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g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados
outros requisitos previstos na legislação aplicável;
h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência
e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos;
i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes,
castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental
da área;
j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não
madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área;
k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como
eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos Estaduais de
Meio Ambiente;
Entretanto, a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de
utilidade pública.
Por fim, é permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de
Preservação Permanente para obtenção de água e para realização de
atividades de baixo impacto ambiental.
4.3.6.2. Reserva Legal (Rl)
De acordo com o artigo 3º, inciso II, da Lei 12.651/2012, área de
 é a
“área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o
 ϐǳǤ

Trata-se de mais um importante espaço territorial especialmente
protegido, mas que , inexistindo
em propriedades urbanas. Equivale a um percentual mínimo da propriedade rural que o senhor ou possuidor do prédio rústico deve manter a vegetação nativa.
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\ ATENÇÃO
KƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŵşŶŝŵŽĂƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄăƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂůǀĂƌŝĂƌĄĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽŝŽŵĂ
ĞĂƌĞŐŝĆŽĚŽƌĂƐŝů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϮ͕ĚŽŶŽǀŽſĚŝŐŽ&ůŽƌĞƐƚĂů͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌĂƐƐŝŵ
ƐŝŶƚĞƟǌĂĚŽ͗
ͿEŽŵşŶŝŵŽĚĞϴϬй͕ŶĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƌƵƌĂŝƐůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐĞŵĄƌĞĂĚĞŇŽƌĞƐƚĂŶĂŵĂǌƀnia Legal͖
ͿEŽŵşŶŝŵŽĚĞϯϱй͕ŶĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƌƵƌĂŝƐůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐĞŵĄƌĞĂĚĞĐĞƌƌĂĚŽŶĂŵĂǌƀnia Legal͖
Ϳ EŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ϮϬй͕ ŶŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ŐĞƌĂŝƐ ƐŝƚƵĂĚŽƐ ŶĂ ŵĂǌƀŶŝĂ >ĞŐĂů͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ŶĂƐ
ĚĞŵĂŝƐĨŽƌŵĂƐĚĞǀĞŐĞƚĂĕĆŽĞŵoutras regiões do Brasil.

ǡ  . Contudo, será possível uma exploração que atenda
a sustentabilidade, utilizada sob regime de ϐvelǡ   À ±±   Àϐ  dos no regulamento, que se opera através de um corte seletivo de árvores
com o objetivo de manter a perenidade dos recursos naturais.
Compete ao órgão ambiental estadual   ao proprietário ou
possuir a   , de acordo com o melhor interesse ambiental, a exemplo de situá-la próxima a outra reserva legal,
área de preservação permanente, unidade de conservação ou outra
área legalmente protegida.
A área de reserva legal deve ser   
À ×, no registro de imóveis competente, sendo vedada, em regra, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão,
Àǡϐ  ǡtando-se que a averbação da reserva legal da pequena propriedade ou
posse rural familiar é gratuita (isenção).
Contudo, consoante inovação do novo Código Florestal, o registro
da Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural desobriga a averbação
no Cartório de Registro de Imóveis.
De acordo com o artigo 29, do novo Código Florestal, é criado o
Ǧǡ 
Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrôni ǡ××ǡ 
ϐ    Ù    
posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
O prazo havia expirado em maio de 2016. No entanto, a Lei 13.295,
 ͳͶȀȀʹͲͳǡ          ± ͵ͳ 
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ʹͲͳǡ
Poder Executivo. ǡ    ͻǤʹͷͺȀʹͲͳ  
uma vez o prazo para a inscrição no CAR até 31 de dezembro de 2018.
Outra novidade do novo CFlo é admitir o cômputo das Áreas de
Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do
imóvel, desde que:
ȂϐÀ    
novas áreas para o uso alternativo do solo;
II – a área a ser computada esteja conservada ou em processo de
recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual
integrante do Sisnama; e
III – o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural.
\ ATENÇÃO
ĚĞŵĂŝƐ͕Ă>ĞŝϭϮ͘ϲϱϭͬϮϬϭϮdispensou a reserva legal nos seguintes empreendimentos͗
ͿĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞabastecimento público de água e tratamento de esgoto͖
ͿĄƌĞĂƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐŽƵĚĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƐƉŽƌĚĞƚĞŶƚŽƌĚĞĐŽŶĐĞƐƐĆŽ͕ƉĞƌŵŝƐƐĆŽŽƵĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĞŶĞƌŐŝĂŚŝĚƌĄƵůŝĐĂ͕ŶĂƐƋƵĂŝƐĨƵŶĐŝŽŶĞŵĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞgeração de energia elétrica͕ƐƵďĞƐƚĂĕƁĞƐŽƵƐĞũĂŵŝŶƐƚĂůĂĚĂƐůŝŶŚĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͖
ͿĄƌĞĂƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐŽƵĚĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƐĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĞĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƌŽĚŽǀŝĂƐĞĨĞƌƌŽǀŝĂƐ͘

