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Art. 1° A Floresta Amazônica brasileira é patrimônio nacional, e sua utilização
far-se-á, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente,
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
Art. 2º Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão total ou parcial de
vegetação arbórea natural primária e secundária, nos estágios médios e
avançados de regeneração, da Bacia Amazônica Brasileira.

§ 1 ° Excepcionalmente, a supressão da vegetação mencionada no "caput" deste
artigo, pode ser autorizada mediante decisão motivada do órgão estadual
competente , com anuência prévia do órgão federal competente, quando
necessária à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade pública ou
de interesse social, mediante aprovação de estudo e relatório de impacto
ambiental.

Art. 3° A exploração comercial dos recursos da vegetação

arbórea natural
primária e secundária, nos estágios médios e avançados de regeneração que
implique em supressão do indivíduo somente será permitida através de manejo
florestal sustentado, conforme regulamentações
estabelecidas pelo órgão
federal competente, desde que sejam observados os seguintes requisitos:

I- existência

de estoques remanescentes das espécies exploradas que
garantam a sua produção sustentada, bem como a perpetuidade dos maciços
florestais das áreas em exploração
II- minimização dos impactos ambientais negativos
III- não seja área de preservação permanente, conforme definida na lei 4771/65
IV- a área de exploração comercial não poderá ser superior a 50% (cinqüenta
por cento) da área total da propriedade
§ 1° As espécies com maior volume de exploração comercial, deverá ser
submetido e aprovado pelo órgão federal competente o Plano de Manejo
sustentado Específico.

§ 2° A lista de espécies de que trata o parágrafo 1° deste artigo será elaborada
anualmente pelo órgão estadual competente
e pela Superintendência do
lbama, com base nos volumes de exploração madeireira e no estoques
remanescentes destas espécies.

§ 3 ° Para a determinação

dos estágios inicial, médio e avançado
regeneração devem ser utilizados os seguintes parâmetros técnicos:

de

I- Histórico das perturbações ocorrida na área

II- fisionomia
III- estratos predominantes
IV- distribuição diamétrica
V-diversidade e quantidade de epífitas e trepadeiras
VI- diversidade e dominância de espécies
VII- espécies vegetais indicadoras

§ 4° As propriedades rurais que não possuam a cobertura florestal em 50%
{cinqüenta por cento) de sua área devem ser recompostas por plantios de
espécies arbóreas nativas ou por regeneração
natural, conforme for
determinado por avaliação técnica do órgão estadual competente.

§ 5° Os proprietários dos imóveis rurais que executarem a recomposição vegetal
prevista no § 4° deste artigo terão prioridades aos créditos agrícolas concedidos
pelas instituições federais.
Art. 4° A exploração comercial dos recursos da vegetação arbórea natural
primária e secundária, nos estágios médio e avançado de regeneração que não
implique em supressão do indivíduo, seja para uso medicinal, amamentai,
aromático, comestível e outros, depende de autorização prévia do órgão
ambiental federal competente, observando-se as peculiaridades estaduais ou
regionais, desde que sejam observados os seguintes requisitos:
I- métodos de exploração e produção compatíveis para assegurar o estoque e a
sustentabilidade da espécie explorada, bem como garantindo sua reprodução
e a manutenção da variabilidade genética
II- Estabelecimento de área e de retirada máxima anuais dos recursos
Art. 4° Mediante prévia autorização do organismo estadual competente, será
permitido o corte eventual de vegetação para fins de consumo próprio nas
propriedades rurais, desde que não tenha caráter de uso comercial direto ou
indireto.
Art. 5° Novos empreendimentos pecuários e de plantação agrícola e florestal
somente poderão ser implantados em áreas sem cobertura vegetal ou com
vegetação
secundária
no estágio inicial de regeneração,
desmaiadas
anteriormente à promulgação desta lei.

§ 1 ° Os empreendimentos citados no caput deste artigo gozarão de incentivos
fiscais e creditícios junto às instituições de crédito oficiais no sentido de
aumentar a produtividade agrícola e pecuária, bem como de incentivar
atividades agroflorestais e de reflorestamento
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§ 2° As áreas citadas no caput deste artigo serão determinadas pelo órgão
federal ambiental competente
Art.6° São consideradas como efetivamente utilizadas para efeito legal1 fiscal e
administrativo as áreas com vegetação arbórea natural primária e secundária,
nos estágios médio e avançado de regeneração, produtora de bens e/ou
serviços florestais, desde que atendam os seguintes requisitos:
I- exploração florestal sob regime de manejo sustentado que estejam
atendendo as condições estabelecidas nos artigos 3° e 4° desta lei
II- preservação permanente
IlI- sem perturbação antrópica

§ 1 ° As áreas citadas no caput deste artigo deverão ser averbadas à margem
da inscrição de matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, ficando
igualmente sob a proteção desta lei, em caso de transmissão a qualquer título,
de fusão ou desmembramento da área ou da propriedade.
§ 2º Fica estabelecido o prazo de um ano, a partir da promulgação desta lei,
para que os proprietários procedam às averbações referidas no parágrafo 1°
deste artigo.

§ 3° Fica autorizado o lbama e, por sua delegação, órgãos estaduais
competentes, a proceder discriminatórias nas propriedades rurais para
identificação e delimitação das áreas florestais sujeitas à proteção e averbação,
através de métodos diretos e indiretos.

§ 4° Para efeito fiscalizatório e prova judicial, podem ser utilizados métodos
indiretos como os sistemas de vigilância de alta tecnologia (fotografias aéreas,
imagens de satélite e similares), podendo deles fazer prova para controle e
fiscalização e demais procedimentos administrativos de sua competência.
Havendo omissão ou erro de identificação da área abrangida por parte dos
proprietários, ficam estes obrigados a proceder a averbação ou a revê-la, após
notificação pelo IBAMA ou órgão estadual autorizado.

