diz respeito ao uso dos recursos naturais que o integram. Atividades 

                                                 

29 Como ensina SCHAEFFER-NOVELLI e outros (2012, p. 24), “O manguezal é um ecossistema aberto e, 

como tal, depende da estabilidade e da higidez do próprio sistema como dos sistemas vizinhos, tanto no 

sentido de receber insumos, como água e nutrientes, quanto como exportador da matéria orgânica por 

ele sintetizada. Essa exportação se verifica diretamente, pela oferta de bens e de serviços 

ecossistêmicos, no seio do próprio ecossistema e, indiretamente, quando o material é apropriado por 

consumidores primários ou secundários e, em seguida, disponibilizado a outros elos da cadeia 

alimentar. Entretanto, esta característica de ecossistema aberto acarretal alta vulnerabilidade a 

alterações na estabilidade do próprio ecossistema como na dos ambientes vizinhos”. 
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econômicas como a carcinicultura e a salina são inadequadas para esse tipo de 

espaço territorial especialmente protegido, pois comprometem as suas funções 

ecológicas. O solo de manguezal é instável, portanto sujeito a recalque e 

impróprio para obras que exijam solo firme. Essa característica inviabiliza até a 

implantação de obras consideradas de utilidade pública. 

Nos manguezais, as atividades antrópicas devem restringir-se 

ao extrativismo sustentável de subsistência das comunidades tradicionais de 

ribeirinhos, caiçaras, indígenas e quilombolas, tais como a captura do 

caranguejo e do marisco sururu. 

Frise-se, finalmente, que manguezal não se confunde com 

marisma, pois são ecossistemas com características diversas. Como definem 

SCHAEFFER-NOVELLI e outros (2012, p. 24), marisma é um ecossistema que se 

localiza em altas latitudes, na faixa da entremarés de regiões costeiras das 

zonas tropical e intertropical. Delimita-se pela amplitude das marés e é 

recoberta por gramíneas adaptadas a teores de salinidade semelhantes aos da 

água do mar e das águas salobras dos estuários. Nela não se encontra 

vegetação arbórea. 

 

7. As restingas como áreas de preservação permanente 

A Mata Atlântica é considerada Patrimônio Nacional pela 

Constituição Federal (art.225). Trata-se de um bioma brasileiro ameaçado de 

extinção e que está entre os biomas mais ameaçados do mundo. 

A Zona Costeira também é considerada Patrimônio Nacional 

pela Constituição Federal (art.225) e a sua gestão deve se dar em estrita 
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observância das normas ambientais (Lei 7661/88). Cabe lembrar que nessas 

áreas há ampla ocorrência de espaços territoriais especialmente protegidos 

(CR, art. 225, parágrafo 1°, n. III), incluindo aquelas que incidem sobre as áreas 

de restingas, integrantes das planícies costeiras. 

As formações vegetais das planícies arenosas sucedem-se, 

refletindo um gradiente de formações vegetais de porte herbáceo-

arbustivoarbóreo condicionado pela variação da matéria orgânica e 

concentração de nutrientes, pela capacidade de retenção de água do solo 

arenoso, pela profundidade do lençol freático, pela topografia, pela drenagem 

do terreno e pela salinidade do ambiente (Lacerda, 1984). 

Cabe frisar que na faixa de cerca de 300 metros, contados a 

partir da preamar máxima, se inserem ambientes que, em regra, são exclusivos 

dela e ocorrem em configurações, características e atributos que se 

diferenciam à medida que se amplia o distanciamento da linha de praia. É o 

caso da vegetação de praia e dunas, do chamado escrube e das florestas baixas 

de restinga, entre outras comunidades vegetais (Sampaio, 2005). 

O aumento de estudos científicos de longa duração nessas áreas 

tem levado ao reconhecimento de novas espécies, endêmicas destes ambientes. 

Exemplos de pesquisas feitas no Rio de Janeiro (Rocha et al. 2003; Rocha et. al, 

2004), evidenciam não só casos de endemismos, envolvendo espécies de 

insetos (ex: borboletas), anfíbios, répteis e aves, como apontam a necessidade 

de intensificar os estudos, aumentar os diagnósticos e conhecimentos sobre 

corredores ecológicos e espécies ameaçadas de extinção, assim como de 

promover a ampliação da extensão de áreas protegidas. 

A degradação das formações vegetais nativas nas restingas 

afeta diretamente os ambientes aquáticos que cortam estas áreas, ou nelas se 
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inserem (alagados, lagoas, áreas brejosas) e tal preocupação não deve ser 

afastada na gestão das planícies costeiras (Menezes et. al, 2007; Rocha ET. al., 

2004). 

A proteção dessas áreas de restinga não se mostra cabível 

somente junto à orla praieira, mas também nas porções destes ambientes que 

contornam as áreas de manguezais que se desenvolvem sob a influência das 

marés, a exemplo do que ocorre nos canais estuarinos, tanto nas áreas urbanas 

como rurais.  

Assim, desguarnecer a proteção dessas áreas, notadamente nas 

áreas de preservação permanente, significa colaborar para que esses 

ambientes sejam extintos, já que são extremamente escassos e se encontram 

fortemente ameaçados na zona costeira do país, principalmente pela 

especulação imobiliária e pela extração de areia. Por essa razão, há referendos 

da comunidade científica indicando a criação de Unidades de Conservação de 

Proteção Integral nesses ambientes e a realização de novos estudos científicos 

para preencher as lacunas de conhecimento sobre esse tema, para que os bens 

ambientais que o compõem não desapareçam antes mesmo de serem 

conhecidos (Projeto Biota-FAPESP, 2006). 

Os ecossistemas naturais que integram esses ambientes 

cumprem também variados serviços ecossistêmicos, tais como: 

 formação de banco de germoplasma (biodiversidade); 

 diminuição da temperatura e manutenção de microclima 

ameno; 
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 interceptação e atenuação dos efeitos da precipitação 

pluviométrica; 

 geração de matéria orgânica para a manutenção da 

fertilidade nos substratos arenosos, mantendo a sua 

umidade e propriedades; 

 prevenção de processos erosivos, combatendo a 

desestabilização dos terrenos, da linha da costa e das 

áreas marginais de cursos d’água e alagados. 

Cabe lembrar também que diante de um cenário de mudanças 

climáticas e de elevação do nível do mar, a manutenção desta faixa de proteção 

de 300 metros nas restingas, a partir da preamar máxima, mostra-se 

importante à preservação da configuração e proteção da paisagem na região 

costeira, incluindo-se, nesse contexto, a preocupação preventiva com o bem 

estar das populações. 

 

8. As funções ecológicas da reserva legal 

 

Dentre as inúmeras funções ecológicas da reserva legal, 

podemos citar as seguintes, com base em NEPOMUCENO, CAMPOS, GAIA & 

ANDRADE JÚNIOR (2011, passim): 

 funções bióticas: 
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o preservação do patrimônio genético e do fluxo 

gênico de fauna e flora típicas das áreas distintas 

das áreas ripárias e úmidas; 

o abrigo e proteção de espécies da flora e da fauna 

nativas adaptadas às condições microclimáticas de 

áreas distintas das áreas ripárias e úmidas; 

o abrigo para agentes polinizadores, dispersores de 

sementes e inimigos naturais de pragas, 

responsáveis pela produção e reprodução das 

espécies nativas; 

o provisão de alimentos para a fauna silvestre; 

o asseguração de circulação contínua para a fauna 

(corredor de fauna) pela interligação de áreas de 

preservação permanente nos divisores de água. 

 funções hídricas: 

o facilitação da infiltração da água no solo das partes 

mais afastadas dos fundos de vale, nas quais os 

solos são geralmente mais profundos, 

incrementando o reabastecimento dos lençóis 

freáticos e dos aquíferos; 

o manutenção do fluxo de água ou vazão nas 

nascentes, contribuindo para a sua perenidade, 

uma vez que a infiltração das águas pluviais é 
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significativamente maior nas áreas florestadas 

quando comparada à infiltração nos solos 

cultivados, o que provoca a elevação do lençol 

freático; 

o  redução da quantidade ou do volume dos 

deflúvios (enxurradas); 

o redução das vazões máximas (ou críticas) dos 

cursos d’água, diminuindo proporcionalmente a 

frequência e a intensidade das enchentes e 

inundações nas cidades e no campo; 

o armazenamento e estocagem de água nos 

reservatórios subterrâneos. 

 funções edáficas: 

o redução dos processos erosivos e do carreamento 

de partículas e sais minerais das partes mais altas 

para as partes mais baixas das encostas cultivadas, 

como conseqüência da maior infiltração das águas 

pluviais nas partes mais altas do relevo. 

 funções climáticas: 

o redução da ocorrência de extremos climáticos, 

como as altas temperaturas, mediante a 

interceptação de parte da radiação solar e, 
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consequentemente, a redução dos efeitos das 

“ilhas de calor”; 

o redução do “efeito estufa” mediante o sequestro e 

fixação de carbono, tal qual nenhuma outra área 

agrícola ou silvicultural, uma vez que os solos das 

florestas nativas abrigam uma microflora muito 

abundante e diversificada, constituída 

basicamente por compostos carbônicos. 

 funções sanitárias:  

o interceptação de parte expressiva do material 

particulado carreado pelos ventos, melhorando as 

condições fitossanitárias das culturas nas áreas 

rurais e a qualidade do ar nas áreas urbanas; 

o preservação de substâncias aptas à produção de 

medicamentos. 

 funções estéticas: 

o melhoria da composição da paisagem e da beleza 

cênica. 

Ao cumprir essas funções ecológicas, a reserva legal também 

presta serviços ecossistêmicos, dos quais podemos destacar os seguintes: 

 disponibilização de mais água para as culturas agrícolas, 

devido ao maior armazenamento de água nas partes mais 
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altas do relevo e a consequente elevação dos níveis 

d’água dos lençóis freáticos e dos aquíferos; 

 fornecimento de água potável de baixo custo para a 

população: ao facilitar a infiltração de água pluvial para 

os aquíferos, garante balanço hídrico que permite a 

continuidade de explotação de água para abastecimento 

público sem os custos de tratamento; 

 abrigo para agentes polinizadores (insetos, pássaros); 

 controle de pragas agrícolas: abrigo para grande 

variedade de insetos, aracnídeos, pássaros, répteis e 

anfíbios que atuam como predadores de pragas agrícolas, 

melhorando a produção agrícola e a qualidade dos 

produtos agrícolas, com redução do emprego de 

agrotóxicos (inseticidas, acaricidas, etc.); 

 abrigo para uma extensa gama de espécies de 

microorganismos saprófitas, parasitas, comensais ou 

simbiontes (bactérias, fungos e virus) que podem atuar 

como antagonistas ou hiperparasitas de 

microorganismos fitopatogênicos (fungos, bactérias, 

vírus), provendo o controle biológico de doenças das 

plantas cultivadas, melhorando a produção agrícola e 

reduzindo o emprego de agrotóxicos (fungicidas, 

bactericidas, acaricidas etc.); 
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 melhora da produção agrícola, em decorrência da ação 

de agentes polinizadores, dispersores de sementes e 

inimigos naturais de pragas que nelas habitam e 

encontram abrigo; 

 melhora da qualidade dos produtos agrícolas, com 

redução do emprego de agrotóxicos, em decorrência da 

ação de agentes polinizadores, dispersores de sementes e 

inimigos naturais de pragas que nelas habitam e 

encontram abrigo. 

 

9. A extensão mínima da reserva legal 

A principal função ecológica da reserva legal é a conservação da 

biodiversidade. Por isso, ao se estabelecer o seu tamanho nos diversos biomas, 

é preciso levar em conta dois critérios: (i) o limiar de percolação e (ii) o limiar 

de fragmentação (METZGER, 2010, p. 94). 

Para JEAN PAUL METZGER, limiar de percolação “é a 

quantidade mínima de habitat necessária numa determinada paisagem para 

que uma espécie, que não tem capacidade de sair do seu habitat, possa cruzar a 

paisagem de uma ponta a outra”. Já o limiar de fragmentação está relacionado 

com a baixa cobertura vegetacional em regiões intensamente ocupadas, o 

pequeno tamanho e o isolamento dos fragmentos. Nessas paisagens, a 

dimensão dos fragmentos e o seu distanciamento causam redução populacional 

ou até mesmo a perda de diversidade biológica em decorrência da perda do 

habitat (2010, p 94-95). 
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Com base nesses critérios, o autor conclui que na Amazônia o 

limite mínimo de reserva legal deve ser preferencialmente de 60%30 do total da 

área do imóvel rural e nas paisagens intensamente utilizadas pelo ser humano 

o mínimo não poderia ficar aquém de 20%, não se computando, nessa 

percentagem, as áreas de preservação permanente (2010, p. 94-95).31 

 

10. A impossibilidade, como regra, do cômputo das áreas de preservação 

permanente na reserva legal 

A área de preservação permanente e a reserva legal são espaços 

territoriais especialmente protegidos que cumprem funções precípuas 

distintas, embora muitas vezes complementares (METZGER, 2011, p. 1; ENGEL, 

2011, p. 2; RODRIGUES, 2011, p. 2; TUNDISI, 2011, p. 3). Por isso, não se 

confundem, nem uma pode substituir outra. A vegetação das áreas de 

preservação permanente tem como funções precípuas a proteção e 

preservação dos recursos hídricos, do solo e da biodiversidade típica de zonas 

ripárias, alagados, encostas e topos de morro. A reserva legal tem como 

                                                 

30 A previsão legal de reserva legal de 80% do total da área do imóvel rural na Amazônia é entendida 

como correta por esse pesquisador que, baseado no princípio da precaução, apresenta três razões para 

isso: (i) o potencial ainda inexplorado da riqueza biológica daquele bioma; (ii) as amplas possibilidades 

de exploração sustentável de produtos florestais; (iii) o restrito conhecimento dos efeitos de longo 

prazo dos desmatamentos (2010, p. 94)  

31 Como concluiu a SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ABC – Academia 

Brasileira de Ciências, o percentual mínimo de reserva legal hoje estabelecidos em lei “representa um 

limiar importante, abaixo do qual os riscos de extinção de espécies aumentam muito rapidamente”. In: 

O Código Florestal e a ciência: contribuições para o diálogo, p. 47. 
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principal função a preservação da rica biodiversidade brasileira que ocorre 

fora das áreas de preservação permanente, bem como garantir o uso 

sustentável dos recursos naturais. Portanto, ao se subtrair da reserva legal 

montante de área de preservação permanente existente no imóvel rural, 

compromete-se a configuração de habitats de espécies típicas de solo seco, 

dando-se causa à perda de biodiversidade.32 Além disso, a diminuição da 

reserva legal pode apresentar prejuízos ao cumprimento de outras de suas 

funções ecológicas (hídricas, edáficas, climáticas, estéticas, sanitárias e 

econômicas). 

