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Conclusão. 

Resumo: o Direito Ambiental é um ramo do Direito dedicado à proteção do bem 

difuso e coletivo conhecido como Meio Ambiente. Este que é sem qualquer 

dúvida inerente a toda e qualquer atividade humana, bem como a própria 

existência da espécie. Nesse sentido, a partir da conscientização da 

contribuição do homem para a degradação deste importante bem da 

humanidade, foram constituídas normas especificas voltadas à sua proteção 

refletidas pelas diversas convenções internacionais como Stockholm, Rio 92, 

Kyoto e Copenhagen. No entanto, em contramão à tendência evolutiva do 

Direito Ambiental, discute-se hoje na ceara legislativa Brasileira a redução de 

certos privilégios ambientais que devem ser analisados com a devida atenção 

por parte de nossa população enquanto cidadãos e seres humanos, a exemplo 

das Áreas de preservação permanentes (APPs) a ser discutidas neste trabalho. 

 

Introdução 

 

O Direito Ambiental é um ramo do Direito preocupado com um bem 
jurídico bastante diferente, do habitual por tratar-se de um conceito abstrato e 
difuso, e não de um bem palpável ou mesmo de uma garantia fundamental 
inerente à condição humana de uma maneira mais óbvia como a vida ou a 
saúde per se. 
 

Segundo o célebre autor italiano Norberto Bobbio2  enquadrar-se-ia o 
Direito Ambiental em um Direito de terceira geração, decorrente do principio da 
Solidariedade por suas características especiais, ao lado do Direito do 
Consumidor como um direito Difuso, Coletivo e Abstrato. 
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Apesar das diferenças conceituais envolvendo este bem jurídico, sua 

importância não se distingue de qualquer garantia social fundamental 
reconhecida pelo ordenamento jurídico constitucional na figura dos direitos 
fundamentais presentes no art. 5º da carta magna; considerando-se este direito 
inclusive clausula pétrea (que não é passível de supressão mesmo por emenda 
constitucional) por considerável parte de nossa doutrina. 
 

O Meio Ambiente pode ser conceituado como o entorno em que as 
atividades humanas, animais, vegetais se inter-relacionam, envolvendo todas 
as formas e comportamentos neste contidos.  
 

Ou seja, o meio ambiente é tudo o que se encontra no que percebemos 
como o mundo em que habitamos, estando todas as formas de vida nele 
contidos inter-relacionadas e dependentes para o que se considera um “meio 
ambiente equilibrado” ou um meio ambiente que permita a nossa existência tal 
como nossa espécie requer para nossa própria sobrevivência. 
 

E é esta condição delicada exigida para nossa própria sobrevivência que 
defende o Direito Ambiental como objeto, consagrado em nossa carta magna 
no art. 255 sob a forma do direito ao meio ambiente equilibrado3. 
 

Tal noção mais avançada consagrada em nossa constituição porém é 
fruto de uma notável evolução histórica que repercutira em nossos diplomas 
legais, passando por um período de proteção das áreas naturais para fins de 
exploração econômica, na forma dos Códigos de Caça, Pesca e do primeiro 
Código Florestal; e uma gradual evolução em direção à situação atual, na 
forma das convenções de Stockholm, Rio 92, Kyoto e Copenhagen. 
 

O Código Florestal, conforme mencionado, fora criado durante o 

Governo Getúlio Vargas em 1934, a fim de regular os usos dos recursos 

naturais constantes nas florestas brasileiras com viés primariamente 

econômico, porém introduzira o conceito das florestas protetoras que daria 

origem ao que hoje se conhece pelo nome de Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) introduzidas através da lei 4.771/65, tratando-se de faixas 

de terras ocupadas ou não por vegetação nas margens de nascentes, córregos, 

rios, lagos, represas, topo de morros, dunas, encostas, manguezais, restingas 

e veredas. 

Atualmente calcula-se que 20% do território brasileiro encontra-se dentro 

das APPs. Essas áreas foram criadas com a intensão de proteger os territórios 

nestas contidos de diversas formas de erosão decorrentes da exploração desta 

natureza de territórios, as aguas e espécies nelas contidas sob pena de 
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extinção das espécies e contaminação da agua e da própria manutenção da 

sobrevivência do povo humano que habita o território nacional que depende da 

manutenção destas áreas primordiais para sua sobrevivência. 

A partir de 1999, porém, iniciou-se a discussão que hoje repercute no 

Congresso Nacional sobre a reforma do atual Código Florestal onde as 

pressões econômicas voltam a tomar o centro das legislações ligadas ao meio 

ambiente e discute-se a redução das garantias ambientais em detrimento da 

maior exploração das áreas protegidas em nosso território nacional. 

 

1. Áreas de preservação permanentes na proposta de lei PL 1876/99 

 

O projeto de Lei 1876/99 que dera origem ao texto aprovado na comissão 

53ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária em 2010 dispõe em seu art. 2º, 

§ 2º que os limites nacional e regionais deverão ser estabelecidos pelo 

CONAMA e Estados. 

Em sua disposição original, o Código Florestal estabelece um mínimo de 30 

metros a partir de cursos d’agua de 5 metros a fim de proteger a mata ciliar que 

o permeia e evitar erosões decorrentes da perda deste tipo de vegetação e, em 

última instância o próprio ressecamento do curso d’agua em questão. 