§ 5° Os registros de escrituras de imóveis, transmissões, desmembramentos ou
fusões de propriedade somente serão assentados pelos Cartórios de Registro
de Imóveis com as devidas averbações das áreas de florestas protegidas pelo
"caput" deste artigo, a partir da promulgação desta lei.
§ 6° As áreas averbadas de acordo com o § 1 deste artigo ficam isentas de
pagamento do Imposto Territorial Rural.

§ 6 O não cumprimento do prescrito no "caput" deste artigo constitui
contravenção penal sujeita às penas da lei e às que se seguem:
1 - Nulidade do registro, se o não cumprimento for de má-fé;

li - Interdição de transmissões de titularidade a qualquer título;

M. 7° As demais ocorrências de cobertura vegetal das regiões abrangidas por
esta lei estarão sujeitas à Lei 4.771/65, bem como as possíveis formas de uso
alternativo do solo a serem definidas pelo Zoneamento Ecológico-Economico,
atendendo-se aos parâmetros estabelecidos no Art. 1° desta lei.

Art. 8° A promoção de desmatamento, queimadas e incêndios, e a exploração
da cobertura florestal de forma não autorizada, sujeitarão seus infratores às
penalidades da legislação vigente e às seguintes:
1 - Impedimento do uso da área desmatada, a partir da data da promulgação
desta lei, para atividades agropecuárias ou quaisquer outros fins, salvo os
autorizados nos termos do Art. 2°, parágrafo 2°;
li - Embargo da atividade causadora da degradação;
Ili - Confisco dos produtos oriundos da ação degradadora e dos equipamentos
utilizados;
IV - Obrigação de promover o reflorestamento e recuperar os danos na área
degradada;
V - Cancelamento (ou suspensão) da isenção tributaria de que trata o Art.6° §6º
desta lei, com a correspondente cobrança dos tributos que seriam normalmente
devidos desde a data do início da isenção, incluindo os acréscimos legais.
Art. 1 O O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no prazo de 90 dias
contados de sua publicação, naquilo que for julgado necessário à sua
execução.
Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados o Art. 44
da Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, e demais disposições em contrario.

Brasília,

de fevereiro de 1996.

RASCUNHO DE UM ANTE-PROJETO DE LEI, QUE PERMITA CONSERVAR MELHOR A
FLORESTA AMAZÔNICA, BASEADO NO PROJETO DO DEPUTADO GILNEY VIANA

,._')
~

TÍTUW RECOMENDADO:

LEI DE INCENTIVO Á PRODUTIVIDADE AGROPECUÁRIA E FLORESTAL E Á
PRESERVAÇÃO AS FLORESTAS NA AMAZÔNIA LEGAL

Jastüacativa da lei
A Amazônia está teoricamente bem protegida por uma legislação abundante, em especial pela própria
Constituição de 1988, que declara a Amazônia como patrimônio nacional e, pela Lei Florestal de 1965 que
estabelece a obrigatoriedade de estabelecer reservas florestais permanentes em não menos de 50% de cada
propriedade na região. Mas, na prática, o que ocorre no campo é a célere destruição dessas florestas e dos
recursos naturais contidos nelas, sem que isso signifique para as populações tradicionais e indígenas, nem
para as maiorias nacionais, uma melhoria na qualidade de vida.
A Amazônia, como é fartamente conhecido, abriga uma das maiores biodiversidade do planeta, com o maior
número de espécies conhecido de peixes, anfibios e plantas superiores, ocupando o segundo ou terceiro
lugares no mundo quanto a aves, palmeiras e mamíferos. Essa região fornece, também, serviços ambientais
vitais para o povo brasileiro e para a humanidade. As negociações internacionais em curso, ainda que
lentamente, progridem, claramente orientadas para a celebração de um acordo mundial que permitirá que os
países possuidores de florestas e de biodiversidade sejam compensados pelas sociedades usuárias dos bens e
serviços produzidos nas florestas bem protegidas. Porém, é de interesse da nação brasileba que as florestas
amazônicas sejam utilíTcadas com sabedoria e, na medida do passivei, conservadas.
Na atualidade, muitas das atividades da região são incompatíveis com aqueles ecossistemas, como garimpo
do ouro, pecuária e agricultura de caráter extensivo, extração de mogno e outras madeiras nobres, sem
controle, tráfico de produtos e ~produtos da fauna silvestre, o plantio da coca, entre muitas outras. Há
regiões, na amazônia, como o sul do Pará, que já sofreram profundas alterações e a continuar assim
assistiremos a destruição daquela enorme riqueza.
O pior da situaçao atual e que a destruiçao que está sendo feita não é necessária para engendrar a riqueza
perseguida.É possível explorar minerais com menor destruiçao , é possível manejar as florestas para que
produzam madeiras e outros produtos de modo sustentável e sem deixar de fornecer serviços ambientais
essenciais. As atividades mais destrutivas, a agricultura e a pecuária, deixam sem aproveitar a cada ano uma
quinta parte da superficie que desmataram, ficando a região coberta de capoeiras e de pastagens degradadas.
Ainda pior, cada hectare cultivado ou para pastoreio, na Amazonia, produz de duas a dez vezes menos do
que poderia produzir se fosse bem explorado, usando tecnologias realmente apropriadas.
A lei 4771/65 em seu artigo 44, estabelece que 50% da super:ficie das propriedades na região, não podem ser
cortados. Na prática, os proprietários vão dividindo suas propriedades e vendendo e os proximos donos
desmatam mais .50% do que adquiriram. O INCRA, em aberta contradição com a lei, considera terras
improdutivas aquelas que estão sob cobertura vegetal primária ou secundária e prioriza ditas áreas para seus
programas de reforma agrária, estimulando abertamente o desmatamento.