Como sustenta METZGER: 

As APP basicamente evitam a erosão de terrenos declivosos e a 

colmatagem dos rios, asseguram os recursos hídricos, propiciam 

fluxo gênico e prestam assim serviços ambientais capitais. 

Certamente essas áreas também contribuem para a conservação da 

biodiversidade, porém considerá-las equivalentes às RL seria um 

grande erro. Por se situarem justo adjacentes às áreas ripárias, em 

terrenos declivosos, ou ainda em restingas, tabuleiros, chapadas e 

em áreas elevadas (acima de 1800 m de altitude), as APP apresentam 

embasamento geológico e pedológico, clima e dinâmica hidro-

geomorfológica distintas daquelas situadas distantes dos rios, em 

terrenos planos, mais longe das influências marinhas, ou em 

altitudes mais baixas. Em consequência disso, a composição de 

espécies da flora e da fauna nativa varia enormemente quando se 

                                                 

32 O cômputo de área de preservação permanente na porcentagem da reserva legal causa a diminuição 

da área florestada na paisagem que, desse modo, pode ficar aquém dos limiares mínimos de percolação 

e fragmentação. 
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comparam áreas situadas dentro e fora das APP. Ou seja, as APP não 

protegem as mesmas espécies presentes nas RL, e vice-versa. Em 

termos de conservação biológica, essas áreas se complementam, pois 

são biologicamente distintas, e seria um grande erro ecológico 

considerá-las como equivalentes. Todo planejamento territorial 

deveria considerar a heterogeneidade biológica, e um dos primeiros 

passos nesse sentido é distinguir RL e APP, mantendo estratégias 

distintas para a conservação nestas duas situações (2010, p. 95). 

 

11. O manejo sustentável da reserva legal 

O manejo da reserva legal é possível, desde que sustentável.33 

Ou seja, somente se admite a intervenção antrópica que não iniba a 

manifestação de todas as funções ecológicas desse espaço territorial 

especialmente protegido e que garanta, com isso, o desenvolvimento dos 

processos ecológicos essenciais. Isso pressupõe estudo de viabilidade e 

aprovação pelas agências ambientais, bem como permanente monitoramento. 

 

12. A impossibilidade de utilização de espécies exóticas em 

reflorestamento e no manejo de reserva legal 

A ciência recomenda que a restauração da reserva legal seja 

feita com espécies nativas, “pois o uso de espécies exóticas compromete sua 

função de conservação da biodiversidade e não assegura a restauração de suas 

                                                 

33 RICARDO RIBEIRO RODRIGUES admite o manejo sustentado restrito da reserva legal (2011, p. 3). 

Sobre a definição de manejo e de uso sustentável, ver Lei nº 9.985, art. 2º, incs. VIII e XI. 
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funções ecológicas e dos serviços ecossistêmicos” (SBPC-ABC, 2011, p. 49; 

TUNDISI, 2011, p. 3; RODRIGUES, 2011, p. 3). 

A experiência revelou que a introdução de exóticas em áreas de 

conservação de espécies nativas propiciou a invasão biológica e perda de 

biodiversidade em face da baixa competitividade da flora local em relação à 

exótica (RIBEIRO & FREITAS, 2010, p. 241). Além disso, deve-se levar em 

consideração que as espécies exóticas são, em regra, invasoras agressivas, 

fogem do cultivo, ocasionando o descontrole de sua dispersão (MARTINS, 2011, 

p.3; GAIA, 2011, p. 31). 

 

13. Limites para a compensação de reserva legal 

Cada bioma brasileiro ocupa grandes extensões territoriais com 

características geográficas muito distintas, com grande variação de clima, de 

latitude, de topografia, de inclinação, de tipo de solo, de habitats e de 

biodiversidade em distintos centros de endemismo. Por isso, se considerarmos 

para fins de compensação toda a extensão de um bioma, não haverá satisfatória 

preservação da biodiversidade e das demais funções ecológicas da reserva 

legal (KAGEYAMA, 2011, p. 4; METZGER, 2011, p. 2-3; ENGEL, 2011, p. 3; 

MARTINS, 2011, p 3; SOUZA & VARANDA, 2011, p. 2; AMORIM, 2011, p. 1-2; 

RODRIGUES, 2011, p. 2; SPAROVEK, 2011, p. 2; TUNDISI, 2011, p. 3). 

A compensação de reserva legal exige, portanto, o 

estabelecimento de limites e critérios que garantam a representatividade da 

biodiversidade (comunidades biológicas similares). O critério de compensação 

de reserva legal deve levar em conta: (i) a equivalência de composição 
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(equivalência compositiva) e a (ii) a equivalência de função (equivalência 

funcional) (METZGER, 2011, p. 2-3). 

A equivalência compositiva tem como base o conjunto de 

espécies (comunidades biológicas) que compõem um centro de endemismo 

(espécies que se encontram em uma localidade). 

A equivalência funcional, como critério de compensação, deve 

levar em consideração todas as funções ecológicas cumpridas pela reserva 

legal (bióticas, hídricas, edáficas, climáticas, estéticas, sanitárias e econômicas). 

É a partir da observância desses critérios que se pode 

estabelecer a área onde a compensação deve ser feita, o que necessariamente 

implica proximidade geográfica. 

 

14. A reserva legal do pequeno imóvel rural familiar 

Entende-se por pequeno imóvel rural familiar aquele explorado 

mediante o trabalho pessoal do titular do domínio ou do posseiro e de sua 

família, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja 

proveniente, no mínimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal ou do 

extrativismo. Além desses elementos, o imóvel não pode superar determinada 

área, de acordo com a sua localização no território nacional, ou seja: 

 150 hectares nos Estados do Acre, Pará, Amazonas, 

Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões 

situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de 

Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do 
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Estado do Maranhão ou no Pantanal mato-grossense ou 

sul-mato-grossense; 

 50 hectares no polígono das secas ou a leste do 

meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão; 

 30 hectares nas demais regiões do País.34 

Essa definição leva em conta: (i) a extensão do imóvel (pequena 

propriedade); (ii) as condições socioeconômicas do produtor (agricultor 

familiar); (iii) o padrão de produção de baixo impacto ambiental (agroflorestal 

ou extrativista). A presença simultânea desses três requisitos possibilita a 

atenuação da rigidez do regime jurídico da reserva legal, para admitir 

excepcionalmente: 

 o cômputo, na reserva legal, dos plantios de árvores 

frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por 

espécies exóticas, desde que cultivadas em sistema 

intercalar ou em consórcio com espécies nativas;35 

 o cômputo da vegetação de preservação permanente, na 

reserva legal, desde que não implique em conversão de 

novas áreas para o uso alternativo do solo, e quando a 

                                                 

34 Lei nº 4771/65, art. 1º, § 2º, inc. I, alíneas a, b e c. 

35 Lei nº 4771/65, art. 16, § 3º. 
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soma da área de preservação permanente e reserva legal 

exceder a vinte e cinco por cento do imóvel.36 

Numa perspectiva ecodesenvolvimentista, busca-se 

compatibilizar a produção econômica do pequeno agricultor familiar com a 

proteção do ambiente. 

 

VIII – A Lei 12.651/2012, A CIÊNCIA E A NORMATIVA 

AMBIENTAL BRASILEIRA 

 

1. A Lei 12.651/2012 e a Ciência 

O que a natureza nos impõe como necessário à persistência da 

vida com sadia qualidade é revelado pela Ciência e deve ser regulamentado 

pelo Direito. Portanto, no que diz respeito aos processos ecológicos 

essenciais, o objeto da regulamentação jurídica está dado pela natureza e é, 

apenas, constatado pela Ciência. Imprescindível, pois, o diálogo permanente 

entre a comunidade político-jurídica e a comunidade científica como forma de 

qualificar os processos de produção e aplicação das leis ambientais. A 

legitimação desses processos passa, também e necessariamente, pela 

apropriação e difusão do conhecimento técnico-científico acumulado. 

A discussão sobre o projeto de mudança do Código Florestal 

realizada no Congresso Nacional não observou tal imperativo.37 Ao contrário. 

                                                 

36 Lei nº 4771/65, art. 16, § 6º, inc. III. 
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Conquanto distantes da realidade, dois dos principais argumentos que 

nortearam a concepção vitoriosa no texto aprovado foram exaustivamente 

vocalizados pela bancada ruralista, galvanizando, com aparência de verdade, a 

posição da maioria parlamentar. 

O primeiro deles aponta para a necessidade de expansão da 

fronteira agrícola como forma de garantir o aumento da produção de alimentos 

e de agroexportáveis. A aplicação do Código Florestal seria um obstáculo ao 

desenvolvimento da agricultura brasileira. Nada mais falso. Em primeiro lugar, 

porque hoje o ganho de produtividade não mais se dá pela ampliação de área 

plantada, mas, sim, pela adoção de tecnologias avançadas. Em segundo lugar, 

porque “a agricultura pode se desenvolver pela expansão territorial sobre 

áreas de elevada aptidão agrícola que atualmente são ocupadas com pecuária 

extensiva. A pecuária, que ocupa a maior parte das terras, pode se desenvolver 

pela intensificação e ganho de produtividade” (SPAROVEK, 2010, p. 2)38 Assim 

sendo, o desenvolvimento da agricultura brasileira não depende da expansão 

                                                                                                                                                    

37 O geógrafo AZIZ NACIB AB’SABER destaca que o projeto de mudança do Código Florestal em 

andamento no Congresso Nacional não contemplou os estudos científicos realizados e a comunidade 

científica não foi ouvida, por isso enfoca tão somente a questão florestal, deixando de lado a diversidade 

de comunidades biológicas, os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos do país. Ressalta que é 

impossível elaborar uma nova lei apropriada sem a utilização do conhecimento científico acumulado 

sobre as matérias tratadas em um Código Florestal (2011, p. 1). No mesmo sentido, WALTER DE PAULA 

LIMA (2011, p. 1), THOMAS MICHAEL LEWINSOHN (2011, p. 2), MOHAMED EZZ DIN MOSTAFA HABIB 

(2011, p. 2) e MARCOS SILVEIRA BUCKERIDGE (2011, p. 2). 

38 No mesmo sentido, MARCOS SILVEIRA BUCKERIDGE (2011, p. 2). 
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da fronteira agrícola, de novos desflorestamentos e, tampouco, da ocupação de 

áreas destinadas à preservação permanente e à reserva legal.39 

Pelo segundo argumento, a aplicação do Código Florestal de 

1965 inviabiliza a produção do pequeno agricultor. A realidade demonstra o 

contrário. Os especialistas afirmam que a referida legislação possuía 

mecanismos suficientes ao atendimento das necessidades da agricultura 

familiar (KAGEYAMA, 2011, p. 2; ENGEL, 2011, p. 2).40 

Nesse sentido, o Ministério Público, na realização deste trabalho 

de análise de mudança do Código Florestal, buscou abrir canal de comunicação 

com a comunidade científica no sentido de colher subsídios técnicos para 

formular teses jurídicas, que, à luz dos dispositivos constitucionais, 

possibilitem a mais adequada interpretação da nova normativa. 

 

2. A Constituição da República e a Lei 12.651/2012 

 

O modelo de sociedade democrática estabelecido na 

Constituição da República e a inserção, nele, da temática ambiental já foram 

abordadas, em apertada síntese, no item V deste relatório. 

                                                 

39 No Brasil, a agricultura ocupa área de 67 Mha e poderá ampliar em 61 Mha, praticamente duplicar a 

área plantada, caso lhe sejam destinadas as terras de aptidão agrícola elevada e média hoje ocupadas 

pela pecuária de baixa produtividade (SPAROVEK, 2010, p. 2). 

40 Cf. retro, item VI, n. 11, p. 37. 
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2.1 Os princípios constitucionais 

Mister destacar, nesse passo, alguns princípios e regras de 

natureza constitucional que devem nortear a interpretação e a aplicação das 

normas ambientais infraconstitucionais. São eles: 

2.1.1 O princípio do respeito à dignidade da pessoa humana41 

O reconhecimento, no mundo contemporâneo, de que todas as 

pessoas, sem distinção de qualquer natureza, são livres e iguais implicou, 

também, o reconhecimento de que todas as pessoas são dotadas de dignidade e 

não podem ser reduzidas à condição de objeto. A dignidade é a qualidade 

própria da pessoa humana, que a distingue, pela razão e consciência, dos 

demais seres e impõe limites e obrigações ao Estado e à sociedade no sentido 

de garantir a livre expressão da personalidade humana. 

