
OUSE
PRA

GERAL
DIREITO AMBIENTAL

Material  disponibil izado no curso:

TJ-AL OBJETIVA



2

1) Licenciamento Ambiental:

Trata-se de um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental com-
petente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente po-
luidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, con-
siderando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 
(Resolução 237 CONAMA)

A LC/140 também define o licenciamento ambiental, sendo, pois,  o procedimen-
to administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de re-
cursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental. 

Qualquer atividade poluidora somente será legítima se estiver amparada em pré-
vio processo de licenciamento ambiental. 

De acordo com o art. 10 da Lei 6.938/81:

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabele-
cimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva 
ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 
ambiental.       

O objetivo de um empreendedor em requerer o licenciamento é obter as licenças 
ambientais para legitimar a sua intervenção no meio ambiente. 

As regras de competência sobre licenciamento ambiental são ditadas pela 
LC/140 e podem ser atribuídas à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou Municípios. 

Inicialmente, é necessário diferenciar a competência para fiscalizar da compe-
tência para licenciar. Determinado ente, apesar de não ter competência para licenciar pode 
realizar fiscalização. De acordo com o STJ, o pacto federativo atribuiu competência aos qua-
tro entes da federação para proteger o meio ambiente através da fiscalização. A competên-
cia constitucional para fiscalizar, portanto, é comum aos órgãos do meio ambiente das 
diversas esferas da federação. Exemplo: Atividade desenvolvida com risco de dano ambien-
tal a bem da União pode ser fiscalizada pelo IBAMA, ainda que a competência para licenciar 
seja de outro ente federado. 

Acontece que, pela leitura isolada do caput do art. 17 da LC/140 pode-se chegar a 
uma conclusão contrária à posição do STJ. 
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Art. 17.  Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou auto-
rização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, la-
vrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo 
para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo 
empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. 

Entretanto, o § 3o traz uma norma que reitera o entendimento do STJ: 

§ 3o  O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos 
entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformi-
dade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente 
poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação am-
biental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado 
por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização 
a que se refere o caput. 

Conclui-se, assim, que todas as esferas de governo têm competência para fisca-
lizar mesmo que não sejam os responsáveis pelo licenciamento, contudo prevalece o auto 
de infração lavrado pelo órgão responsável pelo licenciamento na hipótese de haver mais 
de um auto de infração. 

A licença do direito ambiental observa um sistema trifásico. De acordo com o art. 
8 da Resolução 237 CONAMA: 

1ª. Licença prévia (LP): ela aprova um projeto declarando a sua viabilidade am-
biental e localização. A partir dessa licença, o empreendedor tem que cumprir todas as exi-
gências impostas pelo órgão ambiental para conseguir a próxima licença. (Validade até 5 
anos);

2ª. Licença de Instalação (LI): ela libera a implantação do empreendimento. (Va-
lidade até 6 anos);

3ª. Licença de Operação (LO): ela libera o empreendedor a iniciar o funcionamen-
to de seu empreendimento. (Validade de 4 a 10 anos).

As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de 
acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. No caso 
de empreendimentos de pequeno impacto, o órgão ambiental pode conceder uma licença 
única inominada (exemplo: licença para cortar cinco árvores). 

A concessão de licença ambiental pressupõe a apresentação pelo proponente do 
projeto de alguma modalidade de estudo ambiental. Além disso, ao contrário da licença do 
direito administrativo, a licença ambiental não se incorpora ao patrimônio jurídico do ou-
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torgado, além de ela ter prazo de validade, a licença ambiental pode ser suspensa, alterada 
e até cancelada na hipótese de graves e supervenientes riscos ao meio ambiente ou à saúde 
pública (art. 19 da Resolução 237 CONAMA). Desta maneira, pode-se dizer que a licença am-
biental segue a regra rebus sic stantibus, podendo ser alterada a qualquer momento. 

Veda-se no Brasil, o licenciamento ambiental múltiplo, que é aquele feito por 
mais um ente federativo. Também não é possível que dois entes se unam para conceder 
uma licença. 

