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INSTITUTO SOCIOAMBlENTAL 

data / / _ 
e e d. '3 1) (/J (f) (!J c{3 _____ .. ...,. ..••.. . 

.: CONSELJIO N4ÇI().NAL"J)Q MEIO A~NTE,·:,~ -- 
REsoLuçÃo N9 9, DE 24 DE O~TUBRO DE 199~ 

o CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - E:O~AMA~-. no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, alterada pela -Lei nº 8.028,- de- 12 de -àbri~- de 1990,_ 
regulainéntadas pelo -D~creto nº . 99 .. 274, de 06 de j"unho ae' 1"999,-e i,ei· 
n ° 8. 746, de .09_, ç!~ d~zembr:o,; de 1993, cons í'dez'ando ·o·:"dfspôsti{'lia· Lei 
·n° - a:470, de 19 de novembro de 1992, e tendo em vista o disposto em 
seu Regimento I nt.e rno , · e - ---------· -~ ..: -~-- .. ,. - 

------~ i.l' 

~~ _Considerando o disposto no artigo 225 da Constituição Federal, 
em especial a dé f í.ní.ção de Mata Atlântica como Patrimônio -Naci·on·al :· 

Decreto 
Considerando a necessidade dé dinamizar a impleille~taçã~:_dÓ 
nº 750/93, referente ·à proteção da Mata AtL~ntica; · · ·· 

~"'"-- 

Considerando ·a· necessídade · de 
remanescentes" citado no artigo 7° do 

. ~§1. tabel ecer pa,rãmetros e p'roceqimen tos 
prot_ec~o, resolve: - - 
" ';. - ~ - - 

se definir -_~corredores .en~re 
Decreto ·no·· 750/93, assim· como 
para a sua identi-ficação e 

·A!~·. 1° Corredor .~_ntre rell@nescentes caracteriza-se-·co!IIO sendo 
faixa de cobertura vegetal existente entre remanescentes de vegetacão 
p~_j,111àr_ia -~ esUgio . méd:i..O e avançado de - ·regeneração_,-' -~~pa,z-- de 
propiciar habitat ou servir de·área de transito pàra·-a 'faúna -residente 
nos remanescen"t:es. ' . -.· ' '' .--- ' 

Parágrafo único: Os corredores entre remanescentes const Ltúem- 
se:.·· 

r: 

-ar péla.s matas' ciliares em "toda sua extensãQ, . .- e pelas 'faixas 
marginais definidas por lei: 

- _b) pelas faixas 'de cober-tura vegetal existenJ;~.s. nas .quaf s seja 
pos's í.ve.l a interligação de i:-einàriescentes, em especia1,,::às ·uni:dades ~de 
con~ervacão e áreas de preserva~ão permanente. 

,, .:._.,A!t. 2° Nas áreás que se prestem a -tal finalidade: ·onde:·-sejam 
n~çessárias intervenções visando sua recomposição florist'ica-,_ - e·sta 
déverá, ser feita com espécies nativas regionais, def.infrido-se 
préviamente se essas áreas serão de preservação ou de uso. 

Art.· 3° A largura dos corredores será fixada préviamente em 10% 
(dez: por cento) do seu comprimento total, sendo que a largura minima 
será de,-100-metros. · · 

Parágrafo único - Quando em faixas ma~gi~á~s a largurá.minimá 
estabelecida se fará em amba&_as,margen~ do.rio. 

Art. 
Art. 

publicação. 

GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO 
.Presidente 

4° Revogam-se as disposições em contrário. 
5º Esta Resolução entra em vigor,.~-pa,_ data de 

EDUARDO DE ·souZA,MARTINs 
Secretário-Exeéutivo 
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' ' t i !l , r Edna Cardozo Dias 
Advogada OABIMG 10.454 

Eacrlt6rlo: Rua Esplrlto Santo 936 ap. 803 Belo Horizonte MG 30.!80-031 tel: 22' 47 36 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 1996 

Senhor conselheiro, 

A pedido da Dra Fernanda Colagrossi, representante no CONAMA das ONO's da 
Região Sudeste e Presidente da Câmara de Mata Atlântica, encaminhamos o relatório da 
XXXIV reunião da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, ocasião em que foi discutida e 
aprovada proposta de Resolução que regulamenta os Corredores Ecológicos entre 
remanescentes de floresta atlêntica. 

Atenciosamente, 

~ ~º~ 
Edo~ardozo Dias~ 

Exmo.Sr. 
Dr. João Paulo Ribeiro Capobianco 
Secretaria do Meio Ambiente 
Av. Higienépolis 901 
01238-001 São Paulo SP 
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De: Edna Cardozo Dias 
Para: Dra Fernanda Colagrossi 
DD Membro da Câmara Técruca de Assuntos Jurídicos e representante das ONG's da Região sudeste no 
CONMfA 
Em 1 de outubro de 1996 

RELATÓRIO DA XXXIV REUNIÃO DA CÂ.r.-vt:ARA TÉCNICA DE ASSUNTOS 
JURÍDICOS DO CONMIA, EM BRASÍLIA - DF. 