ESTRATÉGIA DA LEI
É necessário garantir-se que além dos 50%, as demais áreas de preservação permanente pelo só efeito da lei,

não sejam usadas ou destruídas e compreender-se que este procedimento ajudará o desenvolvimento da
região e do pais. Esta nova ótica demanda uma legislação especial para este patrimônio natural.
Esta lei baseia-se em uma visão sistêmica da região com seus problemas ambientais e socias e cria uma nova
legislação, que regulamenta a constituição em seu Art. 225, quando declara a amazõnia patrimônio nacional.
A estrategja da lei baseie-se na promoção do aproveitamento mais intensivo das áreas da Amazónia que já
foram desmatadas ou degradadas e do aproveitamento sustentável das florestas, visando essencialmente a
limitar o desmatamento de florestas primárias ou secundárias em proceso de reconversão à primárias. A lei
dispõe sobre o outorgamento de incentivos fiscais e tn"butários, assim como de incentivos creditícios aos
produtores dispostos a incrementar a produtividade sem novos desmatamentos. Dispêle também de
benetlcios equivalentes aos que aproveitam a floresta de modo demonstradamente sustentável e, em especial,
aos que invertem na proteção de áreas de interese ambiental. A lei inova fazendo do zoneamento económicoecológico um verdadeiro instrumento para o desenvolvimento e transformando as comunidades locais, a
través dos municípios, em atores centrais do processo do desenvolvimento. Os conselhos municipais de meio
ambiente passarão a ser o fator determinante na aplicação desta lei e dos beneficios que esta gerará, criando
beneficios, tributos e prêmios para os municípios que a apliquem estritamente.
A lei, também, pretende fazer uso de instrumentos técnicos modernos, como o sensoramento remoto por
satélites, para facilitar sua aplicação, dando a eles valor de prova legal. Trata-se assim, de dar valor e uso
imediato a investimentos como os feitos pelo Estado com o Sistema de Vigilançia da Amazônia (SIV AM).
A aplicação desta lei. sem entorpecer o desenvolvimento econômico-social da Amazônia brasileira,
preparará esta região para os desafios do século XXI, em que as florestas do mundo estarão destinadas a fins
muito mais importantes que os atuais.

LEI DE INCENTIVO Á PRODUTIVIDADE AGROPECUÁRIA E FLORESTAL
E Á PRESERVAÇÃO DAS FLORESTAS NA AMAZÔNIA LEGAL
PROJETO DE LEI Nº •••.... (1996)
PRINCÍPIOS GERAIS
Art. lº A Floresta Amazônica brasileira é patrimônio nacional. e sua utilização far-se-á dentro de
condiç,ões que assegurem sua preservação, a dos recursos naturais que contem e a melhoria do meio
ambiente na região e fora dela.
Art. 2° Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão total ou parcial de vegetação arbórea natural
primitiva ou secundária. das florestas da bacia amazônica brasileira, que não se sujeitarem aos enunciados
da presente lei.
.. -Art. 3° O Estado criará os incentivos económicos e aportará as facilidades necessárias e suficientes para que l
as atividades económicas, em especial a agricultura e a pecuária, se desenvolvam essencialmente em base ao '
crescimento da produtividade e não com base ao desmatamento e despetdicio dos recursos naturais da
região.
Art. 4° Os municípios da Amazônia Legal criarão Conselhos Municipais de Meio Ambiente e participarão
diretamente, em coordenação com as auto'iidades federais e estaduais, na aplicação desta lei.
Art. Sº Cada estado da Amazônia Legal deverá desenvolver, com base nas normas e oríentaçoes técnicas do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), um zoneamento
económico-ecológico do Estado que, na sua etapa prepmatória deve ser apresentado e debatido a nível de
cada município do estado. O zoneamento será aprovado por lei do estado e aplicado por este em todas as
decisões referentes ao desenvolvimento. A revisão do zoneamento s6 pode ser efetuada 10 anos após da data
de sua aprovação.
DOS INCENTIVOS

