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Petrópolis. 18 de agosto de 1993. APANDE 
ÃS 

ORGANIZAÇOES NÃO GOVERNAMENTAIS 

CADASTRADAS NO C.N.E.A. - CADASTRO 

NACIONAL OE ENTIDADES AMBIENTALISTAS 

Prezados Companheiros, 

Estamos anexando documentos pertinentes à criação da recen 

te Câmara Técnica Especial para Assuntos de Mata Atlântica e, sobr! 

tudo, a MINUTA PRELIMINAR OE PROPOSTA OE RESOLUÇAO DO CONAMA, alab~ 

rada pela referida Câmara Técnica quando da sua III Reunião, no dia 

17 de agosto. p.p •• 

Como se trata da discussao do processo de regulamantBção do 

Decreto 750/93 (corta. exploração a supressão de vegetação primária 

ou nos est~gios avançado dedmi~~~~de regeneraç~o da Mata Atlintica) 

e como a referida C~mara conta com um limite intransponível m~ximo' 

de, no dia 21 de setembro próximo. data da sua última reunião. con 

cluir o documento que irá ao plenário ainda em setembro (ou, no má 

xima, na primeira semana de outubro) para ser votado, estamos pedi~ 

do que: 

- PRIORITARIAMENTE EXAMINEM ESTES DOCUMENTOS E, CASO QUEIRAM ENVIAR 

CONTRIBUIÇÕES PARA O MELHORAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E SUBS!OIOS À 

PROPOSTA PRELIMINAR, POR FAVOR O FAÇAM ATÉ D DIA 13 OE SETEMBRO, NO 

MÃXIMO - PARA QUE POSSAMOS CONSIDERAR SUAS PROPOSTAS E INCLUI:LAS 

NO DOCUMENTO ONICO QUE LEVAREMOS À ÚLTIMA REUNIÃO DA CÃMARA TECNICA 

QUE. COMO AQU! JÃ ESCREVEMOS.SERA NO DIA 21 DE SETEMBRO. TERÇA FEI 
RA. EM PORTO SEGURO, l:iAli_IA. étli tl,t.9ai1~-loi e..;e/J/.ltt}!{) ()o, A~tV/d da;/- 
J)/J ~ 1~e J j)(}t:- ,1t,t, e, /!l{l vlx R./t,, , JtO Jil},f ,r o t. w/tJ @ //11//"d ; 1d 111 tt .;/J /) . • 
rqtv· ~/ ~embramo·s outra vez que. de orto Seguro, o cumenfõ ira 

para a Cimara Ticnica de Assuntos Jurídicos e. depois, para o pl~n! 

rio do CONAMA para ser votado. 

Informamos. também que a APANDE foi indicada e aceitou pre 

sidir a Câmara Técnica Especial para Assuntos da Mata Atlântica e 

que.se preferirem. podem enviar a nós as suas críticas e propostas. 

Como também podem enviá-las a outro Conselheiro·da referida Câmara 

( a sua composição inicial está no documento. anexo. oa sua criação) 

e. como exemplo. me raflro às ONG'~ da Heg1âo Nordeste que podem se 

dir1gir i FURPA, representante civil da RAgiio Nordeste no CONAMA e 

~,t,' 

oJ 
(o!abora~áo: PE.DRO 11 lnd, de P~péls Ltda. 
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APANDE 

um das 7 membros da Câmara Técnica Especial para Assuntos dn Mata 

Atlântica (e uma das duas únicas ONG'S, dela). 

Qualquer informação adicional, podem telefonar para: 

021 - 322-0521 ou 021 - 322-6367 

ou para a sêde da APANDE: 

0242 - 43-oa14 /dt J~ a J'!:-/et.'./6/./ oú e? à1 1.2 e aa» li./ dr /f )(}~) 
e,nos fins de semana. para: 

0242 - 42-1405 

Da qualquer forma, n~o deixem da examinar este assunto, por 

favor: 

Seudações amigas da 

=r eititZtLda !Vçy~- 
F a rna n da Colagrossi 

Colaboraçáo; PEDRO J I lnd. de Papéis Lida. 
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Jtl!:SOLUÇÃO CONM!A Nr?. 

lVllNUTA 

Ali. 19. - Para efeito desta Resolução, e considerando o qu_c dispõe os Art. 32 e 62 do 
Dec. 7S0j93 são estabelecidos os sequintcs parâmetros básicos paro análise dos estáglos 
de sucessão: Iisíonomia; cxtrutos prcdominnntcs: distribuição diamétrica e altura; 
existência, divcrsldadc e quantidade de epífitas; existência, diversidade, quantidade e 
qualidade do trepadeiras; presença ausência e características da serrcpilheíra; subosque; 
diversidade e dominância de espécies, além de outros parâmetros que possam ser 
utilizados, segundo critérios técnico - científicos. 