Ás 9:30 horas do dia 27 de setembro de 1996, reuniu-se no auditório 01 do Ediflcio 
Sede do IBAMA, em Brasília/Df' a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, quando foram 
discutidos os seguintes assuntos: 

1 - Análise da proposta de Resolução que autoriza a exportação de bifenilas 
policloradas ( PCB) - a discussão girou em torno da necessidade de se autorizar a referida 
exportação; uma vez que não existe uma proibição para esta prática, bem como a 
necessidade de uma nova Resolução, eis que já existe a Resolução 037/94, que dispõe sobre 
o tema A representante do Departamento do IBAMA, responsável pelo trato com o 
Controle de Resíduos Perigosos explicou que a Resolução 037/94 não é clara no que diz 
respeito à exportação, o que vem dificultando o trabalho dos técnicos. O presidente da 
Câmara, Dr. Benjamin Benzaquen Siosú, sugeriu que os técnicos do IBAMA propusessem 
ao CONAMA emendas à Resolução 037í94, afim de que ela abordasse as questões omissas, 
ao invés de se aprovar uma nova norma . Houve concordância unânime dos presentes. Ficou 
decidido que, na próxima reunião da Câmara a realizar-se em Goiânia seriam reservadas 
duas horas, aproximadamente, para uma palestra de representantes do JBAMA sobre os 
resíduos perigosos e a problemática que envolve a sua importação, exportação, e os 
comentários sobre a referida legislação. 

2- Análise da proposta de Resolução dispondo sobre o licenciamento de 
empreendimentos em áreas de ocorrência e desova de tartarugas marinhas . Dr. Clarismino 
Luiz Pereira Junior argüiu sobre a conveniência da aprovação da norma, alegando já existir 
uma norma para os licenciamentos, em geral. Após serem ouvidos os técnicos do Projeto 
Tamar, os diversos membros da Câmara expuseram seus pontos de vista Com pequenas 
alterações quanto ás exigências para o licenciamento supra, a Resolução foi aprovada, 
reconhecida a pertinência de uma proteção expressa para os locais de desova das tartarugas. 

3- Análise da proposta de Resolução que regulamenta os Corredores Ecológicos 
entre remanescentes de floresta atlântica, Pediu a palavra o Dr. Tarcísio Proença Pereira, 
técnico do DIREC, para defender o indeferimento da referida Resolução. Entre outros 
argumentos disse ele ser arriscado ligar uma remanescente à outra, tendo em vista a 
existência de cidades degradadas, e por ser o conceito de corredores ecológicos questão 
polêmica Para ele deve-se trabalhar com corredores ecológicos ligando áreas de 
conservação. Onde não houver Unidades de Conservação se ligariam as RPRN. Terminou 
sugerindo novas discussões em outras instâncias, antes da apreciação da Câmara Técnica de 
Assuntos Jurídicos 

O presidente da Câmara alertou os presentes sobre o fato do tema já ter sido 
exaustivamente discutido pela Câmara de Mata Atlântica, tendo tido os técnicos tempo e 
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oportunidade para se manifestarem sobre a questão. Esta era a ocasião para encaminharem 
seus pareceres por escrito. Houve, no mínimo, uma concordância tácita, por omissão. Além 
disso a proposta de Resolução partiu do próprio IBA.i'A:A, supondo-se, pois, que tenha sido 
examinada pelo DJREC. E ao insistir o Dr. Tarcísio sobre seu ponto de vista, Dr. Benjamin 
sugeriu que o .IBAMA pedisse vista do processo ao plenário do CONAMA e lá se 
manifestasse sobre o assunto. 

O Dr. Clarismino, a princípio, se opôs dizendo não ser esta a tradição da Câmara, 
bem como expondo várias dúvidas, entre outras: É a Mata Atlântica UC? A legislação sobre 
UC que tramita na Câmara dos Deputados não seria suficiente? 

