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Introdução: 

,,....., A destruição da Mata Atlântica e a história do Brasil pós 1500 se confundem e se explicam. 

Primeiro conjunto de ecossistemas a entrar em contato com o colonizador, a Mata Atlântica 
sofreu as conseqüências da ação dos que com ela não possuíam qualquer vínculo e aqui 
não tinham qualquer interesse de construir uma nação. 

Do saque do início da colonização à substituição pelas práticas agrícolas, a forma de 
relacionamento com a Mata Atlântica sempre foi a mesma: destruição, política de terra 
arrasada. 

- Até hoje a exploração predatória de espécies vegetais para lenha, carvão, alimentação e 
construção persistem, o que têm levado muitas delas à extinção. Estudos recentes, 
desenvolvidos a partir da análise de imagens de satélite, mostram um acentuado ritmo de 
substituição de extensas áreas de florestas por empreendimentos agropecuários, obras de 
infra-estrutura e expansão urbana. 

Atualmente, a Mata Atlântica sobrevive em apenas 95.641 km2, o que corresponde a 8,8% 
da área original e, mesmo assim, ainda ameaçada. 

Apesar de ter sido o primeiro conjunto de ecossistemas brasileiro a sofrer o impacto da 
exploração irracional de seus recursos naturais, até muito recentemente a legislação de 
proteção à Mata Atlântica praticamente se restringia ao Código Florestal (Lei no 4.771 de 
15/09/65). 

Somente no final da década de 80, após quase cinco séculos de destruição, que este 
grande patrimônio ambiental e social recebeu o reconhecimento de sua importância na 
legislação brasileira, através do Parágrafo 4° do Artigo 225 da Constituição Federal, onde se 
lê: "A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal mato 
grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da 
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto 
ao uso dos recursos naturais". 

Posteriormente, seguindo a orientação da Constituição Federal, diversos Estados 
reforçaram este dispositivo legal, transformando seus remanescentes em áreas 
especialmente protegidas e alguns Municípios criaram dispositivos específicos em suas Leis 
Orgânicas. 

A primeira iniciativa do Governo Federal no sentido de regulamentar a Constituição Federal 
foi a edição do Decreto nº 99.547 que dispunha sobre "a vedação do corte, e da respectiva 
exploração, da vegetação nativa da Mata Atlântica, e dá outras providências'', assinado no 
dia 25 de setembro de 1990 por Itamar Franco, que ocupava interinamente a Presidência da 
República. Esse Decreto, entretanto, foi considerado falho por não delimitar claramente a 
área a ser preservada e não definir parâmetros para sua efetiva implementação. 
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Em 1992, o Conama aprovou uma nova proposta de regulamentação do dispositivo 
constitucional, definindo a área de abrangência da Mata Atlântica e estendendo a 
proteção às formações florestais secundárias nos estágios inicial, médio e avançado de 
regeneração. Definiu, ainda, critérios e procedimentos para supressão e exploração 
racional, orientando as ações e criando instrumentos de controle abertos à participação 
da sociedade. 

Com base no que foi aprovado pelo Conama o então deputado federal Fábio Feldmann 
(PSDB/SP), atual secretário de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, elaborou o 
projeto de Lei nº 3.285 (anexo 3), apresentado à Câmara em outubro de 92. 

Preocupado com a morosidade do processo legislativo, o Conama encaminhou minuta 
de decreto com igual teor à Presidência da República. A proposta, que tinha como 
objetivo garantir imediatas salvaguardas para a Mata Atlântica, originou o Decreto 
Federal 750, assinado pelo presidente Itamar Franco em 1 O de fevereiro de 1993 (anexo 
2). 

Desde sua edição, o Decreto 750 foi regulamentado através de 16 resoluções do 
Conama e várias portarias conjuntas do lbama com órgãos ambientais estaduais, 
estabelecendo critérios e parâmetros precisos para sua aplicação nos estados inseridos 
na Mata Atlântica. Sua eficácia crescente tem gerado forte reação dos setores 
empresariais, em especial dos ramos madeireiro, agro-industrial e imobiliário, que não 
têm medido esforços para conseguir sua revogação. 

A mais recente iniciativa de fragilizar a legislação protetora da Mata Atlântica foi tomada 
pelo próprio lbama. Trata-se do anteprojeto de Lei apresentado pelo Ministro Krause ao 
Conama, em 28 de junho de 95, que propõe a redução em cerca de 70% da área de 
abrangência da proteção legal (anexo 4). 

Reagindo as criticas de órgãos estaduais de meio ambiente, cientistas e ambientalistas, 
Krause e Jungmann apresentaram, dois meses depois, uma minuta de Decreto para 
proteger essas florestas (anexo 18). A proposta teve a clara intenção de confundir a 
opinião publica com uma falsa demonstração de preocupação ambiental quando, na 
realidade, provocará, se aprovada, a retirada do amparo constitucional das florestas de 
interior do Domínio da Mata Atlântica. 

