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PREFÁCIO 

'·'- Logo nos primórdios da concepção do projeto de pestftIÍ'S'a sobre os 
múltiplos usos dos ecossistemas de várzeas amazônicas afigurou-se como 
necessário estudar-se os impactos das atividades humanas sobre as áreas alagáveis 
à luz da legislação ambiental brasileira em vigor. 

Ficamos felizes quando o professor Roberto Vieira aceitou a incumbência 
de elaborar essa análise. Ele era, sem dúvida, a pessoa correta para conduzir a 
tarefa, e, muito embora sempre extremamente atarefado, resolveu aceitar a 
missão. 

O projeto de estudos denominado de Usos Múltiplos da Várzea vem sendo 
conduzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), pela 
Universidade do Amazonas - FUAM, e pelo Instituto Max-Planck de Limnologia, 
no âmbito do programa global de pesquisas Brasil/Alemanha, conhecido como 
SHIFf -- Estudos dos Impactos Humanos sobre as Florestas e áreas Alagáveis 
nos Trópicos. 

O programa SHIFT é patrocinado pelas seguintes instituições: Ministério 
da Pesquisa e Tecnologia (MPT) da República Federal da Alemanha, Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do 
Brasil. O projeto, à sua vez, tem por finalidade descrever os sistemas de utilização 
do solo nas várzeas da Amazônia Central, com o objetivo de indicar alternativas 
para usos racionais, sistematizados e sustentáveis desse ecossistema natural. Esses 
usos, atualmente, se restringem a plantios de curto ciclo, criatório de animais 

·t domésticos, pesca e extração madeireira. 

Dr. WolfgangJ.Junk 
Coordenador Científico 
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Dr. Jõrg Ohly 
Coordenador Alemão 
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VARZEASAMAZÔNICAS E A LEGISLAÇÃO 
AMBIENTAL BRASILEIRA 

Roberto dos Santos Vieira* 

INTRODUÇÃO 

Várzeas são grandes faixas de terras marginais aos rios e se constituem, 
basicamente, em terrenos periodicamente cobertos pelas águas. As Figuras 1 e 2 
mostram dois perfis de várzea da área do Catalão, nas proximidades da cidade de 
Manaus, capital do Estado do Amazonas. 

Trata-se de ecossistema também denominado de planície de inundação, 
com larguras variáveis ao longo dos cursos d'água -- 16 km, por exemplo, no 
município amazonense de Itacoatiara, 33 km no município paraense de Óbidos, 
ou 50 km, no município de Parintins, no Estado do Amazonas (Moreira 1977). 

As estimativas quanto ao tamanho global dessas áreas, na Amazônia, 
variam em função da base de cálculo, isto é, do conceito de Amazônia que se 
adota .. Os números mais comuns, no entanto, estão em torno de 1,5 a 2% da 
região (Moreira 1977; Meggers 1984), ou, aproximadamente, entre 75 a 100 mil 
km2 quando se utiliza a dimensão de 5 milhões de km.2 para a Amazônia Legal. 
Outros valores podem ser encontrados, ainda, em Sombrock (1984), que estima 
entre menos de 5 e até 10% da Amazônia, dependendo, neste caso, da inclusão ou 
não de igapós. Os igapós são também áreas inundáveis, geralmente de largura 
menor, porém constituídos de solos fortemente ácidos, de uso agrícola limitado. 

A inundação das várzeas ocorre quase que invariavelmente a cada ano, 
dependendo do volume das chuvas nas bacias de captação e da altura dos 
terrenos. Os níveis mais elevados das alagações ocorrem de forma diferenciada, 
em vários pontos da região e até em um mesmo rio. Junk (1984) aponta, por 

* Professor Titular, Direito Ecológico; Faculdade de Direito e Centro de Ciências do 
Ambiente, Universidade do Amazonas. A elaboração deste estudo se deve, em grande parte, a 
recursos concedidos pelo Instituto Max-Planck de Limnologia, de Plõn, República Federal da 
Alemanha. 
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exemplo, níveis mais altos durante os meses de março-abril nos rios Purús e 
Madeira ao sul da bacia amazônica, em maio-junho no rio Amazonas, e, em 
junho-julho no rio Negro e no rio Branco, ao norte da região. 

Trata-se de um conjunto de terrenos que apesar de descontínuos e de 
tamanhos bastante variáveis, merece atenção diferenciada, quando se consideram 
suas marcantes qualidades ecológicas, o seu potencial de produção agrícola, ou se 
estabelecem· comparações entre sua dimensão, por exemplo, com as várzeas do 
Estado de São Paulo, reconhecidamente um dos grandes produtores rurais do 
País. Com efeito, em São Paulo os terrenos de várzeas não ultrapassam a 12 mil 
km2, dos quais apenas 5.410 km2 apresentam condições técnicas de 
aproveitamento (AT/GSA 1991), inclusive quanto aos regulamentos prescritos 
pelo Código Florestal (Lei 4.771, de 15.7.65). 

Dependendo, no entanto, da cor das águas que as recobrem, as várzeas 
amazônicas apresentam maior ou menor fertilidade e riqueza de sendimentos. As 
margens alagadiças dos rios de água amarela guardam potencial mais alto de 
produtividade, enquanto as dos rios de águas claras ou transparentes registram 
apenas capacidade média, e, as dos rios de água preta são extremamente pobres 
(Junk 1984). 

Destarte, os rios de águas pretas e transparentes são menos ricos em 
componentes químicos e mais ácidos, como já se disse anteriormente. O pH das 
águas pretas varia entre 3,8 e 4,9; nas águas amarelas entre 6,2 e 7,2 , e, nas águas 
transparentes ou claras, entre 4,5 a 7,8 (Sioli 1984a). As várzeas dos rios de águas 
claras ou de águas pretas são menos propícias, especialmente por conta da 
pobreza química que apresentam, à utilização com fins agrícolas. 

Os cursos de água amarela, por outro lado, devem essa coloração à grande 
quantidade de sendimentos que transportam. Esses materiais em suspensão são 
bastante ricos em nutrientes minerais, e, assim, capazes de criar ambientes 
favoráveis ao desenvolvimento da vida animal e vegetal. Ao se depositarem sobre 
as margens enriquecem-nas de forma gratuita e abundante, tornando-os bastante 
adequadas a práticas agrícolas, dispensando a adição de nutrientes ou corretivos 
de outras fontes. As várzeas se constituem em um dos mais destacados exemplos, 
-- ao lado dos conhecidos fenômenos da polinização, do controle natural das 
enchentes, da produção de peixes e frutos --, do enorme potencial da natureza, 
para fornecer bens e serviços sem quaisquer ônus ao ser humano. 

Relembre-se que as águas das várzeas são ecossistemas habitados, durante 
os períodos de enchente, por uma grande quantidade de peixes e de outros 
animais aquáticos, o que possibilita, quando as terras estão inundadas, ampla 
coleta de recursos naturais naquele habitat. De acordo com Junk (1984), 90% do 
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total da produção pesqueira oriunda de águas interiores da Amazônia, é 
capturado nessas áreas. 

Certamente que devido a essas notáveis características de produtividade - 
somente equivalentes, talvez, à capacidade dos ecossistemas de manguezais, na 
zona litorânea brasileira, considerada como patrimônio nacional pela 
Constituição Federal (art. 225, § 4.ª -- as várzeas têm sido utilizadas pelas 
populações humanas da Amazônia desde épocas primevas. Leve-se em conta, 
além disso, a proximidade da água para abastecimento doméstico, irrigação, lazer, 
recreação, transporte, é, além disso, porque em contraposição, as terras interiores 
(terras firmes) não apresentam solos de boa qualidade para usos agrícolas. As 
Figuras 3 e 4 ilustram alguns aspectos da ocupação das várzeas: residência e 
cultivo típicos, e captação de água para uso doméstico e irrigação. 

A ocupação antrópica dessas áreas tem se intensificado especialmente nos 
últimos 25 anos, com plantios de ciclo curto (feijão, arroz e milho), bem como 
fibras (predominantemente juta), hortaliças, pesca, fruticultura e extração 
madeireira. Há registros em Sternberg (1960), no entanto, relativos à análise da 
idade de fragmentos de cerâmica coletados na região de várzea do Careiro, em 
frente à cidade de Manaus, no Amazonas, que testemunham a presença humana 
naquela área há pelo menos 2.000 anos. Além disso, registra Ohly, citando 
Nascimento (1986), que a pecuária bubalina foi introduzida nas regiões alagadiças 
da Ilha do Marajá no delta do rio Amazonas em 1895. Essa atividade de criatório, 
apesar de não poder ser considerada como extensiva, pode vir a ser uma das 
ações presentes e desejáveis no desenvolvimento das áreas ribeirinhas. 

Estudos sobre a ecologia das várzeas são relativamente abundantes. 
Destaque-se, em especial, e, principalmente, o conhecimento acumulado durante 
mais de 20 anos de intensa cooperação técnica internacional entre o INP A e a 
Sociedade Max- Planck/Instituto Max-Planck de Limnologia, debruçados sobre a 
investigação técnico-científica daquele ecossistema amazônico. O conhecimento 
gerado tem sido bastante extenso, especialmente no que respeita à limnologia, 
produção primária, macrófitas aquáticas, bentos, microbiologia, peixes e 
pedologia (Junk 1984). 

Registre-se, ainda, o mais completo e abrangente estudo sobre os sistemas 
de ocupação das várzeas do médio Amazonas, -- desta feita em cooperação entre 
o INPA, a Universidade do Amazonas e o Instituto Max-Planck de Limnologia, 
iniciado em 1991 e previsto para conclusão somente ao final de 1995, meados de 
1996 --, compreendendo aspectos sócio-econômicos, agroecológicos, de 
auto-sustentação e preservação de recursos. Essa investigação compreensiva 
deverá produzir as bases mais sólidas jamais produzidas, a não ser de maneira 
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fragmentada, quanto ao potencial para aproveitamento ordenado das várzeas 
amazônicas. 