§ Úuk-o - · Os valores mcnsurdveis de alturas e diâmetros (DAP), serão definidos pelo 
IBAMA - SUPES ouvido o órgão estadual competente, no prazo de 30 dias a partir da. 
publicação desta Resolução. 

Art, 22 - Com base nos parâmetros indicados no an, 12, ficam definidos os seguintes 
conceitos: 

a,l Vegetação Pd1uá.ria .. Vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade 
biológica, notadamcntc nas áreas mais úmídas, na qual os efeitos das ações antrópicas são. 
míniruas a ponto de não afetar, slgnlflcativamcnte suas características originais em termos 
de estrutura e de espécies, 

b) Vegetação Secundária ou eIU Regeneração • V egetaçâo resultante de processos 
naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações 
antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação 
primiiriu • Conforme disposto no Dcc. Fed. 750/93, foram estabelecidos três (3) estágios 
de regeneração: 

Cobertura Vcgetul baixa, fechada ou aberta, ocorrendo plumas herbáceas ou arbustivas; a 
distribuição diamétrica das espécies lenhosas apresenta pequena amplitude; epífítas, se 
existentes, são representadas principalmente por musgos, líquens e polipcdiáccas, com 
baixa diversidade; trepadeiras se presentes, são gcrahucntc herbáceas; scrrapilheira, 
quando ocorre, forma uma camada tina, pouco decomposta, contínua ou não; a 
diversidade biológica é baixa com poucas espécies arbóreas ou arborescentes dominantes, 
podendo apresentar plântulas de espécies ele estágios mais maduros. 

Fisionornia arbórec/urbustivu, prcdomlnando sobre o cxtruto herbáceo. podendo constituir 
extratos de diferentes alturas; extratos hcrbáceos e arbustivos distintos; a cobertura 
arbórea pode ser sberta ou fechada com a ocorrênciu eventual de individues emergentes; a 
distribuição diamétrica apresenta amplitude moderada, com predomínio de pequenos 
diâmetros; as epífit, •. is aparecem com maior número de Indlvíduos e espécies cm relação ao 



estágio iuioial, sendo mais abundantes na floresta ombrófila; trepadeiras, quando 
presentes, são predominantemente Ienhosas; a serrapilheira pode variar de espessura do 
acordo com as estações do ano e a localização; diversidade biológica significativa; já se 
pode observar a formação de subosque que oferece diferentes graus de di.6.cul~ de 
penetração, 

W .• Está.gio Avauçado - 

Fisionomia arbórea dorulnantc sobre os demais extratos, formando um dossel fechado e 
relativamente uniforme, podendo apresentar árvores emergentes ; as espécies emergentes 
podem ocorrer com diferentes graus de intensidade; neste: estágio a.55Í1n como nos demais 
poderá haver indivíduos de grande porte remanescentes; as copas superiores são 
borizcntalmente amplos; a distribuição diamétrica tem grande amplitude; epííitas estão 
presentes em grande número de espécies e com grande abundância, principalmente na 
floresta orubrófila; as trepadeiras são geralmente lenhosas, sendo mais abundantes e ricas 
em espécies na floresta estacional; a serrapllheíra está presento com intensa decomposição; 
a diversidade biológica é multo grande devklo à complexidade estrutural; os extratos 
arbóreo e arbustivo, normalmente se apresentam de forma rala ou pouco densa, com 
espécies ocorrentes geralmente ombrófilas ; as florestas neste estágio podem apresentar 
fisionomia semelhante à vegetação pruwitia. . 

Art, 31 - A caracterização dos vários estágios definidos 110 Art. 22 não é aplicável às 
fonnaçõcs vegetais associadas, tais como manguezals, restingas, campos de altitude, 
brejos interioranos e encraves ílorcstals do nordeste. pura as quais, devido à diversidade 
regional, torna-se impraticável estabelecer em caráter geral os diversos padrões 
succssicnals. 

§ Únleo - Para essas Ionnações vegetais, os orgâos estaduais competentes, ouvído o 
lBAMA, deverão estabelecer normas específicas com base nas características regionais de 
cada fonuação, respeitadas a necessidade de conservar-se a cobertura vegetal e a 
legislação protetora pertinente, mais específicamente o Cóili,eo Plorestal e a Resolução 
CONAMA n~ 04/85. 