De arremate, vale frisar que o novo proprietário que adquire uma
fazenda com a vegetação de reserva legal já desmatada, responderá
pela recuperação da área solidariamente com o antigo proprietário, por
se tratar de uma obrigação propter rem.
\ POSIÇÃO DO STJ
͞'ZsKZ'/DEd>DDZ'K^>ZKDZhZ^K^W/>͘/Z/dK
D/E/^dZd/sK͘D/KD/Ed͘ZZ^Zs>'>DWZKWZ/ZhZ>͘
DZK͕ sZK  Z^dhZK͘ >/D/dK D/E/^dZd/s͘ KZ/'K
y>'WZKWdZZD͕/D/dDEdy/'1s>KWZKWZ/dZ/Kdh>͘s/K>K
>//EdZKhKKM/'K/s/>͘/EKKZZE/͘1. A obrigação do atual proƉƌŝĞƚĄƌŝŽƉĞůĂƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐĚĂŶŽƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞŶĆŽƚĞŶŚĂƐŝĚŽĞůĞŽƌĞƐƉŽŶƐĄvel pelo desmatamento, é propter rem, ou seja, decorrente da relação existente entre o
ĚĞǀĞĚŽƌĞĂĐŽŝƐĂ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐƵďũĞƟǀĂƐ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĠƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂĚŽ
alienante ao novo proprietário a obrigação de demarcar e averbar no registro de imóvel
ĂƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂůŝŶƐƟƚƵşĚĂŶŽĂƌƟŐŽϭϲĚŽſĚŝŐŽ&ůŽƌĞƐƚĂů͕ŶĆŽƌĞƐƵůƚĂŶĚŽĚŝƐƐŽǀŝŽůĂĕĆŽ
ƋƵĂůƋƵĞƌĚŽĂƌƟŐŽϲǑĚĂ>ĞŝĚĞ/ŶƚƌŽĚƵĕĆŽĂŽſĚŝŐŽŝǀŝů͘Ϯ͘ŐƌĂǀŽƌĞŐŝŵĞŶƚĂůŝŵƉƌŽǀŝĚŽ͟;Z^WϮϬϭϬϬϭϮϱϲϲϲϱ͕ĚĞϬϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϭͿ͘
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4.3.6.3. Áreas de uso restrito
Cuida-se de inovação do novo Código Florestal para proteger os
À , especialmente porque o Pantanal Mato-grossense é considerando constitucionalmente como patrimônio nacional, os designando de áreas de uso restrito.
Com propriedade, nos termos do artigo 10, da Lei 12.651/2012,
“nos pantanais e planícies pantaneiras é permitida a exploração
ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as recomenÙ ±    ×  ϐ   ǡ ϐ  
supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo con  × ǳǤ

ǡ  ʹͷιͶͷιǡ 
ϐ À ǡ  ϐÀ  senvolvimento das atividades, observadas boas práticas agronômicas,
sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de
utilidade pública e interesse social.
4.3.6.4. Unidade De Conservação (Uc)
As unidades de conservação também são espaços territoriais ambientais especialmente protegidos pelo Poder Público, sendo reguladas pela Lei 9.985/2000, que instituiu o Ȃ 
 , constituído pelo conjunto das unidades de
conservação federais, estaduais (e do Distrito Federal) e municipais.
A criação das unidades de conservação tem o objetivo de manter
da biodiversidade brasileira, proteger as espécies ameaçadas de extinção, contribuir para a preservação e restauração ambiental, realizar o desenvolvimento sustentável, proteger os recursos hídricos e as
paisagens naturais de grande beleza cênica, recuperar ecossistemas
degradados promover a educação ambiental, a educação e o turismo
ecológico e proteger os recursos naturais necessários à subsistência de
populações tradicionais.
Nos termos do artigo 2º, inciso I, da Lei 9.985/00, considera-se uni  
“o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e
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ϐǡ  ǡ
  ǳǡ