Não tem havido, no entanto, maiores reflexos do conhecimento até então 
disponível, nos estatutos legais ou na formulação de políticas de desenvolvimento 
para a Amazônia. 

Duas tentativas podem ser registradas, no passado, de programas de 
desenvolvimento das várzeas, os quais, no entanto, deixaram de considerar, com a 
necessária profundidade, as informações técnicas então existentes. A primeira, de 
caráter regional, no ano de 1972, pela SUDAM, e, a segunda, de âmbito nacional, 
através do PROV ÁRZEAS do Ministério da Agricultura, instituído em 1981, a 
partir de experiência iniciada no Estado de Minas Gerais. O sucesso obtido por 
aquele Estado no uso de pequenas propriedades rurais de várzea levou, dentre 
outras razões, o Governo Federal a criar o mencionado programa, para operar 
conjuntamente com o PROFIR e o PRONI. O programa da SUDAM jamais 
chegou a ser implantado e o segundo conseguiu participar apenas de um projeto 
na região amazônica, nesses 10 anos de existência: em Igarapé-Aço, no Estado do 
Pará. 

Considerando a importância de todas as questões até aqui examinadas, 
este estudo procura examinar as principais relações entre esse importante 
ecossistema regional e a legislação ambiental brasileira. São analisados, dentre 
outros, aspectos relativos à adequação entre as normas legais em vigor e as 
várzeas, para que se estabeleçam, em seguida, algumas considerações, de forma 
bastante sucinta, sobre as implicações atuais e futuras da utilização antrópica 
dessas áreas, especialmente por causa das alternativas que esses complexos eco 
geográficos podem representar para o desenvolvimento da região amazônica. 

Conclui-se que há premente necessidade de que as políticas de 
desenvolvimento e os regulamentos cuidem de absorver as informações e 
recomendações disponíveis das ciências ambientais, para transformá-las em 
roteiros concretos para orientar procedimentos da sociedade. 

Sugere-se, também, que novos conhecimentos sejam doravante e 
rotineiramente incorporados a esses regulamentos, na busca do uso da melhor 
tecnologia alternativa para a utilização auto- sustentada das várzeas. 

Tipicamente, as normas jurídicas destinados a estabelecer limites e 
parâmetros para orientar, coercitivamente ou de forma induzida, as relações na 
sociedade -- ou entre esta e o ambiente que a circunda -- tendem a se materializar 
apenas como etapa final de longo e demorado processo legislativo. 

Esse percurso se inicia, normalmente, com a descrição dos fenômenos da 
natureza e pela revelação de determinados princípios que governam o 
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funcionamento do ambiente globalmente considerado. Essa tarefa é geralmente 
conduzida pelos pesquisadores das ciências ambientais. As informações assim 
produzidas podem se transmitir, eventualmente, para o nível dos tomadores de 
decisão e dos formuladores da lei podendo, em seguida, ainda que nem sempre, 
espraiar-se e se transformar em preceito legal. Somente a partir desse momento é 
que finalmente a norma jurídica poderá exercer alguma influência sobre a vida 
das populações, e, ainda assim, se forem cumpridos alguns pré- requisitos de 
eficácia, tais como a organização da sociedade, o nível educacional e de 
conscientização atingido, e a devida consideração aos incentivos e desincentivas 
naturais ao cumprimento da determinação estatutária. 

Apenas ao final dessas várias etapas de elaboração legislativa é que 
efetivamente advogados, jurisconsultos, julgadores e Tribunais intervêm, muito 
embora nem sempre de forma direta, porque, tradicionalmente, esses 
profissionais tendem a se concentrar e a dedicar seus esforços à interpretação da 
norma e à sua . aplicação. Enquanto isso, no entanto, a realidade social não 
estaciona, à espera de que os regulamentos sejam/ expedidos. Este é o caso, 
certamente, das questões relativas à política de desenvolvimento e à legislação 
ambiental brasileira versus ocupação e desenvolvimento das várzeas amazônicas, 
como será examinado neste estudo. O que se procura, em resumo, é trazer para 
um ponto mais próximo da formulação legislativa a contribuição oriunda das 
ciências ambientais e indicar alguns aperfeiçoamentos da norma, com vistas a 
melhor orientar à utilização das várzeas amazônicas. 

CONCEITOS E NATUREZA JURÍDICA DAS VÁRZEAS 

Várzeas podem ser conceituadas como sistemas de margens ou 
protuberâncias de terrenos, que interagem permanentemente com lagos, rios, 
canais, e águas interiores, nos quais a massa líquida que as recobre durante parte 
do ano permanece retida por ilhas e diques naturalmente formados, ou é 
simplesmente represada e mantida nos terrenos marginais, pelas próprias águas 
do leito natural, durante as enchentes, formando-se, assim, ecossistemas 
aluvionais de extraordinária complexidade e riqueza biológica. As águas que se 
elevam durante o período das enchentes retornam ao seu leito natural, quando o 
nível do rio diminui, descobrindo assim os terrenos de várzea (Junk 1984) . 

Em conformidade com essa descrição-conceito, a várzea apresenta, 
rigorosamente, a mesma natureza jurídica do álveo, isto é, a "superfície que as 
águas cobrem sem transbordar oara o solo natural e ordinariamente enxuto" 
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referido no art. 9.2 do Código de Águas brasileiro (Decreto 24.643, de 10.7.34). 
Os terrenos ordinariamente enxutos são denominados, na Amazônia, de terras 
firmes. 

De acordo ainda com prescrição do Código de Águas, álveos são terrenos 
que podem ser destinados, eventualmente, a utilização antrópica, na forma do art. 
11, § 2.2, do Dec. 24.643/34, in verbis: 

" § 22• - Será tolerado o uso desses terrenos pelos ribeirinhos, 
principalmente os pequenos proprietários, que os cultivem, sempre que o 
mesmo não colidir por qualquer forma com o interesse público." 

Chame-se atenção para a importância destacada pelo mencionado Código 
de Águas quanto à possibilidade de utilização dessas áreas pelo homem, sujeita, 
no entanto, a três requisitos indispensáveis: 

- o primeiro ressalta o fato de que a autorização não é irrestrita, mas 
apenas tolerada pela administração pública, em pleno exercício do seu imanente 
poder de polícia, devendo-se entender, por isso, que a intenção primordial da 
norma legal é a de restrição a qualquer uso antrópico, por algumas razões, 
bastante justificáveis, aliás, as quais serão comentadas mais na direção do final 
deste estudo; 

- o segundo requisito determina que os usos deverão, quando houver a 
necessária autorização, restringir-se a cultivos por pequenos proprietários, ainda 
que não exclusivamente, mas em caráter prioritário, e, 

- finalmente, quando a atividade de cultivo for tolerada, e, ainda de acordo 
com a norma, através de empreendimentos de pequeno porte, que estes não 
conflitem com o interesse público, o qual deverá sempre se sobrepor à vontade 
particular, individual ou de apenas um grupo de pessoas. 

O interesse público nessa matéria pode ser localizado na própria 
Constituição Federal de 1988, em vários dispositivos, especialmente no Título VII 
- Da Ordem Econômica e Financeira, art. 170, inciso VI, que inscreve a defesa do 
meio ambiente como um dos princípios a serem atendidos no desenvolvimento de 
atividades econômicas. 

Ademais, o Capítulo III - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma 
Agrária do mesmo Título VII, art. 186, II, da Constituição Federal, determina que 
a função social da propriedade rural somente é cumprida integralmente quando, 
dentre outros requisitos, for atendido o princípio da "utilização adequada dos 
recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente". 
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Não seria excessivo citar-se, ainda, que segundo a Magna Carta, no seu 
agora clássico Capítulo VI - Do Meio Ambiente, art. 225, caput, é direito de todos 
usufruir do meio ambiente, mas, igualmente, dever de todos -- do Estado e da 
coletividade -- "defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 
Portanto, quaisquer políticas destinadas a orientar a utilização sócio-econômica 
das várzeas na forma da legislação em vigor, deverá atender a interesses de 
preservação e conservação de recursos. 

A diretriz marcadamente ambiental do vetusto Código de Águas em 
relação às áreas marginais dos rios -- enfatizada mais modernamente na Carta de 
1988 -- aparecia também em outros estatutos da mesma época, como por exemplo 
no antigo Código Florestal brasileiro (Decreto 23.793, de 23.1.34), como se 
examinará mais adiante. Em período mais recente, o regulamento que o sucedeu 
(Lei 4.771, de 15.9.65), assim estabeleceu normas relativas à preservação da 
vegetação das margens dos cursos d'água: 

"Art. 22 - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito 
desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, em faixa . ai ( . . ) li margm ... suprumu-se : 

No que tange à natureza jurídica dos ecossistemas marginais aos cursos 
d'água, pode-se afirmar que as várzeas também se constituem em verdadeiros 
terrenos de aluvião, ou seja, "a parte do álveo que se descobrir pelo afastamento 
da água", como inscrito na parte final do art. 16 do Código de Águas (Decreto 
24.643/34). 

Os ãlveos, à sua vez, são considerados de aluvião quando resultarem de 
acréscimos de solo que ocorrem sucessiva e imperceptivelmente aquém do ponto 
médio das enchentes ordinárias (parte inicial do art. 16, do Decreto 24.643/34). 
De fato, estudos científicos indicam que as várzeas "podem ser, de modo geral 
agrupadas sob a denominação de solos de aluvião" (Sombrok 1984). 