Na qualidade de relatora do processo pedimos a palavra para responder às questões 
suscitadas. Mostramos ao Dr. Tarcísio que apesar de suas preocupações serem válidas, 
estas não procedem, eis que a proposta de Resolução em seu art. 1°. Parágrafo, 1°, b, 
conceitua os corredores ecológicos como áreas constituídas pelas faixas de cobertura 
vegetal existentes nas quais seja possível a interligação de remanescentes em especial, às 
unidades de conservação e áreas de preservação permanente. Portanto, o texto da 
Resolução já está conceituando os corredores ecológicos de acordo com suas convicções. 
Falamos da intempestividade e impropriedade de suas reivindicações, uma vez que deveria 
ter se dirigido ao foro competente, Câmara de Mata Atlântica, em época oportuna. 
Ressaltada a improcedência do pedido o representante do DIREC nada mais teve a dizer. 
Ao Dr. Clarismino esclarecemos sobre a figura jurídica da Mata Atlântica, conforme 
Constituição Federal , sobre as UC, sobre a conveniência da aprovação da Resolução em 
tela, sobre a exigência constitucional de normas para utilização do patrimônio nacional, e 
sobre os riscos e a impraticabilidade deesperarmos pela aprovação de_ lei ordinária 

O plenário da Câmara Técnica acatou por unanimidade nosso relatório . 

4- Passou-se ao exame de recursos administrativos interpostos junto ao CON~ 
tendo a Câmara mantido as multas aplicadas. Excessão feita ao processo do Parque 
Aquaviva do Ceará, que a Câmara entendeu não ser competência do IBAMA conhecer da 
questão. 

Este é o relatório. 

é(f<n-0_ ~~ ~ 
"t'âna Cardozo DiásJ 
Membro suplente da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 2001.002244/96-68 - PROPOSTA DE 
RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE CORREDORES ECOLÓGICOS 
REMANESCENTES, APROVADA PELA CÂMARA TÉCNICA PARA 
ASSUNTOS DA MATA ATLÂN1ICA. 

RELATÓRIO 

Em sua XXIII reunião a Câmara Técnica de Assuntos da Mata Atlântica aprovou 
texto de Resolução objetivando a conceituação de corredores entre remanescentes, contida 
no art. 7' do Decreto Federal nº 750/93, que dispõe sobre o corte, a exploração e a 
supressão da vegetação primária e nos estágios avançados e médio de regeneração da Mata 
Atlântica 

O referido dispositivo legal proíbe a exploração de vegetação que tenha a função de 
formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou em estágio avançado e 
médio de regeneração. Em seu relatório Dra Fernanda Colagrossi, Presidente da Câmara 
Técnica Temporária de Mata Atlântica e Representante das Entidades Ambientalistas da 
Região Sudeste, justifica a proposta pela necessidade de se conservar os ecossistemas 
residuais, tendo em vista que o fluxo gênico entre eles é vital para retardar e reduzir a erosão 
genética que ocorre fatalmente em áreas naturais de dimensões limitadas. Na 
impossibilidade de se prever dimensões diversas para tais corredores em cada caso 
particular, optou a Câmara por estabelecer regras pragmáticas, capazes de assegurar uma 
proteção jurídica genérica que possibilitem a manutenção do fluxo gênico em todos os casos, 

Consta do processo avaliação técnica da lavra do Dr. Moaeir Bueno Arruda, biólogo 
do DJREC, que elenca os aspectos favoráveis e desfavoráveis da criação de corredores 
ecológicos, documento esse entregue para exame da Câmara Técnica da Mata Atlântica há 
cerca de 2 ( dois) anos atrás.Disso se deduz que esta avaliação já foi considerada pela 
douta Câmara 

ASPECTOS FORMAIS E LEGAIS 

A presente proposta encontra respaldo legal na Constituição Federal, que em seu art. 
225, VIL parágrafo 4 classifica a Mata Atlântica como patrimônio nacíonal, estabelecendo 
que sua utilização se fará na forma da lei. Diante da omissão do Poder Legislativo na 
elaboração de uma lei que proteja a Mata Atlântica, incumbe ao Poder Executivo « praeter 
legem" promulgar normas regulamemadoras, que possam protegê-la. bem como outras que 
venham ordenar e disciplinar a exploração e a supressão vegetal nas áreas em que está 
localizada. É evidente que a proteção legal das florestas deve e precisa ser feita segundo 
critérios técnicos científicos de divisão regional estabelecida por biornas, regiões 
fitoecológicas e formações naturais de importância ecológica E foi neste sentido que a 
Constituição Federal de 1988 destacou a Maia Atlântica como patrimônio natural, 
sobrepondo o zoneamento ecológico às divisões territoriais politico-administrativas 
previstas no Código Florestal. 

Importantíssimo o estabelecimento dos corredores ecológicos para que a utilização 
da Mata Atlântica seja feita dentro de condições que assegurem a preservação do meio 
ambiente, e imprescindível que exista uma norma que discipline a questão, para que o Poder 



Público possa cumprir a incumbência que lhe foi outorgada pelo art, 225, VII da 
Constituição Federal. 