podendo ser instituídas por todas as pessoas políticas.
ǡϐÀ ǡo
± poderão integrar os limites das unidades de
conservação.
\ ATENÇÃO
Ɛ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ ƐĞƌĆŽ ĐƌŝĂĚĂƐ ƉŽƌ ĂƚŽ ĚŽ WŽĚĞƌ WƷďůŝĐŽ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ƉŽƌ ůĞŝ ŽƵ
ĚĞĐƌĞƚŽ͘ ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ ŵĞƐŵŽ ƋƵĞ ŶĂƐĐŝĚĂ ƉŽƌ ĚĞĐƌĞƚŽ͕ Ă desafetação ou redução dos liŵŝƚĞƐĚĞƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽƐſƉŽĚĞƐĞƌĨĞŝƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĞŝĞƐƉĞĐşĮĐĂ͘ƋƵĞĂ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů;ĂƌƟŐŽϮϮϱ͕ΑϭǑ͕///ͿĚŝǌƋƵĞĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĞĂƐƵƉƌĞƐƐĆŽĚĞƵŵĞƐƉĂĕŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƚĞŐŝĚŽĂƉĞŶĂƐƐĞƌĄƉĞƌŵŝƟĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĞŝ͘

São pressupostos para a instituição de uma unidade de conservação a realização prévia de ±   e de ï  que
ϐ   ǡ quados para a unidade.
A consulta pública consiste em reuniões públicas ou, a critério do
órgão ambiental competente, outras formas de oitiva da população local e de outras partes interessadas, sendo facultativa apenas na criação
da estação ecológica e da reserva biológica, onde o interesse público é
presumido.
Mesmo que a comunidade local manifeste em consulta pública o
não desejo na criação da unidade de conservação, essa manifestação
popular será persuasiva, não vinculando o Poder Público. Sobre a natureza da consulta pública, convém colacionar bela decisão do STF:
\ POSIÇÃO DO STF
"É importante salientar que aĐŽŶƐƵůƚĂƉƷďůŝĐĂ͕ŶĆŽŽďƐƚĂŶƚĞƐĞĐŽŶƐƟƚƵĂĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽ͕ƋƵĞƌĞƟƌĂŽƉŽǀŽĚĂƉůĂƚĞŝĂĞŽĐŽůŽĐĂŶŽƉĂůĐŽĚŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŶĆŽƚĞŵ͕ĂƋƵŝ͕ĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĞƵŵƉůĞďŝƐĐŝƚŽ͘ůŐƵŵĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĄƌŝĂƐăĐƌŝĂĕĆŽĚĂĞƐƚĂĕĆŽĞĐŽůſŐŝĐĂŶĆŽƚġŵĂĨŽƌĕĂĚĞŝŶǀŝĂďŝůŝǌĂƌŽĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ĂƚĠ
ƉŽƌƋƵĞĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĂĐŽŶƐƵůƚĂƉƷďůŝĐĂĠĂƉĞŶĂƐ͚ƐƵďƐŝĚŝĂƌĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĚĂ
ĚŝŵĞŶƐĆŽĞĚŽƐůŝŵŝƚĞƐŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚŽƐƉĂƌĂĂƵŶŝĚĂĚĞ͛;Ăƌƚ͘ϱǑĚŽĞĐƌĞƚŽϰ͘ϯϰϬͬϮϬϬϮͿ͘
/ƐƐŽƋƵĞƌĚŝǌĞƌƋƵĞĂĚĞĐŝƐĆŽĮŶĂůƉĂƌĂĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĠĚŽ
ĐŚĞĨĞ ĚŽ WŽĚĞƌ ǆĞĐƵƟǀŽ͘ K ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƐĞ ŽďƌŝŐĂ Ă ĨĂǌĞƌ͕ ƐĞŐƵŶĚŽ Ă ůĞŝ͕ Ġ ĂƉĞŶĂƐ ŽƵǀŝƌ Ğ
ƉŽŶĚĞƌĂƌĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĚŽƉŽǀŽ͕ŽƋƵĞ͕ƐĞŐƵŶĚŽĂŶŽƚĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞŇƐ͘ϱϭϮͬϱϭϯ͕ƉĂƌĞĐĞ
