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(Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2004)

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é o conjunto de diretrizes e
procedimentos oficiais que possibilitam às esferas governamentais federais, estaduais e
municipais e à iniciativa privada a criação, implantação e gestão de unidades de conservação
(UC), sistematizando assim a preservação ambiental no Brasil. É composto por 12 categorias
de UC, cujos objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de proteção e usos
permitidos: aquelas que precisam de maiores cuidados, pela sua fragilidade e
particularidades, e aquelas que podem ser utilizadas de forma sustentável e conservadas ao
mesmo tempo.

Unidade de Conservação - UC: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;
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1. Estação Ecológica: área destinada à preservação da natureza e à realização de pesquisas científicas,
podendo ser visitadas apenas com o objetivo educacional.

2. Reserva Biológica: área destinada à preservação da diversidade biológica, na qual são realizadas
medidas de recuperação dos ecossistemas alterados para recuperar o equilíbrio natural e preservar a
diversidade biológica, podendo ser visitadas apenas com o objetivo educacional.

3. Parque Nacional: área destinada à preservação dos ecossistemas naturais e sítios de beleza cênica. O
parque é a categoria que possibilita uma maior interação entre o visitante e a natureza, pois permite o
desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de interpretação ambiental, além de permitir a
realização de pesquisas científicas.

4. Monumento Natural: área destinada à preservação de lugares singulares, raros e de grande beleza
cênica, permitindo diversas atividades de visitação. Essa categoria de UC pode ser constituída de áreas
particulares, desde que as atividades realizadas nessas áreas sejam compatíveis com os objetivos da UC.

5. Refúgio da Vida Silvestre: área destinada à proteção de ambientes naturais, no qual se objetiva
assegurar condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna.
Permite diversas atividades de visitação e a existência de áreas particulares, assim como no monumento
natural.
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1. Área de Proteção Ambiental: área dotada de atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Geralmente, é uma área extensa, com o objeitvo
de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação humana e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos naturais. É constituída por terras públicas e privadas.

2. Área de Relevante Interesse Ecológico: área com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais de
importância regional ou local. Geralmente, é uma área de pequena extensão, com pouca ou nehuma
ocupação humana e com características naturais singulares. É constituída por terras públicas e privadas.

3. Floresta Nacional: área com cobertura florestal onde predominam espécies nativas, visando o uso
sustentável e diversificado dos recursos florestais e a pesquisa científica. É admitida a permanência de
populações tradicionais que a habitam desde sua criação.

4. Reserva Extrativista: área natural utilizada por populações extrativistas tradicionais onde exercem suas
atividades baseadas no extrativismo, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte,
assegurando o uso sustentável dos recursos naturais existentes. Permite visitação pública e pesquisa
científica.
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5. Reserva de Fauna: área natural com populações animais de espécies nativas, terretres ou aquáticas;
adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.

6. Reserva de Desenvolvimento Sustentável: área natural onde vivem populações tradicionais que se
baseiam em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais. Permite visitação pública e pesquisa
científica.

7. Reserva Particular do Patrimônio Natural: área privada com o objetivo de conservar a diversidade
biológica, permitida a pesquisa científica e a visitação turística, recreativa e educacional. É criada por iniciativa
do proprietário, que pode ser apoiado por órgãos integrantes do SNUC na gestão da UC.
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Contra a fauna (arts. 29 a 37):
São as agressões cometidas contra animais silvestres, nativos ou em rota migratória, como a caça, pesca,
transporte e a comercialização sem autorização; os maus-tratos; a realização experiências dolorosas ou
cruéis com animais quando existe outro meio, independente do fim. Também estão incluídas as agressões
aos habitats naturais dos animais, como a modificação, danificação ou destruição de seu ninho, abrigo ou
criadouro natural. A introdução de espécimes animal estrangeiras no país sem a devida autorização
também é considerado crime ambiental, assim como a morte de espécimes devido à poluição.
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Tipos de Crimes Ambientais (Lei N.º 9.605/98)