Art. 13 da LC/140.  Os empreendimentos e atividades são licenciados 
ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em 
conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei 
Complementar. 

Atuação supletiva dos entes federativos: No caso de um licenciamento ambien-
tal, quando o ente não detém capacidade técnica para licenciar determinado tipo de em-
preendimento, o ente maior vai atuar supletivamente, substituindo-o. Exemplo: determina-
do empreendimento deva ser licenciado pelo órgão municipal, mas o município não possui 
órgão criado ou não detém capacidade técnica para licenciar aquele empreendimento. 
Nesse caso, o órgão estadual de meio ambiente vai atuar supletivamente, substituindo-o. 
Eventualmente, se o órgão estadual também não for capacitado, o IBAMA vai atuar supleti-
vamente. 

Art. 15 da LC/140.  Os entes federativos devem atuar em caráter su-
pletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização 
ambiental, nas seguintes hipóteses: 
I - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio am-
biente no Estado ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar 
as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação; 
II - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio am-
biente no Município, o Estado deve desempenhar as ações adminis-
trativas municipais até a sua criação; e 
III - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio 
ambiente no Estado e no Município, a União deve desempenhar as 
ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes fede-
rativos. 

Atuação subsidiária: consiste num agir conjuntamente, quando uma entidade 
colabora com a outra com informações, apoio logístico ou com recursos. 

Art. 16 da LC/140.  A ação administrativa subsidiária dos entes fede-
rativos dar-se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo 
ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação. 
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Parágrafo único.  A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente ori-
ginariamente detentor da atribuição nos termos desta Lei Comple-
mentar. 

Observe que a ação supletiva não precisa ser solicitada, se um município não tem 
capacidade para licenciar, ele não precisa solicitar atuação do órgão estadual, ele já age au-
tomaticamente. Já a ação subsidiária deve ser solicitada. 

Regras de competência para promover o licenciamento ambiental: 

Todas os entes federados têm competência para fazer o licenciamento tendo em 
vista que a competência para controlar a poluição é comum entre eles. A competência de 
cada um é indicada pela LC/ 140, que adota inúmeros critérios para definir a competência. 
No entanto, não há um único critério para se definir se a competência será nacional, esta-
dual ou municipal, o que implica numa situação casuística dificultando o estudo. Em um 
ponto o legislador foi inteligente, seguindo a competência residual dos Estados presente 
na Constituição. 

O art. 7º prevê as competências federais, o art. 8º as estaduais e o 9º as munici-
pais.

I. Competências federais: 

XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades: 

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; em-
preendimentos que envolvem zona de fronteira (critério de segurança e soberania).

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou 
na zona econômica exclusiva; tais bens são da União e esses espaços envolvem petróleo 
(critério segurança).

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas; critério da dominialidade 
do bem público federal eis que as terras indígenas são da União. Os índios se forem desen-
volver atividades poluidoras devem licenciar.

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela 
União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APA’s); a lei prevê 12 espécies de unidade 
da conservação, em 11 delas o órgão competente para licenciar será o ente que criar a res-
pectiva unidade de conservação. No entanto, em um caso apenas, o legislador não adotou 
o critério da entidade instituidora, é a APA. Para a APA adota-se outro critério. A APA é a uni-
dade de conservação mais comum no país por isso o legislador resolveu enquadrá-la como 
uma exceção.

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados; critério da extensão 
do impacto ambiental. Ex: obras de integração do rio São Francisco que abrangeu Bahia e 
Ceará quem fez o licenciamento foi o IBAMA. 
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f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de 
ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas; 

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e 
dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qual-
quer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nu-
clear (Cnen);  energia nuclear e material radioativo é competência exclusiva da União, logo 
o licenciamento será federal.

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de 
proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte, po-
tencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento;  porte, potencial poluidor e 
natureza da atividade. Empreendimento de grande impacto.

II. Competência municipais: 

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei 
Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos: 

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme 
tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados 
os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; impacto local, o empreen-
dimento cujo impacto ambiental não ultrapassa as fronteiras no Município. O Município 
pode licenciar se ele tiver um órgão capacitado e reconhecido em conformidade com o por-
te, potencial poluidor e natureza da atividade. 