O art. 7" do Decreto 7.50, de 10 de fevereiro de 1993 que proíbe a exploração de 
vegetação que tenha a função de formar corredores remanescentes· de vegetação primária ou 
em estágio avançado e médio de regeneração, não define o que são corredores entre 
remanescentes. Sem uma regulamentação jurídica tal dispositivo. na prática, acabaria por se 
transformar em letra morta, considerando que, para sua aplicação teria que ser acionado um 
técnico para elaborar um laudo. As infrações florestais ocorrem em sua grande maioria em 
regiões rurais carentes de técnicos e de pessoal habilitado para proceder a tais estudos e 
sem recursos para pagar as despesas que tais providências demandariam. 

CONCLUSÃO 

A regulamentação da questão é, pois, medida imperiosa e urgente. A proposta de 
resolução ora examinada está eivada de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. 

Isto é o que temos a observar. 

~ d rn-0. Cé:vL~ 0 i ~ 
"&'hia Cardozo Dias 

Membro suplente da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos 
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Jlllinistério do Meio Ambiente e da .AmazÔnia Legal 
Conselho Racional do Mleio .Ammbiente - COHAHA. 

CÂOOARA· 'T.!É:cnilCA 'fli'HffilRÁIUA PARA ASSlUmrnOS DE OOEIO M~JIHEUTE 

Pauta da XIX Re.união 

. 7' :.'.·.·. ,· ,-, ·y·.-.· 



- ~ Ministério do Meio Ambiente e da .Amazônia Legal 
Conselho Nacional do Kleio Ambiente - CONAMA 

Pauta da XIV Reunião da câmara Técnica Temporária 

para Assuntos de Mata Atlântica 

DATA: 24 e 25/NOV/94 

HORA: 10 hs. 

LOCAL: Auditório nº 01 do Edificio Sede do IBAMA 

( 

ORDEM DO DIA 

1 - Última análise do documento sobre "corredores" ..•............ 010 

2 - Aprovação da I Relatório de Acompanhamento da Regulamentação 

do Decreto 750/93, pela câmara Técnica 013 

3 - Aprovação das Atas da X, XIV, XVII e XVIII Reuniões 016 

* ~------ ~------ 

(i 
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<:DiSEUIJ NACl(l(Al DO Nf IO tWJIEHTE 
SECRETARlA-EXEQJTllJA < lPAWt) 
cn:mENAOORIA DO roHAMA 
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1 Documento sobre "Corredores" 
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{MINUTA DE SUBSTITUTIVO) /6f!/t4 ,llt/4J,, MI) 
~ tUYi/' IÍdlJ ~ }l 
rilu:fl)v di /iJ f!li 

O CONSELHO NACIONAL DO M:EIO AMBIENTE - "CONAMA"', no uso dasj)M,JU/ JL 
atribuições que lhe são conferidas na lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981, /' t,A)tA & 
com as alterações introduzidas pelas leis n2 8.028, de 12 de abril de 1.990, V · 
8.490, de 19 de novembro de 1.992, e pela medida provisória n2 350, de 14 ~rf)ª' 
de setembro de l .993, regulamentada pelo decreto n2 99.274, de 06 de junho'. . emi 
de 1.990, e no Regimento Interno aprovado na Resolução CQNAMA/n2 25, de j J·c 
03 de dezembro de 1.986, h, : ~ 
- CONSIDERANDO o fato de que os animais silves-itfJ~ 
tres, ainda existentes nas áreas remanescentes de mata atlântica, estão amea- J..a fdi cl == de extinção, em face das inadequadas dimensões das florestas que os r11,01 d JJM "' 
abngam; Y~i,Vl,l,;<ll/~~· 

~,M#M 
- CONSIDERANDO a urgente necessidade do estabe- ~JtP./li:_! 
lecimento de parâmetros técnicos adequados a preservação das espécies que iJ ..w1 , to 
habitam esses remanescentes, em interação naturalmente protegida; '-;j' ~: 

{ÚI. Jn/J;~ 
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam fixa- Cl / A.. ./;Pi 

dos os limites mínimos, capazes de assegurar o equilíbrio ambiental entre as L 11 
espécies endógenas, predadas ou predadoras naturais, existentes nos rema- 6t-f)!j.. ': /t 
nescentes de mata atlântica, inclusive com a proteção destas em relação aos 1tl1{) ;i/),1, 
predadores exógenos; ilt}.., ()., li)_, 

. CONSIDERANDO, enfim, a oportunidade de definir ?fÁ/f~ Wt' 
e estabelecer as delimitações mínimas para os conceitos de jjjt(l{Í.b... . 
~ESCENTES,. e de "CORREDORES ENTRE REMANESCENTES"' 
com a precisão requerida, na forma da legislação ambiental vigente, (.tt;J -;x ~(!,(/) 

lJ'V:!::!! 
~) 

~ 
'/) 