Finalmente, as várzeas se equivalem ao denominado leito maior sazonal 
conceituado pela Resolução CONAMA n2 004/85: 

"c) leito maior sazonal - calha alargada ou maior de um rio, ocupada nos 
períodos anuais de cheia;" 

Como se enfatizou na parte introdutória, as várzeas ora estão a descoberto, 
nas épocas de vazante dos rios amazônicos, ora sob as águas, no período de 
elevação dos rios. 
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De outra sorte, as denominadas várzeas baixas podem ser inundadas de 
forma mais regular, a cada ano, enquanto as várzeas altas -- que em certas 
situações funcionam como verdadeiros diques naturais de contenção --, podem 
ficar a descoberto durante períodos mais longos, e até durante alguns anos, 
dependendo sempre do nível da oscilação das águas, geralmente não previsível 
com grande antecedência. Essa diferenciação, como se verá em outro trecho, é 
extremamente importante ter sob mira, quando se discutir a questão das matas 
ciliares e da vegetação das várzeas. 

O regime de elevação das águas, à sua vez, como se alertou anteriormente 
e agora a ele se retorna, pode ser diferente no interior da própria região, ou ao 
longo de um mesmo rio. Trata- se, assim, de ecossistema sob regime distinto do 
que ocorre predominantemente em regiões de várzeas de outras partes do País 
(Mato Grosso, Santa Catarina ou Minas Gerais). No Estado de São Paulo a 
oscilação do nível das águas não acontece de forma tão ostensiva e regular, como 
na Amazônia (Minoru Matsunaka. com. p., 1991). Esse Estado adota, aliás, 
regulamentos específicos para a utilização das suas áreas de várzeas com marcada 
preocupação quantos aos aspectos de preservação de recursos como se examinará 
mais à frente. 

Todas essas reflexões conduzem, sem dúvida, à necessidade de se realizar 
estudos especificamente voltados para as várzeas amazônicas, para que se possa 
instruir, adequadamente, a formulação de políticas de desenvolvimento 
econômico-social, ou a preparação de legislação pertinente. O reconhecimento de 
outras peculiaridades, as quais serão aqui examinadas, também recomenda que se 
adotem cautelas especiais ao se tentar utilizar ou adaptar métodos de uso ora 
praticados em outras áreas apenas assemelhadas, do País, na expectativa de que 
possam gerar idênticos resultados, na região amazônica. 

A PROTEÇÃO DAS MARGENS DE CURSOS D'ÁGUA 

A preocupação com a importância ecológica da manutenção da vegetação 
nas margens dos cursos d'água, à sua vez, encontra menção antiga na legislação 
brasileira. O Decreto 23.793, de 23.1.34, que aprovou o primeiro Código Florestal 
brasileiro, já estabelecia, no seu Capítulo II, relativo à Classificação das Florestas, 
que: 

"Art. 32 - As florestas classificam-se em: 
a) protetoras; 
b) remanescentes: 

B 

e) modelo; 
d) de rendimento. 

Art. 42• - Serão consideradas florestas protetoras as que, por sua 
localização, servirem, conjunta ou separadamente, para qualquer dos fins 
seguintes: 

a) conservar o regime das águas; 
b) evitar a erosão das terras pela ação dos a~ntes naturais: 
e) fixar dunas; 
d) auxiliar a defesa das fronteiras, sendo julgado necessário pelas 

autoridades militares; 
e) assegurar condições de salubridade pública; 
t) proteger sítios que por sua beleza natural mereçam ser 

conservados; 
g) asilar espécimes raros da fauna indígena," (sem grifos no 

original) 

Não haveria qualquer dificuldade em se colocar sob a proteção do 
mencionado Código as florestas das áreas de várzea, somente pela determinação 
contida nas alíneas a e b do art. 4.12 do Decreto 23.793/34, porque indispensáveis à 
conservação do regime das águas e para evitar a erosão. E assim estiveram essas 
formas de vegetação, enquanto o antigo Estatuto estava em vigor. 

Vejam-se, a a esse propósito, os comentários do notável prof. Duarte 
Pereira (1950) a propósito das florestas protetoras do velho Código, porque se 
tratam, sem dúvida, de análises bastante completas sobre a matéria constante do 
Decreto de 1934: 

"8 - As florestas protetoras são, pois, aquelas destinadas a realizar 
quaisquer dos fins previstos no art. 4.12 do Código Florestal. Em estudo 
especializado que fizemos no "Direito Florestal Brasileiro" encaramos a 
contribuição das matas para a realização de cada um dos fins mencionados 
nesse dispositivo: conservação do regime das águas, anti-erosão das terras 
pela ação dos agentes naturais, fixação das dunas, defesa militar de 
fronteiras, manutenção de salubridade pública, proteção paisagística e 
asilo de espécimens raros da fauna indígena. 

Desde que a floresta exerça uma dessas funções a sua categoria é de 
natureza protetora. Entretanto, nem sempre a finalidade protetora de uma 
vegetação é visível ao leigo. Naturalmente, cada um poderá saber que as 
matas em tôrno das nascentes, nas encostas das montanhas, nos terrenos 
em declive, nas margens dos rios e arroios, nas proximidades dos centros 
urbanos são protetoras. Quando se tratam de arborizações assim situadas, 
o seu caráter protetor dispensa ulteriores investigações e quem não dedica 
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a tais bens o regime indicado pelo Código comete infração, segundo o 
preceito do art. 22, letra b. 

Outras vêzes, as florestas não são visivelmente protetoras. Essa 
circunstância somente é notada pelos técnicos ou por pessoas dotadas de 
instrução especial que, conhecendo a topografia da região, estudos 
pormenorizados de liidrogeologia, etc., podem concluir que determinada 
floresta é indispensável subsistir. Em tal hipótese, o Código prevê a 
declaração oficial do caráter protetor, mediante decreto do Govêrno 
Federal, na forma do art. 11. 

A consequência imediata de ser uma floresta de categoria protetora 
é a impossiblidade de ser destruída ou devastada. O proprietário da mesma 
não poderá arrazá-la, utilizando o terreno para fins agrícolas. O corte 
obedecerá a restrições q_ue analizaremos adiante." (a grafia, a acentuação e 
os destaques são do original) 

Prossegue, o renomado comentarista do revogado Código Florestal de 
1934, em seus ensinamentos (Duarte Pereira 1950), da forma a seguir: 

"10 - O Código Florestal Brasileiro considerou protetoras não 
somente as vegetações necessárias, em virtude de função natural ditada 
pela topografia do terreno, mas também aquelas de "sítios q_ue por sua 
beleza mereçam ser conservadas" e as destinadas a "asilar espécimens raros 
da fauna indígena" (art. 4.2, letras f e g). A inclusão dessas duas categorias 
no rol das matas protetoras oferece grandes dificuldades à conceituação de 
matas dessa espécie e põe em relêvo o grave erro cometido pelo legislador 
na classificação que fez das florestas, reunindo na mesma chave dois tipos 
que nunca deveriam estar juntos dos demais. Enquanto as primeiras são 
protetoras por sua própria natureza e é o ato declaratório dessa qualidade 
por parte do Poder Público insuscetível de indenização, como acabamos de 
verificar, as duas outras entram na posição de protetoras, por ato do 
homem, por deliberação política do Estado. Não são servidões naturais. 
Nascem de um ato do Poder Público, sem o qual o ônus não existiria. 
Sómente quando sobrevier o Decreto declarando obrigatória a 
conservação de determinado sítio pela sua beleza ou quando o Govêrno 
estabelecer que determinada floresta pas~ará a servir. de abrigo à fauna é 
que surgirá o caráter de protetora. E, pois, uma servidão legal, como é a 
servidão de caminho ou de passagem. Ora, para essas o Código Civil 
estabelece o direito de cabal indenização no art. 560."(a grafia, a 
acentuação e os destaques são do original) 

Ainda a respeito do mesmo tema, vale referir, em acréscimo, as reflexões 
do mesmo autor, em sua obra definitiva sobre o Código de 34, especificamente 
sobre as florestas protetoras do regime das águas e contra erosão (Duarte Pereira 
1950): 
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"§150-FLORESTA PROTETORA DO SISI'F.MA HIDROOF.0- 
I..ÓGICO - O nosso Código Florestal considera protetoras, em primeiro 
lugar, as vegetações que servirem para conservar o regime das águas. 
Reconhecido o papel armazenador de águas que exercem os bosques, 
segue-se naturalmente que eles podem cooperar, para reter vastas 
quantidades de chuvas que são depois gradualmente encaminhadas para os 
regatos, os ribeirões, os rios, sem o perigo de enchentes que ocorrem, 
quando a chuva é lançada num solo impermeável e é imediatamente 
dirigida para as correntes fluviais." (acentuação como no original) 

E, em continuação, ipsis verbis: 

11 § 154 - FLORESTA PROTETORA CONTRA A EROSÃO 
Conhecidos são os efeitos das árvores sôbre as barrancas. Constituem o 
meio mais eficiente de impedir os desmoronamentos, seja para dentro dos 
rios, seja sôbre o leito das vias de comunicação. O emaranhado das raízes 
retem incalculáveis massas de terras e pedras, assegurando com isto, a 
manutenção do calado nas vias fluviais e o livre trânsito nas estradas de 
ferro ou de rodagem, com a supressão das barreiras de tão nocivas 
consequências, tão frequentes em quase tôdas as vias, tôdas as vêzes que 
chuvas, mais ou menos prolongadas, caem sôbre elas. 