Art. 6° São consideradas como efetivamente utilizadas para efeitos legal, fiscal e administrativo as áreas
com vegetação arbórea natural primária. As áreas cobertas com vegetação natural secundária podem ser
consideradas como efetivamente utilizadas se ficar demonstrado. que seu propósito final é a restauração da
vegetação original.
Art. 7° As áreas de florestas protegidas nas propriedades rurais, averbadas conforme aos artigos ..... desta
lei, ficam isentas de pagamento do Imposto Territorial Rural.
Art. 8° Os aportes orçamentários federais e estaduais aos municípios da Amazônia Legal serão
proporcionais à extensão das florestas naturais primárias, favorecendo aqueles que possuirem maior área
florestal.
Art. 9° Os municípios da Amazônia Legal participarão dos benefícios das atividades agropecuárias, de
mineração, turismo e exploração dos recursos florestais madeiráveis e não maderáveis, mediante
recebimento de :
--
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I. Um imposto municipal direto de 3% do valor da produção das atividades de agropecuária,
florestal, mineração e turística, independentemente de qualquer outro imposto já existente
previsto
por lei.
II. Taxas de desmat.amento, quando forem autorizados pelo órgão competente e das multas ,.
correspondentes, se as atividades forem consideradas ilegais.
III. Taxa de reposição florestal, a ser paga por todos os que exploram madeira ou outros produtos ·~ .
naturais da floresta.
/
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Art. 10 As entidades financeiras federais e estaduais ~erecerão incentivos creditícios diretos e indiretos aos
produtores rurais de atividades agricolas e pecuárias, que invistam na elevação da produtividade,
, ~
prioritariamente nas terras já desmatadas, antes da promulgação da presente lei e que não desmatem
O
florestas naturais primárias ou secundárias antigas.
Art. 11 As entidades financeiras federais e estaduais oferecerão incentivos creditícios diretos e indiretos aos
produtores florestais que manejem, de modo sustentável, as florestas naturais ou que reflorestem, com fins
industriais, as áreas desmatadas antes da promulgação desta lei
Art. 12 Serão outorgados incentivos fiscais especiais aos indivíduos e empresas que demonstrem sua decisão
de investir na elevação da produtividade agropecuária.
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Art. 13 As propriedades que acolham a opção de estabelecer, em toda propriedade ou em parte significativa
dela, uma Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN), ficam isentas do pagamento do Imposto
:i.,-.y
Territorial Ruml e de qualquer outro imposto rural, inclusive quando sejam desenvolvidas atividades
ecoturisticas.
Art. 14 As entidades competentes do Setor Público Federal e Estadual ficam obrigadas a desenvolver,
durante os próximos dez anos, um programa especial de pesquisas e tecnologias apropriadas para aumentar a
produtividade agropecuária na Amazônia Legal e difundi-las entre os proprietários rurais.
Art. 15 Estabelecer-se-á o Prêmio Anual ao Incremento da Produtividade Agropecuária na Amazônia Legal, t;
que beneficiará um produtor em cada município da Amazônia, com os recursos arrecadados no município
para aplicação para este fim
Art. 16 Estabelecer-se-á o Prêmio Anual à Eficiência Municipal na Aplicação da Legislação Ambiental e dos
Recursos Naturais, devendo ser selecionados um munidpio de cada estado da Amazônia Legal e, dentre eles,
o munidpio mais destacado a cada ano.
DO USO DA TERRA NA AMAZÔNIA