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em 
Áreas de Proteção Ambiental (APA’s);  se adota o critério da entidade instituidora, se ele ins-
titui unidade de conservação ele licencia, exceto no caso de APA.

O Estado tem competência residual: 

Art. 8o  São ações administrativas dos Estados: 

XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7o e 9o; 

No caso do DF, ele reúne as competências dos estados e municípios. 

Licenciamento da APA (área de proteção ambiental): por ser a unidade de conser-
vação mais difundida no território brasileiro não se adotou o critério do ente instituidor. Os 
critérios adotados foram: se for uma APA em zona de fronteira a competência para licenciar 
será da União, não importando se ela foi instituída pela União, Estados ou Municípios. Se a 
APA tiver na sua área um mar territorial a competência será federal, não importa se ela foi 
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criada por outro ente. Se for uma APA cujo impacto ambiental é local, a competência será 
do Município. 

2) Estudos Ambientais (Avaliação de Impactos Ambientais):

Um dos requisitos para se obter a licença ambiental consiste na necessidade de 
o empreendedor apresentar alguma modalidade de estudo ambiental como subsídio para 
concessão da licença ambiental. 

Estudo ambiental é um gênero que comporta uma série de espécies. A definição 
jurídica de estudos ambientais está presente no art. 1º, III da Resolução Conama 237: 

Estudos Ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos as-
pectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação 
e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado 
como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relató-
rio ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório am-
biental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano 
de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.

Esse dispositivo falha porque o principal estudo ambiental, o mais complexo, que 
tem previsão expressa no art. 225 da Constituição Federal não tem previsão na Resolução. 
Cuida-se do estudo de impacto ambiental conhecido como EIA. Alguns autores preferem 
designá-lo como estudo prévio de impacto ambiental (EPIA). 

Nesse sentido, o art. 225 da Constituição de 88, §1º, IV prevê expressamente o 
estudo de impacto ambiental:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defen-
dê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público:
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade poten-
cialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  

Esse estudo é prévio, ou seja, é elaborado antes da concessão da licença. Con-
clui-se, portanto, que apenas de posse do estudo de impacto ambiental é que o órgão licen-
ciador poderá aferir a viabilidade de determinado empreendimento para conceder ou negar 
a licença. 
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Não há uma lei que regulamente o estudo de impacto ambiental, o tema é disci-
plinado pela Resolução 01 do CONAMA. 

Nos termos da Resolução, o órgão ambiental licenciador só exigirá a elaboração 
do EIA se for caso de significativa degradação do meio ambiente, de modo que se o em-
preendimento não for apto a gerar significativa degradação ambiental, não será caso de 
se exigir o estudo prévio de impacto ambiental, cabe ao órgão exigir um estudo ambiental 
mais simples, por exemplo, um diagnóstico, um relatório de risco. 

A resolução 01 do CONAMA em seu art. 2º apresenta um rol meramente exemplifi-
cativo de empreendimentos aptos a gerar significativa degradação ambiental, por exemplo:

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 
II - Ferrovias; 
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do De-
creto-Lei nº 32, de 18.11.66; 
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissá-
rios de esgotos sanitários; 
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais 
como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de sanea-
mento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drena-
gem e irrigação, retificação de cursos d’água, abertura de barras e 
embocaduras, transposição de bacias, diques; 
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código 
de Mineração; 
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tó-
xicos ou perigosos; 
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de 
energia primária, acima de 10MW; 
XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquími-
cos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extra-
ção e cultivo de recursos hídricos); 
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; 
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima 
de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em 
termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental; 
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas considera-
das de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos 
municipais e estaduais competentes; 
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XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade 
superior a dez toneladas por dia. 

O estudo é elaborado pelo proponente do projeto. Ele deve contratar e pagar as 
despesas de uma equipe técnica que irá elaborar o estudo de impacto ambiental. Uma vez 
elaborado, o empreendedor apresenta o estudo ao órgão licenciador havendo responsa-
bilidade solidária entre o empreendedor e a equipe contratada acerca da veracidade das 
informações constantes do estudo. 