ArL 4!l •• Pum o os efeitos dessa Resolução. são adotados os seguintes conceitos; 

a) -1\fanguczaiis • o Manguezal é uma vegetação com Influência flüvío-marínha, típica de 
regiões estuarinns onde. nos solos lirnosos, cresce uma flora especializada, adptada o. 
salinidade das águas. Desse modo tem uma dispersão descontínua uo longo da costa 
brasileira, entre os Estados do Arnnpá e Santa Catarina., Nesse ambiente halófito 
desenvolve-se uma vegetação especializada, ora dominada por gramíneas (Spartína) e 
amarilidáccas (Crinum), conferindo-lhes urna flsionomía herbácea, ora dominada por 
espécies arbóreas dos gêneros Rhízephora, Laguncularia e Avicennía, com alturas 
variando entre três (3) e trinta (30) metros. Os Manguezais podem ser classificados de 
acordo com a domlnâncin de cada urna dessas espécies arbóreas, em: Mangue Vermelho 
(R]W".Opboru), Mangue Branco (Laguncularía) e Mangue Slriúba (Avícenuía), A!.i três 
espécies se alternam de modo que as duns primeiras colonizam os locais mais baixos e a 

' ' 
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terceira os locais mais altos e mais afastados da influência das marés. Quando o Mangue 
penetra em locais arenosos denomina-se 'Mangue Seco. 

b) Restingas - as Restingas são comunidades vegetais que recebem influência da água <lo 
mar também consideradas comunidades cdáficas, por dependerem mais da natureza do 
solo do que do clima. Estão distribuídas em mosaicos sendo encontradas em praias, 
cordões arenosos, dunas e depressões. De acordo com o grau de desenvolvimento 
(sucessão) podem ser encontradas formações herbáceas, arbustivas e arbóreas, estas 
últilnas mais interiorizadas e extensas. Estão presentes ao longo de todo o litoral 
brasileiro, 

e) •. Campos ele Altitude - ocorrem cm ambiente montanos e alto-montanos, com 
estrutra arbustiva e/ou herbácea. Ocorrem geralmente nos cumes litólicos das serras. em 
elevações superiores a 1.800 metros, que possuem um clima subtropical ou temperado. 
São caracterizados por uma ruptura na sequência natural das espécies que ocorrem nas 
fcrmações fisionômicas quo os precedem. As comunidades flcrísticas próprias desse local 
são muito Influenciadas pela presença de muitas espécies endémicas. 

' 
d) • Brejos Iateríorauos • ocorrem no nordeste do país, em elevações e platôs com 
algumas centenas de metros de altitude, existem. manchas de florestas úmidas, localmente 
denominadas "brejos", Tais formações são também chamadas de Brejos de Altitude, pois 
ocorrem nos locais onde ventos úmidos condensam o excesso de vapor e criam um 
ambiente mais úrnldo que o das menores altitudes. 

e) - Encraves Florestais do Nordeste - floresta tropical baixa, xerófita, latífolíada, 
decídua, que ocorrem cm caatinga florestal. Matas SCJni -úmidas decíduas, hígrófllas e 
meséfilae, com camada arbórea fechada, formada devido à maior umidade do ar e n maior 
quantidade de chuvas nas encostas das montanhas. Forma uma transição entre o agreste e 
a floresta atlântica, No cinturão limítrofe com a caatinga são encontradas com mais 
frequência palmeiras e algumas cacuiceas arbóreas. 

f) lílora e .Fau.ua !>ilvcsb·es ameaçadas de cx.tinç.ão - As espécies constantes das listas 
oficiais elaboradas pelo IBAMA. acrescidas das espécies indicadas nas listas 
eventualmente elaboradas pelos órgãos ambientais dos Estados, referentes 'às suas 
respectivas biotas. 

g) • Vegetação de excepcional, valor paisagístico: Vegetação existente nos sítios 
considerados de excepcional valor paisagístico cm legislação oficial do poder público 
Federal, Estadual ou Municipal. 

Art. 52 - São considerados de interesse ecológico pura a proteção dos ecossistemas todas 
n,: fitMI: mh1..r~n.o ,.nm v111,o,1ofru;if.1i i,14mlula 1·,11 ru·ru 1•ut~ul1.,v u,,u.ovr,oJl!l • nu:~ J. 
n"8ir-1~n\S"~'=-' d:.1. !1.0.1:vi.ta .tll:luÜC:.t. 

OBS. A dcímh- - Corredores de l'auua e Em()IlLQ de Unidades de Conscrvução. 