ŚĂǀĞƌŽĐŽƌƌŝĚŽ͘;͘͘͘Ϳ͘dĂŵďĠŵƐĞŵĞĂĮŐƵƌĂĞƋƵŝǀŽĐĂĚĂĂĂůĞŐĂĕĆŽĚĞƋƵĞŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƐƚĂƵƌĂĚŽƉĂƌĂĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŵƉĂƌƋƵĞŶĂĐŝŽŶĂů͕ĂĐĂďŽƵƉŽƌ
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ĐŽŶĚƵǌŝƌăĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŵĂĞƐƚĂĕĆŽĞĐŽůſŐŝĐĂƉĂƌĂĨƵŐŝƌăŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚĞĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂƉƷďůŝĐĂ͘WƌŝŵĞŝƌŽ͕ƉŽƌƋƵĞĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐƉƷďůŝĐĂƐĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͘^ĞŐƵŶĚŽ͕ƉŽƌƋƵĞ
ĚŽ ŵĞƐŵŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ ƌĞƐƵůƚŽƵ ƚĂŵďĠŵ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚŽ WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů
dĞƌƌĂĚŽDĞŝŽ͘ĂƋƵŝĚĞǀŽĨƌŝƐĂƌƋƵĞŶĆŽŚĄƋƵĂůƋƵĞƌŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞŶĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞŵĂŝƐĚĞ
ƵŵƟƉŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĚĂŶĂƚƵƌĞǌĂĂƉĂƌƟƌĚĞƵŵƷŶŝĐŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͘ƋƵĞ͕ŶĆŽƌĂƌŽ͕ŽƐĞƐƚƵĚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĞĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĐŽŶƐƵůƚĂƐăƐƉŽƉƵůĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƐŝŶĚŝĐĂŵĞƐƐĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞĐĂĚĂƵŵĚŽƐƟƉŽƐ
ĚĞƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ͘;͘͘͘Ϳ:ĄĂƐĂĐƵƐĂĕƁĞƐĚĂŝŵƉĞƚƌĂŶƚĞĚĞƋƵĞŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽŵŽƟǀŽ
ĚĂĐƌŝĂĕĆŽĚĂƐƚĂĕĆŽĐŽůſŐŝĐĂĚĂdĞƌƌĂĚŽDĞŝŽƐĞƌŝĂĂƐƵďƐĞƌǀŝġŶĐŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂĂŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ƚƌĂƚĂͲƐĞĚĞĂůĞŐĂĕĆŽƋƵĞŶĆŽƉŽĚĞƐĞƌĂĨĞƌŝĚĂĞŵƐĞĚĞĚĞŵĂŶĚĂĚŽ
ĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ƉŽƌĐŽŶƐƟƚƵŝƌŵĂƚĠƌŝĂĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĨĄƟĐĂĞƉŽƌŝƐƐŽŵĞƐŵŽĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ
ĚĞŝŶƐƚƌƵĕĆŽƉƌŽďĂƚſƌŝĂ͘ŽŵŽƌĞĨĞƌŝƵŽWƌŽĐƵƌĂĚŽƌͲ'ĞƌĂůĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ͕͚ĂŝŶĚĂƋƵĞĨŽƐƐĞ
ƉŽƐƐşǀĞůĂƉƌŽǀĂĚĞƋƵĞĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂĨĞĚĞƌĂůĞƐƚĂƌŝĂĞŵĐŽŶůƵŝŽĐŽŵĞŶƟĚĂĚĞƐ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐŽƵ͕ĂŽŵĞŶŽƐ͕ŽƉĞƌĂŶĚŽĞŵĞƌƌŽŽƵĐŽŵĂůŐƵŵĂĞƐƉĠĐŝĞĚĞƚĞŵŽƌƌĞǀĞƌĞŶĐŝĂů͕ƚĂůĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞŶĆŽƉŽĚĞƌŝĂƐĞĞĨĞƟǀĂƌŶĂĞƐƚƌĞŝƚĂǀŝĂĚŽŵĂŶĚĂĚŽĚĞ
ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͛͘/ƐƐŽƐĞŵĐŽŶƚĂƌƋƵĞŽƐŝŶĚşĐŝŽƐĂƉŽŶƚĂĚŽƐƉĞůĂĂƵƚŽƌĂƐĞƌĞƐƵŵĞŵĂĞƐƚƵĚŽƐ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂƌŝĂŵŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐƵďƐşĚŝŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ŽƋƵĞŵĞƉĂƌĞĐĞŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƐĞĐŚĞŐĂƌăĐŽŶĐůƵƐĆŽĚĂŝŵƉĞƚƌĂŶƚĞ͘Η;D^Ϯϱ͘ϯϰϳ͕ǀŽƚŽĚŽƌĞů͘ŵŝŶ͘
ǇƌĞƐƌŝƩŽ͕ũƵůŐĂŵĞŶƚŽĞŵϭϳͲϮͲϮϬϭϬ͕WůĞŶĄƌŝŽ͕:ĚĞϭϵͲϯͲϮϬϭϬ͘Ϳ