Inicialmente, é necessário um diagnóstico da área de influência do projeto, em 
seguida a equipe deve apontar os impactos positivos (benefícios ambientais) e os negati-
vos (males ambientais). Depois, caberá ao estudo arrolar as medidas para a redução dos 
impactos negativos. Por fim, o estudo deve apontar formas de acompanhamento e moni-
toramento do empreendimento. Ele terá uma conclusão, que apontará pela viabilidade ou 
inviabilidade do empreendimento. Deve-se ponderar se os benefícios serão maiores do que 
os prejuízos. 

Além do EIA, nós temos um outro documento que é o RIMA (Relatório de impacto 
ambiental). O RIMA não tem previsão constitucional, apenas na resolução do Conama. O 
RIMA é um documento que decorre do EIA. Ele consiste em um documento simples, com 
linguagem fácil que apenas conterá as conclusões do estudo de impacto ambiental e tem 
como principal objetivo ser debatido em audiência pública. 

A audiência pública para debater o relatório de impacto ambiental não é obriga-
tória. Ela deverá ocorrer quando o órgão ambiental entender necessário, quando houver 
requerimento de entidade civil, requerimento do MP ou quando houver um abaixo-assi-
nado subscrito por pelo menos cinqüenta cidadãos. Assim, se não ocorrerem alguma des-
sas hipóteses poderá haver um RIMA sem debate em audiência pública. A Resolução 09 do 
Conama prevê que nos casos em que a audiência pública deva ocorrer e não for realizada, 
as eventuais licenças concedidas devem ser invalidadas. Diante disso, conclui-se, que quan-
do obrigatória, a audiência pública vai funcionar como condição de validade das licenças.

3) Espaços Territoriais Protegidos:

O art. 225, §1º, III da Constituição prevê a instituição de espaços protegidos. 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alte-
ração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qual-
quer utilização que comprometa a integridade dos atributos que jus-
tifiquem sua proteção; 
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A alteração ou supressão de um espaço protegido só pode se dar por lei. Essa 
norma constitucional deve ser interpretada da seguinte forma: quando alguma medida for 
prejudicar o meio ambiente, somente a lei poderá fazê-lo (lei em sentido formal e material). 
Por outro lado, para se criar espaços ambientais pode ser através de lei ou decreto, assim, 
para aumentar o regime protetivo, pode ser por lei ou decreto. 

São espaços territoriais protegidos: 

I. Novo Código Florestal:

	Áreas de reserva legal; 

	Áreas de preservação permanente: APP = (mata ciliar, entorno de lagos e la-
goas, entorno de reservatório de água artificial, entorno de nascentes e olhos d’água, en-
costas, restingas, manguezais, bordas de tabuleiros e chapadas, topo de morros, áreas com 
altitude acima de 1800 m, veredas); 

	Apicuns e salgados; 

	Áreas verdes municipais; 

	Áreas de uso restrito: pantanal e planícies pantaneiras

II. Lei 9.985/00:

	Unidades de conservação: são ao todo 12. 
Espécies:

Áreas De Preservação Permanente – App

Trata-se de áreas que refletem ecossistemas extremamente frágeis de maneira 
que a vegetação nativa deve ser preservada. 

O artigo 3.º, II, do Código Florestal, a Área de Preservação Permanente (APP) traz 
o conceito de APP: 

 
“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabili-
dade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações huma-
nas”. 
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Existem duas hipóteses de APP’s, com regimes jurídicos diferentes: 
1ª) APP’S DO ARTIGO 4º - INCIDÊNCIA EX LEGE -  o próprio artigo já as instituiu, 

independentemente da intermediação do Poder Público.

2ª) APP’S DO ARTIGO 6º - precisam ser declaradas por ato do poder executivo 
para existirem (decreto). 

Modalidades do art. 4º:

I) Mata ciliar – trata-se da vegetação que acompanha as margens de um rio ou de 
qualquer curso de água. Seu objetivo é evitar o assoreamento e resguardar a segurança das 
pessoas contra enchentes. 