A dignidade da pessoa humana concretiza-se com a realização 

prática dos direitos fundamentais civis, políticos, sociais, econômicos e difusos. 

Somente com a efetivação de todos os direitos fundamentais é que se garante 

(i) o desenvolvimento pleno da personalidade humana e (ii) a sadia qualidade 

de vida, elementos essenciais à configuração da dignidade da pessoa humana.  

 A dignidade humana como princípio fundamental impõe ao 

Estado e à sociedade, dentre outras coisas, atuação positiva na implementação 

                                                 

41 Reproduz-se, nesse item, parte de texto constante de GOULART, Marcelo Pedroso, O Ministério 

Público e as obrigações do Estado na era da globalização. Dissertação de mestrado. Franca: UNESP, 

2002. 
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de políticas públicas que garantam sadia qualidade de vida para as presentes 

e as futuras gerações, o que pressupõe a concretização do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

2.1.2 O princípio da transformação social42 

A Constituição de 1988 não recepciona uma determinada 

ordem política, econômica e cultural, cristalizando-a e impondo-a como um 

modelo engessado. A Constituição vigente é fruto de um processo que nela não 

se iniciou — a luta dos movimentos sociais pela democratização do país — e 

nela não se esgota — a construção da democracia substantiva (participativa, 

econômica e social). 

Como Constituição aberta e dinâmica, projeta as linhas gerais 

da nova ordem social a ser construída e define os objetivos que devem ser 

cumpridos para a sua construção. Parte do pressuposto de que, no plano real, 

ainda vivemos sob uma ordem politicamente antidemocrática e socialmente 

injusta, que será transformada a partir da consecução dos objetivos nela postos 

como princípios impositivos (estratégia constitucional). 

A nova ordem projetada na Constituição (democracia 

participativa, econômica e social) será alcançada com a realização do objetivo 

estratégico da República, que implica: 

                                                 

42 Reproduz-se, nesse item, parte de texto constante de GOULART, Marcelo Pedroso, O Ministério 

Público e as obrigações do Estado na era da globalização. Dissertação de mestrado. Franca: UNESP, 

2002. 
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 construção da sociedade livre, justa e solidária, na 

qual o desenvolvimento socioeconômico deve estar 

necessariamente voltado para a erradicação da pobreza e 

da marginalização, para a redução das desigualdades 

sociais e regionais e para a promoção do bem de todos, 

sem preconceitos de qualquer espécie (art. 3º, incs. I a 

IV); 

 asseguração de existência digna a todos, por meio de 

atividades e políticas públicas que decorram de uma 

ordem econômica de cunho igualitário (art. 170); 

 promoção do bem-estar e justiça sociais, por meio de 

atividades e políticas públicas que decorram de uma 

ordem social solidária (art. 193). 

A Constituição configura-se, assim, como principal instrumento 

de implementação da nova ordem e, portanto, como instrumento de 

transformação social. 

O princípio da transformação social, como macroprincípio 

impositivo, por um lado, obriga o cidadão, a sociedade — pelos sujeitos 

políticos coletivos e sujeitos econômicos — e as instituições estatais — pelos 

diversos órgãos de direção política — a implementarem ações e políticas 

públicas voltadas para a transformação democrática das estruturas sociais e 

econômicas; por outro, fundamenta e legitima as reivindicações sociais 

voltadas às prestações positivas do Estado. 
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Do macroprincípio da transformação social decorrem os 

princípios do desenvolvimento sustentável, do bem comum e da proibição do 

retrocesso. 

 

2.1.2.1 O princípio do desenvolvimento sustentável43 

Garantir o desenvolvimento nacional é um dos objetivos da 

República brasileira, compondo a estratégia constitucional na implementação 

do projeto democrático. A idéia de desenvolvimento que permeia a 

Constituição da República pode ser entendida nos moldes da definição 

consagrada no preâmbulo da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, 

proclamada pela ONU em 1986, de seguinte teor: 

desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e político 

abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de toda 

a população e de todos os indivíduos com base em sua participação 

ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa 

dos benefícios daí resultantes. 

Dessa definição podem ser extraídas as seguintes conclusões: 

 o desenvolvimento é condição para a transformação 

social, implicando implementação de políticas públicas 

                                                 

43 Reproduz-se, nesse item, parte de texto constante de GOULART, Marcelo Pedroso, O Ministério 

Público e as obrigações do Estado na era da globalização. Dissertação de mestrado. Franca: UNESP, 

2002. 
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que promovam mudanças de caráter socioeconômico-

cultural; 

 o povo e o indivíduo são sujeitos do desenvolvimento, 

como partícipes e beneficiários da sua implementação; 

 desenvolvimento implica distribuição equitativa de 

seus benefícios. 

 Mas a idéia de desenvolvimento não se reduz a isso. Está ligada 

à realização prática dos direitos fundamentais civis, políticos, sociais, 

econômicos, culturais e difusos e à superação dos obstáculos que impedem o 

alcance desse desiderato, como a fome, a pobreza, o analfabetismo, a violência 

estrutural e a degradação do meio ambiente. Assim, o desenvolvimento exige 

a compatibilidade do crescimento econômico (i) com o atendimento às 

necessidades humanas básicas, mormente no campo da saúde, alimentação, 

educação, cultura, habitação e trabalho, e (ii) com a sadia qualidade de vida, 

que supõe, a preservação do meio ambiente e o uso equilibrado dos 

recursos naturais.44 Mais: o desenvolvimento deve atender às necessidades 

                                                 

44 A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, proclamada pela ONU em 1992, 

consagra no Princípio 4 a seguinte diretiva: “Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção 

ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, e não pode ser 

considerada isoladamente deste”. 
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das presentes e das futuras gerações, daí decorrendo o seu caráter 

intergeracional.45 

No concerto internacional, a promoção do desenvolvimento é 

responsabilidade que deve ser partilhada pela pessoa, pela sociedade e pelos 

Estados.46 Todavia, a criação de condições favoráveis ao desenvolvimento 

social e individual é responsabilidade primária dos Estados que, no âmbito de 

seus territórios, devem tomar as medidas necessárias à promoção do 

desenvolvimento e à asseguração do acesso universal e igualitário aos recursos 

básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, habitação, emprego e 

distribuição de renda.47 

O princípio do desenvolvimento, consagrado na Constituição da 

República como princípio impositivo, guarda simetria com a perspectiva posta 

nas declarações internacionais de direitos. 

Em primeiro lugar, porque o desenvolvimento nacional, na 

linha da determinação contida no art. 3º, deve estar necessariamente voltado 

para a erradicação da pobreza e da marginalização e para a redução das 

desigualdades sociais e regionais, implicando implementação de políticas 

públicas econômicas e sociais transformadoras, que garantam a todos 

existência digna, bem-estar e justiça sociais (arts. 170 e 193). 

                                                 

45 Nesse sentido, a diretiva consagrada no Princípio 3 da Declaração do Rio, de seguinte teor: “O direito 

ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as 

necessidades de gerações presentes e futuras”. 

46 Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, art. 2º (2 e 3). 

47 Declaração dobre o Direito ao Desenvolvimento, art. 3º (1), art. 8º (1). 
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Em segundo lugar, porque, na definição e na execução dessas 

políticas públicas, deve ser assegurada a participação popular, como 

manifestação do princípio da democracia semidireta (arts. 1º, § único; 187; 

198, inc. III; 204, inc. II; 205; 206, inc. VI; 216, § 1º; 224; 225; 227, § 7º). 

Em terceiro lugar, porque o Estado assume a sua 

responsabilidade primária de planejar e promover o desenvolvimento nacional 

equilibrado. Assim: como agente normativo e regulador da atividade 

econômica (art. 174); como agente planejador e executor das políticas urbana 

(art. 182), agrária (art. 184) e agrícola (art. 187); como agente planejador, 

articulador e executor das políticas socioambientais (arts. 194; 196; 201; 204; 

205; 215; 217; 225; 226; 227; 230; 231). 

Em quarto lugar, porque a proteção ambiental, como 

pressuposto da sadia qualidade de vida, integra e subordina o desenvolvimento 

e as políticas definidas para a sua implementação. Não se pode perder de vista 

que a sadia qualidade de vida é pressuposto da existência digna (objetivo da 

ordem econômica) e do bem-estar social (objetivo da ordem social), portanto 

elemento indissociável do desenvolvimento. Nesse sentido, a Constituição 

confere ao Estado poderes-deveres de intervenção nas relações 

econômicas e sociais que garantam a compatibilização do 

desenvolvimento com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico (arts. 170, incs. III e VI; 182; 184; 225 e §§). 
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2.1.2.2 O princípio da promoção do bem comum48 

Nas sociedades democráticas contemporâneas, o bem comum é 

considerado finalidade do Estado e pode ser definido na forma consagrada na 

Encíclica Pacem in Terris: 

O bem comum consiste no conjunto de todas as condições de vida 

social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da 

personalidade humana (JOÃO XXIII, 1963, p. 596). 

A sociedade voltada para a promoção do bem comum é aquela 

que oferece todas as condições para o pleno desenvolvimento de seus 

membros, para que todos possam atingir o status de cidadão. Assim, como 

princípio impositivo, o bem comum impõe aos agentes políticos que integram 

os órgãos de Estado e à cidadania, como um todo, o dever de criar condições 

sociais que possibilitem a todos os indivíduos o desenvolvimento de suas 

potencialidades como ser humano. 

Ao exigir a criação de condições sociais que permitam o 

desenvolvimento pleno das pessoas, o princípio do bem comum impõe 

mudanças sociais, por meio da implementação de políticas públicas 

concretizadoras dos direitos fundamentais e asseguradoras da dignidade da 

existência e da sadia qualidade de vida.  

                                                 

48 Reproduz-se, nesse item, parte de texto constante de GOULART, Marcelo Pedroso, O Ministério 

Público e as obrigações do Estado na era da globalização. Dissertação de mestrado. Franca: UNESP, 

2002. 
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2.1.2.3 O princípio da proibição do retrocesso socioambiental49 

Do princípio da transformação social, de cunho positivo, 

decorre o princípio da proibição do retrocesso social, de cunho negativo, que 

veda práticas que suprimam conquistas sociopolítico-jurídico-econômico-

ambientais alcançadas no processo de aprofundamento da democracia (no 

processo de transformação social). 

Sobre esse tema, JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO observa 

que: 

o princípio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos 

(ex.: segurança social, subsídio de desemprego, prestações de saúde), 

em clara violação do princípio da protecção da confiança e da 

segurança dos cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, e do 

núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela 

dignidade da pessoa humana. O reconhecimento desta protecção de 

‘direitos prestacionais de propriedade’, subjectivamente adquiridos, 

constitui um limite jurídico do legislador e, ao mesmo tempo, uma 

obrigação de prossecução de uma prática congruente com os direitos 

concretos e as expectativas subjectivamente alicerçadas. A violação 

do núcleo essencial efectivado justificará a sanção de 

inconstitucionalidade relativamente a normas manifestamente 

aniquiladoras da chamada ‘justiça social’ (1999, p. 326-327). 

                                                 

49 Reproduz-se, nesse item, parte de texto constante de GOULART, Marcelo Pedroso, O Ministério 

Público e as obrigações do Estado na era da globalização. Dissertação de mestrado. Franca: UNESP, 

2002. 
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O princípio, como se vê, tem por objetivo o impedimento de 

contrarreformas políticas, econômicas, administrativas e legislativas que 

provoquem redução: 

 de conquistas de direitos de cidadania50 obtidas no 

processo de construção da sociedade livre, justa e 

solidária (ou seja, na implementação do projeto 

democrático transformador definido na Constituição da 

República); 

 dos padrões de bem-estar material e social, políticos, 

culturais e ambientais – concebidos em termos 

biológicos, histórico-morais e intergeracionais – que 

compõem a sadia qualidade de vida como expressão da 

dignidade da existência, o que muitos denominam de 

mínimo existencial.  

O fator ambiental está presente nas duas vertentes de 

retrocessos vedados (direitos e padrões de vida). Portanto, legítimo referir-se a 

esse princípio como princípio da proibição do retrocesso socioambiental. 

Como ensinam INGO WOLFGANG SARLET e TIAGO 

FENSTERSEIFER: 

no caso especialmente da legislação ambiental que busca dar 

operatividade ao dever constitucional de proteção do ambiente, há 

que assegurar a sua blindagem contra retrocessos que a tornem 

                                                 

50 Direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e difusos. 
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menos rigorosa ou flexível, admitindo práticas poluidoras hoje 

proibidas, assim como buscar sempre um nível mais rigoroso de 

proteção, considerando especialmente o déficit legado pelo nosso 

passado e um “ajuste de contas” com o futuro, no sentido de manter 

um equilíbrio ambiental também para as futuras gerações. O que não 

se admite, até por um critério de justiça entre gerações humanas, é 

que sobre as gerações futuras recaia integralmente o ônus do 

descaso ecológico perpetrado pelas gerações presentes e passadas. 

Quanto a esse ponto, verifica-se que a noção da limitação dos 

recursos naturais também contribui para a elucidação da questão, 

uma vez que boa parte dos recursos naturais não é renovável, e, 

portanto, tem a sua utilização limitada e sujeita ao esgotamento. 

Assim, torna-se imperativo o uso racional, equilibrado e equânime 

dos recursos naturais, no intuito de não agravar de forma negativa a 

qualidade de vida e o equilíbrio dos ecossistemas, comprometendo a 

vida das futuras gerações. 

[...] 