'J,.. 
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(MINUTA) 

Elaborada pela Câmara Técnica Temporária para Assuntos da Mata 
Atlântica. 

o CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas na Lei nº 6938, de 31 de agosto 
de 1981, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8028, de 12 
abril de 1990, 8.490, de 19 de novembro de 1992, e pela Medida 
Provisória nº 350, de 14 de setembro de 1993 e regulamentada pelo 
Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, no Regimento Interno 
aprovado Resolução/CONAMA/nº 025, de 03 de dezembro de 1986, 

Considerando a deliberação contida na Resolução/CONAMA/Nº 03, de 
15 de junho de 1993, 

RESOLVE: 

Art.lº - Para efeito desta Resolução e considerando 
os Art. 3º, 6° e 7° do Decreto Federal nº 750 de 10 
de 1993, são estabelecidos os seguintes parâmetros 
análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica: 

o que dispõem 
de fevereiro 
básicos para 

I .fisionomia; 
II .estratos predominantes; 
III .distribuição diamétrica e altura; 
IV .existência, diversidade e quantidade de epífitas; 
V .existência, diversidade e quantidade de trepadeiras; 
VI .presença, ausência e caracaterísticas da serapilheira; 
VII .subosque; 
VIII.diversidade e dominância de espécies; 
IX .espécies vegetais indicadoras. 

Parágrafo 1º - O detalhamento dos parâmetros estabelecidos neste 
artigo, bem como a definição dos valores mensuráveis, tais como 
altura e diâmetro, serão definidos pelo IBAMA e pelo Órgão 
estadual integrante do SISNAMA, no prazo de 30 dias contados da 
publicação desta Resolução e submetidos à aprovação do Presidente 
do CONAMA, "AD REFERENDUM11 do plenário o que se dará na reunião 
ordinária subseqüente. 

Parágrafo 2° - Poderão também ser estabelecidos parâmetros 
complementares aos definidos neste artigo, notadamente a área 
basal e outros, desde que justificados técnica e cientificamente. 
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Art. 2º - Com base nos parâmetros indicados no art. lº desta 
Resolução, ficam definidos os seguintes conceitos: 

I. Vegetação Primária - Vegetação de máxima expessão local, com 
grande diversidade biológica, sendo os efeitos das ações 
antrópicas mínimos, a ponto de não afetar significativamente suas 
características originais de estrutura e de espécies; 

II. Vegetação Secundária ou em Regeneração - Vegetação resultante 
de processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial 
da vegetação primária por ações antrópicas ou causas naturais, 
podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária. 

Art. 3º - Os estágios de regeneração da Vegetação Secundária a que 
se refere o Art. 6º do Decreto Federal nº 750/93, passam a ser 
assim definidos: 

I) Estágio Inicial 

a - fisionomia herbáceo/arbustiva de porte baixo, com cobertura 
vegetal variando de fechada a aberta; 

b - espécies lenhosas com distribuição diamétrica de pequena 
amplitude; 

e - epífitas, se existentes, são representadas principalmente por 
líquens, briófitas e pteridófitas, com baixa diversidade; 

d - trepadeiras, se presentes, são geralmente herbáceas; 
e - serapilheira, quando existente, forma uma camada fina, pouco 

decomposta, contínua ou não; 
f - diversidade biológica variável com poucas espécies arbóreas ou 

arborescentes, podendo apresentar plântulas de espécies 
características de outros estágios; 

g - espécies pioneiras abundantes; 
h - ausência de subosque. 

II} Estágio Médio 

a - fisionomia arbórea e/ou arbustiva, predominando sobre a 
herbácea, podendo constituir estratos diferenciados; 

b - cobertura arbórea variando de aberta a fechada, com a 
ocorrência eventual de indivíduos emergentes; 

c - distribuição diamétrica apresentando amplitude moderada, com 
predomínio de pequenos diâmetros; 

d - epífitas aparecendo com maior número de indivíduos e espécies 
em relação ao estágio inicial, sendo mais abundantes na 
floresta ombrófila; 

e - trepadeiras, quando presentes, são predominantemente lenhosas; 
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f - serapilheira presente, variando de espessura de acordo com as 
estações do ano e a localização; 

g - diversidade biológica significativa; 
h - subosque presente. 