  
criação de uma unidade de conservação.
\ POSIÇÃO DO STF
͞YƵĂŶĚŽĚĂĞĚŝĕĆŽĚŽĞĐƌĞƚŽĚĞϮϳ͘ϬϮ͘ϮϬϬϭ͕Ă>ĞŝŶǑϵ͘ϵϴϱͬϬϬŶĆŽŚĂǀŝĂƐŝĚŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚĂ͘ƐƵĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽƐſĨŽŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂĞŵϮϮĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϬϮ͕ĐŽŵĂĞĚŝĕĆŽ
ĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϰ͘ϯϰϬͬϬϮ͘KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐƌŝĂĕĆŽĞĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ
ĚĞǀĞƐĞƌƉƌĞĐĞĚŝĚŽĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂůĞŝ͕ĚĞĞƐƚƵĚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƉƷďůŝĐĂ͘K
ƉĂƌĞĐĞƌĞŵŝƟĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽŽŶƐƵůƟǀŽĚŽWĂƌƋƵĞŶĆŽƉŽĚĞƐƵďƐƟƚƵŝƌĂĐŽŶƐƵůƚĂĞǆŝŐŝĚĂ
ŶĂůĞŝ͘KŽŶƐĞůŚŽŶĆŽƚĞŵƉŽĚĞƌĞƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƉŽƉƵůĂĕĆŽůŽĐĂů͘ŽŶĐĞĚŝĚĂĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂĞĚŝĕĆŽĚĞŶŽǀŽĚĞĐƌĞƚŽ͟;D^Ϯϰ͘ϭϴϰ͕ĚĞϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϬϯͿ͘

Durante a fase de estudos técnicos, se houver risco de grave degradação da área estudada, o Poder Público poderá, ressalvadas as atividades agropecuárias e outras atividades econômicas em andamento
e obras públicas licenciadas,   Ù 
× ao exercício de atividades e empreendimentos efetiva ou
potencialmente causadores de degradação ambiental. Cuida-se de uma
medida cautelar administrativa que vigorará pelo prazo improrrogável
de sete mesesǡϐϐ  Ǥ
O SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação será gerenciado pelos seguintes órgãos e entidades:
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ȂV  : o Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA, com as atribuições de acompanhar a implementação do Sistema;
ȂV  ǣ±ǡ ϐde de coordenar o Sistema;
Ȃ×  : o Instituto Chico Mendes e o IBAMA, em
caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais, com a função de
implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar
as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação.
2À    tegral, podendo ser cobrada uma taxa, cujos recursos serão investidos
em unidades de conservação.
As unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos:
unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável.
\ ATENÇÃO
EĂƐunidades de proteção integralŽŽďũĞƟǀŽďĄƐŝĐŽĠƉƌĞƐĞƌǀĂƌĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ƐĞŶĚŽĂĚŵŝƟĚŽĂƉĞŶĂƐŽƵƐŽŝŶĚŝƌĞƚŽĚŽƐƐĞƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐ͕ƐĂůǀŽƌĂƌĂƐĞǆĐĞĕƁĞƐ͘ŽŐƌƵƉŽĞŵ
ƋƵĞŚĄƵŵĂŵĂŝŽƌƉƌŽƚĞĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽŝĚĞĂůƉĂƌĂĄƌĞĂƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐŝŶƚŽĐĄǀĞŝƐĞŵƌĂǌĆŽĚŽƐĞƵ
ĞůĞǀĂĚŽǀĂůŽƌŶĂƚƵƌĂů͕ĂĞǆĞŵƉůŽĚŽWĂƌƋƵĞEĂĐŝŽŶĂůĚĞ&ĞƌŶĂŶĚŽĚĞEŽƌŽŶŚĂ͘