Assumindo como correta a tese de que a proibição de retrocesso não 

pode impedir qualquer tipo de restrição a direitos socioambientais, 

parte-se aqui da mesma diretriz que, de há muito, tem sido adotada 

no plano da doutrina especializada, notadamente a noção de que 

sobre qualquer medida que venha a provocar alguma diminuição nos 

níveis de proteção (efetividade) dos direitos socioambientais recai a 

suspeição de sua ilegitimidade jurídico-constitucional, portanto - na 

gramática do Estado Constitucional -, de sua inconstitucionalidade, 

acionando assim um dever de submeter tais medidas a um rigoroso 

controle de constitucionalidade, onde assumem importância os 

critérios da proporcionalidade (na sua dupla dimensão 
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anteriormente referida), da razoabilidade e do núcleo essencial (com 

destaque para o conteúdo – não necessariamente coincidente - 

“existencial”) dos direitos socioambientais, sem prejuízo de outros 

critérios. (2011, p. 202 e 204-205). 

 
Não se pode perder de vista, também, que o princípio da 

transformação social e o correlato princípio da proibição do retrocesso 

socioambiental apresentam-se: (i) como elementos de interpretação, 

informando a atuação do legislador, da administração e dos tribunais; (ii) como 

fundamento das pretensões jurídicas das pessoas e dos grupos sociais 

(CANOTILHO & MOREIRA, 1991, p. 87). 

 

2.1.3 O princípio da supremacia do interesse público/ambiental 

 

O princípio da supremacia do interesse público também 

decorre do nosso sistema constitucional e tem como corolário o princípio da 

supremacia do interesse ambiental. Nosso projeto de sociedade subordina a 

livre iniciativa, a propriedade privada e o interesse público secundário (da 

Administração Pública)51 ao interesse social (interesse público primário; o bem 

geral) ao determinar que, na construção da sociedade justa, livre e solidária, o 

desenvolvimento econômico deve estar necessariamente voltado para a 

erradicação da pobreza e da marginalização, para a redução das desigualdades 

sociais e regionais e para a promoção do bem comum. Nesse sentido, o 

                                                 

51  Interesse público secundário é o interesse do Governo, ou seja, o modo pelo qual os órgãos da 

Administração Pública veem o interesse público. 
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interesse na proteção do meio ambiente, por ser de natureza pública e 

social-difusa (interesse público primário), deve prevalecer sempre sobre 

os interesses privados e sobre os interesses públicos secundários da 

Administração. 

 

2.1.4 O princípio da indisponibilidade do interesse público na 

proteção do meio ambiente 

Sobre esse princípio, assim disserta o juiz de direito e 

jusambientalista ÁLVARO LUIZ VALERY MIRRA: 

A Constituição de 1988, no art. 225, caput, atribuiu ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado a qualificação jurídica de bem 

de uso comum do povo. Isso significa que o meio ambiente é um bem 

que pertence à coletividade e não integra o patrimônio disponível do 

Estado. Para o Poder Público – e também para os particulares – o 

meio ambiente é sempre indisponível. 

Essa ideia de indisponibilidade do meio ambiente vem reforçada 

pela necessidade de preservação do meio ambiente em atenção às 

gerações futuras. Existe, imposto pela Carta Magna, um dever de as 

gerações atuais transferirem esse “patrimônio” ambiental às 

gerações futuras. Daí a razão de não poderem dispor dele. 

É importante observar, ainda, que, por pertencer a todos 

indistintamente e ser indisponível, o meio ambiente é igualmente 

insuscetível de apropriação, seja pelo Estado, seja pelos particulares. 

Aqui aparece a relevância de uma distinção, nem sempre efetuada 

pela doutrina, entre, de um lado, o meio ambiente globalmente 
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considerado, como bem incorpóreo imaterial, e, de outro lado, os 

elementos corpóreos que o compõem (2011, p. 346). 

 

2.1.5 O princípio da intervenção estatal obrigatória na defesa do 

meio ambiente 

Saliente-se, ainda, a incidência-aplicação do princípio da 

intervenção estatal obrigatória na defesa do meio ambiente que confere ao 

Estado a obrigação de adotar medidas e providências, de formular e executar 

políticas públicas para dar efetividade à defesa ambiental. Nesse sentido, 

complementa o já citado jurista ÁLVARO LUIZ VALERY MIRRA: 

Ressalte-se que se a defesa do meio ambiente é um dever do 

Estado, a atividade dos órgãos e agentes estatais na promoção da 

preservação da qualidade ambiental passa a ser, consequentemente, 

de natureza compulsória, obrigatória. Com isso, torna-se viável exigir 

do Poder Público o exercício efetivo das competências ambientais 

que lhe foram outorgadas, evidentemente com as regras e contornos 

previstos na Constituição e nas leis. 

Esse aspecto ganha relevância ainda maior no sistema 

constitucional vigente, em que a Constituição Federal acabou dando 

competências ambientais administrativas e legislativas aos três 

entes da nossa federação: à União, aos Estados e aos Municípios. Por 

via de conseqüência, torna-se possível exigir, coativamente até, e 

inclusive pela via judicial, de todos os entes federados o 

cumprimento efetivo de suas tarefas na proteção do meio ambiente 

(2011, p. 347). 
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2.1.6 Os princípios da prevenção, do polidor-pagador e da 

precaução52 

Embora não descuide dos instrumentos jurídicos aptos à 

reparação e à repressão do dano ao meio ambiente, o direito ambiental tem 

como principal objetivo a prevenção. Essa vocação decorre da extensão da 

conduta antiambiental, que, ao alcançar interesses difusos das presentes e 

futuras gerações, provoca prejuízos de difícil ou impossível reparação. 

Ademais, a restauração, quando possível, apresenta custo elevado e não 

assegura a volta do meio ao estado ou situação anterior. 

O princípio da prevenção constitui a base do direito ambiental. 

Por força desse princípio, as normas que regulam a proteção do meio ambiente 

impõem aos seus destinatários um agir preventivo, consubstanciado em 

obrigações de fazer ou não-fazer. 

Outros dois princípios apresentam-se como corolários da 

prevenção. São eles: 

1. o princípio do poluidor-pagador, que impõe ao 

empreendedor a adoção de técnicas, processos, métodos, 

meios e instrumentos de prevenção de danos ao meio 

                                                 

52 Reproduz-se, nesse item, parte de texto constante de GOULART, Marcelo Pedroso, O Ministério 

Público e as obrigações do Estado na era da globalização. Dissertação de mestrado. Franca: UNESP, 

2002, p. 
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ambiente (poluição e outras formas de degradação 

ambiental), obrigando-o a assumir os custos necessários à 

diminuição, eliminação ou neutralização dos riscos 

ambientais, na forma de investimentos tecnológicos (quem 

cria o risco paga pela prevenção); 

2. o princípio da precaução, cuja definição é dada pelo 

Princípio nº 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1992), nos seguintes termos: Quando 

houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de 

absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão 

para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis 

para prevenir a degradação ambiental” (in dubio pro sanitas 

et pro natura). 

 

3. A Lei 12.651/2012 e a normativa federal 

O modelo de sociedade democrática estabelecido na 

Constituição da República e a inserção, nele, da temática ambiental já foram 

abordadas, em apertada síntese, no item V deste relatório. 

 

3.1 A Lei 12.651/2012 e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

 A Lei n. 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), estabelece que essa política tem por objetivo geral “a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
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socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana”53 e como objetivos específicos: 

I – a compatibilização do desenvolvimento econômico-social 

com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico;  

II – a definição de áreas prioritárias de ação governamental 

relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos 

interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios;  

III – o estabelecimento de critérios e padrões da qualidade 

ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos 

ambientais;  

IV – o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais 

orientadas para o uso racional de recursos ambientais;  

V – a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à 

divulgação de dados e informações ambientais e à formação de 

uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da 

qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 

VI – a preservação e restauração dos recursos ambientais com 

vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, 

                                                 

53 LPNMA, art. 2º, caput. 
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concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico 

propício à vida; 

VII – a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos.54  

Para perseguir esses objetivos, a PNMA deve atender aos 

seguintes princípios:  

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 

considerando o meio ambiente como um patrimônio público a 

ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o 

uso coletivo; 

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos 

ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 

representativas; 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras; 

                                                 

54 LPNMA, art. 4º, incs. I a VII. 
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VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas 

para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;  

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  

VIII - recuperação de áreas degradadas;  

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 

participação ativa na defesa do meio ambiente.55 

A LPNMA, promulgada ainda sob o regime autoritário, foi 

recepcionada pela Constituição de 1988, pois seus princípios e regras são 

compatíveis com o texto constitucional, mormente com as normas que 

integram o Capítulo do Meio Ambiente. Portanto, toda a normativa ambiental 

brasileira deve estar em consonância, não somente com a Constituição da 

República, mas, também, com os objetivos e princípios estabelecidos na 

LPNMA. 

A Lei n. 12.651/2012 caminha na contramão da PNMA. Ao 

negar o que a Ciência revela como necessário para a garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, especialmente no tratamento das áreas de 

preservação permanente e de reserva legal56 - como, por exemplo, ao 

consolidar áreas degradadas e permitir a sua exploração econômica intensiva; 

                                                 

55 LPNMA, art. 2º, incs. I a X. 

56 Cf. retro, n. VII, 1 a 10. 
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ao dispensar a instituição da reserva legal em imóveis de até quatro módulos 

fiscais; ao determinar o cômputo da área de preservação permanente a partir 

da calha regular dos cursos d’água, ignorando a importância ambiental das 

várzeas e planícies inundáveis; ao permitir a restauração florestal de áreas 

protegidas com espécies exóticas – conspira contra os objetivos da PNMA e 

viola os seus princípios básicos, privilegiando os interesses econômicos da 

grande propriedade e da grande empresa rural em manifesto prejuízo do 

equilíbrio ecológico. 

 

3.2 A Lei 12.651/2012 e as Leis da Política Agrícola e da Reforma 

Agrária 

 A Política Agrícola (PA), em suas linhas gerais, está 

estabelecida na Lei nº 8.171/91 (LPA), que, ao estabelecer os seus 

fundamentos, reconhece que “a atividade agrícola compreende processos 

físicos, químicos e biológicos, onde os recursos naturais envolvidos devem ser 

utilizados e gerenciados, subordinando-se às normas e princípios de interesse 

público, de forma que seja cumprida a função social e econômica da 

propriedade.57 Define a proteção do meio ambiente, a garantia do seu uso 

racional e a conservação e recuperação dos recursos naturais como objetivos e 

instrumentos da PA.58 

A Lei da Reforma Agrária (LRA) estabelece como requisitos 

ambientais do cumprimento da função social da propriedade (i) a utilização 

                                                 

57 LPA, art. 2º, inciso I. 

58 LPA, art. 3º, inciso IV, e art. 4º, inciso IV. 
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adequada dos recursos naturais disponíveis e (ii) a preservação do meio 

ambiente.59 Nos termos dessa Lei, considera-se adequada utilização dos 

recursos naturais disponíveis “quando a  exploração econômica se faz 

respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial 

produtivo da propriedade”,60 e, por preservação do meio ambiente, “a 

manutenção das características próprias do meio natural e da qualidade dos 

recursos ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio 

ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades 

vizinhas”.61 

A Lei 12.651/2012, ao privilegiar o econômico em prejuízo do 

ambiental e ao regrar os institutos da área de preservação permanente e da 

reserva legal em desconformidade com as exigências do equilíbrio ecológico, 

conflita com os fundamentos, objetivos e instrumentos da Política Agrícola e 

frustra o cumprimento dos requisitos ambientais da função social do imóvel 

rural, assim como definidos na LPA e na LRA. 

 

3.3 A Lei 12.651/2012 e a Lei da Política Nacional de Recursos 

Hídricos 

Para o que interessa no cotejo da Lei 12.651/2012 com a Lei n. 

9.433/97 (LPNRH), que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH), é necessário que se destaque, em primeiro lugar, dois dos objetivos 

                                                 

59 LRA, art. 9º, inc. II. 

60 LRA, art. 9º, § 2º. 

61 LRA, art. 9º, § 3º. 
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dessa política: (i) a asseguração, à atual e às futuras gerações, da necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos; (ii) a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.62 Em 

segundo lugar, que os Comitês de Bacia Hidrográfica devem, no âmbito de sua 

área de atuação, aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia,63 os quais 

deverão contemplar, no seu conteúdo mínimo, dentre outras coisas: (i) o 

balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em 

quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; (ii) metas de 

racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos disponíveis; (iii) propostas para a criação de áreas sujeitas a 

restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos.64 

As áreas de preservação permanente e a reserva legal, desde 

que conservadas65 na forma descrita pela ciência,66 cumprem funções hídricas 

relacionadas à preservação e proteção dos recursos superficiais e 

subterrâneos67 que atendem aos objetivos da PNRH acima destacados. A 

descaracterização desses espaços territoriais especialmente protegidos 

                                                 

62 LPNRH, art. 2º, incs. I e III. 

63 LPNRH, art. 38, inc. III. 

64 LPNRH, art. 7º, incs. III, IV e X. 

65 Conservação entendida aqui no seu sentido amplo, compreendendo: preservação, manutenção, 

utilização sustentada, restauração, recuperação e melhoria do ambiente natural (LSNUC, art. 2º, inc. II). 