M da;- 
(!t(IMA4 

art, l º) - Para os efeitos desta resolução, REMANESCER· · 
TES DA MA TA ATLÃNTICA •, são todas e quaisquer porções florestais de ~ 
vegetação nativa, primária ou em estágio médio ou avançado de regeneração, /f._ ,,~V. 
definidas em conformidade com o inciso m do art. 62 da RESOLUÇÃO CO- 1 liJ {/,&._ 
NAMA ~ 10/98~ )W(J, ):Í - 

t/t.- .,' 

RESOLVE: 

( 

" 
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art.22) - -cc>RREOORES ENTRE REMANESCENTES· 
são as porções de te~ com cobertura vegetal natural ou artificia], que pos 
sam propiciar, com total segurança, a permanência ou o trânsito de animais 
silvestres entre dois ou mais "REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTI 
CA"'· ' 

§ l º- - Em circunstância 
alguma será implantado corredor entre remanes 
centes que apresentem, em quaisquer de suas di 
mensões, distâncias lineares inferiores a 300 me 
tros; 

§ 22 ~ Na hipótese dopa 
rágrafo anterior, as dimensões inferiores ao mínimo 
de 300 metros poderão ser complementadas através 
do replantio de espécies vegetais nativas da locali 
dade· ' 

§ 3º- - Somente em situa 
ções especialíssimas serão admitidos cruzamentos 
de dois ou mais corredores entre remanescentes da 
mata atlântica. 

-( 

art. 32) - Constituem "'CORREDORES NATIJRAIS" as ma 
tas ciliares situadas no entorno dos rios e canais navegáveis, bem como dos 
lagos e lagoas de grande porte, e que somente poderão ser objeto de obras de 
relevante interesse social ou comunitário, referendadas em audiência pública 
pelos órgãos ambientalistas governamentais e não governamentais, atuantes 
na região ou localidade; 

§ 1 S? -Serão, igualmente, 
objeto da proteção ambiental conferida aos 
"REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA•, 
os corredores de proteção à fauna nativa, formados 
entre as nascentes dos pequenos rios, córregos, la 
goas ou lagunas, desde que se estendam até os de 
saguadouros finais; 

§ 22 As margens dos la 
gos, lagoas ou lagunas, quando interligadas a 
"REMANESCENTES DA MATA ATLÃNTICA·. 
subordinar-se-ão às mesmas condições estabeleci 
das no do artigo 22 desta Resolução, e gozarão do 
amparo e proteção a estes conferidos. 
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Art. 4º) - Os "REMANESCENTES DA MATA ATLÃNTI- 
CA", bem como os •• CORRRDORES" de proteção à fauna entre eles consti 
tuídas, serão averbados em cartório, constando dele&, necessariamente, as 
delimitações físico-espaciais, através de "Plantas de Situação,~ ou "croquis,', 
em escalas compatíveis com as dimensões das áreas protegidas 

Art.52) - Os -CORREDORES" de proteção à fauna, instituí 
dos na forma desta Resolução, não poderão ser objeto de intervenções an 
trópicas, tais como a construção de estradas, caminhos ou veredas, que difi 
cultem ou impeçam os objetivos colimados, colocando em risco a vida, ou 
dificultando o livre trânsito dos animais silvestres que visa proteger; 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese do "capur 
do presente artigo, a autoridade pública Jocal adota 
rá as providências cabíveis, determinando a execu 
ção das obras civis que se façam necessárias para a 
manutenção de um corredor de passagem para 
animais silvestres, com um mínimo de 300 metros 
de largura, livres e desembaraçados de quaisquer 
turbações mtâ'ÕJMe&B, na forma da presente Resolu 
ção. 

Art. 6º) - A presente RESOLUÇÃO entra em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário .. 



os 

<PROPOSTA ENCAMINHADA PELA CONSELHEIRA REPRESENTANTE DAS ENTIDADES 
AMBIENTALISTAS CIVIS DA REGI2SO SUDESTE, DE AUTORIA DA ONG "SERENA") 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
RESOLUC~O Ng , DE DE OE 1994 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei nQ 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, alterada pela lei n9 8.028, de 12 de abril de 1990, 
regulamentadas pelo Decreto nQ 99.274, de 06 de junho de 1990, e Lei nQ 
8.746, de 09 de dezembro de 1993, considerando o disposto na Lei n9 
8.490, de 19 de novembro de 1992, e tendo em vista o disposto em seu 
Regimento Interno, e 

( Considerando 
existentes nas áreas 
de extin~ão, em face 
abrigam; 

o fato de que os animais silvestres, ainda 
remanescentes de mata atlântica, estão ameaçados 
das inadequadas dimensões das florestas que os 

Considerando a urgente necessidade do estabelecimento de 
parâmetros técnicos adequados a preservação das espécies que habitam 
esses remanescentes, em intera~ão naturalmente protegida; 