A largura dessas matas insuscetíveis de exploração é de vinte 
metros, quando se tratar de estradas de rodagem (Art. 32 do Cód. 
Florestal). Em se tratando de vias fluviais, a lei não estabeleceu uma 
metragem certa, tendo em conta as diversidades do meio físico, em cada 
caso. Algumas vêzes poderiam bastar vinte metros e em outras cem metros 
serão insuficientes. A observação e a experiência locais permitirão com 
facilidade concluir sôbre a largura indispensável à retenção das barrancas, 
bem como do humus que desce para o leito do rio, com as chuvas, 
degradando as terras marginais." (acentuação como no original) 

Foi somente com a edição do novo Código Florestal (Lei 4.771, de 15.9.65, 
modificada pela Lei 7.893, de 18.7.89) que se atendeu à postulação original do 
professor Duarte Pereira, antes transcrita, no que se refere à largura das margens 
protegidas. Isto ocorreu, no entanto, como se vai analisar, em momentos 
distintos, com repercussões diversas, e, provavelmente, de forma não tão próxima 
do que desejava o ilustre jurista: os tamanhos das margens foram determinados de 
forma padronizada para o País inteiro, o que certamente não conseguiu atender 
às peculiaridades observadas e experimentadas regionalmente, as quais 
certamente precisariam ter sido consideradas, para que a lei pudesse melhor 
refletir a realidade sócio-ambiental. 

De fato, a Lei 4.771/65 estabeleceu, no seu art. 2.2, alínea a, que são 
consideradas de preservação permanente as florestas e demais formas de 

11 



vegetação natural situadas ao longo de rios, ou de qualquer curso d'água, nas 
faixas marginais, e determinou os tamanhos para estas, em função da largura dos 
rios, independentemente de quaisquer outras considerações. 

Duas modificações principais foram trazidas, há pouco mais de 2 anos, ao 
mencionado art. 2.2, da Lei 4.771/65, pela Lei 7.803, de 18.7.89: 

- a primeira introduziu a expressão desde o seu nível mais alto, na alínea a, 
para estabelecer o ponto do qual deve ser medida a área a abrigar a floresta de 
preservação; 

- a segunda alterou os tamanhos das margens protegidas, em função da 
largura dos rios. 

Ficou estatuído, então, que a partir do limite extremo do leito maior 
sazonal, ou do nível mais alto da água, deveriam ser estabelecidas as medições 
que resultarão nas áreas de preservação permanente do art. 2.2 do Código 
Florestal. O terreno descoberto pelas águas, assim, deveria ser considerado como 
leito do rio, calha alargada, calha maior, álveo ou solo aluviona), muito embora em 
partes deste exista, nas várzeas, vegetação de elevado valor ecológico, a qual 
deveria ser preservada, dentre outras razões por conta das que serão discutidas 
em outro segmento deste estudo. 

É importante reconhecer-se a repercussão decorrente da introdução da 
frase desde o seu nível mais alto, na lei mais nova: 

1 - De um lado, a primitiva disposição legal constante da alínea a do art. 
2.9, da Lei 4.771/65, não estabelecia a partir de que ponto deveria ser medido o 
tamanho da área JJ.a qual deveriam ser preservados a floresta e outros tipos de 
vegetação marginal, em caráter permanente. 

Isto significava, no entanto, que onde houvesse margem, em linha medida a 
partir da altura máxima ou mínima do nível da água, onde quer que esse ponto 
estivesse, a vegetação estaria protegida pela Lei. Como a água pode oscilar, 
dependendo da estação, o tamanho das áreas marginais onde a vegetação a ser 
preservada está presente também deveria variar. As áreas preservadas não 
apresentariam, jamais, tamanhos fixos. 

De acordo com esse entendimento, não padece de dúvida o fato de que a 
vegetação das várzeas estava ao abrigo da norma legal, pois independente da 
altura da lâmina d'ãgua, 
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Provavelmente a indefinição quanto ao exato local a partir do qual deveria 
ser fixada a extensão da área preservada, e a constante variação experimentada 
pela área de preservação, levou os legisladores a modificar o Código Florestal de 
65, que entenderem dever estabelecê-la a partir do nível mais alto atingido pelo 
curso d' água. 

Essa alteração, no entanto, retirou do conjunto do ecossistema protegido a 
população arbórea da várzea, apesar de contemplar outros tipos florestais, 
também de grande importância, mas localizados além do nível mais alto da 
enchente. 

2 - A segunda alteração mais importante introduzida pela Lei 7.803/89 
tratou dos tamanhos das margens para efeito da vegetação de preservação 
permanente, No gráfico a seguir são feitas comparações entre as prescrições em 
vigor até 1989, e após aquela data: 

a) No que se refere às dimensões das margens protegidas, não há 
diferenças entre os dois estatutos, a não ser quanto ao ponto de medição, nos 
primeiros dispositivos: 

Lei no. 4.771/65 Lei no. 7.8f)3/89 

Margem Largura do Margem Margem Largura do Margem 

Curso d'água Curso d'água 

5m < 10m 5m 5m < 10m 
1 

5m 

b) A partir do segundo parâmetro de largura do rio, as duas leis 
estabelecem critérios diversos: a Lei 4.771/65 adotava intervalos de largura do rio 
de 10 a 200 metros -- e além de 200 m -- com o máximo de margens protegidas 
fixados em 100 m. A Lei mais nova passou a adotar larguras a intervalos menores, 
e ampliou as margens pré-fixadas para o máximo de 500 metros, como se ilustra a 
seguir: 
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Lei no. 4.771/65 Lei no. 7.803/89 

Margem Largura do Margem Margem Largura do Margem 

Curso d'água Curso d'água 

5 -lOOm* 10 - 200 m 5 -100 m som 10 - 50 m 50m 

1 1 · 
200m 200 - 600 m 

1 
200m 100 m 50 -200m 100 m 

1 100m 200m 100m 

1 1 
500m 600m 500m 

Quanto a esse critério, o que a Lei 7.308/89 de fato introduziu, em resumo, 
foi uma especificação mais pormenorizada das larguras e das margens, bem como 
a ampliação da faixa de proteção, a partir de cursos d'água superiores a 200 
metros. Manteve as determinações , no entanto, para o País inteiro. 

Importante e clara repercussão dessas normas, a nível regional, pode ser 
agora destacada. 

Trata-se do efeito que o Código Florestal representou, desde 1965, sobre 
cidades da Amazônia, praticamente todas localizadas às margens da calha central 
do rio Amazonas e dos seus principais afluentes. São aproximadamente 202 sedes 
municipais, 357 distritos (Anuário Estatístico, 1987), e milhares de pequenas 
cidades, minúsculos povoados, vilas ou comunidades, como são denominados na 
região, nos quais, por força dos dispositivos legais até aqui examinados, deveria 
ter sido, desde então, preservada qualquer vegetação ali existente, ou promovida 
sua recuperação, se compreendida nos perímetros da Lei 4.771/65. Verificar-se se 
os dispositivos foram efetivamente implantados requereria, certamente, o 
mapeamento completo da vegetação antes . existente e do que ocorreu, 
principalmente nos últimos 25 anos, nas várias localidades, tarefa que 
naturalmente está muito além do alcance deste estudo. Não é difícil comprovar- 

* Ou metade da largura 
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se, no entanto, que a imlantação histórica desses povoados ocorreu com remoção 
da vegetação primitiva. 

A VEGETAÇÃO DAS VÁRZEAS 

Tradicionalmente, a preocupação do legislador com a proteção de 
mananciais, fontes, e de cursos d'água em geral, tem assumido duas formas 
clássicas: a manutenção da vegetação marginal ou ciliar, e a prevenção ou 
proibição de lançamento de dejetos sem tratamento prévio, de residências, 
indústrias, atividades comerciais ou até mesmo de fontes não canalizadas, mas 
que de qualquer forma podem ser transportados para os rios e lagos pelas águas 
das chuvas, como por exemplo os agrotóxicos. Essa preocupação também se 
estende à vedação de adensamento populacional e com a implantação de obras de 
engenharia, nas regiões marginais. 

Quanto à primeira dessas preocupações registre-se que o art. 2. 11 da Lei 
4.771/65, antes transcrito, se refere à preservação de "florestas e demais formas de 
vegetação natural". A dúvida quanto ao objeto do bem protegido poderia se 
referir à expressão "vegetação natural", pois o termo abrangeria, literalmente, 
apenas a vegetação pré-existente ou formada independentemente da ação 
humana, portanto não plantada. Poder-se-ia especular, então, se a vegetação 
eventualmente plantada -- árvores, arbustos, capins, etc. -- nas áreas de várzeas, e 
não destinadas a utilização, estaria igualmente protegida. 

É evidente que as interpretações possíveis de dispositivos legais não podem 
se restringir ao sentido literal. Há que se verificar, também, a intenção do 
legislador, a meta do dispositivo e a sua vontade às vezes oculta. Não há dúvida, 
neste caso, de que não se deve perder de vista a fundamentação ecológica 
pretendida pela Lei, quanto à vegetação nas áreas marginais -aos cursos d'água, 
isto é, a necessidade de sua manutenção sob o regime de preservação, dentre 
outros objetivos para garantir proteção do manancial, o que levaria também a 
vegetação introduzida artificialmente a se submeter à regra da floresta ou 
vegetação de preservação permanente. 

Não seria demais, no entanto, que em eventual alteração do Código 
Florestal, fosse declarada expressamente a abrangência do dispositivo para 
alcançar florestas ou vegetação introduzidas artificialmente. 

Como o dispositivo ora examinado insiste em se referir à vegetação, 
deve-se indagar quanto ao que fazer, na hipótese de na área não existir qualquer 
tipo de formação arbórea. Como indaga Paulo Affonso (1991), continuariam essas 
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terras com a- obrigação de serem destinadas à vegetação de preservação 
permanente? A resposta estaria atendida, em parte, no que se refere às áreas sob 
domínio privado, mediante consulta ao art. 18 da Lei 4.771/65: 

"Art. 18 - Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o 
florestamento ou o reflorestamento de preservação permanente, o Poder 
Público Federal poderá fazê- lo sem desapropriá-Ias, se não o fizer o 
proprietário." 