66 Cf. retro, n. VII, 1 a 10.  

67 Cf. retro, n. VII, 1. 
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promovida pela Lei 12.651/2012 frustra o cumprimento dessas funções, 

subvertendo o princípio da supremacia do interesse socioambiental ao 

privilegiar os interesses econômico-produtivistas do grande produtor rural em 

prejuízo da gestão racional e adequada de um bem de domínio público como a 

água. A LPNRH abre a possibilidade do restabelecimento dos critérios 

científicos de conservação das áreas de preservação permanente e reserva 

legal pela via dos Planos de Recursos Hídricos a serem aprovados pelos 

Comitês de Bacia Hidrográfica. Esses Planos devem garantir a gestão 

sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade 

e qualidade,68 para que se dê cumprimento aos objetivos da PNRH.  

 

3.4 A Lei 12.651/2012 e a Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação 

A comparação entre a Lei 12.651/2012 e a Lei nº 9.985/2000 

(LSNUC), que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

é necessária, pois tratam de espaços territoriais especialmente protegidos. 

Nesse confronto, devem ser destacados dois pontos. Um, de natureza 

conceitual, relativo à definição de manejo sustentável. Outro, relativo à 

supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo. 

A LSNUC define manejo como “todo e qualquer procedimento 

que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos 

ecossistemas”.69 Define, também, uso sustentável como “exploração do 

                                                 

68 LPNRH, art. 3º, inc. I. 

69 LSNUC, art. 2º, inc. VIII. 
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ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 

renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais 

atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável”.70 

Essas definições se compatibilizam com a exploração, quando legalmente 

autorizada, de espaços territoriais especialmente protegidos. No manejo 

sustentado desses espaços, as exigências de proteção ambiental 

prevalecem sobre o aspecto produtivo. 

A Lei 12.651/2012 define manejo sustentável como 

“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”. Essa definição foi importada da Lei nº 11.284/2006, que 

dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável.71 Essa 

Lei trata da exploração econômica de florestas públicas não caracterizadas 

como espaços territoriais especialmente protegidos, tanto que o Plano Anual 

de Outorga Florestal, que autoriza esse tipo de uso, veda a inclusão das 

unidades de conservação.72 Portanto, trata-se de definição de manejo que visa a 

simples compatibilização da atividade econômica com a proteção ambiental em 

áreas florestais comuns não submetidas a um regime jurídico de interesse 

                                                 

70 LSNUC, art. 2º, inc. XI. 

71 Lei 11.284/2006, art. 3º, inc. VI. 

72 Lei nº 11.284/2006, art. 11, inc. III. 
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público que implique sua relativa imodificabilidade e utilização sustentada 

restritíssima. 

Por ser reconhecida como espaço territorial especialmente 

protegido, pelas funções ecológicas que cumpre e pela importância que tem na 

preservação de processos ecológicos essenciais, a reserva legal submete-se a 

regime jurídico semelhante aos das unidades de conservação, cujo manejo deve 

atender aos elementos que compõem a definição estabelecida na LSNUC. 

Quanto ao segundo ponto, a LSNUC não prevê a possibilidade 

de supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo em unidades de 

conservação. Já o projeto do Código Florestal, regulando matéria que foge do 

seu objeto, contemplava, indevidamente, essa possibilidade nas unidades de 

conservação criadas pela União e pelos Municípios,73 violando os objetivos, 

princípios e diretrizes estabelecidos na LSNUC. 

 

3.5 A Lei 12.651/2012 e a Lei da Mata Atlântica 

 

A Lei nº 11.428/2006 (LMA) dispõe sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e tem por objetivo geral 

o desenvolvimento sustentável e por objetivos específicos a salvaguarda da 

                                                 

73 Senado Federal, PLC nº 30/2011, art. 27, § 1º, inc. II, e § 2º inc. II. 
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biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e 

turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social.74 

 Fundamenta-se nos princípios da função socioambiental da 

propriedade, da equidade intergeracional, da prevenção, da precaução, do 

usuário-pagador, da transparência das informações e atos, da gestão 

democrática, da celeridade procedimental, da gratuidade dos serviços 

administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às populações 

tradicionais e do respeito ao direito de propriedade.75 

A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica implica a 

observação de condições que assegurem: 

 a manutenção e a recuperação da biodiversidade, 

vegetação, fauna e regime hídrico do Bioma Mata 

Atlântica para as presentes e futuras gerações; 

 o estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo 

sustentável da vegetação e à formação de uma 

consciência pública sobre a necessidade de recuperação 

e manutenção do equilíbrio ecológico; 

                                                 

74 LMA, art. 6º. 

75 LMA, art. 6º, parágrafo único. 
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 o disciplinamento da ocupação rural e urbana, que 

harmonize o crescimento econômico com a manutenção 

do equilíbrio ecológico.76 

Veda o corte e a supressão de vegetação primária ou nos 

estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica quando 

essa vegetação: 

 abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas 

de extinção e a intervenção ou o parcelamento puserem 

em risco a sobrevivência dessas espécies; 

 exercer a função de proteção de mananciais ou de 

prevenção e controle de erosão; 

 formar corredores entre remanescentes de vegetação 

primária ou secundária em estágio avançado de 

regeneração; 

 proteger o entorno das unidades de conservação; 

 possuir excepcional valor paisagístico.77 

A Lei 12.651/2012 - ao consolidar áreas degradadas e permitir 

a sua exploração econômica intensiva; ao dispensar a instituição da reserva 

legal em imóveis de até quatro módulos fiscais; ao estabelecer o marco inicial 

                                                 

76 LMA, art. 7º, incs. I a IV. 

77 LMA, art. 11, inc. I, alíneas a a e. 
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da área de preservação permanente a partir da calha regular dos cursos d’água, 

ignorando a importância ambiental das várzeas e planícies inundáveis; ao 

permitir a restauração florestal de áreas protegidas com espécies exóticas e o 

cômputo das áreas de preservação permanente na reserva legal; enfim, ao 

prever uma série de hipóteses de redução de áreas hoje ambientalmente 

protegidas – colide com os objetivos, princípios e regras de utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica estabelecidos na LMA. 

 

3.6 A Lei 12.651/2012 e a Lei da Política Nacional sobre Mudança 

do Clima 

A Lei nº 12.187/2009 (LPNMC), que instituiu a Política 

Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), prevê, dentre os seus objetivos, (i) a 

compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do 

sistema climático; (ii) a preservação, a conservação e a recuperação dos 

recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos 

como Patrimônio Nacional; (iii) a consolidação e a expansão das áreas 

legalmente protegidas e ao incentivo aos reflorestamentos e à recomposição da 

cobertura vegetal em áreas degradadas.78 Fundamenta-se, no âmbito interno, 

nos princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã e do 

desenvolvimento sustentável.79 

A execução da PNMC implica: 

                                                 

78 LPNMC, art. 4º, incs. I, VI e VII. 

79 LPNMC, art. 3º, caput. 



 86 

 dever geral de participação, em benefício das presentes e 

futuras gerações, para a redução dos impactos 

decorrentes das interferências antrópicas sobre o 

sistema climático; 

 tomada de medidas para prever, evitar ou minimizar as 

causas identificadas da mudança climática com origem 

antrópica no território nacional, sobre as quais haja 

razoável consenso por parte dos meios científicos e 

técnicos, levando-se em consideração os diferentes 

contextos socioeconômicos de sua aplicação, a 

distribuição equitativa e equilibrada dos ônus e encargos 

entre os setores econômicos e as comunidades 

interessadas; 

 desenvolvimento sustentável como condição de 

enfrentamento das alterações climáticas; 

 conciliação do atendimento às necessidades comuns e 

particulares das comunidades que vivem no território 

nacional; 

 integração de todos os entes federativos e dos órgãos 

públicos e privados na execução das ações de 

enfrentamento das alterações climáticas.80 

                                                 

80 LPNMC, art. 3º, incs. I a V. 
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Mantidos os padrões de conservação exigidos pela natureza e 

revelados pela Ciência, as áreas de preservação permanente e a reserva legal 

desempenham papel importante no combate aos efeitos adversos da mudança 

do clima, contribuindo para a redução da vulnerabilidade dos sistemas naturais 

e humanos aos efeitos dessa mudança, dadas as funções climáticas que lhes são 

peculiares.81 Observados os padrões científicos, esses espaços territoriais 

especialmente protegidos, desde que preservados e restaurados, atendem, 

hoje, aos objetivos da PNMC acima destacados. 

A Lei 12.651/2012, assim como aprovada, reduz e 

descaracteriza as áreas de preservação permanente e a reserva legal, 

reduzindo, em alguns casos, e anulando, em outros, o cumprimento de suas 

funções climáticas, privilegiando os interesses privados dos grandes 

produtores rurais em prejuízo da proteção ambiental. Portanto, o projeto não 

se compatibiliza com os princípios, objetivos, diretrizes82 e instrumentos da 

PNMC, em flagrante violação do art. 11 da LPNMC, como também, se aplicado, 

inviabilizará as metas de redução das emissões de gases de efeito estufa 

estabelecidas nessa Lei.83 

                                                 

81 Cf. retro, n. VII, 1. 

82 Dentre as diretrizes da PNMC, destacam-se: (i) as ações de mitigação da um dança do clima em 

consonância com o desenvolvimento sustentável; (ii) as medidas de adaptação para reduzir os efeitos 

adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico; (iii) o 

estímulo e o apoio à manutenção e à promoção de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões 

de gases estufa, bem como de padrões sustentáveis de produção e consumo (LPNMC, art. 5º, incs. II, III 

e XIII). 

83 LPNMC, art. 12. 
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4. A Lei 12.651/2012 e a normativa estadual 

 

4.1 A Lei 12.651/2012, a Constituição do Estado de São Paulo e a Lei 

nº 9.989/98 (Lei Ivan Valente) 

No cotejo da Constituição Estadual com a Lei 12.651/2012, 

pode-se concluir que a Lei Maior Estadual, por força dela, prevê outras áreas de 

preservação permanente, além daquelas estabelecidas no rol da mencionada 

Lei. São elas: (i) os manguezais; (ii) os mananciais, assim entendidos todos os 

corpos d’água utilizados para o abastecimento público de água para consumo 

humano; (iii) as matas ciliares, assim entendidas as florestas ocorrentes ao 

longo ou ao redor de todas as formas de corpo d’água; (iv) as áreas que 

abriguem exemplares raros da fauna e da flora; (v) ás áreas que sirvam como 

local de pouso ou reprodução de migratórios; (vi) as áreas estuarinas; (vii) as 

paisagens notáveis; (viii) as cavidades naturais subterrâneas.84 

A Lei Ivan Valente (LIV) dispõe sobre a recomposição da 

cobertura vegetal no Estado de São Paulo, tornando-a obrigatória aos 

proprietários nas áreas situadas ao longo dos rios e demais cursos d’água, ao 

redor de lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais e artificiais, bem como 

nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados “olhos d’água”.85 

Limita-se a regular a recomposição arbórea das áreas de preservação 

permanente protetoras dos corpos d’água, prevendo, para os cursos d’água, 

                                                 

84 Constituição do Estado de São Paulo, art. 197, incs. I a VI. 

85 LIV, art. 1º, caput. 
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nascentes e “olhos d’água” a mesma metragem das larguras mínimas, em faixa 

marginal, prevista na Lei 12.651/2012.86 É silente em relação à largura mínima 

de lagoas, lagos e reservatórios d’água. 

Verifica-se que a normativa paulista é mais protetora: 

 por ampliar o rol das áreas de preservação permanente; 

 por não prever exceção à regra da obrigatoriedade da 

recomposição florestal das áreas de preservação 

permanente; 

 por não reconhecer a possibilidade de manutenção de 

atividades agrossilvopastoris nas áreas que a Lei 

12.651/2012 denomina “consolidadas”, ou seja, aquelas 

com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 

2008.87 

 

4.2 A Lei 12.651/2012 e as Leis da Política Estadual de Recursos 

Hídricos (Lei nº 7.663/91), da Política Estadual de Mudanças Climáticas 

(Lei nº 13.798/2009) e a de Uso, Conservação e Preservação do Solo 

Agrícola (Lei nº 6.171/88) 

Embora não regulem diretamente matéria florestal, as Leis 

Estaduais da Política de Recursos Hídricos (LPERH) e a da Política de 

                                                 

86 LIV, art. 1ª, incs. I a V, e § 1º. 

87 art. 3ª, inc. IV. 



 90 

Mudanças Climáticas (LPEMC) contemplam objetivos, princípios, regras e 

diretrizes que podem ser relacionados com os controversos dispositivos da Lei 

12.651/2012.  

A Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) tem por 

objetivo assegurar que a água, recurso natural essencial à vida, ao 

desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada e 

utilizada, em padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e 

pelas gerações futuras, em todo território do Estado de São Paulo.88 Estabelece 

como princípio o combate e a prevenção das causas e dos efeitos adversos da 

poluição, das inundações, das estiagens, da erosão do solo e do assoreamento 

dos corpos d’água;89 e arrola dentre as suas diretrizes: 

 a proteção das águas contra ações que possam 

comprometer o seu uso atual e futuro; 

 a defesa contra eventos hidrológicos críticos, que 

ofereçam riscos à saúde e à segurança públicas assim 

como prejuízos econômicos e sociais; 

 a prevenção da erosão do solo nas áreas urbanas e rurais, 

com vistas à proteção contra a poluição física e o 

assoreamento dos corpos d’água.90 

                                                 

88 LPERH, art. 2º 

89 LPERH, art. 3º, inc. V. 

90 LPERH, art. 4º, incs. III, IV e VII. 
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Prevê, também, programas e ações voltadas ao combate, 

controle e prevenção das inundações e da erosão, bem como medidas que 

garantam a correta utilização das várzeas.91  

A Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) tem por 

objetivo geral estabelecer o compromisso do Estado frente ao desafio das 

mudanças climáticas globais, dispor sobre as condições para as adaptações 

necessárias aos impactos derivados dessas mudanças, bem como contribuir 

para reduzir ou estabilizar a concentração dos gases de efeito estufa na 

atmosfera.92 Ao disciplinar o uso do solo urbano e rural prevê uma série de 

medidas, dentre as quais devem ser destacadas: 

 a prevenção e evitação da ocupação desordenada de 

áreas de vulnerabilidade direta e indireta, como o setor 

costeiro, zonas de encostas e fundos de vale; 

 a atenuação dos efeitos de desastres de origem climática; 

o prevenção e redução dos impactos, principalmente 

sobre áreas de maior vulnerabilidade; 

 ordenação da agricultura e das atividades extrativas; 

o adaptação da produção a novos padrões de clima e 

disponibilidade hídrica; 

                                                 

91 LPERH, art. 7º, inc. VI, e art. 8º, inc. II. 

92 LPEMC, art. 2º 
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o contenção da desertificação; 

o utilização de áreas degradadas sem comprometer 

ecossistemas naturais; 

o prevenção da formação de erosões; 

o proteção de nascentes e fragmentos florestais; 

o recomposição de corredores de biodiversidade; 

 ordenação dos múltiplos usos da água, permitindo: 

o a proteção de recursos hídricos; 

o a gestão racional da água; 

o a prevenção ou mitigação dos efeitos de 

inundações; 

 incorporação das alterações e formas de proteção do 

microclima no ordenamento territorial urbano, 

protegendo a vegetação arbórea nativa; 

 delimitação, demarcação e recomposição com cobertura 

vegetal das áreas de reserva legal e das áreas de 

preservação permanente, matas ciliares, fragmentos e 

remanescentes florestais.93 

                                                 

93 LPEMC, art. 10, incs. I, II, IV, V, VI, VII e VIII. 



 93 

As referidas Leis prescrevem: (i) a necessidade de proteção dos 

recursos hídricos; e (ii) a proteção das áreas de risco, evitando-se desastres 

naturais como deslizamentos ou inundações. 

Por meio da interpretação de seus dispositivos, levando-se em 

consideração os objetivos das Políticas de Recursos Hídricos e de Mudanças 

Climáticas, conclui-se ser necessária a proteção das áreas de preservação 

permanente e a instituição e conservação da reserva legal, diante de suas 

funções hídricas, edáficas e climáticas, na forma prescrita pela Ciência.94 Nesse 

sentido, o tratamento dado pela Lei 12.651/2012, diminuindo e 

descaracterizando esses espaços territoriais especialmente protegidos, conflita 

com os objetivos, princípios e diretrizes dessas Leis paulistas. 

A Lei nº 6.171/88, que trata do uso, conservação e preservação 

do solo agrícola, considera de interesse público, para fins de exploração do solo 

agrícola, as medidas que proponham, dentre outras coisas: 

 o aproveitamento adequado e conservação das águas em 

todas as suas formas; 

 o controle da erosão do solo em todas as suas formas; 

 a evitação de processos de desertificação; 

 a evitação do assoreamento de cursos d’água e de bacias 

de acumulação; 

                                                 

94
 Cf. retro, n. VII, 1 a 10. 
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 a fixação de dunas, taludes e escarpas naturais ou 

artificiais; 

 a evitação do desmatamento das áreas impróprias para 

exploração agrossilvopastoril e a recomposição da 

vegetação permanente nessas áreas, caso estejam 

desmatadas.95 

A efetivação dessas medidas pressupõem a conservação96 das 

áreas de preservação permanente e da reserva legal na forma preconizada pela 

Ciência97 e não da forma estabelecida na Lei 12.651/2012. 

 

5. As Convenções Ramsar e da Diversidade Biológica na ordem 

Constitucional e o princípio do não retrocesso  

  

Especificamente no tocante aos compromissos internacionais, 

como signatário da Convenção da Biodiversidade (ratificada por meio do 

DECRETO LEGISLATIVO No 2, DE 1994)e da Convenção de RAMSAR (ratificada 

pelo governo federal no Decreto 1.905/1996), o Brasil se comprometeu com o 

desenvolvimento de uma política especial de proteção, tanto da biodiversidade 

como das zonas úmidas, tema que está extremamente relacionado à proteção 

                                                 

95 Lei nº 6.171/88, art. 4º, incs. I, II, III, IV, V e VII. 

96
 Conservação entendida aqui no seu sentido amplo, compreendendo: preservação, manutenção, 

utilização sustentada, restauração, recuperação e melhoria do ambiente natural (LSNUC, art. 2º, inc. II). 

97
 Cf. retro, n. VII, 1 a 10. 
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dos espaços territoriais especialmente protegidos nos termos do Artigo 225 da 

Constituição Federal. 

 Eventuais alterações legislativas que retrocedam na proteção 

ambiental de espaços territoriais especialmente protegidos, incluindo áreas de 

preservação permanente e reservas legais, contrariam frontalmente os 

compromissos assumidos pelo Estado brasileiro como signatário das 

Convenções Ramsar e da Diversidade Biológica. Os compromissos em questão 

se relacionam diretamente com a gestão das águas; com o ordenamento do uso 

do solo; com a proteção da biodiversidade/áreas protegidas (nascentes, 

várzeas, áreas de recarga, etc) e com o Manejo Integrado de Bacias 

Hidrográficas. São metas inseridas não só na Política Nacional de Meio 

Ambiente (1981), como na Política Nacional de Recursos Hídricos (1997).  

O Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado trata-se 

de direito humano fundamental, a ser protegido e defendido não só para as 

presentes, como também para as futuras gerações. As Convenções da 

Diversidade Biológica e de Ramsar traçam princípios e regras a serem 

observados e imediatamente aplicados como forma de implementar o direito 

humano fundamental estabelecido na Constituição Ecológica de 1988. Por 

tratarem de regras protetivas do direito humano fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, as Convenções da Diversidade Biológica 

e de Ramsar têm status de norma constitucional;  

Em conclusão, quaisquer alterações da legislação ambiental que 

retrocedam na proteção conferida ou nos princípios estabelecidos, incluindo os 

elementos que integram as Convenções da Diversidade Biológica e de Ramsar, 

afrontam o princípio constitucional do não retrocesso ambiental. 
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6. A reparação integral do meio ambiente lesado 

As funções e os serviços ecossistêmicos, indispensáveis à sadia 

qualidade de vida e à sobrevivência das sociedades humanas do presente e das 

futuras gerações, dependem da preservação, manutenção, e do 

restabelecimento dos processos ecológicos essenciais. 

A estabilidade, a funcionalidade e a sustentabilidade dos 

ecossistemas dependem, em grande medida, da diversidade biológica e da 

higidez dos sistemas. Nesse sentido, a biossimplificação (perda de diversidade 

biológica) compromete os processos ecológicos essenciais e deve ser analisada 

como dano ambiental. 

O conceito de dano ambiental engloba qualquer lesão aos 

elementos naturais, artificiais e culturais, tratados como bem de uso comum do 

povo, juridicamente protegido. 

O dano ambiental significa a violação do direito de todos ao 

equilíbrio ecológico, direito humano fundamental, de natureza difusa. 

A indisponibilidade do direito protegido – meio ambiente – 

obriga, diante de simples indícios de danos ambientais – pretéritos, presentes, 

futuros, previsíveis e imprevisíveis -, à averiguação da regularidade – formal e 

material – do processo de licenciamento e do empreendimento ou atividade 

dele decorrente. 
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A avaliação do dano ambiental deve ter uma abordagem 

sistêmica, incluindo a identificação e análise dos bens, funções e serviços 

ecossistêmicos afetados e ser feita à luz das mudanças climáticas. 

Os danos ambientais devem ser avaliados do ponto de vista 

quantitativo e qualitativo, considerando os meios físico, biótico e 

socioeconômico, focando-se, minimamente, suas possibilidades técnicas de 

restauração ou recuperação, cumulatividade e sinergia, seu caráter agudo ou 

crônico, temporário e permanente, sua incidência e área de influência espacial 

e aspectos temporais. 

Em vista da obrigatoriedade constitucional da reparação 

integral do dano ambiental (art. 225, § 1º), deve ser buscada a reparação de 

todos os danos, presentes e futuros, previsíveis e imprevisíveis, emergentes, 

morais e, também, os lucros cessantes. 

A sociedade tem o direito subjetivo de ser reparada pelo tempo 

que ficou privada da fruição do bem ou recurso ambiental afetado pela 

atividade danosa e do benefício que ele proporcionava ao equilíbrio ecológico, 

ou seja, “pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral 

reposição da situação anterior de equilíbrio ecológico e fruição do bem 

ambiental protegido”98 (o dano ambiental intercorrente, interino ou lucro 

cessante ambiental). 

Para a observância da reparação integral do meio ambiente 

lesado, a reparação deve ser in natura e in situ ressarcindo-se o equilíbrio 

                                                 

98 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiental no direito 

brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 168. 
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ecológico garantido constitucionalmente e colocado à disposição das presentes 

e futuras gerações. 

Dentre as formas de reparação in natura(danos ambientais 

propriamente ditos) estão a restauração, a recuperação (ambas in situ) e a 

compensação (ex situ). 

A restauração prefere à recuperação e será a análise técnica de 

cada caso concreto que definirá as medidas reparatórias específicas para a 

situação enfrentada. 

A compensação in natura é uma das formas de reparar o dano 

ambiental por meio da qual se reconstitui ou melhora um outro bem ou 

sistema ambiental equivalente ao afetado.  Tem como pressuposto a 

impossibilidade, total ou parcial, da reparação in natura e in situ (restauração e 

recuperação) e é medida que precede, necessariamente, a indenização (danos 

extrapatrimoniais e dano interino). 

Para a reparação integral do meio ambiente lesado, deve-se 

observar a necessidade da aplicação da compensação de forma obrigatória, 

sucessiva, subsidiária ou complementar à reparação “in situ”, conforme o caso. 

Pode dar-se por meio da compensação por equivalente, 

propriamente dita, ou, em caso de impossibilidade técnica desta, pormeio da 

compensação ecológica alternativa. 

A compensação por equivalente tem como requisitos técnicos a 

equivalência por composição e a equivalência por função, a serem observados, 

quando possível, na mesma micro-bacia e na impossibilidade, o mais próximo 

possível do local degradado. Em último caso, os requisitos hão de ser 
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encontrados na mesma bacia hidrográfica, sem perder de vista outras fontes de 

informação, tais como o mapeamento de conectividade e as áreas prioritárias 

para criação de Unidades de Conservação descritas no Programa Biota-FAPESP. 

Na compensação ecológica alternativa, não há equivalência em 

relação ao bem afetado. Ela tem como objeto a reconstituição ou melhora de 

um outro bem ou sistema ambiental que leve à restituição de funções e 

serviços ecossistêmicos perdidos e que se mostrem necessariamente benéficos 

ao ambiente objeto da degradação, melhorando sua qualidade ambiental e em 

áreas mais próximas possíveis.  

Demonstrado tecnicamente, no caso concreto, ser possível 

apenas a recuperação e não a restauração do meio ambiente lesado, abrir-se-á 

a possibilidade de se aplicar medidas compensatórias ante a indisponibilidade 

do bem ambiental (ainda que sob o aspecto da intercorrência). 

Sob a ótica do direito material, a compensação é indisponível, 

desde que impossível, total ou parcialmente, a reparação in natura e in situ. 

Também é indisponível se for destinada à reparação do meio ambiente, 

decorrente do lucro cessante ambiental (dano intercorrente ou interino) e 

mesmo em relação à reparação do dano moral ambiental (anterior à 

indenização). 

A indenização monetária é forma indireta de reparar a lesão ao 

meio ambiente e deve ser aplicada somente se não for possível a reparação in 

natura e in situ e a compensação (por equivalente e ecológica alternativa). 
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A indenização monetária deve obrigatoriamente reverter ao 

Fundo de Interesses Difusos Lesados, nos termos do que estabelece o artigo 13, 

da Lei 7.347/85. 

Em matéria florestal estes devem ser os critérios utilizados na 

busca da reparação do dano ambiental, visto que esses critérios se adequam ao 

que foi estabelecido na Constituição da República (art. 225, caput, c.c. com os 

seus §§ 1º e 3º). Qualquer norma infraconstitucional que preveja formas de 

reparação que não atendam a esses critérios está marcada pela 

incostitucionalidade. 

 

7. A Lei 12.651/2012 como instrumento da contrarreforma ambiental 

A Lei 12.651/2012 se insere na cena política brasileira 

contemporânea como reação ao ainda incipiente programa de implementação 

da cidadania socioambiental no campo, levado avante por movimentos sociais, 

agências ambientais e instituições do sistema de Administração da Justiça. A 

avançada legislação ambiental brasileira tem servido de instrumento de 

indução de políticas públicas transformadoras. 

Beneficiárias de um padrão de produção agrícola insustentável 

e incomodadas com a aplicação dessa legislação democratizante, as forças 

políticas representadas pela grande propriedade monocultora e pela indústria 

agroquímica tencionam obstaculizar esse movimento com a apresentação, nas 

instâncias legislativas, de projetos de lei que revoguem as conquistas da 

cidadania. Trata-se de uma investida contrarreformista, que tem como alvo 

preferencial a legislação ambiental. A aprovação do Código Florestal do Estado 



 101 

de Santa Catarina, em 2009, e a proposta de mudança do Código Florestal 

nacional vão nessa linha. 