Art. 17 Cada municlpio da Amazônia Legal deverá possuir, como mínimo, 50% de sua extensão territorial
recobertos de florestas naturais, incluídas nesta percentagem as áreas de preservação permanente, conforme
legislação em vigor e as unidades de conservação federais, estaduais e municipais e as áreas privadas
submetidas a manejo florestal sustentável. Naqueles munidpios em que essa extensão esteja superada no
momento da promulgação desta lei, nenhuma modalidade de desmatamento adicional poderá ser autorizada,
exceto casos demonstrados de interesse público. Na criação de novos munidpios esta disposição deverá ser
levada em consideração, na etapa de sua de~
~~~
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agrlcolayà nível de cada propriedade ou no caso de
só será permitido:

I. Em munidpios que tenham menos de 500/o de sua superficie desmatados e que não possuam mais de
2001o de área desmatada coberta com vegetação secundária

~
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II.

Se o zoneamento ecolôgíco-econõmíco aprovado demonstre que as terras a serem desmatadas têm
vocação agropecuária.
III. No caso de solicitações de desmatamento de mais de 50 hectares. se é preparado um Estudo de
Impacto Ambiental e se as licenças correspondentes sofrerem aprovaçào pelo órgão competente.

Art. 19 Reitera-se, nas áreas em que a expansão da fronteira agrícola seja permitida, em decorrência do
artigo anterior, a plena vigência do artigo 44 da Lei 4 771/65 , ficando ampliados seus efeitos, com a
obrigatoriedade para o infrator, sob pena de reversão ao Estado da posse ou propriedade, a reflorestar com
espécies nativas as áreas ilegalmente desmatadas.
Art. 20 O desmatamento com fins de mineração, expansão urbana, infra-estrutura de transporte,
empreendimentos energéticos ou outros semelhantes, serão aprovados se houver prévia demonstração da
· \\!\
utilidade pública e faltas de alternativas em outros locais 'á desmatados, ecessitando, outrossim, os
//
studos de
Ambientais correspondentes e o recolhimento, aos municipios, das taxas para o direito
de desmatamento.
DA PROPRIEDADE

Art. 21 As áreas de preservação permanente deverão ser averbadas à margem da inscrição de matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, ficando igualmente sob a proteção desta lei, em caso de
\J
transmissão, a qaulquer título, de fusão ou desmembramento da área ou da propriedade.
An. 22 Fica establelecido o prazo de um ano, a partir da promulgaçao desta lei, para que os proprietários
procedam às averbaçoes refereridas no atigo anterior.

\.\

Art. 23 Fica autorizado o IBAMA e, por sua delegação, os órgaos estaduais competentes, a proceder )
discriminatórias nas propriedades rurais para identificação e delimitação das áreas florestais sujeitas à
proteção e averbação. através de métodos diretos e indiretos.
Art. 24 Para efeito fiscalizatório e prova judicial, podem ser utilizados métodos indiretos de tecnologia de
vigilância e monitoramento espacial aéreo, podendo deles fazer prova para controle e ficalização e demais ~
procedimentos administrativos de sua competência. Havendo omissão ou erro de ação da área abrangida por
parte dos proprietários, ficam estes obrigados a proceder à averbação ou a revê-la, após notificação pelo
IBAMA ou orgão estadual autorizado.
Art. 25 Os registros de escrituras de imóveis, trasmissões, desmembramentos ou fusões de propriedade
somente serão assentados pelos Cartórios de Registro de Imóveis, com as devidas averbações das áreas de
florestas protegidas , a partir da promulgação desta lei.
DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

Art. 26 A exploração comercial dos recursos florestais madeiráveis e não madeiráveis. em áreas de mais de
l.OOOha só poderá ser autorizada pela autoridade federal ou estadual competente, em decorrência da
legislação em vigor, se:
I. São apresentados e aprovados planos de manejo, que garantam que a exploração do recursos seja
sustentável·
Il. Em expl~rações dé mais de 10.000ha, seja apresentado um Estudo de Impacto Ambiental e
obtidas as respectivas liçenças ambientais;
III. São claramente demarcadas, no plano de manejo e no terreno, as áreas de preservação
(}
permanente. Em nenhuma circunstância a área de preservação permanente. em uma área sob !
exploraçào florestal, pode ser inferior a 20% da área sob manejo florestal;

~
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Art. 27 É proibido explorar áreas de preservação permanente para a produção de madeira ou outros
produtos que impliquem em corte ou morte de árvores.
DAS INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS

Art. 28 Corresponde ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA):
I. Providenciar. em coordenação com as instituições
especializadas, as pautas e o apoio
técnico para o zoneamento ecológico-econõmico de cada estado e cada município da Amazônia
Legal;
Il. Preparar, manter atualizados e providenciar para cada estado e municfpio da Amazônia Legal a
informação cartográfica e de sensoramento remoto, referida ao desmatamento, necessária para a
aplicação e monitoramento da aplicação desta lei;
m. Dar apoio técnico aos estados e municípios especificamente para a aplicação desta lei;
IV. Aprovar e supervisionar diretamente os planos de manejo florestal para a produção de madeira
e/ou produtos floiestais não madeiráveis em áreas superiores a 10.000ha;
V. Supervisionar diretamente o processo de desmatamentos autorizados segundo o Artigo desta
lei. que abarquem áreas superiores a l.OOOba;
VI. Administmr o disposto nos Artigos ... desta lei, com relação aos prêmios aos produtores e
municípios.
Art. 29 Corresponde aos órgãos estaduais responsáveis pela matéria:

I. Dar apoio técnico aos municípios para a aplicação desta lei, em coordenação com o IBAMA;
Il. Aprovar e supervisionar diretamente os planos de manejo
florestal, para a produção de
madeira e/ou produtos florestais não madeiráveis, que compreendam superficies de 1.000 a
10.000ba;
Ili. Supervisionar diretamente o processo de desmatamentos autorizados, segundo o Artigo .. desta
lei, que abarquem de 100 a l.OOOha;
IV. Monitorar, controlar e reprimir os desmatamentos não autorizados.
Art. 30 Corresponde aos Conselhos Municipais de Meio Ambiente:
I. Autorizar a extração florestal em áreas menores que l.OOOha aplicando as pautas técnicas de
sustentabilidade determinadas pelo IBAMA e pelo órgão estadual competente, segundo seja o caso;
II. Autorizar e supervisionar diretamente o processo dos desmatamentos autorizados segundo o
Artigo desta lei
III. Monitorar, controlar e reprimir os desmatamentos não autorizados;
IV. Dispor do necessário para a arrecadação e a utilização dos impostos, multas e direitos a que se
refere o Artigo desta lei.
Art. 31 Os Conselhos Municipais de Meio Ambiente, além de outras funções determinadas pela legislação
em vigor, terão a capacidade de decidir sobre o indicado nesta lei, instruindo e monitorando a
implementação do disposto, junto aos municípios e seus funcionãrios na sua área ambiental. O município