Considerando a necessidade de que sejam fixados os limites 
mínimos, capazes de assegurar o equilíbrio ambiental entre as espécies 
endógenas, predadas ou predadoras naturais, existentes nos 
remanescentes de mata atlântica, inclusive com a proteção destas em 
relação aos predadores exógenos, 

Considerando, enfim, a oportunidade de definir e estabelecer 
as delimita~5es mínimas para os conceitos de ''remanescentes" e de 
ffcorredores entre remanescentes" com a precisão requerida, na forma da 
legislação ambiental vigente, resolve: ( 

Art. iQ Para os efeitos desta Resolu~ão, remanescentes da mata 
atlântica são todas e quaisquer porções florestais de vegeta~ão nativa, 
primária ou em estágio médio ou avançado de regeneração, definidas em 
conformidade com o inciso III do artigo 6Q da Resolu~ão/CONAMA/nQ 
10/93. 

Art. 2Q Corredores entre remanescentes são as por~Ões de 
terra, com cobertura vegetal natural ou artificial, que possam 
propiciar, com total seguran~a, a permanência ou o trânsito de animais 
silvestres entre dois ou mais remanescentes da mata atlântica. 

§ 1Q Em circurstância alguma será implantado corredor entre 
remanescentes que apresentem, em quaisquer de suas dimensões, 
distâncias lineares inferiores a 300 metros. 
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§ 2Q Na hipótese do parágrafo anterior, as dimensões 

inferiores ao mínimo de 300 metros poderão ser complementadas através 
do replantio de espécies vegetais nativas da localidade. 

§ 
cruzamentos 
atlântica. 

3Q 
de 

Somente em 
dois ou 

situações especialíssimas serão admitidos 
mais corredores entre remanescentes da mata 

Art. 3Q Constituem corredores naturais as matas ciliares 
situadas no entorno dos rios e canais navegáveis, bem como dos lagos e 
lagoas de grande porte, e que somente poderão ser objeto de obras de 
relevante interesse social ou comunitário, referendadas em audiência 
pública pelos órgãos ambientalistas governamentais e não 
governamentais, atuantes na região ou localidade. 

§ 19 Serão, igualmente, objeto da proteção ambiental conferida 
aos remanescentes da mata atlântica, as corredores de Prote~ãa à fauna 
nativa, ~armados entre as nascentes dos pequenos rios, córregos e 
lagoas ou lagunas, desde que se estendam até os desaguadouros finais. 

( 
As margens dos lagos, lagoas 

interligadas a remanescentes da mata atlântica, 
mesmas condições estabelecidas no do artigo 29 
gozarão do amparo e prote~ão a estes conferidas. 

§ ou lagunas, quando 
subordinar-se-ão às 
desta Resolução, e 

Art. 4Q Os remanescentes da mata atlântica, bem como os 
corredores de proteção à fauna entre eles constituídos, serão averbados 
em cartório, constando, necessariamente, as delimitações ~ísico 
espaciais, através de "plantas de situação" ou "croquis", em escalas 
compatíveis com as dimensões das áreas protegidas. 

Art. 5Q Os corredores de prote~ão à fauna, instituídos na 
forma desta Resolução, não poderão ser objeto de intervenções 
antrôpicas, tais como a constru~ão de estradas, caminhos ou veredas, 
que dificultem ou impecam os objetivos colimados, colocando em risco a 
vida, ou dificultando o livre trânsito dos animais silvestres que visa 
proteger. 

( Parágrafo ónico. Na hip6tese do "caputH do presente artigo, a 
autoridade pública local adotará as providências cabíveis, determinando 
a execu~ão das obras civis que se façam necessárias para a manuten,ão 
de um corredor de passagem para animais silvestres, com um mínimo de 
300 metros de largura, livres e desembara~ados de quaisquer turbações, 
na forma da presente Resolu~ão. 

Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposi~Ões em contrário. 

NILDE LAGO PINHEIRO 
Secretária-Executiva 

HENRIQUE BRAND~O CAVALCANTJ 
Presidente 
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< TEXTO F'ROF'OSTO PELA CÂMARA TÉCNICA TEHPORÁRIA PARA ASSUNTOS DE HATA 
ATL~NTICA, POR OCASIÃO DE SUA XV REUNIÃO) 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
RESOLUÇÃO NQ , DE DE DE 1994 

O CONSELHO NACIONAL DO HEIO AMBIENTE - CONAHA, no uso das 
atribui~5es que lhe sio conferidas pela Lei nQ 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, alterada pela Lei nQ 8.028, de 12 de abril dE 1990, 
regulamentadas pelo Decreto n2 99.274, de 06 de junho de 1990, e Lei nQ 
8.746, de 09 de dezembro de 1993, considerando o disposto na Lei nQ 
8.490, de 19 de novembro de 1992, e tendo em vista o disposto em seu 
Regimento Interno, e 