A Lei 12.651/2012 reduz os padrões de proteção ambiental, 

descaracterizando as áreas de preservação permanente e a reserva legal como 

espaços territoriais especialmente protegidos para transformá-los, 

preferencialmente, em espaços de produção. Inúmeros enunciados normativos 

previstos no texto da Lei transformam aquilo que seria exceção em regra geral, 

ou seja, permitem a ocupação de áreas ambientalmente sensíveis por 

atividades produtivas intensivas. Todo o texto é permeado por violações dos 

princípios constitucionais acima apresentados. 

A entrada em vigor da Lei 12.651/2012 está a exigir dos 

operadores do Direito Ambiental rigoroso trabalho de interpretação – 

conforme a Constituição – para possibilitar a construção de jurisprudência 

que reduza os impactos negativos que sua aplicação possa ensejar. 

Mister a urgente elaboração de teses jurídicas que possibilitem 

o sucesso dessa empreitada. 
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IX – TESES PARA DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO GAEMA E DAS REDES 

PROTETIVAS 

 

1) A ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PARA CUMPRIR AS 

SUAS MÚLTIPLAS FUNÇÕES ECOLÓGICAS, DEVE ESTAR 

INTEGRALMENTE RECOBERTA COM VEGETAÇÃO NATIVA. 

a) A manutenção de atividades consolidadas – assim entendidas 

aquelas enumeradas no art. 3º, inc. III, da Lei 12.651/2012 – em área 

de preservação permanente interfere negativamente nos processos 

ecológicos essenciais desse meio, causando desequilíbrio ecológico e, 

por consequência, é uma prática incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. I); 

b) A manutenção de atividades consolidadas – assim entendidas 

aquelas enumeradas no art. 3º, inc. III, da Lei 12.651/2012 – em área 

de preservação permanente compromete a diversidade e integridade 

do patrimônio genético do País e, por consequência, é uma prática 

incompatível com a garantia de efetividade do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da 

República, art. 225, caput, e § 1º, inc. II); 

c) A manutenção de atividades consolidadas – assim entendidas 

aquelas enumeradas no ar. 3º, inc. III, da Lei 12.651/2012 – em área 

de preservação permanente compromete a integridade dos atributos 
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que justificam sua proteção (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. III); 

d) A manutenção de atividades consolidadas – assim entendidas 

aquelas enumeradas no art. 3º, inc. III, da Lei 12.651/2012 – em área 

de preservação permanente comporta risco para a vida, a qualidade 

de vida e o meio ambiente e, por consequência, é uma prática 

incompatível com a garantia de efetividade do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da 

República, art. 225, caput, e § 1º, inc. V); 

e) A manutenção de atividades consolidadas – assim entendidas 

aquelas enumeradas no art. 3º, inc. III, da Lei 12.651/2012 – em área 

de preservação permanente coloca em risco as funções ecológicas 

desse espaço territorial especialmente protegido, provocando a 

extinção de espécies e, por consequência, é uma prática incompatível 

com a garantia de efetividade do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da República, 

art. 225, caput, e § 1º, inc. VII); 

f) Os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que permitem a 

manutenção de atividades consolidadas – assim entendidas aquelas 

enumeradas no art. 3º, inc. III, da Lei 12.651/2012 – em área de 

preservação permanente contrariam a Constituição da República e, 

portanto, são inconstitucionais. 

2) A FAIXA DE PROTEÇÃO RIPÁRIA, PARA CUMPRIR AS SUAS 

MÚLTIPLAS FUNÇÕES ECOLÓGICAS, DEVE SER CONTADA A 
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PARTIR DO LEITO MAIOR, POIS NÃO SE CONFUNDE, NA 

FISIONOMIA E NAS FUNÇÕES, COM AS VÁRZEAS E PLANÍCIES DE 

INUNDAÇÃO. 

a) As várzeas e as planícies de inundação abrigam fauna e flora 

particulares e espécies endêmicas, cumprem relevantes funções 

hídricas e edáficas, integrando o leito maior do curso d’água e, por 

tudo isso, necessitam de proteção ciliar. 

b) A faixa de proteção ripária contada a partir da borda da calha do 

leito regular propicia interferências negativas nos processos 

ecológicos essenciais desse meio, causando desequilíbrio ecológico e, 

por consequência, é medida incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. I); 

c) A faixa de proteção ripária contada a partir da borda da calha do 

leito regular compromete a diversidade e integridade do patrimônio 

genético do País e, por consequência, é medida incompatível com a 

garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. II); 

d) A faixa de proteção ripária contada a partir da borda da calha do 

leito regular compromete a integridade dos atributos que justificam 

sua proteção e, por consequência, é medida incompatível com a 

garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. III); 

e) A faixa de proteção ripária contada a partir da borda da calha do 

leito regular comporta risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente e, por consequência, é uma prática incompatível com 

a garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. V); 

f) A faixa de proteção ripária contada a partir da borda da calha do 

leito regular coloca em risco as funções ecológicas desse espaço 

territorial especialmente protegido, provocando a extinção de 

espécies e, por consequência, é medida incompatível com a garantia 

de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc.VII); 

g) Os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que preveem a 

contagem da faixa de proteção ripária a partir da borda da calha do 

leito regular do curso d’água contrariam a Constituição da República 

e, portanto, são inconstitucionais. 

 

3) AS VÁRZEAS, PELAS MÚLTIPLAS FUNÇÕES AMBIENTAIS QUE 

CUMPREM, NÃO PODEM SER OBJETO DE INTERVENÇÃO 

ANTRÓPICA. 
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a) A intervenção antrópica em várzeas propicia interferências 

negativas nos processos ecológicos essenciais desse meio, causando 

desequilíbrio ecológico e, por consequência, é uma prática 

incompatível com a garantia de efetividade do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da 

República, art. 225, caput, e § 1º, inc. I); 

b) A intervenção antrópica em várzeas compromete a diversidade e 

integridade do patrimônio genético do País e, por consequência, é 

uma prática incompatível com a garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. II); 

c) A intervenção antrópica em várzeas é uma prática que compromete 

a integridade dos atributos que justificam a sua proteção e, por 

consequência é uma prática incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. III); 

d) A intervenção antrópica em várzeas é uma prática que comporta 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente e, por 

consequência, é uma prática incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. V); 

e) A intervenção antrópica em várzeas coloca em risco as funções 

ecológicas desse meio, provocando a extinção de espécies e, por 
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consequência, é uma prática incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. VII); 

f) Os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que preveem a 

intervenção antrópica em várzeas contrariam a Constituição da 

República e, portanto, são inconstitucionais. 

 

4) NASCENTE, FONTE, MINA D’ÁGUA, OLHO D’ÁGUA E BICA SÃO 

AFLORAMENTOS NATURAIS DO LENÇOL FREÁTICO QUE DÃO 

INÍCIO A CURSO D’ÁGUA. PODEM SER PERENES OU 

INTERMITENTES. 

a) Os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que tratam da 

proteção das nascentes devem ser interpretados conforme a 

Constituição, garantindo-se a proteção ciliar tanto para as nascentes 

perenes, como para as intermitentes. 

 

 

5) A PRINCIPAL FUNÇÃO ECOLÓGICA DA RESERVA LEGAL É A 

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. POR ISSO, AO SE 

ESTABELECER O SEU TAMANHO NOS DIVERSOS BIOMAS, É 
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PRECISO LEVAR EM CONTA DOIS CRITÉRIOS: 1º) O LIMIAR DE 

PERCOLAÇÃO E 2º) O LIMIAR DE FRAGMENTAÇÃO. 

a) Com base nos limiares de percolação e de fragmentação o limite 

mínimo da reserva legal na Amazônia deve ser de 80% da área total 

do imóvel rural para regiões de florestas, de 35% da área total do 

imóvel rural para regiões de cerrado e de 20% para regiões de 

campos gerais, incidindo, também, a percentagem de 20% da área 

total do imóvel rural para as demais regiões do país; 

b) O estabelecimento de percentuais de reserva legal inferiores a 80%, 

para áreas de florestas, 35%, para áreas de cerrado, e 20%, para 

campos gerais, na Amazônia, e 20% para as demais regiões do país 

propicia interferências negativas nos processos ecológicos essenciais 

desse meio, causando desequilíbrio ecológico e, por consequência, é 

medida incompatível com a garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. I); 

c) O estabelecimento de percentuais de reserva legal inferiores a 80%, 

para áreas de florestas, 35%, para áreas de cerrado, e 20%, para 

campos gerais, na Amazônia, e 20% para as demais regiões do país 

compromete a diversidade e integridade do patrimônio genético do 

País e, por consequência, é medida incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. II); 



 109 

d) O estabelecimento de percentuais de reserva legal inferiores a 80%, 

para áreas de florestas, 35%, para áreas de cerrado, e 20%, para 

campos gerais, na Amazônia, e 20% para as demais regiões do país 

compromete a integridade dos atributos que justificam sua proteção 

e, por consequência, é medida incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. III); 

e) O estabelecimento de percentuais de reserva legal inferiores a 80%, 

para áreas de florestas, 35%, para áreas de cerrado, e 20%, para 

campos gerais, na Amazônia, e 20% para as demais regiões do país 

comporta risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente e, 

por consequência, é medida incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. V); 

f) O estabelecimento de percentuais de reserva legal inferiores a 80%, 

para áreas de florestas, 35%, para áreas de cerrado, e 20%, para 

campos gerais, na Amazônia, e 20% nas demais regiões do país 

coloca em risco as funções ecológicas da reserva legal, provocando a 

extinção de espécies e, por consequência, é medida incompatível com 

a garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. VII); 
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g) os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que permitem o 

estabelecimento de percentuais de reserva legal inferiores a 80%, 

para áreas de florestas, a 35%, para áreas de cerrado, e a 20%, para 

campos gerais, na Amazônia, e a 20% nas demais regiões do país 

contrariam a Constituição da República e, portanto, são 

inconstitucionais. 

 

6) A RESERVA LEGAL, PARA CUMPRIR AS SUAS MÚLTIPLAS FUNÇÕES 

ECOLÓGICAS, DEVE ESTAR INTEGRALMENTE RECOBERTA COM 

VEGETAÇÃO NATIVA. 

a) A manutenção de atividades antrópicas consolidadas em área de 

reserva legal interfere negativamente nos processos ecológicos 

essenciais desse meio, causando desequilíbrio ecológico e, por 

consequência, é uma prática incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. I); 

b) A manutenção de atividades antrópicas consolidadas em área de 

reserva legal compromete a diversidade e integridade do patrimônio 

genético do País e, por consequência, é uma prática incompatível 

com a garantia de efetividade do direito fundamental do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. II); 
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c) A manutenção de atividades antrópicas consolidadas em área de 

reserva legal compromete a integridade dos atributos que justificam 

sua proteção e, por consequência, é uma prática incompatível com a 

garantia de efetividade do direito fundamental do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. III); 

d) A manutenção de atividades antrópicas consolidadas em área de 

reserva legal é uma medida que comporta risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente e, por consequência, é uma 

prática incompatível com a garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. V); 

e) A manutenção de atividades antrópicas consolidadas em área de 

reserva legal coloca em risco as funções ecológicas desse espaço 

territorial especialmente protegido, provocando a extinção de 

espécies e, por consequência, é uma prática incompatível com a 

garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. VII); 

f) Os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que permitem a 

manutenção de atividades antrópicas consolidadas em área de 

reserva legal contrariam a Constituição da República e, portanto, são 

inconstitucionais. 
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7) A ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E A RESERVA LEGAL 

SÃO ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS QUE 

CUMPREM FUNÇÕES PRECÍPUAS DISTINTAS, EMBORA MUITAS 

VEZES COMPLEMENTARES. POR ISSO, NÃO SE CONFUNDEM, NEM 

UMA PODE SUBSTITUIR OUTRA. 

a) Ao se subtrair da reserva legal montante de área de preservação 

permanente existente no imóvel rural, compromete-se a 

configuração de habitats de espécies típicas de solo seco, dando-se 

causa à perda de biodiversidade, além de provocar prejuízos ao 

cumprimento de outras de suas funções ecológicas (hídricas, 

edáficas, climáticas, estéticas, sanitárias e econômicas); 

b) O cômputo da área de preservação permanente na reserva legal 

interfere negativamente nos processos ecológicos essenciais desse 

meio, causando desequilíbrio ecológico e, por consequência, é 

medida incompatível com a garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. I); 

c) O cômputo da área de preservação permanente na reserva legal 

compromete a diversidade e integridade do patrimônio genético do 

País e, por consequência, é medida incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. II); 
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d) O cômputo da área de preservação permanente na reserva legal 

compromete a integridade dos atributos que justificam a sua 

proteção e, por consequência, é medida incompatível com a garantia 

de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. III); 

e) O cômputo da área de preservação permanente na reserva legal 

comporta risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente e, 

por consequência, é medida incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. V); 

f) O cômputo da área de preservação permanente na reserva legal 

coloca em risco as funções ecológicas da reserva legal, provocando a 

extinção de espécies e, por consequência, é medida incompatível com 

a garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. VII); 

g) os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que permitem o 

cômputo da área de preservação permanente na reserva legal 

contrariam a Constituição da República e, portanto, são 

inconstitucionais. 