São consideradas áreas de preservação permanente as faixas marginais de qual-
quer curso d’água natural (por menor que seja o curso d’água, a mata ciliar estará nas suas 
margens) perene (corre durante todo ano) e intermitente (tem tempos de seca), excluídos 
os efêmeros (aquele que se forma por uma tempestade, por exemplo), desde a borda da 
calha do leito regular, em largura mínima de: 

30m Cursos d'água de menos de 10 metros de largura
50m Cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura

100m Cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura
200m Cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura

500 Para cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros

O tamanho da mata ciliar depende da largura do rio.

II) Entorno de lagos e lagoas naturais - atualmente, consideram-se áreas de pre-
servação permanente as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de (depende da localização): 

a) 100 metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 hectares de 
superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros; 

b) 30 metros, em zonas urbanas.

Nos termos do artigo 4º, §4º, do Código Florestal: 

fica dispensado o estabelecimento das faixas de Área de Preserva-
ção Permanente no entorno das acumulações naturais ou artificiais 
de água com superfície inferior a 01 hectare, vedada nova supressão 
de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental 
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama. 
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III) Entorno de reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou re-
presamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreen-
dimento. 

Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios 
artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água na-
turais.

 
IV) Entorno de nascente (se perene) e olhos d’água (mesmo que intermitente) - 

considera-se APP as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água, qualquer que seja 
a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. 

A nascente é o afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade 
e dá início a um curso d’água, ao passo que o olho d’água é o afloramento natural do lençol 
freático, mesmo que intermitente (não dá início a um curso d’água).

V) Encostas – são APP’s porque se desmatadas, a terra desce e pode causar desas-
tres. (Exemplos: desabamentos em Santa Catarina e Angra dos Reis).

VI) As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues (sem 
elas o vento transporta a areia).

VII) Os manguezais, em toda a sua extensão. Os manguezais possuem uma diver-
sidade biológica muito grande. 

VIII) Bordas de tabuleiros ou chapadas – têm objetivo de segurar a terra para não 
descer.

IX) Topo de morros, montes, montanhas e serras – também visam impedir a ter-
ra de descer.

X) Áreas em altitude acima de 1.800m - consideram-se como APP’s as áreas em 
altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação, com o objetivo principal 
de preservar essa fauna e flora tão diferenciada no Brasil por habitar em elevadas altitudes. 

XI) Veredas - faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 
metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado. Vereda é a fitofisionomia de sa-
vana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea Mauritiafle-
xuosa - buriti emergente, sem formar dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbus-
tivo-herbáceas
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Modalidades do art. 6º:

São áreas de preservação permanente em potencial. 

Art. 6o Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando 
declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo 
(decreto), as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vege-
tação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: 
I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e desliza-
mentos de terra e de rocha; 
II - proteger as restingas ou veredas; 
III - proteger várzeas; 
IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 
V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultu-
ral ou histórico; 
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
VII - assegurar condições de bem-estar público; 
VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autorida-
des militares. 
IX – proteger áreas úmidas, especialmente as de importância inter-
nacional. 

 
Regime jurídico das APPs: (art. 7º)

Art. 7o  A vegetação situada em Área de Preservação Permanente de-
verá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante 
a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou pri-
vado.
§ 1o  Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Pre-
servação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupan-
te a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vege-
tação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.
§ 2o  A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida 
ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel 
rural.
§ 3o   No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada 
após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autoriza-
ções de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obriga-
ções previstas no § 1o.

Regra geral, a vegetação nativa presente uma área de preservação permanente 
tem que ser preservada pelo proprietário, possuidor ou terceiros. Caso tenha havido des-
matamento tem que haver a recomposição do dano causado ao meio ambiente.
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Existem, contudo, três casos em que se permite desmatamento em área de pre-
servação permanente. Casos em que pode haver licença para a supressão nas APP’s:

	Utilidade pública
	Interesse social 
	Baixo nível de impacto ambiental 

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 
Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilida-
de pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previs-
tas nesta Lei. 
§ 1o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas 
e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pú-
blica. 
§ 2o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 
Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput 
do art. 4º (mangues e restinga fixadora de manguezal) poderá ser au-
torizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do 
manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacio-
nais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fun-
diária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas 
por população de baixa renda. 