São cinco as unidades de conservação de proteção integral:
UNIDADE

OBJETIVO

A 

Estação
ecológica

Tem como objetivo a preservação da nature  Àϐ 

Reserva biológica

Tem como objetivo a preservação integral da
biota e demais atributos naturais existentes
em seus limites, sem interferência humana
ϐ Ùǡ ando-se as medidas de recuperação de seus Público
ecossistemas alterados e as ações de manejo
necessárias para recuperar e preservar o
equilíbrio natural, a diversidade biológica e
os processos ecológicos naturais.

Público
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Parque
Nacional

Tem como objetivo básico a preservação de
  
ecológica e beleza cênica, possibilitando
  Àϐ 
desenvolvimento de atividades de educação
e interpretação ambiental, de recreação
em contato com a natureza e de turismo
ecológico

Público

Monumento
Natural

Tem como objetivo básico preservar sítios
naturais raros, singulares ou de grande
beleza cênica

Público ou
privado

Refúgio da


Tem como objetivo proteger ambientes
naturais onde se asseguram condições para
a existência ou reprodução de espécies ou
ϐ dente ou migratória.

Público ou
privado

\ ATENÇÃO
:ĄŶĂƐunidades de conservação de uso sustentávelŽŽďũĞƟǀŽďĄƐŝĐŽĠĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂƌĂ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ ĚĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĐŽŵ Ž ƵƐŽ ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů ĚĞ ƉĂƌĐĞůĂ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ͘
>ŽŐŽ͕ŽƌĞŐŝŵĞƉƌŽƚĞƟǀŽĠŵĞŶŽƌ͕ƉŽŝƐĠƉŽƐƐşǀĞůĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐ͕
ĚĞƐĚĞƋƵĞĚĞŵĂŶĞŝƌĂƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƌĞŐŝŵĞũƵƌşĚŝĐŽĚĞĐĂĚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͘

São sete as unidades de conservação de uso sustentável:
UNIDADE

OBJETIVO

A 

Área de
proteção
ambiental

2ǡ  
grau de ocupação humana, dotada de atributos
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o
bem-estar das populações humanas, e tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais

Público ou
privado
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UNIDADE

OBJETIVO

A 

Área de
relevante
interesse
ecológico

2 ǡ 
pouca ou nenhuma ocupação humana, com
características naturais extraordinárias ou que
abriga exemplares raros da biota regional, e tem
como objetivo manter os ecossistemas naturais de
  missível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo
com os objetivos de conservação da natureza.

Público ou
privado

Floresta
nacional

2  ϐ± 
predominantemente nativas e tem como objetivo
básico o uso múltiplo sustentável dos recursos
ϐ Àϐ ǡ ²
± ϐ
nativas

Público

Reserva
extrativista

2Ù
tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de
subsistência e na criação de animais de pequeno
porte, e tem como objetivos básicos proteger os
meios de vida e a cultura dessas populações, e
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais
da unidade

Público

Reserva da
fauna

2 Ù
espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos
±  Ǧ Àϐ  Ø 
sustentável de recursos faunísticos.