III) Estágio Avançado 

a - fisionomia arbórea dominante sobre as demais, formando um 
dossel fechado e relativamente uniforme no porte, podendo 
apresentar árvores emergentes; 

b - espécies emergentes ocorrendo com diferentes graus de 
intensidade; 

c - copas superiores horizontalmente amplas; 
d - distribuição diamétrica de grande amplitude; 
e - epífitas presentes em grande número de espécies e com grande 

abundância, principalmente na floresta ombrófila; 
f - trepadeiras geralmente lenhosas, sendo mais abundantes e ricas 

em espécies na floresta estacional; 
g - serapilheira abundante; 
h - diversidade biológica muito grande devido à complexidade 

estrutural; 
i - estratos herbáceo, arbustivo e um notadamente arbóreo; 
j - florestas neste estágio podem apresentar fisionomia semelhante 

à vegetação primária; 
k - subosque normalmente menos expressivo do que no estágio médio; 
1 - dependendo da formação florestal, pode haver espécies 

dominantes. 

Art. 4º - A caracterização dos estágios de regeneração da 
vegetação, definidos no Art. 3º desta Resolução, não é aplicável 
aos ecossistemas associados às formações florestais do domínio da 
Mata Atlântica, tais como manguezal, restinga, campo de altitude, 
brejo interiorano e encrave florestal do nordeste. 

Parágrafo Único - Para as formações vegetais, referidas no caput 
deste Artigo, à exceção de manguezal, aplicam-se as disposições 
contidas nos parágrafos 1° e 2º do Artigo lº desta Resolução, 
respeitadas a legislação protetora pertinente, em especial a Lei 
nº 4771, de 15 de setembro de 1965, a Lei nº 5197/67, a Lei nº 
6.838/81, a Lei nº 6.902/81 e a Resolução CONAMA nº 04/85. 

Art. 5º - As definições adotadas para as formações vegetais de que 
trata o Artigo 4º, para os efeitos desta Resolução, são as 
seguintes: 

I. Manguezal - vegetação com influência flúvio-marinha, típica de 
solos limosos de regiões estuarinas e dispersão descontínua 
ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e 
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Santa Catarina. Nesse ambiente halófito, desenvolve-se uma flora 
especializada, ora dominada por gramíneas (Spartina) e a 
amarilidáceas (Crinum), que lhe conferem uma fisionomia herbácea, 
ora dominada por espécies arbóreas dos gêneros Rhizophora, 
Laguncularia e Avicennia. De acordo com a dominância de cada 
gênero, o manguezal pode ser classificado em Mangue Vermelho 
(Rhizophora),Mangue Branco (Laguncularia) e Mangue Siriúba 
(Avicennia), os dois primeiros colonizando os locais mais baixos e 
o terceiro os locais mais altos e mais afastados •da influência das 
marés. Quando o mangue penetra em locais arenosos denomina-se 
Mangue Seco. 

II. Restinga - vegetação que recebe influência marinha, presente 
ao longo do litoral brasileiro, também considerada comunidade 
edáfica, por depender mais da natureza do solo do que do clima. 
Ocorre em mosaico e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas 
e depressões, apresentando de acordo com o estágio sucessional, 
estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais 
interiorizado. 

III. Campo de Altitude - vegetação típica de ambientes montano e 
alto-montano, com estrutura arbustiva e/ou herbácea, que ocorre 
geralmente nos cumes litólicos das serras com altitudes elevadas, 
onde predomina em clima subtropical ou temperado. Caracteriza-se 
por uma ruptura na sequência natural das espécies presentes nas 
formações fisionômicas circuvizinhas. As comunidades florísticas 
próprias dessa vegetação são caracterizadas por endemismos. 

IV. Brejos Interioranos - mancha de floresta que ocorre no 
nordeste do país, em elevações e platôs onde ventos úmidos 
condensam o excesso de vapor e criam um ambiente de maior umidade. 
É também chamado de Brejo de Altitude. 

V. Encrave Florestal do Nordeste - floresta tropical baixa, 
xerófita, latifoliada e decídua, que ocorre em caatinga florestal, 
ou mata semi-úmida decídua, higrófila e mesófila com camada 
arbórea fechada, constituída devido à maior umidade do ar e à 
maior quantidade de chuvas nas encostas das montanhas. Constitui 
uma transição para o agreste. No ecótono com a caatinga são 
encontradas com mais frequência palmeiras e algumas cactáceas 
arbóreas. 

Art. 6º - Para os efeitos desta Resolução, e tendo em vista o que 
dispões os Artigos 5º e 7º do Decreto nº 750/93, são definidos: 

I. Flora e Fauna silvestres ameaçadas de extinção - espécies 
constantes das listas oficias do IBAMA, acrescidas de outras 
indicadas nas listas eventualmente elaboradas pelos órgãos 
ambientais dos Estados, referentes às suas respectivas biotas. 
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II. Vegetação de excepcional valor paisagístico - vegetação 
existentes nos sítios considerados de excepcional valor 
paisagístico em legislação do Poder Público Federal, Estadual ou 
Municipal. 