Ainda é admitido pelo art. 4º, §5º, do Código Florestal, nas pequenas proprieda-
des ou posses rurais familiares, o plantio nas APP’s de culturas temporárias e sazonais de 
vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou 
lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conser-
vada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre. Exemplo: plantio de 
batata doce, cultivo de camarão. 

§ 5o  É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, 
de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, o plantio de culturas tem-
porárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que 
fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não 
implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conser-
vada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.

Regras de transição:

O tema é tratado no Capítulo XIII, Seção II, do Código Florestal, nos artigos 61-A 
até o art. 65, tendo sido tomado como marco legal divisor do regime jurídico o dia 23 de 
julho de 2008. 
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Quem desmatou até a data citada, deve reparar a parte do dano, ficando isen-
to de responsabilidade (anistia). Exemplo: fazendeiro que desmatou APP na fazenda antes 
de 23/07/08. Ele se enquadra na transição, ele poderá aderir ao programa de regularização 
ambiental (PRA) celebrando um termo de compromisso com o órgão ambiental, se com-
prometendo a reparar o dano, geralmente, basta a recuperação parcial. Uma vez cumprido 
o compromisso, as multas administrativas ficam extintas e os crimes ambientais também. 
Ademais, há um prazo de adesão ao PRA de um ano com prorrogação por mais um ano, de 
modo que essas pessoas que desmataram ainda podem exercer atividade agropastoril no 
local desmatado até que vença esse período de um ano prorrogável por mais um. 

Se for uma ilicitude praticada depois de 23 de julho de 2008, incide a nova norma, 
podendo o proprietário ser multado além de responder por crime ambiental. 

Desapropriação e indenização de APP:

De acordo com o STJ, considerando que a vegetação da APP não pode ser desma-
tada, ela não gera direito à indenização ao proprietário. 

Sendo assim, o valor atribuído à cobertura florística destacado do valor do terre-
no, deve ser excluído da indenização, quando tal cobertura for insusceptível de exploração 
econômica, uma vez que a área configura-se como de preservação permanente. 

Todavia, o STF entende o contrário. A Suprema Corte entende ser devida indeni-
zação ao proprietário pela área de área de preservação permanente desapropriada.  

Apicuns e Salgados:
 

Trata-se de ecossistemas vizinhos aos manguezais.

Os apicuns e salgados, conquanto não protegidos como APP’s,  possuem um regi-
me de exploração condicionado aos ditames do Capítulo III-A, do Código Florestal, através 
do artigo 11-A, prevendo-se o seu uso ecologicamente sustentável. 

Os salgados ou marismas tropicais hipersalinos são áreas situadas em regiões 
com frequência de inundações intermediárias entre marés onde pode ocorrer a presença de 
vegetação herbácea específica. 

Já os apicuns são áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entremarés. É 
uma espécie de brejo de água salgada próximo ao mar sem vegetação.

Os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura e sa-
linas, desde que observados os requisitos da lei. 
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O licenciamento e estudos ambientais para desenvolver atividade nessa área 
requerem exigências especiais. O legislador presume que as atividades têm aptidão para 
causar uma significativa degradação do meio ambiente nessa área, logo são sujeitos à apre-
sentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA e Relatório de Impacto Ambiental 
- RIMA os novos empreendimentos.

Áreas de Uso Restrito - Pantanais e Planícies Pantaneiras:

Por ser uma área detentora de rica biodiversidade, o pantanal é pronunciado 
como patrimônio nacional no §4º do art. 225 da Constituição e, para protegê-lo, os art. 10 
e 11 do Código Florestal, instituiriam o que se chama de áreas de uso restrito que corres-
pondem ao pantanal e às planícies pantaneiras.  Nessas áreas somente admitir-se-á o de-
senvolvimento de atividades ecologicamente sustentáveis após o regular licenciamento 
ambiental. Sendo assim, vedou-se as atividades predatórias no pantanal e nas planícies 
pantaneiras.  