Veja-se que a Lei coloca de forma evidente, -- senão a regra de que o solo 
da floresta de preservação permanente deverá sempre asilar vegetação com essa 
característica --, a possibilidade de que seja considerado necessário adotar 
medidas nesse sentido, podendo o Poder Público até mesmo agir diretamente 
promovendo essas ações espontaneamente, em propriedades particulares. 

Se isso é possível em propriedades privadas, deve-se aceitar, sem grande 
esforço de intepretação, que, no caso de terras públicas, verificada a necessidade 
da recobertura do solo com florestas, deve o Poder Público agir obrigatoriamente. 
Ainda assim, o dispositivo sob análise deixa ao alvedrio da administração pública 
determinar se há necessidade de promover-se o florestamento ou 
reflorestamento. O desejável talvez fosse considerar como necessário adotar 
ações de florestamento e reflorestamento como rotina nas áreas desnudas, sob 
pena do sacrifício dos cursos d'água. A ausência ou a escassez de semelhante 
proteção, e seus efeitos, não tem sido difícil testemunhar no País inteiro. 

Outra, no entanto, é a situação de cultivas tolerados ou autorizados com 
finalidade de produção agrícola, pois, neste caso, a proibição de uso da vegetação 
assim introduzida não teria sentido, porque a autorização para o plantio se 
concedida, o foi com finalidade bem caracterizada: atender a objetivos de 
produção. A natureza dessa exploração, quando implicar em remoção de floresta 
ou vegetação pré- existente será examinada mais adiante. 

Nas várzeas a cobertura vegetal depende da idade do ecossistema, da taxa 
de sedimentação, da textura dos sedimentos, da velocidade da correnteza das 
águas, e da periodicidade das enchentes (Junk 1984). Segundo esse mesmo autor, 
na fase terrestre as áreas de várzeas baixas tendem a ser colonizadas por plantas 
herbáceas, que são substituídas por aquáticas, quando ocorre a época de cheias. 
Quando ocorrem períodos de seca prolongada, ou, se as correntezas não forem 
muito fortes, alguns capins poderão se estabelecer, tais como Paspalum 
fasciculatum e Echinochloa polystachya (Junk 1984). Árvores de porte maior 
podem também colonizar as várzeas baixas, mas sempre dependentes das 
condições das enchentes. De modo geral, no entanto, as partes mais altas das 
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várzeas e dos diques naturais e pontilhões de terra são colonizadas por árvores do 
tipo florestal. 

Ao longo dessa evolução, as várzeas podem se adensar com espécies 
adaptadas às enchentes assim eliminando, completamente, as plantas herbáceas. 
Algumas das espécies de várzeas altas, no entanto, podem ocorrer também fora 
dessas áreas, como por exemplo, Hevea brasiliensis, Carapa · guianensis, Ceiba 
pentandra, e Hura crepitans . 

A importância da proteção dessa vegetação tem sido destacada não apenas 
à conta de argumentos mais tradicionais e conhecidos de resguardo do solo que 
revestem e da erosão, mas para alimentação de peixes. Muitas das espécies de 
grande valor econômico da Amazônia dependem, diretamente, e em grande 
medida, dos frutos e sementes produzidos nessa vegetação, bem como da 
ocorrência de outros animais que a habitam (formigas e gafanhotos). Este é o 
caso, e.g., de peixes como o Colossoma macropomum e o Colossoma bidens, que 
dependem predominantemente dessas fontes de alimentos (Goulding 1980). A 
paisagem arbórea e de outras espécies de vegetação característica das áreas de 
várzea estão nas Figuras 5 a 8, inclusive para ilustrar tipos vegetais prevalecentes: 
capins, etc. 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO E A LPNMA 

Não apenas as leis antes mencionados cuidaram. das florestas e da 
vegetação de preservação permanente do art. 2.Q da lei 4.771/65. A Lei 6.938, de 
31.8.81, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, estabeleceu, ainda 
que de forma não suficientemente precisa, em seu art, 18, normas 
complementares, esclarecendo quanto à natureza jurídica desses ecossistemas: 

"Art. 18 - São transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob 
a responsabilidade do IBAMA, as florestas e as demais demais formas de 
vegetação natural de preservação permanente, relacionadas no art. 22 da 
lei n2 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal, e os pousos das 
aves de arribação protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados 
pelo Brasil com outras nações." 

O Decreto 89.336, de 31.1.84, que regulamentou o art. 18 da Lei 6.938/81, e 
acrescentou normas complementares ao Decreto 88.351, de 1.6.83, determinou, 
em seu art. 1.2, que as áreas listadas no art. 2.2 da Lei 4.771/65 passariam a ser 
consideradas como Reservas Ecológicas, esclarecendo, em definitivo, a 
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alternativa de denominação criada pelo art. 18, caput da Lei 6.938/81. A 
expressão "áreas" talvez não seja das mais felizes, porque de fato os ecossistemas 
do art. 2.2 da Lei 4.771/65 devem se constituir em florestas e em vegetação, ainda 
que enraizadas no solo, mas não necessariamente em áreas. 

Mencione-se, em acréscimo, que o Código Florestal oferece, no seu art. 2.2, 
extensa lista de outros ecossistemas ou componentes destes, nos quais as florestas 
e outras formas de vegetação de entorno são também consideradas como de 
preservação permanente genericamente denominadas, desde então, de Reservas 
Ecológicas. 

Essas áreas são as seguintes: 
a) ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 
b) nas nascentes e nos "olhos d'água"; 
e) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 
d) nas encostas, ou em partes destas, com declividade superior a 45°; 
e) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
f) nas bordas de tabuleiros ou chapadas; 
g) em altitudes superiores a 1.800 metros (qualquer que seja a vegetação); 
h) nas áreas urbanas cujo perímetro deverá ser definido em lei municipal, 

e segundo o que esse estatuto determinar. 
O Código Florestal se refere, como se disse anteriormente, à preservação 

da vegetação e das florestas existentes nas áreas acima mencionadas. Há, também, 
para esses outros ecossistemas, limites geográficos específicos com definição dos 
respectivos perímetros das áreas protetoras, os quais não serão aqui destacados, 
porque não interessam ao exame da questão central. 

O Código Florestal (art. 3.2, alíneas a ah) também coloca sob seu abrigo as 
florestas e demais formas de vegetação natural quando destinadas a: 

a) atenuar a erosão das terras; 
b) fixar as dunas; 
e) formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
d) auxiliar a defesa do território nacional ( dependendo de critério de 

autoridades militares); 
e) proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 
f) para asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 
g) para manter o ambiente necessário à vida das populações indígenas; 
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h) para assegurar condições de bem-estar público. 
A distinção importante a se fazer, nos dois casos de preservação das 

florestas e de qualquer forma de vegetação, antes discriminados, refere-se à 
necessidade ou não, de ato que assim as considere, do Poder Público. 

No primeiro caso, -- margens de rios, encostas, etc. -- a determinação para 
que sejam preservadas já está no próprio Código Florestal. Esses áreas não 
dependem de ato adicional -- são florestas de preservação permanente por força 
do próprio Código. Nesses ecossistemas, portanto, as Reservas Ecológicas já se 
encontram originariamente constituídas. 

Na segunda hipótese, no entanto -- asilo de exemplares da fauna, condições 
de bem-estar, controle de erosão, ele. -- dependem de declaração em ato do 
Poder Público (art. 3.º, Lei 4.771/65). Pode ser, dependendo do regime de 
propriedade da terra, ato de qualquer dos níveis de poder -- federal, estadual ou 
municipal. 

ESTAÇÕES E RESERVAS ECOLÓGICAS 

Cumpre agora analisar a natureza jurídica das Estações e das Reservas 
Ecológicas, especialmente porque as formações arbóreas marginais aos rios foram 
denominadas de Reservas Ecológicas. As Estações Ecológicas foram 
conceituadas através de Lei -- a Lei 6.902, de 27.4.81 -- enquanto as Reservas 
foram, até agora, unicamente objeto de Decreto Federal, -- o antes mencionado 
Decreto 89.336, de 31.1.84. 

As principais regras ditadas pelo Decreto 89.336/64, nos seus arts. 3.2 e 4.2 
vão a seguir transcritas: 

"Art, 32• - A proteção das Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico, previstas nos artigos 92, VI e 18, da Lei número 6938, 
de 31 de agosto de 1981, tem por finalidade manter os ecossistemas 
naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas 
áreas, de modo a compatilizá-lo com os objetivos da conservação 
ambiental. 

Art, 41l. - O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
estabelecerá normas e critérios referentes ao uso racional dos recursos 
ambientais existentes nas Reservas Ecológicas e nas Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico." (sem negrito no original) 
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O que esses dispositivos transmitem é a idéia de que nas Reservas 
Ecológicas do art. 18 da Lei 6.938/81 -- as quais são precisamente as áreas de 
preservação do art. 2.2 da Lei 4.771/65, portanto, dentre outras, constituídas de 
florestas e de vegetação de preservação permanente --, os recursos podem ser 
utilizados pelo homem. 

Há certa incongruência terminológica entre a denominação do Código 
Florestal -- preservação permanente -- e a prescrição do Decreto 89.336/64, pois, 
neste estatuto, prevê-se a alternativa de uso de tais ecossistemas. Melhor seria que 
o Código tivesse se referido a áreas de conservação, o que teria esclarecido a 
possibilidade de uso dos recursos pelo homem. O termo preservação traz consigo 
a idéia de intocabilidade dos recursos naturais. 