tem a obrigação de inverter no mínimo 60% da arrecadaçào decorrente da aplicação desta lei, em melhorias
ambientais, inclusive às referentes ao ambiente urbano. Os 40% restantes podem ser dedicados para outros
objetivos, visando prover serviços, eminentemente às populações rurais.
DAS SANÇÕES

Art. 32 A defesa do território das explorações .florestais e das reservas florestais contra invasões por
terceiros é responsabilidade direta dos proprietários das mesmas. Os governos estaduais e federais ficam

obrigados a dar seu apoio quando sejam apresentadas, pelo o proprietário, a denúncia formal ante a
autoridade judiciária correspondente. A omissão de denunciar as invasões e a destruiçao da floresta
responsabiliza diretamente ao proprietário pelos os danos causados.
Art. 33 A promoção de desmatamentos, queimadas não autorizadas e, incêndios, assim como a exploração
da cobertura florestal de fonna proibida por esta lei, sujeitarão seus infratores às penalidades da legislação
vigente e as seguintes:
I. Impedimento do uso da área desmatada para atividade agropecuária ou quaisquer outros fins, }
salvo os autori7.ados através desta lei.
li. Confisco dos equipamentos utilizados.
m. Confisco dos produtos oriundos da ação degradadora.
IV. Obrigação de reflorestar e recuperar os danos na área degradada nos prazos fixados pela
autoridade competente.
V. Cancelamento ou suspensão das isenções tributárias de que trata esta lei, com a correspondente
cobrança dos tn'butos que seriam normalmente devidos deste a data do inicio da isenção, incluídos
os acréscimos legais.
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Art. 34 A invasão e a incitação à invasão de terras públicas ou privadas cobertas de florestas primárias ou
secundárias, em processo de recuperação, com desmatamento ou destruição da vegetação natural, implicará
pena de trabalho forçado, não inferior a 60 dfas para todos os adultos implicados na ação. Essas penas serão
cumpridas em tarefas de reflorestamento e outras de interesse ambiental no municipio em que a infração foi
cometida.
Art. 35 O não cumprimento das condições técnicas da exploração florestal sustentável aprovada nos planos
de manejo, colocando em risco a biodiversidade e o patrimônio florestal da área, será reprimido com a
suspensão imediata da licença de exploração, sem prejuízo de outras medidas e sanções aplicáveis através da
legislação florestal vigente.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias contados de sua publicação no
diário oficial da União, naquilo que for considerado necessário.
Art. 37 Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 38 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação em diário oficial.
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Projeto de Lei N'
, de 1996
(Do Sr. Gílney Viana)

Art. 1 º A Floresta Amazónica brasileira é um patrimônio nacional. e sua ocupação e
utilização far-se-ão dentro de condições que assegurem a conservação da diversidade
biológica e cultural, dos ecossistemas e dos recursos naturais, em beneficio das atuais e das
futuras gerações.
Art. 2° É proibido cortar, explorar ou suprimir, total ou parcialmente a vegetação arbórea
natural primaria e secundaria, nos estágios médio e avançado de regeneração, da Floresta
Amazônica brasileira.
§ 1 º Excetuam-se do disposto neste artigo:

_ .--

a) a supressão da vegetação, em caráter excepcional, quando necessária à execução de
obra, atividade ou projeto de utilidade pública ou interesse social, mediante decisão
!J motivada do\órgão estadual competente~anuência previa do IBAMA e aprovação de estudo
e relatório de impacto iµnbi~ntal; clw,,L.... "j.;a_. ~
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b) a exploração da vegetação com finalidade comercial, nas hipóteses e condições
estabelecidas nos artigos 3 e 4 desta lei;
e) o corte eventual da vegetação para consumo no próprio imóvel rural, pelo proprietário

ou possuidor. sem finalidade1 comercial direta ou indireta, mediante autorização previa do
\órgão estadual competente.
§ 2° Por Floresta Amazônica entende-se, para efeito desta Lei, a floresta ombrófíla densa, a

floresta ombró:fila aberta, ..... segundo os limites estabelecidos pelo Mapa de Vegetação do
Brasil, IBGE, 19 .. , e alterações posteriores.
Art. 3º A exploração comercial da vegetação arbórea natural primaria e secundaria, nos
estágios médio e avançado de regeneração, que implique em supressão dos indivíduos das
espécies exploradas, só será permitida mediante o manejo florestal sustentado, conforme
regulamentação estabelecida pelo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, observadas as seguintes condições:
I- existência de estoques remanescentes das espécies exploradas que assegurem uma
produção sustentada, bem como a perpetuidade dos maciços florestais da espécie nas áreas
sob exploração;

n - adoção

de medidas que minimizem os impactos ambientais negativos;

m - a área

sob exploração não seja de preservação permanente, conforme definida na lei

4771/65;
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§ l º A exploração ~ espécies com maior volwne de explor?ção comercia!Jieverá

obedecer a um Plano de Manejo Sustentado especifico para cada espécie, aprovado pelo
IBAMA.
§ 2º A lista das espécies de que trata o parágrafo 1 ° deste artigo será elaborada anualmente
pelo órgão estadual competente e pela Superintendência do IBAMA, com base nos
volumes de exploração madeireira e nos estoques remanescentes destas espécies.
§ 3° A propriedade rural cuja cobertura com vegetação natural é inferior a 50% ( cinqüenta

por cento) de sua área deve ser recomposta mediante o· plantio de espécies nativas ou
regeneração natural, conforme orientação do órgão estadual competente.
§ 4° O proprietário de imóvel rural, cuja área coberta por vegetação natural for de no
mínimo 50% ( cinqüenta por cento) de sua extensão total, terá prioridade na concessão de
crédito agrícola por instituição federal.

Art. 4° A exploração comercial da vegetação arbórea natural primaria e secundaria, nos
estágios médio e avançado de regeneração, que não implique em supressão dos indivíduos
das espécies exploradas, depende de autorização previa do IBAMA, observando-se as
peculiaridades estaduais ou regionais, desde que sejam observados os seguintes requisitos:
I- adoção de métodos de exploração e produção que assegurem o estoque , a reprodução e

a manutenção da variabilidade genética da espécie explorada;
II · delimitação da área de exploração e estabelecimento do volume máximo anual de

extração do recurso.
Art. 5° A definição de vegetação arbórea natural primária e secundaria, nos estágios inicial,
médio e avançado de regeneração, será feita pelo IBAMA, ouvidos os órgãos estaduais
competentes.
Parágrafo único. Para a elaboração das definições de que trata este artigo deverão ser
considerados os seguintes parâmetros técnicos:
I - Histórico das perturbações ocorridas na área;
n - fisionomia;