Ao deixar a fixação deste limite nacional e regional ao CONAMA e Estados 

o legislador não só retira a segurança jurídica presente na legislação nacional 

sobre o tema como desmerece a importância do tratamento das APPs ao 

tornar matéria de lei em competência normativa de portarias administrativas. 

No que se trata do risco ambiental trazido a baila por tal resolução, pode-se 

destacar o Código Florestal de Santa Catarina 4  que mesmo contrario à 

legislação federal estabelecera um limite de 5 metros para as APPs, tornado 

sem efeito por contrariar o atual Código Florestal Nacional e que, a partir do 

vigor do novo Código Florestal proposto estaria em pleno vigor, mesmo após 

as diversas manifestações ambientalistas contrárias à época de sua 

implementação que levaram ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade 

outrora. 
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Outro ponto a ser destacado é o da insegurança jurídica trazida na abertura 

à legislação Estadual dos limites regionais das APPs, uma vez que é de ampla 

divulgação entre os estudiosos da ciência econômica5 que um regime bem 

definido de direitos de propriedade é essencial ao desenvolvimento de um país. 

Se outrora estávamos caminhando para a consolidação das regras do 

Código Florestal e suas disposições, as alterações em seu teor propostas pela 

Câmara podem trazer diversas deficiências na segurança de trafego entre os 

Estados do país.  

Uma vez que diferentes faixas de proteção em APPs podem ser utilizadas 

como uma espécie de armamento nas famosas guerras fiscais entre os 

Estados Federativos 6 , causando não só maiores embates entre os entes 

federativos em relação aos benefícios para atrais novas empresas.  

Tal situação traria um efeito perverso no que tange à proteção do meio 

ambiente, uma vez que os incentivos para se criar uma proteção maior para as 

APPs seria diminuto, vez que menor proteção pode redundar em maiores 

investimentos por parte de empresas multinacionais. 
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2. Áreas de preservação permanentes na proposta PL 5226/2009 

 

Em complementação ao projeto de lei Lei 1876/99 fora lançado o projeto 

5226/2009 que dispõe em seu art.4º III o limite de 15 metros podendo este 

limite ser reduzido em até 50% nas hipóteses do § 2º, sejam essas aquelas em 

que é previsto o plano de recursos hídricos apresentados para a bacia 

hidrográfica. 

Tal disposição que encontra-se no relatório final aprovado pela Câmara 

deste país resolve parte dos problemas anteriormente apresentados quanto à 

clareza das normas e a segurança no trafico, porém está longe de atender às 

necessidades apresentadas pelo meio ambiente equilibrado. 

No caso especifico das Espécies aquáticas, com menos árvores nas 

margens, aumenta a incidência de luz sobre a água e a temperatura, o que 

afeta o metabolismo dos peixes e sua reprodução. Nos riachos pequenos é 

também onde ocorre a maior parte dos anfíbios. A redução de metragem deve 

causar declínio populacional e eventualmente extinção de espécies 

Proliferação de insetos pode vir a ser outro grave problema apresentado, 

uma vez que, sem peixes e anfíbios, insetos que são pragas agrícolas e 

transmitem doenças para seres humanos ficarão livres de seus principais 

predadores naturais. 

Outro grave problema decorrente dessa redução é a Eutrofização de corpos 

d’água, dado que, com mais luz e menos larvas de anfíbios para se alimentar 

de cianobactérias (tóxicas), algas e plantas aquáticas, elas proliferam, 

promovendo a inutilização de rios e de reservatórios de água. 

Mais um possível problema ocasionado é o da desconexão de habitats. 

Matas ripárias bem preservadas funcionam como corredor ecológico; se o seu 

tamanho é muito reduzido, animais maiores já não conseguem fazer uso dele. 

Também diminuem os serviços de polinização e dispersão de espécies. Tudo 

junto ajuda a promover o isolamento de espécies, a perda de diversidade e, ao 

final, extinção de espécies conectadas ao sistema afetado. 

Por último, a maior gravidade a ser ponderada sobre os efeitos perversos 

das mudanças é a maior probabilidade de ocorrência de assoreamentos. Pois, 

com uma floresta ripária menor, aumenta o fluxo de sedimentos, fertilizantes e 

pesticidas que entram nos rios através do escoamento superficial ou 

subterrâneo, o que pode diminuir a oferta de água e encarecer seu tratamento.7 
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Conclusão. 

 

O texto aprovado na comissão 53ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa 

Ordinária em 2010, apesar de resolver alguns problemas encontrados na 

versão original da proposta apresentada pelo relator Aldo Rebelo ainda 

encontra-se imatura em relação ao Código Florestal vigente, uma vez que 

está aquém das necessidades de proteção das áreas em que se pretende 

proteger com o regime das APPs. 

Dessa forma, merece reconsideração o texto que pretende revogar a 

legislação vigente a fim de trazer verdadeiros avanços no que tange a 

proteção legal do bem jurídico Meio Ambiente e não trazer em meio à um 

véu de desenvolvimento um verdadeiro retrocesso ao país e externalidades 

que possam causar prejuízos maiores do que os pretensos ganhos da 

exploração dessas áreas em um momento imediato.  
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