III. Corredor entre Remanescentes - faixa 
existente entre remanescentes de vegetação 
médio e avançado de regeneração, capaz de 
servir de área de trânsito para a 
remanescentes; a largura do corredor 
correspondente a 10 (dez) por cento da 
remanescentes, não podendo ultrapassar o 
qualquer um deles. 

de cobertura vegetal 
primária ou em estágio 
propiciar habitat ou 

fauna residente nos 
a ser considerada 
distância entre os 
diâmetro maior de 

IV. Entorno de Unidades de Conservação - área de cobertura vegetal 
contígua aos limites da Unidade de Conservação, que for proposta 
em seu respectivo Plano de Manejo, Zoneamento Ecológico ou Plano 
Diretor de acordo com as categórias de manejo. Inexistindo esses 
instrumentos legais ou deles não constar a área de entorno, 
aplicar-se-á o disposto no Art. 2º da Resolução CONAMA nº 013/90. 

Art. 7º - As áreas cobertas com vegetação primária ou nos estágios 
avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, que não forem 
objeto de explotação seletiva conforme previsto no Artigo 2º do 
Decreto Federal nº 750/93, são consideradas de interesse ecológico 
para a proteção dos ecossistemas. 

Art. 8º - A Câmara Técnica Temporária para Assuntos da Mata 
Atlântica, instituída pela Resolução CONAMA nº 003/93, editará um 
glossário dos termos técnicos citados nesta Resolução. 

Art. 9º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 10 - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente as alíneas~ e Q do Artigo 2º da Resolução CONAMA nº 
004/85. 

ló 
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O CONSELIIO ~/'.CJOtll\L 00 MZ:10 IUtllJtmr. ~ COlt~. ec '1110 du 
,n.r1huiçõc1 qur lh, elo çenferlõ•• ~tl• i-.1 n• ,.tlB, CS. l1 C..a901to 
•, 1PB1, 11lter11d1 ~l• 1A1 nt 9.028, o, 12 dr •bril o, 1,,0, r•;ul• 
~nt•d•• ~lo ~cr,to n• 99,274, 4r 06 o, 3unho d~ 1t9D, • teD'Oo ee 

vi•t• 111 ~i1po•iç~r1 d• !Ai nt 1.490, o, 19 a, nov••bro õ, 1992, e 
do 11,u Rr9ll!IN!nto lnt•rno: 

Conald,tanôo • n•c•••lõaõ, o, iH11111>iu,r • iS1pl•-nt1,;l!io 0• 
rolit1ca alacion•l Go Mrio ~biente: • t•nõo •~ vl11ta o d11po1to no 
art. 6D do Pecr•to n~ 7~0, o, 199); 

Con1iõrr1nõo •• obriv•c~• • re1pon1ablliõaõr1 atr1bu1011 •o 
CONl'Jlt1\ no cwopriWHnto • •~•cuçlo citaõo Pt-creto n• 7~0, o, l99), 
~••olvc1 

1\r t. 1 • Cr hr • c&111111,r• Tlfcnlca 'l'el!lpor,r h para IJ1unto11 o, 
Mllta At1'nUca. 

1\rt. :211 lo Clll'lra Ti1:ni<:1 •~rd c01Z1po1t• por Conulhe1ro1 ~o 
C'ONl'\J'\}\ 1epJ11•nt•ntr1 4111 1n•t1tulçl:>4!1 al>ai•o r•l•cion~ôaai 

1. MiniDt~rlo do MrAo l'.=bi~nie 
2. ln1tituto Br••ileiro Oo ~lo l\lllbiente ~ cSo, ~ecurao1 ~tu 

rais ~enov6v,1ã - 1~ - 
3. (;ovrrno do tetaôo de &io Paulo 
4. cove r no õo Estado 4o Pararuí 
~. C<werno do r.,taõo <'la ll11hi11 
6. ~ntíd11<le Civil llt'(•1ea.-ntante ôt> 11..-gllo tlorôute crunf'"I 
"1. t.ot i4ade C'i v 1l l'!!()r•eent•nte d!'I Jlegilo &uC.e•tc llJ'ANU.Cl 

Art. 311 A Clmi,r• Tlcnica de q\N? trata o art. 1v 01t1ta ~eao 
luç~o ter~ e01110 obj,tivo principal elabor11t e propor, ~o praxo o, 9Õ 
{nove nt.e } d~u., • noraiiti••Çllo C,o ~lft. f,t> elo ~çreto nD '1!)0, Õl' 1993, 
ac0!np11nluu •u11 execuçac e elaborar r,rlatóriot trl-11trai11 ao COWVt>,. 