Reserva Legal:

Trata-se de área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimi-
tada nos termos do art. 12 do Código Florestal, com a função de assegurar o uso econômico 
de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabi-
litação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

A área de reserva legal consiste, pois, em um percentual mínimo que todo o pro-
prietário ou possuidor rural tem que conservar com a respectiva mata nativa, possuindo 
natureza jurídica de limitação administrativa.

O tamanho da reserva legal vai depender da vegetação e da região do Brasil. 

A lei prevê percentuais mínimos:

	80%, nas áreas de floresta situadas na Amazônia Legal; 
	35%, nas áreas de cerrado situadas na Amazônia Legal; 
	20% nas áreas de floresta ou vegetação nativa em outras regiões do Brasil. 

O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal conservada e inscrita 
no Cadastro Ambiental Rural (CAR), cuja área ultrapasse ao mínimo exigido pelo Código 
(80%, 35% ou 20%, a depender), poderá utilizar a área excedente para fins de constituição 
de servidão ambiental ou Cota de Reserva Ambiental. 

A CRA – Cota de Reserva Ambiental - inovação do Código Florestal é um título 
nominativo representativo de área com vegetação nativa existente ou em processo de re-
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cuperação que pode ser negociado em bolsa de valores. Para cada hectare terá uma CRA. 
Pessoas que não têm o mínimo de reserva legal podem comprar. 

O titular da CRA terá o direito de utilizá-la para compensar Reserva Legal de imó-
vel rural situado no mesmo bioma da área a qual o título está vinculado, na hipótese de 
não atingir os percentuais mínimos legais, devendo ser averbada na matrícula do imóvel no 
qual se situa a área vinculada ao título e na do imóvel beneficiário da compensação. 

Possibilidades de Redução da Reserva Legal:

1) Nos casos de imóveis rurais localizados na Amazônia Legal, em áreas de flores-
ta, o Poder Público poderá reduzir a reserva legal de 80% para até 50%, para fins de recom-
posição, quando o Município tiver mais de 50% da área ocupada por unidades de conserva-
ção da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas. 

Trata-se de caso no qual o Município tem dificuldades de desenvolvimento e pre-
cisa de área para crescer.

2) Nos casos de imóveis rurais localizados na Amazônia Legal, em áreas de flores-
ta, o Poder Público estadual poderá reduzir a reserva legal de 80% para até 50%, ouvido o 
Conselho Estadual de Meio Ambiente, quando o Estado tiver Zoneamento Ecológico-Econô-
mico aprovado e mais de 65% do seu território ocupado por unidades de conservação da 
natureza de domínio público, devidamente regularizadas, e por terras indígenas homologa-
das. 

É o caso do Estado de Roraima, em que a maior parte de seu território se insere 
em áreas protegidas. 

3) Nos casos de imóveis rurais localizados na Amazônia Legal, em áreas de flo-
resta, o Poder Público federal poderá reduzir a reserva legal de 80% para até 50%, quando 
indicado pelo Zoneamento Ecológico-econômico estadual, exclusivamente para fins de re-
gularização, mediante recomposição, regeneração ou compensação da Reserva Legal de 
imóveis com área rural consolidada, excluídas as áreas prioritárias para conservação da bio-
diversidade e dos recursos hídricos.

É o caso da região sul do Pará que é muito desmatada, seria totalmente inviáel 
aplicar os índices da lei, caso contrário todo mundo lá ficaria em situação irregular.

Possibilidade de Elevação da RL:

Excepcionalmente, também será possível a ampliação dos percentuais mínimos 
de reserva legal em até 50% em qualquer Bioma brasileiro, a critério do Poder Público fede-
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ral, quando indicado pelo Zoneamento Ecológico-econômico estadual, para cumprimento 
de metas nacionais de proteção à biodiversidade ou de redução de emissão de gases de 
efeito estufa. 