m - estratos predominantes;
IV - distribuição diamétrica;
V - díversidade e quantidade de epífitas e trepadeiras;
VI - diversidade e dominância de espécies;
VII - espécies indicadoras.
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Art. 5t' Novos empreendimentos pecuários e de plantação agricola e florestal só poderão
ser implantados em áreas sem cobertura vegetal ou com vegetação secundaria no~'
inicial de regeneração, desma~
data anterior à prrunul~
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§ l o Os empreendimentos citados neste artigo gozarão de incentivos -==cais e crediticios
junto às instituições de credito oficiais no sentido de aumentar a produtividade agricola e
pecuária, bem como de incentivar atividades agroflorestais e de reflorestamento.
§ 2º As áreas citadas neste artigo serão determinadas pelo órgão federal ambiental
competente 1BAMA.
Art.6° A preservação ou a exploração sustentada da vegetação arbórea natural primária ou
secundaria, nos estágios médio e avançado de regeneração, conforme o disposto nos artigos
3° e 4° desta Lei, caracteriza uso efetivo da propriedade, para efeito legal, fiscal e
administrativo.
Art. 7° As áreas cobertas por vegetação primária e secundaria nos estágios médio e
avançado de regeneração, devem ser averbadas à margem da inscrição de matricula do
imóvel no registro de imóveis competente.
§ 1° O prazo para que os proprietários procedam às averbações de que trata este artigo é de
um ano, a partir da promulgação desta lei.
§ 2° Fica autorizado o IBAMA e, por sua delegação, os órgãos estaduais competentes, a
proceder discriminatorias nas propriedades rurais para identificação e delimitação das áreas
florestais sujeitas à proteção e averbação, através de métodos diretos e indiretos.
§ 3° Para efeito de fiscalização e prova judicial das áreas que devem ser averbadas, podem
ser utilizados sistemas de vigilância de alta tecnologia, inclusive fotografias aéreas,
imagens de satélite e outros métodos indiretos similares;
§ 4° Havendo omissão ou erro, por parte dos proprietários, na identificação das áreas que
devem ser averbadas, ficam estes obrigados corrigir a averbação, após notificação pelo
IBAMA ou órgão estadual autorizado.
§ 5º Os registros de escrituras de imóveis. transmissões, desmembramentos ou fusões de
propriedade só podem ser assentados pelos Cartórios de Registro de Imóveis com as
averbações de que trata este artigo.
§ 6° As áreas averbadas de acordo com o § 1 deste artigo ficam isentas de pagamento do
Imposto Territorial Rural.
Art 8° O não cumprimento do prescrito no art. 7° sujeita o infrator às seguintes
penalidades:
I - Nulidade do registro;
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II - Interdição de transmissões de titularidade a qualquer titulo.
Art. 9º A promoção de desmatamentos, queimadas e incêndios, e a exploração da floresta
amazônica com infração ao estabelecido nesta Lei e regulamentos, sujeita o infrator às
penalidades da legíslação vigente e ás seguintes:

I - Impedimento do uso da área desmatada, a partir da data da promulgação desta lei, para
atividades agropecuárias ou quaisquer outros fins, salvo os autorizados nos termos do Art.
2°, parágrafo 2°;
II - embargo da atividade causadora da degradação;

m - confisco dos produtos oriundos da ação degradadora e dos equipamentos utilizados;
N - obrigação de promover o reflorestamento e recuperar os danos na área degradada;
V - Cancelamento ( ou suspensão) da isenção tributaria de que trata o §6° do Art. 6° desta
lei, com a correspondente cobrança dos tributos que seriam normalmente devidos desde a
data do inicio da isenção, incluindo os acréscimos legais.
Art. 1 O O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no prazo de 90 dias contados de
sua publicação, naquilo que for julgado necessário à sua execução.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.12. Revogam-se o Art. 44 da Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, e demais
disposições em contrario.

Brasília , de fevereiro de 1996.
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Projeto de Lei Nº
, de 1996
(Do Sr. Gilney Viana)

Altera o art. 44 da Lei 4.771, de 15 de setembro de
1965, que "institui o novo Código Florestal"

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. O Art. 44 da lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, que "institui o novo Código
Florestal" passa a ter a seguinte redação:
"A supressão total da vegetação arbórea natural primária em propriedade rural
localizada na Bacia Amazônica (Amazônia Legal) só será permitida, em caráter
excepcional, quando for necessária à execução de obras, atividades ou projetos de
utilidade pública ou interesse social, mediante decisão motivada pelo órgão
estadual competente e anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (ou órgão federal competente) e houver
demonstração prévia da falta de alternativas em outros locais já desmatados.
§ 1 º A delimitação das áreas com vegetação arbórea natural primária citadas no
caput do Artigo deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel
no registro de imóveis competente, ficando estas áreas igualmente sob a proteção
desta lei, em caso de transmissão a qualquer título, de fusão ou de
desmembramento da área ou da propriedade.
§ 2° Fica estabelecido o prazo de um ano, a partir da promulgação desta lei, para
que os proprietários procedam às averbações referidas no parágrafo 1° deste
artigo.
§ 3º Fica autorizado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis e, por sua delegação, os órgãos estaduais competentes, a
procederem discriminatórias nas propriedades rurais para identificação e
delimitação das áreas florestais sujeitas à proteção e averbação, através de
métodos diretos e indiretos.
§ 4° Havendo omissão ou erro, por parte dos proprietários, na identificação das
áreas que devem ser (a serem) averbadas, ficam estes obrigados a corrigir a
averbação, após notificação pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis ou por órgão estadual autorizado.

§ 5º Os registros de escrituras de imóveis, transmissões, desmembramentos ou
fusões de propriedade só podem ser assentados pelos Cartórios de Registro de
Imóveis com as averbações de que trata este artigo.

~
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§ 6° As áreas averbadas de acordo com os parágrafos deste artigo são
consideradas como efetivamente utilizadas para efeito legal, fiscal e administrativo
e isentas de imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
§ 7° Incentivos fiscais e creditícios de instituições de crédito oficiais somente serão
oferecidos para a implantação de empreendimentos agropecuários e florestais em
áreas desmatadas de forma comprovadamente legal, em data anterior à
promulgação desta lei, desde que:
i) localizados em propriedades com áreas mantidas efetivamente sob regime de
preservação permanente na forma dos Artigo 2° ou 3° deste Código, quando for o
caso, e
ii) com áreas de vegetação arbórea primária averbadas de acordo com os