Público

Reserva de
desenvolvimento
sustentável

2Ùdicionais, cuja existência baseia-se em sistemas
sustentáveis de exploração dos recursos naturais,
desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados
às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica

Público
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UNIDADE

OBJETIVO

A 

Reserva
particular
do patrimônio natural

2ǡ de, com o objetivo de conservar a diversidade
biológica

Privado

\ POSIÇÃO DO STF
ͻ DĂŶĚĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͘ĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽ͘ZĞĨŽƌŵĂĂŐƌĄƌŝĂ͘ƉŽƐƐşǀĞůĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĚĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽƉĂƌĂĮŶƐĚĞƌĞĨŽƌŵĂĂŐƌĄƌŝĂĞŵŝŵſǀĞŝƐĂďƌĂŶŐŝĚŽƐƉŽƌĄƌĞĂƐĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĐƵŵƉƌŝĚĂĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ;D^ϮϴϰϬϲŐZ͕ĚĞϭϵͬϭϮͬϮϬϭϮͿ͘
ͻ ΗZĞƐĞƌǀĂĞǆƚƌĂƟǀŝƐƚĂ͘ŽŶŇŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘ŽůĞƟǀŽǀĞƌƐƵƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘ŶƚĞŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ
ŶŽĂƌƚ͘ϮϮϱĚĂ&͕ĐŽŶŇŝƚŽĞŶƚƌĞŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽůĞƟǀŽƌĞƐŽůǀĞͲƐĞĂĨĂǀŽƌĚĞƐƚĞ
ƷůƟŵŽ͘;͘͘͘ͿEĆŽĐŽĂďŝƚĂŵŽŵĞƐŵŽƚĞƚŽ͕ƐŽďŽąŶŐƵůŽĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ƌĞƐĞƌǀĂĞǆƚƌĂƟǀŝƐƚĂ
e reforma agrária͘Η;D^Ϯϱ͘Ϯϴϰ͕ƌĞů͘ŵŝŶ͘Marco Aurélio͕ũƵůŐĂŵĞŶƚŽĞŵϭϳͲϲͲϮϬϭϬ͕WůĞŶĄƌŝŽ͕:ĚĞϭϯͲϴͲϮϬϭϬ͘Ϳ

As unidades de conservação deverão dispor de um nejo, que pode ser considerado como a lei interna da unidade de con ǡϐÀ Ǥǡ±ϐdo como o “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos
objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo
 ǡ  ϐÀ  ǳǤ
De efeito, são proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer
alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com
os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.
\ ATENÇÃO
ƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĚĞǀĞƌĆŽƉŽƐƐƵŝƌƵŵĂǌŽŶĂĚĞĂŵŽƌƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĂƐƐŝŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂŽĞŶƚŽƌŶŽĚĞƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ͕ŽŶĚĞĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŚƵŵĂŶĂƐĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚĂƐĂŶŽƌŵĂƐĞƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ĐŽŵŽƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞŵŝŶŝŵŝǌĂƌŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐ
ƐŽďƌĞĂƵŶŝĚĂĚĞ͕ƋƵĞƐĞƌĄĚĞůŝŵŝƚĂĚĂŶŽĂƚŽĚĞĐƌŝĂĕĆŽĚĂƵŶŝĚĂĚĞŽƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŶŽ
ƉůĂŶŽĚĞŵĂŶĞũŽ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐĆŽĞǆƉƌĞƐƐĂĚŽĂƌƟŐŽϮϱ͕ĚĂ>Ğŝϵ͘ϵϴϱͬϮϬϬϬ͕
ĂƉĞŶĂƐĂĄƌĞĂĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů;WͿĞĂƌĞƐĞƌǀĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽŶĂƚƵƌĂů
;ZWWEͿŶĆŽĚĞǀĞƌĆŽƉŽƐƐƵŝƌǌŽŶĂĚĞĂŵŽƌƚĞĐŝŵĞŶƚŽ.

Se for conveniente, as unidades de conservação poderão possuir
  × , conforme ato do Ministério do Meio Amǡ  ϐ  Ù     
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seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre
ϐǡ  
espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com
extensão maior do que aquela das unidades individuais.
Conforme ato do Ministério do Meio Ambiente, é possível a instituição de um mosaico, quando existir um conjunto de unidades de
conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou
sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, onde a
gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa,
considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a
compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.
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De efeito, vale colacionar o caput   Țͳ͑ǡ   ͵ǡ  
9.985/00:
“Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendi  ϐ    ǡ  
pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de
impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com
o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.
Țͳo    ϐ não pode ser inferior a meio por
cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimentoǡ ϐ×   ǡ   
ǳǤ

  Țͳ͑ǡ   ͲǡͷΨ ǡϐ
   ϐ       
em unidade de conservação pelo órgão ambiental licenciador.