Em meio a essa discussão os ambientalistas, apoiados pela forte repercussão nacional 
e internacional das ameaças à Mata Atlântica impostas pelo próprio governo federal, 
obtiveram duas vitórias importantes: no dia 31 de agosto a Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados aprovou o PL nº 
3.285, com emendas do Deputado Wilson Branco (anexo 19) que aprimoram a proposta 
original; e, no dia 30 de novembro foi reinstalada a Câmara Técnica Temporária para 
Assuntos da Mata Atlântica do Conama nos mesmos moldes da anterior, contrariando 
setores do Ministério do Meio Ambiente e o lbama que queriam uma nova composição 
que diminuísse a força da maioria dos atuais membros, comprometidos com a 
manutenção e fortalecimento do Decreto 750. 
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Outro importante avanço foi o acordo envolvendo o próprio Secretário de 
Desenvolvimento Integrado do Ministério do Meio Ambiente, Eduardo Martins, recém 
empossado pelo Ministro Krause, segundo o qual a Câmara Técnica da Mata Atlântica 
iniciará no próximo ano um amplo processo de mobilização nacional pelo 
aprimoramento das políticas públicas e das ações de conservação da Mata Atlântica. 

Os recentes resultados positivos, no entanto, não asseguram que o a situação esteja 
sob controle. Inconformado com a aprovação do PL nº 3.285 pela Comissão de Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, o deputado Paulo Bornhausem (PFL/SC), 
principal articulador das alterações no Decreto 750, conseguiu interromper o processo 
de aprovação do projeto, remetendo-o para a Comissão de Minas e Energia, onde 
assumiu a relataria. 

O presente dossiê, reúne informações necessárias à compreensão da problemática da 
Mata Atlântica e pretende servir como subsídio para todos que tem compromisso com a 
conservação e recuperação desse importante patrimônio nacional. 

Instituto Socioambiental 
Coordenadoria de Políticas Públicas 

dezembro de 1995 
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INICIATIVAS DO GOVERNO FEDERAL 
CONTRA A LEGISLAÇÃO PROTETORA DA MATA ATLÂNTICA 

Contrariando o Conselho Nacional do Meio Ambiente e a postura dos governos 
anteriores, o lbama e o Ministério do Meio Ambiente do governo FHC agem no sentido 
de fragilizar a legislação de proteção à Mata Atlântica. 

A primeira tentativa ocorreu no segundo mês de governo. Inspirada pelos novos ventos 
que sopram sobre Brasília, a ex-presidente do IBAMA, Nilde Lago Pinheiro, resolveu 
que estava na hora de modificar a Lei. Num gesto tão inédito quanto irresponsável, 
distribuiu uma carta circular em 6 de fevereiro, algumas semanas antes de deixar a 
presidência, orientando os superintendentes estaduais do órgão a substituírem as 
orientações do Decreto 750, de 1993, pelas do Código Florestal, de 1965, sempre que 
surgirem "dúvidas ou questionamentos" nos processos de análises de solicitações de 
desmatamento de Mata Atlântica. 

Apoiada em parecer interno da procuradora jurídica do próprio lbama, que levantava 
uma suposição de inconstitucionalidade do Decreto 750, a circular tinha um propósito 
claro: fragilizar a legislação protetora da Mata Atlântica, através do incitamento a 
desobediência de um instrumento legal muito mais abrangente e rigoroso. Ao contrário do 
Código Florestal, o Decreto 750 protege todas as formações naturais de Mata Atlântica, 
inclusive as em processo de regeneração, e estabelece instrumentos eficazes e 
transparentes de controle dos processos de licenciamento e fiscalização. 

Caso a orientação fosse seguida, ficariam ameaçados importantes remanescentes florestais 
hoje protegidos e as autorizações para desmatamento voltariam a depender exclusivamente 
da autorização dos órgãos oficiais, sem a exigência de estudos de impacto ambiental e, 
portanto, sem a participação da sociedade. 

Descoberta pelos ambientalistas no início de março, a divulgação da citada carta 
circular gerou forte reação das organizações não governamentais e a primeira tensão 
entre ao Secretário do Meio Ambiente de São Paulo, Fábio Feldmann, e o Governo 
Federal. 

No dia 8 de março, Feldmann e entidades ambientalistas de São Paulo e internacionais 
deram entrevista coletiva à imprensa para denunciar o ocorrido e exigir providências 
imediatas do Governo Federal. O Presidente da República enviou mensagem, durante a 
coletiva, garantindo que equívoco seria resolvido. O Ministro Krause preferiu viajar à 
Europa sem resolver o problema. 