parágrafos deste artigo.

§ 8° O não cumprimento do prescrito no caput deste artigo sujeita o infrator às
penalidades da legislação vigente e às seguintes:
I - Impedimento do uso da área desmatada para atividades agropecuárias ou
quaisquer outros fins,
II - Embargo da atividade causadora da degradação,
III - Confisco, pelo órgão estadual competente, dos produtos oriundos da ação
degradadora e dos equipamentos utilizados
IV - A recomposição da área desmatada mediante o plantio de espécies da flora
local conforme orientação do órgão estadual competente,
V - Cancelamento da isenção tributária de que trata o parágrafo 6° deste artigo,
com a correspondente cobrança dos tributos que seriam normalmente devidos
desde a data do início da isenção, incluindo os acréscimos legais.
§ 9° - No caso de reincidência da infração e ausência de recomposição da área
desmatada ilegalmente, a propriedade será imediatamente expropriada e
especificamente destinada ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos
alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei. (Const. 243). "
Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

CÃMARA

DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI 1"º

, DE 199

(Do Sr. Gilney Viana)

Altera o Art. 44 da Lei 4. 771, de 18 de
setembro de 1965, que "institui o novo Código
Florestal"

O Congresso Nacional decreta:

Art. lº. O Art. 44 da Lei 4.771, de 18 de setembro de 1965, que
"institui o novo Código Florestal" passa a ter a seguinte redação:
"Art . ..J4. Na Amazônia Legal, a área preservada quanto à sua
vegetação natural. considerada como reserva legal, deve ser no mínimo de:
I - 50% da área do imóvel, em imóveis até 1.000 ha;
II - 70% da área do imóvel, em imóveis maiores que 1.000 ha.
§ l º. O desmatamento ou a exploração de áreas maiores que 50 ha
dependerá de expressa autorização do IBAMA.
§ 2°. A reserva legal de cada imóvel deverá ser averbada à margem

da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração

de sua destinação,

nos casos de transmissão,

a qualquer

título,

ou de

desmembramento da área.
§ 3°. O proprietário que deixar de averbar a reserva legal sujeita-se
as seguintes penalidades.
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I - multa equivalente a 5 % do valor venal da área da reserva legal;
II - perda ou restrição de beneficios e incentivos fiscais concedidos
pelo Poder Público:
Ili - perda

ou

suspensão

da

participação

em

linhas

de

financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.
~ 4º A autoridade

competente

que constatar

a inexistência de

averbação da reserva legal deverá providenciá-la. sendo as despesas decorrentes pagas pelo
proprietário.
~ 5°. Não existindo. no imóvel, área coberta com vegetação natural
correspondente

ao mínimo exigido no caput e seus incisos. é o proprietário obrigado a

promover a sua recomposição.

de acordo com plano de manejo e prazo aprovados pelo

IBAMA.
~ 6° As florestas
preservação

e demais

formas

de vegetação

natural de

permanente previstas no art. 2º desta lei não poderão ser computadas no

cálculo da área mínima da reserva legal a que se refere o caput.
~ 7°. A destruição da vegetação natural da reserva legal constitui
crime contra o meio ambiente punível. isolada ou cumulativamente, com detenção de l
(um) a 3 (três) anos e multa de l O a 100 dias-multa
~ 8° Sem prejuízo das demais sanções penais e da obrigação de
promover a recomposição da área destruída. conforme plano de manejo e prazo aprovados
pelo IBAMA, sujeita-se o proprietário às seguintes penalidades administrativas:
I - multa equivalente a I O % do valor venal da área destruída ou
1 O % do valor comercial da matéria-prima explorada:
II - perda ou restrição de beneficies e incentivos fiscais concedidos
pelo Poder Público:
III - perda

ou

suspensão

da

participação

em

financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito."
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO

No BrasiL desde a chegada dos europeus, as florestas têm sido
consideradas como obstáculos a serem removidos. Do litoral para o interior e da bacia do
Prata à bacia do Amazonas. as florestas, consideradas excessivas e inóspitas, foram o
principal entrave à colonização.
A política de exploração adotada, desde a época colonial, tem

levado à quase extinção da Mata Atlântica e da cobertura vegetal nativa dos estados do Sul
e Sudeste.
Com o deslocamento da capital para Brasília e a construção de
estradas facilitando o acesso. acelerou-se a ocupação do cerrado nas últimas décadas.
sendo a agricultura e a pecuária as principais forças modificadoras.
A grande área florestada ainda existente é a Amazônia, cuja
cobertura florestal permaneceu praticamente intocada até 1960. A partir de então, contudo,
a região amazônica passou por processos de colonização intensiva que provocaram uma
alteração na sua cobertura vegetal.
A floresta Amazônica tem sido destruída principalmente para dar
lugar a atividades de pecuaria bovina e agricultura de pequeno porte. A pecuária está
baseada em empreendimentos comerciais e é normalmente responsável pela conversão de
extensas áreas de florestas. A. agricultura de pequeno porte é a atividade principal de dos
projetos de colonização.
:\. rapidez do avanço do desmatamento e outras perturbações na
região fazem com que seja urgente aumentar a área protegida antes que isso se tome
impossível ou impraticável.
O art. I 6 do Código Florestal determina que, no mínimo 20% de
cada propriedade deveria constituir a reserva legal. Na Amazónia, no entanto, essa área
deveria corresponder a 50%. no mínimo (art. 44). Entretanto, por ocasião da venda, do
desmembramento ou sucessão da propriedade. a reserva florestal era esfacelada ou
diminuída. Com a Lei 7.803/89. exigiu-se que essas áreas, denominadas então reservas
legais deveriam ser inscritas no registro público. para evitar que fossem indevidamente
destruídas à medida em que as propriedades fossem vendidas ou divididas.
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Entretanto. continua a se verificar o descumprimento da lei, o que
se deve, acreditamos à inexistência de penalidades quando isso ocorre.
Com o objetivo de modificar tal situação propomos o presente
projeto de lei que considera como 50 ha de área mínima a ser mantida com a sua cobertura
vegetal

original, no caso de pequenas

propriedades.

Para as médias propriedades

mantém-se o porcentual de 50 % e para as grandes propriedades a reserva legal deve
corresponder a 70 % da área total do imóvel.
Prevemos também as penalidades para o caso da reserva legal não
ser averbada pelo proprietário assim como da cobertura vegetal natural ser destruída.
Acreditando
contribuir para a preservação

que

a proposição

que

ora

Sala das Sessões, em

de

de 199.

Deputado GILNEY VIANA

GER 3, 17,23.004·2 • (JUN/95)

vem

ambiental na Amazônia, contamos com a anuência dos

insígnes Pares para a sua aprovação.
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