AVISO DE DIREITOS AUTORAIS
Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma
conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que
temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses.
Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que
realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós
consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível.
Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para
mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa.
Mais: lembre que o Preparação Total (assim como todos os nossos produtos) são
tutelados pela legislação civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação
penal (especialmente pelo art. 184 do Código Penal).
Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que
o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok?
Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este “papo
reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, de
forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas a
você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo,
evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal.
Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros!
Ops... nos PDFs!
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Bons estudos!
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DIREITO AMBIENTAL
Aula 5 - Espaços protegidos, Código Florestal e Sistema
Nacional de Unidades de Conservação
PDF FLASH
ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
- Dever do Estado
Espaços protegidos

- Instrumentos da PNMA
- Gênero que se apresenta em diversas espécies
- APP – Área de Proteção Permanente

Espécies de Espaços
Territorias
Especialmente

- RL - Reserva Legal
- SNUC – Sistema de Unidades de Conservação

Protegidos
Rol exemplificativo.
Criação
Por lei ou Decreto.
e alteração ampliativa

conservação).
Vedadas: medida provisória ou decisão judicial.
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redutiva

Exclusivamente por Lei, (lei específica em caso de unidades de
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Supressão ou alteração

CÓDIGO FLORESTAL E ESPAÇOS PROTEGIDOS

- Ex lege, existente quando houver enquadramento nas hipóteses
legais.
- Vegetação nativa ou não
- Área rural ou urbana

APP

- Permitido acesso de pessoas e animais para obtenção de água.
- Supressão da vegetação somente em caso de:
1) utilidade pública:
2) interesse social
3) baixo impacto ambiental

- Deve ser constituída em todos os imóveis rurais
salvo: empreendimentos de abastecimento de água, tratamento
de esgoto, exploração de energia hidráulica, rodovias e ferrovias.
- Percentuais fixados em lei
1- Imóvel localizado na Amazônia Legal:
a) 80%, imóvel em área de florestas;
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b) 35%, imóvel em área de cerrado;
c) 20%, imóvel em área de campos gerais;
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RL

2 - Imóvel nas demais regiões do País:
a) 20% - regra geral
- Composta por vegetação nativa
- Apenas Área Rural, salvo parcelamento urbano.
- Exploração por manejo sustentável com ou sem finalidade
comercial.

SNUC – SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
1. Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA, com as atribuições de acompanhar a
implementação do Sistema;
2. Órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a
SNUC

finalidade de coordenar o Sistema; e
3. Órgãos executores: 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

UNIDADES DE
PROTEÇÃO INTEGRAL

Estação Ecológica




SEM consulta pública
posse e domínio públicos, áreas
particulares desapropriadas.
proibida a visitação pública, salvo
objetivo educacional.
pesquisa científica depende de
autorização prévia
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municipais, nas respectivas esferas de atuação.


Reserva Biológica;

- objetivo preservar a
natureza, admitido uso
indireto dos seus
recursos naturais –





- Conselho consultivo
presente em todas

Parque Nacional;











Monumento
Natural;




Objetivo
preservação
de
ecossistemas naturais de grande
relevância ecológica e beleza
cênica.
posse e domínio públicos, áreas
particulares desapropriadas.
Possível a visitação pública.
Possível pesquisas científicas,
turismo
ecológico
e
o
desenvolvimento de atividades
de educação.
pesquisa científica depende de
autorização prévia.
“parque estadual” (E) “parque
municipal” (M)
Objetivo preservar sítios naturais
raros, singulares ou de grande
beleza cênica.
áreas públicas ou particulares,
desde que possível compatibilizar
(desapropriação se incompatível
ou se não houver concordância
do particular)
Visitação pública sujeita às
condições
e
restrições
estabelecidas no Plano de
Manejo
podem ser criados animais
domésticos
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UNIDADES DE
PROTEÇÃO INTEGRAL

SEM consulta pública
objetivo é a preservação integral
da biota
posse e domínio públicos,
particulares desapropriadas.
proibida a visitação pública, salvo
objetivo educacional.
pesquisa científica depende de
autorização prévia.
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Refúgio

de

Vida

Silvestre.