Considerando o disposto no artigo 225 da Constituit~o Federal, 
em especial a defini~io de Mata Atlintica como PatrimSnio Nacional; 

Considerando a necessidade de dinamizar a implementaçio do 
Decreto nQ 750/93, referente à proteçio da Mata Atlintica; 

Considerando a 
remanescentes II e i ta do 
estabelecer parimetros 
prote~io, resolve: 

necessidade de se de P í nt r "c or r e do r e s entre 
no artigo 7Q do Decreto 750/93, assim como 
e procedimentos para a sua identifica;~o e 

Ar t . 12 < a ....•.. s.~.r a.P..r .. e:-.s.e.n.t.a.d.Q 1?.~.l.Q r1.r.. D.e.l.i.'i.~l.d.o., n.a .P.1:.ó.>:<.i.ma 
ae!.1.ni.i.o. .... da .... C.âm.ll.r.a .... :ré~.11i.t:.a > 

Art. 2Q Corredor entre remanescentes caracteriza-se como sendo 
faixa de cobertura vegetal existente entre remanescentes de vegeta~io 
prim,ria ou em estigio m~dio e.- avançado de regenera,~o, capaz de 
propiciar habitat ou servir de ,reade trinsito para a fauna residente 
nos remanescentes. 

( 
§ 12 Os Corredor~s naturais entre remanescentes constituem-s~: 

a) pelas matas ciliares em sua extensão e pelas faixas 
marginais definidas por lei; 

b) pelas faixas de vegeta~io natural nas quais seja possível a 
interliga~io simultinea de remanescentes1 em especial, às unid~des de 
conserva~io e ireas de pres€rvação permanente. 

+s e por 
visando 
atendam 

§ 29 Os corredores implantados entre remanescentes constituem 
faixa de ~rea onde se faz necessiria a interven~ão antrdpica 

a recomposiç~o florística da vegeta~ão, a fim de que tais áre~s 
à finalidade a que se destinam. 
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.d.a .... C .â.mar..a J.i.~.ni.~.a. > 

Art. 32 Os corredores entre remanescentes da Mata At15ntica 
serio identificados e instituídos prioritariamente em 4reas de 
preservaçlo permanente, de reservas legais e demais ireas protegidas 
legalmente e atenderia ao disposto no artigo 32 e 14 da Lei nQ 4.771/65 
e Resolução nQ 010/93. 

Art. 49 Revogam-se as disposi,5es em contririo. 

Art. 52 Esta Resolu~io entra em vigor na data de sua 
publica~ão. 

NILDE LAGO PINHEIRO 
Secret4ria-EMecutiva 

HENRIQUE BRANDÃO CAVALCANTI 
P~·esidente 

~. '". • ••• y - • - - ' • • • • • • ~ • ..-· -, •• ~· •• 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL 

CONSELHO NACIONAL DO HEIO AMBIENTE 

RESOLUCZSO NQ , DE DE DE 1994 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei nQ 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, alterada pela Lei nQ 8.028, de 12 de abril de 1990, 
regulamentadas pelo Decreto nQ 99.274, de 06 de junho de 1990, e Lei nQ 
8.746, de 09 de dezembro de 1993, considerando o disposto na Lei nQ 
8.490, de 19 de novembro de 1992, e tendo em vista o disposto em seu 
Regimento Interno, e 

Considerando o disposto no artigo 225 da Constitui~ão Federal, 
em especial a pefini~ão de Mata Atlântica como Patrimônio Nacional; 

:{ Considerando a necessidade de dinamizar a 1mplementaçio do 
Decreto n2 750/93, referente à prote~ão da Mata Atlântica; 

Considerando 
remanescentes" citado 
estabelecer parâmetros 
proteção, resolve: 

a necessidade de se definir "corredores entre 
no artigo 79 do Decreto 750/93, assim como 
e procedimentos para a sua identifica~ão e 

Art. iQ Corredor entre remanescentes caracteriza-se como sendo 
faixa de cobertura vegetal existente entre remanescentes de vegeta~ãc 
primária ou em estágio médio e avançado de regeneração, capaz de 
propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna residente 
nos remanescentes. 

§ 1Q Os Corredores entre remanescentes constituem-se: 

a> pelas matas ciliares em toda sua extensão e pelas faixas 
marginais definidas por lei; 

e· b) pelas faixas de cobertura vegetal existentes nas quais seja 
possível a interligação de remanescentes, em especial, às unidades de 
conserva~ão e áreas de preserva~ão permanente. 