O Código Florestal também não foi suficientemente explícito quanto à 
limitação de usos da vegetação de preservação permanente, no seu art. 2. 11, 
prevendo-a apenas no art, 3.11, quanto à que for criada por ato do Poder Público, 
ainda que na dependência de justificativa especial, quando houver necessidade 
de realização de obras e atividades de utilidade pública ou de interesse social. O 
dispositivo vai transcrito a seguir: 

"Art. 311• - ••• 

§ l!l, - A supressão total ou parcial de florestas de preservação 
permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo 
Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou 
projetos de utilidade pública ou interesse social." 

Veja-se, no entanto, a determinação constitucional relativa a Unidades de 
Conservação: 

"Art. 225- ... 

§ 112• - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegi.dos, sendo a alteração e 
a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comwometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção;' (sem grifo, no original) 

Alguns dos entendimentos possíveis de se extrair da análise dos 
dispositivos antes transcritos são os seguintes: 
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12 - As florestas e a vegetação de preservação permanente denominadas de 
Reservas Ecológicas, a partir de 1981, pela Lei 6.938/81, apesar da terminologia 
adotada originariamente pela Lei 4.771/65, podem ser objeto de uso, ainda que 
limitado pela regra geral de que não poderá haver comprometimento da 
integridade dos seus atributos. 

Esse entendimento não colide, de forma alguma, com o que se ofereceu 
sobre as várzeas amazônicas, muito embora a vegetação dessas áreas não possa 
ser denominada, a rigor da lei, como de preservação permanente. Isto significa, 
no entanto, que ainda que estivessem sob a natureza jurídica de Reservas, sua 
utilização não estaria proibida pela lei, sob determinadas condições. Por extensão 
do entendimento do art, 3.11, § 1.2 do Código Florestal, nessas áreas poderão ser 
autorizadas obras e atividades de utilidade pública ou de interesse social, tais 
como a passagem de linhas de infraestrutura de energia elétrica, abastecimento de 
água, sistemas de irrigação, tubulação de esgotos -- de dejetos tratados -- , 
pequenos silos e armazéns para processamento e guarda de produtos, etc. Essas 
obras poderão ser autorizadas por ato do poder federal, estadual ou municipal 
somente nas áreas que tiverem sido originariamente criadas com fundamento no 
art. 3.!l do Código Florestal. 

211 - No caso das Reservas Ecológicas do art. 2.11 da Lei 4.771/65, ou do art. 
18 da Lei 6.938/81, a utilização antrópica somente poderá ocorrer através de 
prescrição de Lei -- federal, estadual ou municipal. Isto significa que simples ato 
administrativo, como o Decreto, a Resolução, a Portaria, ou o rotineiro despacho 
do Executivo, não suprem a determinação legal. 

3i, - As Reservas Ecológicas podem ser públicas ou particulares. Se 
estabelecidas em terras públicas, assim devem ser consideradas; se forem 
instituídas em terras particulares, como tal devem ser tratadas. As florestas e 
vegetação de terras particulares transformadas em Reservas pela própria lei tem 
uso restrito, muito embora continuem no domínio de particulares. Não há 
necessidade de indenização pelo Poder Público, por conta dessa restrição ao seu 
uso. Se resultarem de ato do Poder Público, dependerão de indenização, mas 
somente nas hipóteses do art. 3.Q, da Lei 4.771/65. 

42 - Quando criadas pelo Poder Público, as Reservas Ecológicas podem ser 
federais, estaduais e municipais, sempre com a finalidade de manter a integridade 
e o equilíbrio dos ecossistemas naturais de importância regional ou local, e para 
regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá- lo, sempre, com 
os objetivos de conservação ambiental. 

Insista-se, portanto, que quando as terras forem de propriedade de 
particulares, e, ainda assim, o Poder Público desejar nelas estabelecer Reservas 
Biológicas, haverá necessidade de desapropriá-las e indenizá-las. As Reservas 
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podem ser implantadas, no entanto, por iniciativa do particular produzindo- se, 
assim, os efeitos legais esperados de preservação dos atributos da natureza. 

Isto não significa que, se em decorrência da própria Lei, a vegetação de 
terras particulares forem consideradas como de preservação permanente, o 
proprietário possa delas se utilizar sem atenção aos preceitos determinados pelo 
estatuto legal. Assim, se a Lei proibe o desmatamento nas margens de cursos 
d'água, ainda que essas águas e essas florestas estejam sob domínio particular, 
deverão ser preservadas tanto quanto os outros componentes da biota que a lei 
especiifica. 

O CONAMA deveria estabelecer normas e critérios referentes ao uso dos 
recursos ambientais nas Reservas Ecológicas, para atender ao que comanda o art. 
4.2 do Decreto 89.336/84. Naturalmente que o uso dos recursos nas Reservas é 
possível, desde que compatíveis com princípios conservacionistas (arts. 3.2 e 4.!l 
do Decreto 89.336/84). 

Algumas dessas definições foram, com efeito, objeto da Resolução 
CONAMA nii 004, de 18.9.85, somente publicada no D.O.U. do dia 20.1.86. 
Conceitos foram estabelecidas para os ecossistemas ou elementos destes, a partir 
da listagem do art. 18 da Lei 6.938/81 e de dispositivos do Código Florestal, para 
pouso de aves, aves de arribação, leito maior sazonal, etc. Esse regulamento 
restringe-se apenas a conceitos, e remete ao CONAMA a competência para 
estabelecer normas, critérios e padrões de caráter geral necessários ao 
cumprimento da Resolução (art. 6.2, Resolução CONAMA 004/85). Diretrizes 
idênticas já apareciam nas Resoluções CONAMA de n11s. 006 e 008, de 5.6.84, as 
quais mandavam que a Secretaria Executiva do Conselho promovesse a realização 
de estudos para o estabelecimento de normas e critérios referentes ao 
cumprimento da legislação existente quanto à proteção da biota e, 
conseqüentemente, o estabelecimento da regulamentação respectiva sobre usos 
possíveis nas Reservas Ecológicas · Particulares e nas denominadas Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico. Essas providências não foram adotadas, até o 
presente momento. 

A regra geral quanto ao limite da prática relacionada a usos dos recursos 
das Reservas está contida, na ausência de roteiros mais pormenorizados, no 
princípio de que quaisquer atividades ali realizadas não poderão, sob qualquer 
hipótese, impedir ou dificultar a regeneração natural do ecossistema, portanto do 
solo, das águas, da flora e da fauna. Exigências de recuperação podem ser 
adicionalmente impostas, na forma do art. 14 da Lei 6.938/81. 

Para as Reservas poderão ser estabelecidas normas e critérios 
complementares, quando criadas e implantadas pelos Governos estadual ou 
municipal. Nesse sentido, os regulamentos federais devem ser entendidos apenas 

22 

como critérios mínimos. A legislação prevê, além, que a fiscalização das áreas de 
reservas federais possa ser executada através de convênios com entidades 
estaduais. É possível que esses acordos, porque não vedados pela Lei, possam ser 
assinados com Prefeituras Municipais. Esse princípio também pode ser aplicado 
ao caso de Reservas Ecológicas Particulares, quando os proprietários destas 
solicitarem tal medida, com vistas a garantir proteção mais efetiva. 

EFICÁCIA DA NORMA LEGAL 

A poluição ou degradação ambiental resultante do uso antrópico 
autorizado ou tolerado dos recursos da natureza são punidas de forma às vezes 
bastante severa, na forma da lei brasileira. 

Regras atinentes ao uso, e as penalidades aos que as transgredirem, foram 
reiteradas pelos arts. 14 e 15, da Lei 6.938/81, relativamente às Reservas 
Ecológicas e ao meio ambiente em geral. As penalidades são de caráter 
administrativo e penal. 

No elenco dos castigos tipicamente administrativos incluem- se as multas, a 
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder 
público, a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito, e a suspensão de atividades. 

As penas criminais incluem, além de multas de valor bastante elevado (100 
a 1.000 Maiores Valores de Referência), a reclusão, se o poluidor expuser a 
perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave 
situação de perigo existente (art. 15, Lei 6.938/81). 

Essas penalidades podem ser aumentadas até o dobro, se os ilícitos 
provocarem dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente, ou resultarem 
em lesão corporal grave, agravadas se o crime decorreu de atividade industrial ou 
de transporte, e se o ilícito foi praticado durante a noite, em domingo ou em 
feriado. Incorre ainda no mesmo crime a autoridade competente que deixar de 
promover as medidas tendentes a impedir a prática das condutas que a lei tipifica. 
O elenco de punições da Lei 6.938/81 foi complementado pelo Decreto 99.274, 
de 6.6.90 -- o regulamento mais recente daquela Lei -- onde estão descritas 
algumas trangressões típicas. Especificamente quanto à degradação ambiental nas 
áreas de preservação, as seguintes penas administrativas foram determinadas: 
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"Art, 34 - Serão impostas multas diárias de 61,70 a 6.170 Bônus do 
Tesouro Nacional - BTN, proporcionalmente à degradação ambiental 
causada, nas seguintes infrações: 

I - contribuir para que um corpo d'água fique em categoria de 
qualidade inferior à prevista na classificação oficial; 

III - emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos, líquidos ou 
gasosos causadores de degradação ambiental, em desacordo com o 
estabelecido em resolução ou licença especial; · 

IV - exercer atividades potencialmente degradadoras do meio 
ambiente, sem a licença ambiental legalmente exigível ou em desacordo 
coma mesma; 

V - causar poluição hídrica que torne necessário a interrupção do 
abastecimento público de água de uma comu- nidade; 

·vrr-ferir, matar ou capturar, por quaisquer meios, nas Unidades de 
Conservação, exemplares de espécies consideradas raras da biota regional; 

VIII - causar degradação ambiental mediante assoreamento de 
coleções d'água ou erosão acelerada, nas Unidades de Conservação;" 

Anote-se que, se essas agressões às Reservas Ecológicas puderem se 
caracterizar como crimes, na forma do art. 15 da Lei 6.938/81, aos infratores 
deverão ser aplicadas as penas respectivas, listadas naquele dispositivo. 

