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Introdução: Depois de muito debate e acirradas discussões foi publicado no dia 25 de
maio de 2012 a Lei nº. 12.651, conhecida como Novo Código Florestal. Muitas foram
as alterações, importantes especialmente para os proprietários ou possuidores de terras
na zona rural, que permanecem obrigados a respeitar e não fazer intervenções nos
espaços especialmente protegidos, com destaque para as Áreas de Preservação
Permanente – APP e Reserva legal – RL, mas com alguma flexibilização, consolidação
de usos antrópicos e agora sujeitos ao Cadastro Ambiental Rural – CAR implementado
em maio de 2014 pela Instrução Normativa (IN) nº. 02 do MMA. Objetivo: O objetivo
deste estudo é conhecer as principais mudanças advindas do Novo Código Florestal,
identificando as obrigações impostas aos proprietários para regularizar sua situação e
cumprir com as exigências relacionadas à manutenção dos espaços especialmente
protegidos. Metodologia: Trata-se de revisão de literatura, sendo a pesquisa realizada
essencialmente na legislação, comparando o antigo Código Florestal (Lei nº. 4.771 de
15 de setembro de 1965) com o novo Código Florestal (Lei nº. 12.651 de 25 de maio
de 2012) para identificar as alterações quanto aos espaços especialmente protegidos e
obrigações impostas aos proprietários e possuidores de imóveis na zona rural e
também na zona urbana. Também será realizada pesquisa nos livros, artigos jurídicos,
e sites de órgãos de proteção e orientação ambiental com o objetivo de aprofundar no
estudo do tema proposto. Resultados: Os espaços especialmente protegidos mais
importantes são as Áreas de Preservação Permanente – APP e Reserva Legal – RL.
Quanto as APPs devem ser mantidas intactas pelo proprietário ou possuidor de imóvel,
independentemente de qualquer outra providência com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas. Algumas alterações surgiram em especial quanto a flexibilização
na utilização dessas áreas desde que não tragam degradação ambiental. A RL se traduz
na obrigação do proprietário de preservar uma área de floresta nativa equivalente a um
percentual da sua área total, variável de 20% a 80%, conforme a localização e o bioma.
A principal mudança foi a possibilidade do cômputo da APP na RL, desde que
atendidas algumas exigências. Ademais, importante foi a criação do Cadastro
Ambiental Rural – CAR que tem como objetivo integrar informações ambientais dos
imóveis rurais, como a localização das APP e da RL . A inscrição no CAR é
obrigatória a todas as propriedades rurais e dará início ao processo de regularização
ambiental dos imóveis a fim de adequá-los à legislação florestal federal Conclusão: O
Novo Código Florestal, ainda que sob muitas críticas, trouxe novas regras para a
manutenção dos espaços especialmente protegidos, com a finalidade de reconhecer
situações consolidadas, facilitar a regularização ambiental dos proprietários e na
seqüência impor forte fiscalização quanto ao seu cumprimento. 
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