UNIDADES

DE

USO Área de Proteção

SUSTENTÁVEL



Ambiental;

- objetivo compatibilizar
a

conservação

da

natureza com o uso




sustentável de parcela
dos

seus

recursos

Objetivo proteção de ambientes
naturais.
áreas públicas ou particulares,
desde que possível compatibilizar
(desapropriação se incompatível
ou se não houver concordância
do particular)
visitação pública, sujeita ao Plano
de Manejo da unidade
pesquisa científica dependerá de
autorização prévia do órgão
podem ser criados animais
domésticos

Área em geral extensa, com certo
grau de ocupação humana,
importante para a qualidade de
vida e o bem-estar das
populações humanas,
constituída por terras públicas ou
privadas.
Condições para realização de
pesquisa científica e visitação
pública pelo órgão gestor da
unidade. Salvo áreas privadas,
com condições estabelecidas pelo
proprietário.
apresentação um Conselho
SEM zona de amortecimento e
corredores ecológicos

Interesse Ecológico;





área em geral de pequena
extensão,
pouca ou nenhuma ocupação
humana
características
naturais
extraordinárias ou que abriga
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Área de Relevante
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naturais -







Floresta Nacional;









Reserva Extrativista;





área com cobertura florestal de
espécies
predominantemente
nativas
objetivo básico o uso múltiplo
sustentável
dos
recursos
florestais e a pesquisa científica
posse e domínio públicos, áreas
particulares
incluídas
desapropriadas
admitida a permanência de
populações tradicionais
visitação pública é permitida,
condicionada ao plano de manejo
pesquisa
é
permitida
e
incentivada
disporá
de
um
Conselho
Consultivo
“Floresta Estadual” (E) e “Floresta
Municipal” (M)

áreas utilizadas por populações
extrativistas tradicionais
objetivos básicos proteger os
meios de vida e a cultura dessas
populações
áreas de domínio público, com
uso concedido às populações
extrativistas. áreas particulares
desapropriadas.
Gestão por Conselho Deliberativo
visitação pública
permitida,
desde que compatível com os
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exemplares raros
objetivo manter os ecossistemas
naturais de importância regional
ou local e regular o uso admissível
dessas áreas
constituída por terras públicas ou
privadas.



Reserva de Fauna;






Reserva
Desenvolvimento

de


Sustentável; e





área natural, com populações
animais, , adequadas para
estudos técnico-científicos sobre
o manejo econômico sustentável
de recursos faunísticos
área de posse e domínio públicos,
particulares desapropriadas.
visitação pública pode ser
permitida, desde que compatível
proibido o exercício da caça
área
natural
que
abriga
populações tradicionais,
objetivo básico é preservar a
natureza e, ao mesmo tempo,
assegurar as condições e os meios
necessários para a reprodução e a
melhoria dos modos e da
qualidade de vida e exploração
dos recursos naturais das
populações tradicionais
domínio
público,
áreas
particulares, quando necessário,
desapropriadas,
gerida
por
um
Conselho
Deliberativo,
permitida e incentivada a
visitação pública
permitida e incentivada a
pesquisa científica
permitida a exploração de
componentes dos ecossistemas
naturais em regime de manejo
sustentável

9



Página



interesses locais
pesquisa científica é permitida e
incentivada
proibidas a exploração de
recursos minerais e a caça

Reserva
do

Particular
Patrimônio



Natural.
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área privada, gravada com
perpetuidade, com o objetivo de
conservar a diversidade biológica.
Haverá termo de compromisso
assinado perante o órgão
ambiental e averbado no Registro
Público de Imóveis.
Permitida a pesquisa científica e
visitação
órgãos integrantes do SNUC,
sempre que possível e oportuno,
prestarão orientação técnica e
científica ao proprietário
SEM zona de amortecimento e
corredores ecológicos
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