Para melhor orientar a caracterização do delito, o conceito de degradação 
da qualidade ambiental encontra-se na Lei 6.938/81 e significa a alteração 
adversa das caracteristicas do meio ambiente(art. 3.11, II). É importante chamar 
atenção, ainda, para o conceito de poluição, referido pela Lei 6.938/81 (art. 3.11, 
III), porque uma das formas de degradação capazes de eventualmente ocorrer 
nas Reservas: 

"Art. 311• - Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: 

III - poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
e) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os pa- deões 
ambientais estabelecidos." 
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Esses instrumentos de promoção da eficácia da lei se referem 
particularmente a ilícitos praticados pelo particular. E se a infração ou ameaça de 
delito é cometida pelo Poder Público? Há vários mecanismos processuais à 
disposição da coletividade, de associações ambientais, de indivíduos humanos, do 
Ministério Público da União e dos Estados, da administração municipal, bem 
como das pessoas jurídicas de natureza estatal, como as fundações, as autarquias, 
a empresa pública e as sociedades de economia mista. Esses remédios são, 
principalmente, 

1 - a ação popular, prevista no art. 5.11, inciso LXXIII, da Constituição 
Federal, 

"LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade 
de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má 
fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;" 

e, 

2 - a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 
ambiente regulamentada pela Lei 7.347, de 24.7.85, a qual certamente representou 
o avanço mais significativo da lei processual brasileira, no campo das questões 
ambientais. 

IMPLICAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

A primeira característica mais importante e evidente das várzeas se refere 
à elevada fertilidade dos seus solos. 

Essa qualidade tem motivado a que a maior parte da população da 
Amazônia clássica (Estados do Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rondônia e 
Acre) tenha escolhido residir e desenvolver atividades econômicas nas áreas 
marginais de certos rios amazônicos. Essa ocupação, se não for devidamente 
orientada, poderá resultar em conseqüências indesejáveis sobre a qualidade 
ambiental dessas regiões, destruindo-se assim potencial dos mais significativos 
para o desenvolvimento sócio- econômico em caráter duradouro. 
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Esses fatores de qualidade têm permitido e estimulado, também, há muitos 
anos, a utilização agrícola das várzeas com bons resultados agrônomicos, 
especialmente através do cultivo de curto ciclo, como feijão, arroz, milho, 
hortaliças, fibras, etc., como se mencionou introdutoriamente. Essa espécie de uso 
vêm sendo adotada somente durante 9 período de seca dos rios. 

· Em segundo lugar, as várzeas representam importância fundamental para a 
sobrevivência e abundância de peixes na região amazônica, uma vez que as 
árvores dessas áreas periodicamente alagadas · fornecem alimento -- frutos 
principalmente -- à população piscícola da região. 

Em terceiro lugar, pode-se antever, com razovável segurança, que haverá 
adensamento considerável da ocupação humana nessas áreas, nos anos futuros, 
em decorrência do aumento populacional da Amazônia, ou à conta de estímulos 
governamentais, eventualmente aprovados, o que poderia ensejar o crescimento 
das áreas desmatadas, provocar a necessidade de utilização de defensivos 
agrícolas e a realização de obras de engenharia, capazes de perturbar o equilíbrio 
natural indispensável à manutenção desse ecossistema. 

Uma sugestão que poderé ressurgir com grande ênfase, quando houver 
maior disponibilidade de investimentos a nível do poder público, será a de se 
construç?ão de barragens, de modo a permitir a utilização das várzeas durante 
período mais extenso, concomitantemente à introdução de sistemas de drenagem 
e de irrigação. 

Esse tipo de obra, além de extremamente dispendiosa, pode vir a ser 
desastrosa para o equilíbrio ecológico existente. As várzeas amazônicas estão em 
permanente estado de mudanças, sendo constantemente reconstruídas e 
destruídas pelos rios (Sioli 1984b). A deposição de sendimentos também depende 
do fluxo constante das águas, que é instável e temporário. O sistema de diques de 
contenção levaria à rápida exaustão da fertilidade do solo e da água, porque 
interferiria no equilíbrio natural das comunidades de plâncton, de macrófitas, de 
capins e da fauna aquática, vedando inclusive acesso da fauna aquática aos 
animais que podem servir de alimentos, aos frutos e sementes das árvores sujeitas 
a inundação e a ela resistente. 

Além disso haveria, de modo geral, interferência no nível de elevação das 
águas, pela ausência de margens para onde a inundação pudesse se espraiar. 
Relembre-se que as várzeas podem ter vários quilômetros de extensão, abrigando 
essa superfície, naturalmente, as águas excedentes. Acresce, ainda, chamar 
atenção para o fato de que os problemas de erosão das margens seriam agravados 
pela interrupção do fluxo natural das correntes. O manejo desses problemas 
exigiria certamente a introdução de obras adicionais de engenharia, as quais 
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influenciariam de forma ainda mais dramática a mudança do equilíbrio existente, 
além de aumentarem significamente o custo de utilização das várzeas. 

Em pelo menos uma das áreas de várzeas de São Paulo, no vale do Ribeira, 
foi implantado um sistema de diques, drenagem e de irrigação conhecido como 
"polder" ( esta palavara vem sendo usada no Brasil em sua grafia original, porém 
acentuada -- pôlder -- para denominar a parcela de terreno recuperado e drenado 
a partir de áreas antes inundáveis pelos rios, o que aliás é o seu sentido na língua 
inglesa). A construção de "polders" visa permitir usos mais intensos e prolongados 
dos terrenos alagadiços. Trata-se de obra de elevado custo, com problemas 
ainda não inteiramente resolvidos. Há necessidade de construir drenos de encosta 
para prevenir erosão, cordões de entorno para canalizar a água, e, o que foi 
observado, é que os agricultores nem sempre atendem às recomendações de 
gerenciamento eficiente e cuidadoso do sistema. 

Aparentemente, a administração pública daquele Estado não abandonou a 
idéia de estimular a construção de pôlders, mas passou a adotar exigências 
extremamente pormenorizadas para licenciar tais empreendimentos. Quando 
houver construção de diques ou barramentos, nas várzeas, os projetos deverão ser 
apresentados ao Departamento de Águas e Energia Elétrica e à Secretaria de 
Energia e Saneamento, para análise. 

Na Amazônia, considerações dessa ordem deverão ser levadas em conta na 
formulação de qualquer plano futuro para utilização das várzeas. Talvez se trate, 
na região, de desenvolvimento que deveria aproveitar melhor a ocupação já 
realizada, por pequenas propriedades, buscando-se atingir níveis mais elevados 
de produtividade através de intensa assistência técnica, introdução de cultivares 
melhorados, sistemas aperfeiçoados de tratamento, conservação e armazenagem 
de grãos, organização dos sistemas de comercialização, estudo sobre a 
possibilidade de organização dos produtores em consórcios, provimento de 
educação, saúde e garantia de transporte aos agricultores, dentre outras medidas, 
cujo aprofundamento escapa dos objetivos deste estudo. 

Recentemente, pormenorizado regulamento foi expedido, conjuntamente, 
no Estado de São Paulo, pelas Secretarias do Meio Ambiente, da Agricultura e 
Abastecimento, e da Energia e Saneamento, cuidando do uso de várzeas. Para a 
exploração agrícola das várzeas já ocupadas ou ainda ociosas, tornou-se 
necessário obter autorização de uso a ser emitida pela Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente, subordinada a critérios estabelecios pelas duas outras 
Secretarias que subscreveram a regulamentação. 

No decorrer da análise efetuada naqueles órgão são examinados aspectos 
relativos à quantidade da água e suas alterações possíveis em função da ocupação 
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pretendida, fatores que não poderão interferir em outros usos, tais como pesca, 
abastecimento, etc. 

Restrições e alterações de projetos podem ser determinadas pelas 
entidades estaduais encarregadas de expedir a autorização de uso. Durante a 
análise que realizam, os seguintes parâmetros mais importantes são considerados, 
dentre outros: aptidão agrícola da área para a ocupação pretendida, 
condicionamentos quanto ao uso de agrotóxicos, delimitação das áreas a serem 
preservadas ou recuperadas, e exigências quanto à matrícula da área de 
preservação na forma do Código Florestal -- reservas legais. Na Amazônia a 
reserva legal deve ser equivalente a pelo menos 50% de cada propriedade, na 
qual não é permitido o corte raso da vegetação. Essa área deve ser averbada à 
margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente. 
Além disso, a alteração do destino da reserva é vedada, a qualquer título, seja por 
venda, sucessão, ou desmembramento do imóvel (Lei 4.771/65, art. 44, Parágrafo 
único). 

Para continuidade do uso das várzeas já ocupadas, o regulamento paulista 
exige que os interessados adotem medidas corretivas, se necessárias, para 
adequar seus procedimentos aos requisitos dos órgãos estaduais de controle. Até 
mesmo estudo prévio de impacto ambiental e elaboração do respectivo relatório 
podem vir a ser exigidos, para aprovação do empreendimento, em princípio 
dispensados dessa exigência apenas os projetos destinados a utilizar áreas de até 5 
hectares. Para esses, no entanto, há exigências de pareceres especializados, 
porque podem se tratar de áreas de relevância para efeito de proteção 
ambviental. Neste caso, são analisadas as características da cobertura vegetal, os 
remanescentes da flora específica e se se trata de abrigo de fauna ameaçada de 
extinção. 