Art. cv O prazo õe ôuraçllo da pr e s e nt.e cI.aara Técnica 4 4e .l 
lUlll) ano. · 

Cl'IÇAo. 

nuHB~RTO CAVT.LCANTE 1.J',CERI>A 
Secretário-Executivo 

FERNANDO COIJTINIIO JORG[ 
Prez,ióente 

tor , nÇ> 36~/93) 



Nüo lhe comprte, portento, ecolhe~ e anelieor propostoe 
de alteração do Decreto, como foi sugerido em elgune do5 dn 
c um en t.o s que lhe forem anviedo·5. Pode-ee 1nfcrjrP Por~m, que 
se lhe foi etribuÍdo eomente o •objetivD principal•, devem 
caber-lhe tamb;m o~jetivos camplementnre~, taie com~ eecl~ 
recer elguns espect~s do texto do citado Decreto que ausci 
teram dúvidas.· 

Consequentemente, a Cômara Técnica submete ~o CDN~MA es 
sugestões que se seguem. 

2 - Objetivo ~rinripel 

2.l - DefinirãR sg_ vegeta~ãp primG~iB ~ .ru!!, Leneneteç8~ 
~~oetecãp primárjF: 
No que tange à Rate Atlântica, ennceitu8da comn 

i~dicado no Decreto, deve ser entendida com~ vegetação e~ 
borea de grende porte, sem efeitos perceptíveis da pe~tu~ 
bações antrÓpicas extensas. 

Aspecto denso, desenvolvimento em clim~x, cnm ~s 
Ctlpas formando cobertura vegetel contínua, podend~ existir 
;rvores emer~entes. 

Ep1fitas variadas e abundantes, pa~ticularmente 
nas flore~tas OmtrÓfiles Densas das regiões mais Úmidas. 

Divffrsidade biol;gica alta. 
2 Tipicernente, a área basal é superior D 3nm /he, 

considerando indivfduos corn DAP (Diâmetro e Altura do Pei 
to) meior que lílcm. 

\I •.• •... 
egEtOCBJ;_ ~ regene;r:eç:8,R e 

Estáoi('\ inicial: 

fisiono~ia variando de savânica e flnrestel baixa, 
com prenominância dn estrato ~e:siceo e arbustiva; as plan 
tas lenhosas geralmente não ultifpassam e (cite) metros e 
DAP de 10 (der) cent!metros. 

As ep!fitas, quando presente~, 5Õo Douc~ abundan 
tes e representadas por plantas de pequeno p~rte. 

Serapilheira, se existente, formandn camada fina 
e pouco decomposta. 

Trepadeiras, quando existem, são pr~dnminantamen 
te herbéceas. 

Diversidede biológica baixa, com poucas espécies 
arbóreas dominantes e p~edominânc;o de pinneirna. ? 

Tipic~mente, epre5~nt~ oro8 bo5el inferior a lPm 
por hectare, considerar.do indiv!duoa com, D~P ~aior que lDcm. 

E!'ltá9ic médiD., 

íieianomio florestal com cstroto5 arb~ren, ~rbus- 

col- 

I a. 



, " , tive e herbnce~ óistintoB. ~rvores de vari~~ tamanhos, ceda ce- 
mad~ com cob~rtura variével, podend~ e~r ~beTte ou fechada. De- À\, 
pendendri da localizeçgo, De érvr,re~ pndem e Lc e nç a r 12 {doze) J(}...! à,)W- 
snCJtroe e o DA~ t etingir 2P {vinte) cpnt!metroe. \r\1/ . íJ'1 

CpÍfite~ reletivamente div3reificadee e cnmuns, ee<'-~'JI' ,\~ 
pecialmente ne s f'lrirestes ombrofiles·º \ '~ir 

Trepedeiree, quando ~xietcm, ego gerelmente lenh~· 11} 
ses. 

A serapilheire p~de variar de espessura, de ecordr, ró' 
comes esteções do ano e e locelireçg~. -~ 

, DiversidadP. bi~lÓgice jé ~1~n1ficetiva; n~s r1n~es- tt\~ .úY 
t e s t'lrnbrofilas Dan s a s das regiries SudP!ite e Sul, pr-dem e s t.e - ._l"cY UJ~ 
eurgindci e, pelmito (Eut,ez.12,~ ,edul:J~} e eamamrrd.Bçus. ? t ~ 

TipicAmente e are~ bB~ol ee eitu~ P.ntre lP e lBm 
por hect~re, considerando indiv!du~s com DAP mai~r que l~cm. 