8) AS RESERVAS LEGAIS, COMO ESPAÇOS QUE VISAM 

PRECIPUAMENTE A PRESERVAÇÃO DA RICA BIODIVERSIDADE 
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BRASILEIRA, DEVEM ESTAR DISTRIBUÍDAS DE FORMA 

EQULIBRADA PELO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA CONTEMPLAR 

AS COMUNIDADES BIOLÓGICAS QUE INTEGRAM TODOS OS 

BIOMAS, CENTROS DE ENDEMISMO E ECOSSISTEMAS. 

a) A compensação de reserva legal exige o estabelecimento de limites e 

critérios que garantam a representatividade da biodiversidade 

(comunidades biológicas similares). 

b) O critério de compensação de reserva legal deve levar em conta: (i) a 

equivalência de composição (equivalência compositiva) e a (ii) a 

equivalência de função (equivalência funcional); 

c) Os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que prevêem a 

possibilidade de compensação da reserva legal em área equivalente 

no mesmo bioma devem ser interpretados conforme a Constituição, 

garantindo-se a distribuição equilibrada das reservas legais pelo 

território nacional e a representatividade da biodiversidade 

(comunidades biológicas similares); 

d) Os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que prevêem a 

possibilidade de compensação da reserva legal em área equivalente 

no mesmo bioma devem ser interpretados conforme a Constituição, 

garantindo-se a utilização de critérios de compensação que levem 

em conta, necessariamente, a equivalência compositiva e a 

equivalência funcional das espécies. 

9)  O MANEJO DA RESERVA LEGAL É POSSÍVEL, DESDE QUE 

SUSTENTÁVEL. OU SEJA, SOMENTE SE ADMITE A INTERVENÇÃO 
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ANTRÓPICA QUE NÃO INIBA A MANIFESTAÇÃO DE TODAS AS 

FUNÇÕES ECOLÓGICAS DESSE ESPAÇO TERRITORIAL 

ESPECIALMENTE PROTEGIDO E QUE GARANTA, COM ISSO, O 

DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS ECOLÓGICOS ESSENCIAIS. 

a) A restauração da reserva legal deve ser feita com espécies nativas, 

pois o uso de espécies exóticas compromete sua função de 

conservação da biodiversidade e não assegura a restauração de suas 

funções ecológicas e dos serviços ecossistêmicos, admitindo-se a 

introdução temporária de exóticas como pioneiras; 

b) A introdução de espécies exóticas em reserva legal, em caráter 

definitivo, interfere negativamente nos processos ecológicos 

essenciais desse meio, causando desequilíbrio ecológico e, por 

consequência, é uma prática incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. I); 

c) A introdução de espécies exóticas em reserva legal, em caráter 

definitivo, compromete a diversidade e integridade do patrimônio 

genético do País e, por consequência, é uma prática incompatível 

com a garantia de efetividade do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da República, 

art. 225, caput, e § 1º, inc. II); 

d) A introdução de espécies exóticas em reserva legal, em caráter 

definitivo, compromete a integridade dos atributos que justificam 
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sua proteção e, por consequência, é uma prática incompatível com a 

garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. III); 

e) O emprego de espécies exóticas, em caráter definitivo, como método e 

técnica de reflorestamento de reserva legal comporta risco para a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente e, por consequência, é 

uma prática incompatível com a garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. V); 

f) A introdução de espécies exóticas em reserva legal, em caráter 

definitivo, coloca em risco as funções ecológicas da reserva legal, 

provocando a extinção de espécies e, por consequência, é uma prática 

incompatível com a garantia de efetividade do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da 

República, art. 225, caput, e § 1º, inc. VII); 

g) Os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que permitem a 

introdução de exóticas em reserva legal, em caráter definitivo, 

contrariam a Constituição da República e, portanto, são 

inconstitucionais. 

 

10)  NÃO HÁ JUSTIFICATIVA ECOLÓGICA, SOCIAL OU ECONÔMICA 

PARA A DISPENSA DA INSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL EM 

QUALQUER TIPO DE EMPREENDIMENTO OU IMÓVEL RURAL, 
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INDEPENDENTEMENTE DO SEU TAMANHO, BEM COMO PARA OS 

IMÓVEIS ORIGINARIAMENTE RURAIS QUANDO DO REGISTRO DO 

PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS. 

a)  A dispensa da instituição da reserva legal propicia interferências 

negativas nos processos ecológicos essenciais desse meio, causando 

desequilíbrio ecológico e, por consequência, é medida incompatível 

com a garantia de efetividade do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da República, 

art. 225, caput, e § 1º, inc. I); 

b) A dispensa da instituição da reserva legal compromete a diversidade 

e integridade do patrimônio genético do País e, por consequência, é 

medida incompatível com a garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. II); 

c) A dispensa da instituição da reserva legal compromete a integridade 

dos atributos que justificam sua proteção e, por consequência, é 

medida incompatível com a garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. III); 

d) A dispensa da instituição da reserva legal comporta risco para a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente e, por consequência, é 

medida incompatível com a garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. V); 
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e) A dispensa da instituição da reserva legal coloca em risco suas 

funções ecológicas, provocando a extinção de espécies e, por 

consequência, é uma medida incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. VII); 

f) O Código Florestal de 1965 prevê regras adequadas para a 

instituição da reserva legal nos pequenos imóveis rurais explorados 

em regime de agricultura familiar; 

g) Os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que dispensam a 

instituição da reserva legal para determinados empreendimentos e 

imóveis rurais contrariam a Constituição da República e, portanto, 

são inconstitucionais. 

 

11) A PROTEÇÃO DOS TOPOS DE MORRO, MONTES, MONTANHAS E 

SERRAS, PARA CUMPRIR AS SUAS MÚLTIPLAS FUNÇÕES 

ECOLÓGICAS, DEVE ABRANGER, NO MÍNIMO, ÁREA QUE SE INICIA 

NO DIVISOR DE ÁGUAS DA ELEVAÇÃO E, A PARTIR DESSE MARCO, 

SE ESTENDE PARA AMBOS OS LADOS, ATÉ ALCANÇAR A LINHA DE 

INTERLIGAÇÃO ENTRE AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE DAS NASCENTES OU OLHOS D’ÁGUA (PERENES OU 

INTERMITENTES) DOS CURSOS D’ÁGUA DE PRIMEIRA ORDEM 
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(CABECEIRAS DE DRENAGEM), PRESERVANDO-SE TODA A ÁREA 

ACIMA DESSA LINHA DE INTERLIGAÇÃO. 

a) As áreas de proteção de topos de morros, montes, montanhas e 

serras abrigam fauna e flora particulares e espécies endêmicas, 

além de espécies ameaçadas de extinção, cumprem relevantes 

funções hídricas, bióticas, edáficas e paisagísticas e, portanto, devem 

manter-se integralmente cobertas com espécies nativas regionais, 

impedindo-se, no seu âmbito, qualquer tipo de intervenção 

antrópica; 

b)  A não consideração das áreas de proteção de topos de morros, 

montes, montanhas e serras conforme acima definidas propicia 

interferências negativas nos processos ecológicos essenciais desses 

meios, causando desequilíbrio ecológico e, por consequência, é 

medida incompatível com a garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. I); 

c) A não consideração das áreas de proteção de topos de morros, 

montes, montanhas e serras conforme acima definidas compromete 

a diversidade e integridade do patrimônio genético do País e, por 

consequência, é medida incompatível com a garantia de efetividade 

do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. II); 

d) A não consideração das áreas de proteção de topos de morros, 

montes, montanhas e serras conforme acima definidas compromete 
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a integridade dos atributos que justificam sua proteção e, por 

consequência, é medida incompatível com a garantia de efetividade 

do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. 

III); 

e) A não consideração das áreas de proteção de topos de morros, 

montes, montanhas e serras conforme acima definidas comporta 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente e, por 

consequência, é uma prática incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. V); 

f) A não consideração das áreas de proteção de topos de morros, 

montes, montanhas e serras conforme acima definidas coloca em 

risco as funções ecológicas desse espaço territorial especialmente 

protegido, provocando a extinção de espécies e, por consequência, é 

medida incompatível com a garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc.VII); 

g) Os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que preveem a 

proteção somente de morros 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 
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adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 

próximo da elevação, contrariam a Constituição da República e, 

portanto, são inconstitucionais. 

 

12) O MANGUEZAL, PARA CUMPRIR SUAS MÚLTIPLAS FUNÇÕES 

ECOLÓGICAS COMO ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DEVE 

SER PRESERVADO, EM TODA A SUA EXTENSÃO, SEM 

INTERVENÇÃO ANTRÓPICA, EXCETUANDO AS ATIVIDADES 

EXTRATIVISTAS SUSTENTÁVEIS DE SUBSISTÊNCIA TAIS COMO A 

CAPTURA DO CARANGUEJO E DO MARISCO SURURU. 

a)  o ecossistema manguezal é composto pelas feições lavado, mangue e 

apicum e abriga fauna e flora particulares e espécies endêmicas, 

além de outras ameaçadas de extinção; 

b) a não adoção de um critério rígido de proteção para o manguezal, 

em toda a sua extensão, impeditivo de intervenções antrópicas 

(exceto as atividades extrativistas mencionadas), propicia 

interferências negativas nos processos ecológicos essenciais desse 

meio, causando desequilíbrio ecológico e, por consequência, é uma 

medida incompatível com a garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. I); 

c) a não adoção de um critério rígido de proteção para o manguezal, 

em toda a sua extensão, impeditivo de intervenções antrópicas 

(exceto as atividades extrativistas mencionadas), compromete a 
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diversidade e integridade do patrimônio genético do País e, por 

consequência, é uma medida incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. II); 

d) a não adoção de um critério rígido de proteção para o manguezal, 

em toda a sua extensão, impeditivo de intervenções antrópicas 

(exceto as atividades extrativistas mencionadas), compromete a 

integridade dos atributos que justificam sua proteção e, por 

consequência, é uma prática incompatível com a garantia de 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. III); 

e) a não adoção de um critério rígido de proteção para o manguezal, 

em toda a sua extensão, impeditivo de intervenções antrópicas 

(exceto as atividades extrativistas mencionadas), permitindo-se o 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 

para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, é uma medida 

incompatível com a garantia de efetividade do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da 

República, art. 225, caput, e § 1º, inc. V); 

f) a não adoção de um critério rígido de proteção para o manguezal, 

em toda a sua extensão, impeditivo de intervenções antrópicas 

(exceto as atividades extrativistas mencionadas), coloca em risco as 

funções ecológicas desse espaço territorial especialmente protegido, 
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provocando a extinção de espécies e, por consequência, é uma prática 

incompatível com a garantia de efetividade do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da 

República, art. 225, caput, e § 1º, inc. VII); 

g) os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que permitem 

qualquer tipo de intervenção antrópica em manguezal, em toda sua 

extensão (exceto as atividades extrativistas mencionadas), 

contrariam a Constituição da República e, portanto, são 

inconstitucionais. 

 

13) A RESTINGA, PARA CUMPRIR SUAS MÚLTIPLAS FUNÇÕES 

ECOLÓGICAS COMO ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DEVE 

SER PRESERVADA, SEM INTERVENÇÃO ANTRÓPICA, EM FAIXA DE 

300 (TREZENTOS) METROS, CONTADOS A PARTIR DA LINHA DE 

PREAMAR MÁXIMA. 

a) a faixa de 300 metros de restinga, contados a partir da preamar 

máxima, abriga fauna e flora particulares e espécies endêmicas, 

além de outras ameaçadas de extinção; 

b) inserem-se na faixa de 300 metros de restinga, contados a partir da 

preamar máxima, ambientes que, em regra, são exclusivos dessa 

faixa e que ocorrem em configuração, características e atributos que 

se diferenciam à medida que se amplia o distanciamento da praia 

(vegetação de praia,dunas e florestas baixas de restinga); 
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c) a não adoção de um critério rígido de proteção para a faixa de 300 

metros de restinga, a partir da linha de preamar máxima, impeditivo 

de intervenções antrópicas, propicia interferências negativas nos 

processos ecológicos essenciais desse meio, causando desequilíbrio 

ecológico e, por consequência, é uma medida incompatível com a 

garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, 

caput, e § 1º, inc. I); 

d) a não adoção de um critério rígido de proteção para a faixa de 300 

metros de restinga, a partir da linha de preamar máxima, impeditivo 

de intervenções antrópicas, compromete a diversidade e integridade 

do patrimônio genético do País e, por consequência, é uma medida 

incompatível com a garantia de efetividade do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da 

República, art. 225, caput, e § 1º, inc. II); 

e) a não adoção de um critério rígido de proteção para a faixa de 300 

metros de restinga, a partir da linha de preamar máxima, impeditivo 

de intervenções antrópicas, compromete a integridade dos atributos 

que justificam sua proteção e, por consequência, é uma prática 

incompatível com a garantia de efetividade do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da 

República, art. 225, caput, e § 1º, inc. III); 

f) a não adoção de um critério rígido de proteção para a faixa de 300 

metros de restinga, a partir da linha de preamar máxima, 

permitindo-se o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 



 125 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, 

é uma medida incompatível com a garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. V); 

g) a não adoção de um critério rígido de proteção para a faixa de 300 

metros de restinga, a partir da linha de preamar máxima, impeditivo 

de intervenções antrópicas, coloca em risco as funções ecológicas 

desse espaço territorial especialmente protegido, provocando a 

extinção de espécies e, por consequência, é uma prática incompatível 

com a garantia de efetividade do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da República, 

art. 225, caput, e § 1º, inc. VII); 

h) os enunciados normativos da Lei 12.651/2012 que permitem 

qualquer tipo de intervenção antrópica na faixa de 300 metros de 

restinga, a partir da linha de preamar máxima, contrariam a 

Constituição da República e, portanto, são inconstitucionais. 

 

São Paulo, 11 de junho de 2012. 

MARCELO PEDROSO GOULART 

Promotor de Justiça Relator 
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