Em qualquer hipótese, a atividade não será autorizada quando o solo não 
for compatível com o aproveitamento sócio- econômico pretendido, ou quando a 
área for considerada de relevante interesse ecológico, ou quando pretender se 
localizar em bacia de captação de água para abastecimento público, ou para 
culturas com fins energéticos -- em São Paulo, cana-de- açúcar ou reflorestamento 
com esse objetivo (produção de lenha ou carvão). Além disso, -- o que parece, 
aliás, extremamente importante -- o regulamento exige que a área da reserva 
legal, se desnuda, venha a ser reflorestada de acordo com plano que deve também 
ser aprovado, pelo órgão de controle. 

A eventual introdução de regulamentos para utilização de várzeas na 
região amazônica poderá se beneficiar, em grande medida, da experiência já 
desenvolvida no Estado de São Paulo, nos últimos anos. Os estudos desenvolvidos 
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no âmbito do projeto que ensejou esta análise jurídica também poderão contribuir 
para a formulação desses roteiros. 

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES 

O ecossistema e a vegetação das várzeas amazônicas deixaram de ser 
compreendidos, expressamente, no conjunto das áreas de preservação 
permanente previstas no art. 2.2, da Lei 4.771, de 15.9.65 (Novo Código 
Florestal), após a introdução de alterações no Código, pela Lei 7.803, de 18.7.89. 

As várzeas estão, no entanto, sob a proteção genérica da Constituição 
Federal de 1988 (art. 225), do Código de Águas (Decreto 24.643/34), da Lei de 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) e em várias Resoluções do 
CONAMA. 

A várzeas podem ainda, -- e até deveriam -- sob decisão de qualquer dos 
níveis de Governo -- federal, estadual e municipal - - ser consideradas como áreas 
sob proteção especial, em regulamentos mais pormenorizados. 

Não pode a cobertura vegetal das várzeas ser considerada, rigorosamente, 
como Reserva Ecológica, na forma do que prescreve o art. 18 da Lei 6.938/81 
combinado com o que estabelece o Decreto 89.336, de 31.1.84, que dispõe sobre 
as Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico. As florestas e 
outras formas de vegetação protegidas pela lei, nas margens dos rios amazônicos, 
sob o abrigo do regulamento mais nova terminaram se localizando além do nível 
mais alto das águas, portanto em terras não sujeitas a inundações periódicas 
(terras firmes). 

De outra sorte, se a vegetação das várzeas não se encontra expressamente 
protegida, é verdade que desde o advento do Código de Águas (Decreto 
24.643/34) essas espécies de terras foram colocadas sob regime especial, e assim 
subordinadas a regras bastante claras e exigentes, relativamente à tolerância 
quanto ao seu uso, especialemnte quanto ao tamanho das propriedades que 
poderão ser autorizadas e nelas se estabelecer, ou a dimensão das práticas 
econômicas. Todas estas deverão estar subordinadas ao interesse público, 
presidido pela necessidade de se utilizar o meio ambiente sem destuí-lo. 

Antes de tudo, trata-se de atender ao clamor generalizado para que a 
legislação em vigor seja efetivamente implantada, adotando-se, no entanto, 
regulamentos que especifiquem de forma mais pormenorizada as condições de 
uso das várzeas, absorvendo-se a contribuição técnico-científica disponível. 
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Antes de se constituir em regulamentação a ser objeto do cuidado das 
autoridades federais, ou do Parlamento Nacional, trata-se de matéria no âmbito 
da competência dos Estados. Efetivamente, após a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, a competência é comum à União e às unidades da federação, 
para legislar e cuidar administrativamente da proteção ao meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas formas (CF, art. 23, VI), tanto quanto 
da preservação das florestas, da fauna e da flora (CF, art. 23, VII). 
Concorrentemente à União, podem ainda os Estados legislar e cuidar do uso das 
florestas, da caça, da pesca, da fauna, da conservação da natureza, da defesa do 
solo e dos recursos naturais (CF, art. 24, VI). 

Os Estados podem, assim, cuidar dessas matérias devendo, 
prioritariamente, considerar a preservação da vegetação de várzeas como 
indispensável a atenuar e prevenir erosão, garantir suprimento de alimentos à 
fauna aquática, assegurar condições de bem-estar público, e submeter o uso 
antrópico, inclusive a pesca, a critérios especiais de autorização sob princípios de 
conservação da natureza. 

Ressalte-se, todavia, que a União Federal poderá, utilizando-se de 
competência que lhe é privativa, legislar sobre águas (CF, art. 22, IV), e vir a 
estabelecer normas relativas à proteção das margens, dos álveos e dos terrenos 
de aluvião, abrangendo assim os usos possíveis das várzeas, e assim condicionando 
a que as normas estaduais se subordinem aos preceitos superiores de uso 
adequado dos recursos. 

Já existem, no entanto, algumas dessas regras expedidas pela União 
Federal, às quais deverão se submeter os Estados na formulação de seus próprios 
regulamentos pertinentes às várzeas. 

Relembre-se, em primeiro lugar, a norma constitucional relativa à Floresta 
Amazônica, cuja utilização deverá ser necessariamente precedida de cuidados 
especiais quanto à preservação e uso racional de seus recursos, como se vê do art. 
225, § 4.2: 

"Art. 225 - ... 

§ 42• - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional, e sua utilização Iar-sc-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais." 
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Outras normas de caráter geral, antes examinadas em maior profundidade, 
encontram-se também no Código de Águas (Decreto 24.643/34) e na Lei 
6.938/81, especialmente em seus arts. 2.12, I, e 4.11• O inciso I do art. 2.2, da Lei 
6.938/81, estabelece o princípio de que a ação governamental deve manter o 
"equilíbrio ecológico considerando o meio ambiente como um patrimônio público 
a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo", e, o 
seu art. 4.12, discrimina os objetivos da política nacional do meio ambiente 
( definição de áreas prioritárias de ação governamental, estabelecimento de 
critérios e padrões de qualidade ambiental, desenvolvimento de pesquisa e 
tecnologias ambientais, preservação e restauração dos recursos ambientais, etc.) 

Impõe-se, agora, sob a orientação das Leis maiores, a introdução de 
regulamentos mais específicos e pormenorizados, visando a correção de 
problemas com os usos atuais, a antecipação e a prevenção de procedimentos 
inadequados, e orientar a preservação da vegetação sujeita à inundação, para que 
se assegure que, nas várzeas, os cursos d'água, a vegetação, o solo, e a fauna 
aquática e terrestre, não venham a ser ameaçados em seu equilíbrio, a favor, 
inclusive, do bem-estar das populações da região. 

CONCLUSÕES 

Avulta a necessidade de se indicar, a nível de regulamentos, o roteiro para 
utilização das várzeas amazônicas, nos quais fique claramente determinado o 
regime de seu uso, para que este não termine pela sua destruição ou diminuição 
da sua capacidade de melhoria da vida humana na região. 

De outra sorte, as várzeas se afiguram, devido principalmente às 
qualidades antes mencionados, como uma das mais evidentes e desejáveis áreas 
de desenvolvimento da Amazônia, pois os demais solos da região são bastante 
pobres quimicamente, e estão, na maior parte, cobertos por densas florestas que 
precisariam ser removidas para fins agrícolas ou pastoris. Por enquanto, na 
ausência de regulamentos mais específicos, recomenda-se que sejam exigidos 
procedimentos de estudo prévio de impacto ambiental, para quaisquer projetos 
que visem ocupar áreas muito grandes das várzeas, através de determinação legal 
a ser adotada em todos os Estados da Amazônia. A dimensão da área a ser 
ocupada, a partir da qual seriam requeridos tais estudos, poderia ser obtida 
mediante consulta aos órgãos de ciência e tecnologia da região. Como se viu, em 
São Paulo o estudo prévio de impacto ambiental é exigido para empreendimentos 
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destinados a utilizar mais do que 5 hectares. Na Amazônia, essas áreas poderiam 
ser menores. 

Os estudos prévios de impacto ambiental deverão conter, no mínimo, o 
diagnóstico ambiental da área, a descrição da ação proposta e suas alternativas, e 
a identificação e análise, bem como previsão, dos impactos significativos -- 
positivos e negativos. · 

impõe-se, no entanto, que regulamentos protetores específicos venham a 
ser adotados. Algumas sugestões de caráter mais geral foram apresentadas ao 
longo deste estudo. Outras, mais completas, certamente poderão se originar das 
pesquisas sobre os sistemas de ocupação das áreas de várzeas do Médio Rio 
Amazonas, ora em realização pelo INP A, Universidade do Amazonas e Instituto 
Max-Planck de Limnologia. As contribuições geradas por essa pesquisa poderão 
ser incorporadas em normas legais e procedimentos administrativos, tão logo 
disponíveis. 
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FIGURAS 

figOl 
Trecho de várzea no Catalão, localidade próxima a · 

tJ:anaus(outubro, 1981) 

fig02 
Exemplo de vegetação de várzea - Catalão ( outubro, 1991 ) 
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fig03 
Sistema de captação de água para irrigação na várzea e abastecimento 
doméstico. Várzea da costa da Ilha do Xiborena ( outubro, 1991 ). 

fig04 
Exemplo de residência, cultivo agrícola em áreas de várzea 

do Catalão ( outubro, 1991 ). 
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g05 
Cobertura vegetal em área de várzea - Catalão ( outubro, 1991 ). 

fig06 
Exemplo de vegetação de várzea em pontilhão alagável. Catalão 

( outubro,1991 ). 
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fig07 
Solo de várzea coberto por capim. Ao fundo, residência e exemplos 

de vegetação. Ilha do Xiborena ( outubro, 1991 ) 

fig08 
Plantios em várzea e vegetação arbórea da Ilha do Xiborena. 

. ( outubro, 1991). · 
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SIGLAS 

AT/GSA - Assessoria Técnica/Gabinete do Secretário de Agricultura 

SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

INP A - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

PROFIR - Programa de Financiamento para Aquisição de Equipamentos 
de Irrigação 

PRONI - Programa Nacional de Irrigação 
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