§ 2Q Os corredores entre remanescentes da mata atlântica serão 
identificados e instituidos prioritariamente em áreas rurais. 

Art. 2Q Nas áreas que se prestem a tal finalidade onde sejam 
necessárias intervenções visando sua recomposi~ão florística, esta 
deverá ser feita com espécies nativas regionais. 

Art. 3Q A largura dos corredores será de 10% <dez por cento> 
do seu comprimento total, sendo que a largura mínima será de 100 metros 
e a máxima de 300 metros. 

§ 1Q Excetua-se de largura máxima as matas ciliares que serão 
corredores em toda a sua extensão . 

..-oo.- 01.5 
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§ 2Q Quando em faixa marginais as larguras máxima e minimê 
estabelecidas se farão em ambas as margens do rio. 

§ 3Q Por ato do poder público estadual só poderá, 
eventualmente, a depender das características ecológicas da área, se 
estabelecer corredores com larguras acima dos limites máximos definido~ 
nesta Resolução. 

Art. 4Q Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 5Q Esta Resolu~ão entra em vigor na data de suê 
publicaç:ão. 

NILDE LAGO PINHEIRO 
Secretária-Executiva 

HENRIQUE BRAND~O CAVALCANTI 
Presidente 

<TEXTO PROPOSTO PELA C~MARA TÉCNICA TEMPORdRIA PARA ASSUNTOS DE MATA 
ATLaNTICA, POR OCASI~O DE SUA XVI REUNI~O) 

( 
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CORREDORES ECOLOGICOS 

Para se aliar os corredores, é ecessário compree eras 
teorias de speciação, e ecialmente a teoria d refúg' s~alé 
das teori insular e uvial. 

O studo preve avo dos c redores é ecessá · o devi a 
possi lidade de a ento nas àanças cl' ãtticas embora e istam 
pouc s estudos e clusivos s recorredores. 

ASPECTOS DESFAVORÁVEIS 

1. Existem poucos estudos, com resultados conclusivos sobre a 
vantagem de se implantar corredores. 

2. Os corredores podem provocar a mistura de populações com 
caracteisticas locais conspícuas. 

3. O corredor pode se tornar superpovoado. 
4. O corredor pode se tornar uma área de contágiosde doença. 
s. o afunilamento provocado pelo corredor pode facilitar a 

ação dos predadores. 
6. O corredor pode se tornar uma rota de fogo. 
7. o corredor pode ser povoado e facilitar a expansão de 

espécies dominantes. 
8. A relaçao custo/beneficio na implantação dos corredores 

pode ser desfavorável. 
9. Criação de corredor pode ser j ustif icati va para 

desmatamentos no entorno. 

ASPECTOS FAVORÁVEIS 

1. A implantação de um corredor pode conectar duas áreas 
conservadas remanescentes. 

2. Os corredores tornarão possível o maior cruzamento entre os 
indivíduos das populações conectadas. 

3. Os corredores poderão reduzir os endocruzamentos e ampliar 
a viabilização das espécies.(Reduçao do efeito adverso de 
isolamento). 

4. Os corredores aumentarão a área natural protegida. 

5. os corredores são preventivos, tendo em vista a 
possibilidade de mudanças climáticas. 

6. Os corredores permitirão a realização de pesquisa 
cientifica sobre o cruzamento de populações isoladas. 

7. Os corredores contribuirão para a manutenção das 
populações, o que levará a economia de recursos com as espécies 
ameaçadas de extinção. 



RECOMENDAÇÕES 
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1. A criação dos corredores é viável e necessária. 

2. A implantação dos corredores só será permitida perante o 
estudo prévio das áreas conectadas, nos aspectos ecológicos e de 
avaliaçao das comunidades biológicas. 

3. o corredor não é wna estrada (visão antropocêntrica) deve 
ser encarado como um habitat natural. 

4. Há instrumentos legais, tais como, Código Florestal, Código 
de Águas, Lei de Proteçao à Fauna, que atendem boa parte dos 
objetivos dos corredores. 

s. Eles poderão ser implantados nas matas ciliares, margem de 
lagos, áreas ao longo do litoral, encostas dos morros, etc. 

6. Vegetação agrícola alta e florestas uniformes poderão 
servir de rota para mamíferos e outros vertebrados. 

7. Áreas abandonadas ou degradadas, corno ferrovias e bad 
lands, poderão ser recuperadas para comporem corredores. 

8. É importante pesquisar o funcionamento dos corredores com 
monitoramento permanente. 

9 • É necessário ter uma atençao peculiar com as espécies 
ameaçadas de extinçao. 

10. Os custos poderão ser reduzidos com a participação da 
comunidade, especialmente, com a criação de RPPNs como parte do 
corredor. 

MSc MOACIR BUERO ARRUDA 
Bi6logo/DIREC 