(stéoi~ evencedc: 
fision~mie vegetal fechode, et1m pred0minância dn e!- , - trato erboreo e arvores de gr~nde porte, g8relmente cnm mai~ 

de líl (dez) metros e distribuição di~métiice de grande empli~ 
tude. O dossel pnde eprer.ent~r ou n~o ér~~rcs cmerg~ntes. 

[videncia ~rande numer~ de sinu~ias, cnm arvn,.es1 

arbustos, ervas terricolas, trepadeiras e ep!fitas, cuja a 
bundâncie e diversidede variem c-nm clima e local. 

Grande n~me~o de ep!fitos. especialmente nos flo 
restas ClmbrÓfiJBs Densas da s r e o í ê e s Sudeste e SL,l. 

As trepadeiras são pr;t'~minantemente lenhosas, mais 
abundantes nos florestas Estecinnais. 

6erapilheiTa presente, c~m intensa decomposiçã~. 
Diversidade biol~9ica muito grande; n~s e~t~gi~s 

mais avançedns de regeneração, tende a confundir-se cnm ave 
getação primária, sendo p~r veze5 difícil e di~tinr~o. 

Tipicamente a á~ea basal é supe~i~~ o 18m p~r hec 
tare, considerandr indiv!du~~ c~m D~r su~Pri~r a irem. 

~eoenerarên &f. ec~s~j$ternae as~~ciadn~: 

A car~cterizar.ãn d~s vári~~ estáains de reoPnerarã~ 
da r.eta ~tlântica nãQ é. eplic~vel às fnrmaç~es veoetâi~ af~~ 
~iadas, tais como man9uezai~, restjn~asP caTp~~ de altitude e 
brejQs interinranos, para es quais, devidn e diversidade re9i 
onal, ~ impratic~vel esta~eleceTem-se em cariter g~ral ~~ di 
v e r s o s padrões sue e s s i o na is. F· ar a essa s formo e-~ e s , n s ; r o ã'"' s 
competentes deverão estabelecer nnr~~s espec1ficas, c~m ba~e 
n~s características regionais de cada forma~ã~, respeitada~ a 
necessidade de conservar-se a cobertur~ veaetal e a leoisla- - ,; - 
ção protet~ra pertinente, particularmente o C8digo florestal 
e a Resolução CONAr1A n ç 0(14/85. . . 
3 - Qt,jetivo~ e,prnplementare~ 

O exame da documentecão envieda à Camara Técnica indicou 
que determinadas referências feitas no Decreto mostraram-se 
imprecisas e exigem conceituarão. Com este propnsitot subme 
te-se ao CONA~A a aprov8çãa dos esclarecimentos seguintes: 

Popu}acOes tredicirnais: Grup~s eocieis restrit~s que 
praticam egriculture de sub~istência em pequena e~cala e(ou) 
pesca artesanal 5egundn formas tredicionei5 de etividnde P. 
c.rDnÔmica e utilizam recurBos de flora nativa de maneira eus 
tentável para uso direto e exclusiv~ de sua~ c~munidade~. 

flpre g_ feune ~:fl vrstrr~ ame~çed6!". &Q ,ex'f.inçet': Ae espé- 

,3 
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cies conetentes das l~ste9 oficiei~ de eerécie! emearadeg de 
extinçlo publiceda! peln JBA~A, ec~eecide5 dc5 eer,cirg indi 
cedae na& lietas divulgeda~ eve~tuelme~te pelnB Órg~os ambi 
eht&ie doe tetadoe, referentes es euDe respectives bi~tee. 

~egetec~Q ~ excep~i~nel ve)QI ~eí~eg!~ticQ: S!tins Prn 
vidn~ de veoete~en netive c~nsideTad~r de rxcepcJnnel vel"r 
paiseg!stic~ em legislaçg~ baixada peln Prde~ P~blicn íede• 
ral, teteduel ou Municip1111l. 

CQtfCd~t~ff íaixas cnnt!nu~F dr flnre~te, d~ quelqueT laT~ 
gure, que interliosm remanescente5 fl~resteis cnm veaPtacên 
priméTiB ou em estégin avançedn e médi~ dF regenerar~n. · 

[ntcrnci ~ Unidades. ~,tnnFe,-verEr: PnT'c:;:;es de fl,..,.,.P~tas 
s 1 tu ades elT' con t inuesc- ar, ri e r e a de s un j_ de d es d e c!)n~ e TV8Ç' en 
de qualquer categorie, ~té uma dístâncie del~ {CLJ~/,"'oujl; 
metros, nu em extens;o mein:r se e~siw for decididn 6el~ CPNA 
FiA em casos específicos. 
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