Contra a flora (art. 38 a 53):
Causar destruição ou dano a vegetação de Áreas de Preservação Permanente (APP), em qualquer estágio, ou
a Unidades de Conservação (UC); provocar incêndio em mata ou floresta ou fabricar, vender, transportar ou
soltar balões que possam provocá-lo em qualquer área; extração, corte, aquisição, venda, exposição para fins
comerciais de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem a devida autorização ou em
desacordo com esta; extrair de florestas de domínio público ou de preservação permanente pedra, areia, cal
ou qualquer espécie de mineral; impedir ou dificultar a regeneração natural de qualquer forma de vegetação;
destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade
privada alheia; comercializar ou utilizar motosserras sem a devida autorização.
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Poluição e outros crimes ambientais (art. 54 a 61):
Todas as atividades humanas produzem poluentes (lixo, resíduos, e afins), no entanto, apenas será
considerado crime ambiental passível de penalização a poluição acima dos limites estabelecidos por lei. Além
desta, também é criminosa a poluição que provoque ou possa provocar danos à saúde humana, mortandade
de animais e destruição significativa da flora. Assim como, aquela que torne locais impróprios para uso ou
ocupação humana, a poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público e a não
adoção de medidas preventivas em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.
São considerados crimes ambientais a pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem autorização ou
em desacordo com a obtida e a não-recuperação da área explorada; a produção, processamento, embalagem,
importação, exportação, comercialização, fornecimento, transporte, armazenamento, guarda, abandono ou
uso de substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas a saúde humana ou em desacordo com as leis; a operação de
empreendimentos de potencial poluidor sem licença ambiental ou em desacordo com esta; também se
encaixam nesta categoria de crime ambiental a disseminação de doenças, pragas ou espécies que possam
causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora e aos ecossistemas.
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Contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural (art. 62 a 65):
Ambiente é um conceito amplo, que não se limita aos elementos naturais (solo, ar, água, flora, fauna). Na
verdade, o meio ambiente é a interação destes, com elementos artificiais -- aqueles formados pelo espaço
urbano construído e alterado pelo homem -- e culturais que, juntos, propiciam um desenvolvimento
equilibrado da vida. Desta forma, a violação da ordem urbana e/ou da cultura também configura um crime
ambiental.

Contra a administração ambiental (art. 66 a 69): São as condutas que dificultam ou impedem que o Poder Público
exerça a sua função fiscalizadora e protetora do meio ambiente, seja ela praticada por particulares ou por funcionários do
próprio Poder Público. Comete crime ambiental o funcionário público que faz afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade,
sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental; Ou
aquele que concede licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou
serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público. Também comete crime ambiental a pessoa que deixar
de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, quando tem o dever legal ou contratual de fazê-la, ou que dificulta a
ação fiscalizadora sobre o meio ambiente.
Balões
Dentre os crimes contra a flora, um dos mais notórios é a
soltura de balões. Diante dos grandes riscos e prejuízos que
os balões juninos podem provocar, especialmente na época
da seca, o que antes era só contravenção (delito de pouca
importância), agora é crime. O art. 42 estabelece que
fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam
provocar incêndios nas florestas e demais formas de
vegetação é crime com pena de um a três anos de detenção
e/ou multa. Conforme o art. 59 do Dec. 6.514/08, a multa é
de 1 mil a 10 mil reais por balão.

CRIME AMBIENTAL

Tipos de Crimes Ambientais (Lei N.º 9.605/98)

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
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RESOLUÇÃO - Ato legislativo de conteúdo concreto, de efeitos internos. É a forma que revestem determinadas
deliberações da Assembleia da República. As Resoluções não estão, em princípio, sujeitas a promulgação e
também não estão sujeitas a controle preventivo da constitucionalidade, excepto as que aprovem acordos
internacionais.

DECRETO - Um decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior ou órgão (civil, militar, leigo ou
eclesiástico) que determina o cumprimento de uma resolução.
No sistema jurídico brasileiro, os decretos são atos administrativos da competência dos chefes dos poderes
executivos (presidente, governadores e prefeitos).
Um decreto é usualmente usado pelo chefe do poder executivo para fazer nomeações e regulamentações de
leis (como para lhes dar cumprimento efetivo, por exemplo), entre outras coisas.
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DECRETO LEI - Um decreto-lei é um decreto emanado pelo poder executivo e não pelo poder legislativo que
tem força de lei. Os decretos-leis são normalmente uma ferramenta do chefe do poder executivo para dar
imediata efetividade para um desejo político da administração. O abuso na promulgação de decretos-leis é
normalmente um indicador de problemas no equilíbrio entre os poderes do Estado.
No Brasil, os decretos-leis tiveram um grande número de publicações durante o Estado Novo e a Ditadura
Militar, quando o poder executivo tinha um poder supremo sobre os demais poderes governamentais.
Atualmente não é mais possível a produção de um decreto-lei. Curiosidade: O Código Penal é um decreto-lei
instituído por Getúlio Vargas em seu mandato.

PORTARIA - Documento de ato administrativo de qualquer autoridade pública, que contém instruções acerca
da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral, normas de execução de serviço,
nomeações, demissões, punições, ou qualquer outra determinação de sua competência.
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Hectare é equivalente a:
100 m X 100 m
10 m X 1000 m
10.000 m²

Módulo Fiscal SP – Jundiai – 10 ha

Principais mudanças do NOVO CÓDIGO FLORESTAL

NOVO CÓDIGO FLORESTAL
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Tamanho dos módulos fiscais Brasileiros