Localização da RL:

A reserva legal é criada automaticamente pelo efeito do artigo 12 do Código Flo-
restal, tendo existência ex lege (independentemente de ato do poder público). Contudo, 
evidentemente, a sua localização deverá ser definida casuisticamente, de acordo com o 
melhor interesse ambiental, cabendo ao órgão estadual integrante do SISNAMA ou insti-
tuição por ele habilitada aprovar a localização da Reserva Legal, após a inclusão do imóvel 
no Cadastro Ambiental Rural. Assim, a escolha da localização da reserva legal dentro da 
propriedade rural não é direito do proprietário ou possuidor, cabendo ao órgão do meio 
ambiente fazer uma vistoria na área e identificar a melhor localização. 

Deverão ser observados os seguintes critérios para a sua delimitação: 

I - o plano de bacia hidrográfica; 

II - o Zoneamento Ecológico-Econômico 

III - a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de 
Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente pro-
tegida; 

IV - as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e 

V - as áreas de maior fragilidade ambiental.  

Insta registrar que, protocolada no cartório a documentação exigida para análi-
se da localização da área de Reserva Legal, ao proprietário ou possuidor rural não pode-
rá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão 
ambiental competente integrante do SISNAMA, em razão da não formalização da área de 
Reserva Legal.

Por força do artigo 15, do Código Florestal, será admitido o cômputo das Áreas 
de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel. 

Art. 15.  Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Perma-
nente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde 
que:
I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de no-
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vas áreas para o uso alternativo do solo;
II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de re-
cuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão esta-
dual integrante do Sisnama; e
III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel 
no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos desta Lei.

Dispensa de Reserva Legal:

O Código Florestal inovou ao prever expressamente a não exigência da reserva 
legal para determinados empreendimentos (art. 12):

a) empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto;

b) áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou 
autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem em-
preendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de 
transmissão e de distribuição de energia elétrica; 

c) áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e amplia-
ção de capacidade de rodovias e ferrovias. 

Registro imobiliário e inscrição no Cadastro Ambiental Rural:

O antigo Código Florestal (Lei 4.771/65) previa que a reserva legal deveria ser 
obrigatoriamente registrada no Cartório de Imóveis mediante averbação. Entretanto, essa 
obrigatoriedade foi extinta pelo novo Código Florestal. 

Foi instituído o dever de o proprietário registrar a reserva legal no Cadastro Am-
biental Rural junto ao órgão ambiental competente, sendo vedada, em regra, a alteração de 
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, salvo 
disposição legal em sentido contrário. Logo, o registro no CAR irá desobrigar o proprietário 
de averbar a reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis.

Para a pequena propriedade ou posse rural, a inscrição da reserva legal no CAR 
será gratuita, devendo apresentar os dados identificando a área proposta de reserva legal, 
cabendo o órgão ambiental competente, ou instituição por ele habilitada, realizar a capta-
ção das respectivas coordenadas geográficas.
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Do Regime de Proteção da Reserva Legal:

É vedado o uso alternativo do solo que consiste no desmatamento a corte raso 
(cortar toda a vegetação da área). No entanto, pode haver exploração sustentável e não 
predatória através do plano de manejo florestal sustentável. Somente nas áreas não prote-
gidas poderá ter o desmatamento a corte raso. Se houver desmatamento não autorizado, o 
proprietário ou possuidor responderá. 

Transformação de área rural em área urbana e necessidade de reserva legal:

Uma manobra que muitos prefeitos madeireiros faziam para não observarem a 
área de reserva legal obrigatória era transformar uma área rural em urbana. Isso porque a 
área de reserva legal é uma limitação administrativa relativa à área rural e a partir do mo-
mento em que há uma expansão urbana e a área rural se torna urbana, deixa de existir essa 
limitação administrativa. Assim, os prefeitos pegavam uma área rural alteravam aquela le-
gislação para dizer que aquela área era urbana e não precisar preservar área de reserva 
legal. Assim, para acabar com isso, uma área só se torna urbana com o registro do parcela-
mento do solo e não basta que haja uma lei genérica dizendo que aquela área se transfor-
mou de rural para urbana. 

Art. 19.   A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido 
mediante lei municipal não desobriga o proprietário ou posseiro da 
manutenção da área de Reserva Legal, que só será extinta concomi-
tantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos 
aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes 
do plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Fe-
deral.