Foi necessário mais de um mês de fortes pressões para que o novo presidente do 
lbama, Raul Jungmann, revogasse a absurda e ilegal circular de sua antecessora. Ainda 
assim, a revogação ocorreu após uma negociação com a própria contraventora que, ao 
invés de ser afastada e processada por conduta incompatível com a função pública que 
ocupava, recebeu o direito de estabelecer as "condições" para a revogação e escrever 
os termos do texto a ser distribuído para a imprensa, que, pateticamente, terminava com 
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a seguinte consideração: "Esse pronunciamento deverá ser oferecido por escrito à 
imprensa, pois, caso haja entrevista coletiva haverá chamadas de manchete, que 
poderão distorcer seu âmago e assim continuar a desmoralização intolerável". 

Para fechar com chave de ouro sua desastrada estréia no Ministério do Meio Ambiente, 
Gustavo Krause resolveu premiar Nilde Lago Pinheiro pela façanha de tentar fazer a 
legislação de proteção à Mata Atlântica retroceder quase 30 anos: nomeou-a 
superintendente do lbama em São Paulo, a mais rica e cobiçada superintendência do 
órgão no País. 

Nos meses que se seguiram a Rede de ONGs da Mata Atlântica manteve contato com o 
ministro Krause e com o presidente do lbama, Raul Jungmann. Em todas as ocasiões os 
dois manifestaram compromisso com a proteção da Mata Atlântica, garantiram que nada 
seria feito contra o Decreto 750 e que as entidades ambientalistas seriam chamadas a 
participar de qualquer discussão sobre o tema. 

Em audiência com representante da Rede, em maio último, o Ministro Krause afirmou 
estar completamente a favor da conservação da Mata Atlântica e manifestou 
reconhecimento pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelas entidades 
ambientalistas, que considera de alto nível. Chegou a convocar a Rede a ajudar na 
busca resposta para as pressões contra o Decreto 750 oriundas de Santa Catarina e no 
desenvolvimento de alternativas urgentes para os produtores de cacau, como forma de 
impedir a destruição completa das matas da região sul da Bahia. 

Quanto às pressões de Santa Catarina, o Ministro mostrou documentos encaminhados 
por políticos catarinenses de vários partidos, o que, segundo ele, "independentemente 
do mérito", precisa ter uma resposta adequada. Ao ser informado da existência da 
Câmara Técnica Temporária para Assuntos da Mata Atlântica do Conama, instância 
criada justamente para avaliar a implementação do Decreto 750, Krause se 
comprometeu a enviar o processo para a Câmara e pediu empenho das ONGs da Rede 
em colaborar na elaboração de uma análise competente dos argumentos apresentados 
pelas lideranças políticas daquele estado. Isto porque, segundo afirmou, a solução 
adequada para esse caso seria uma importante contribuição para a consolidação 
definitiva da proteção da Mata Atlântica em todo o País. 

A segunda investida 

Ao contrário do que afirmaram aos representantes da Rede de ONGs da Mata Atlântica, 
o Ministro Gustavo Krause e o Presidente do lbama, Raul Jungmann, constituíram um 
grupo de trabalho sem a participação das entidades ambientalistas e sem consulta à 
Câmara Técnica da Mata Atlântica para elaborar, a portas fechadas, uma proposta de 
anteprojeto de Lei sobre a Mata Atlântica. 

A confirmação do que parecia impossível para todos que estiveram com Krause e 
Jungmann, e ouviram deles os compromissos com a Mata Atlântica e com a participação 
das ONGs, ocorreu na primeira reunião do Conama do Governo FHC, realizada no dia 
28 de junho. 
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Após um longo e tradicional discurso sobre a importância do desenvolvimento 
sustentável, destacando que "precisamos transformar o patrimônio ambiental em uma 
vantagem competitiva para o País", o Ministro afirmou que, no que diz respeito à Mata 
Atlântica, "há um débito do Poder Executivo em relação a Constituição Federal, pois um 
decreto não é instrumento adequado para normatizar um dispositivo constitucional" e 
que o 750 é "um foco de atrito e pressões que necessitam respostas". Com isso 
procurou justificar o injustificável: sob seu comando fora elaborada uma minuta 
anteprojeto de Lei para a Mata Atlântica, ignorando todo o processo de discussões 
ocorridas durante mais de três anos no Conama e o Projeto de Lei nº 3.285, do 
Deputado Fábio Feldrnann, que tramita na Câmara desde 1992 (anexo 3). 

A forma inusitada como um assunto de tamanha importância foi trazido ao Conarna, sem 
constar da pauta e sem que a minuta do anteprojeto fosse distribuída, levou a um 
grande número de manifestações de preocupação sobre os riscos de se comprometer 
os avanços obtidos na legislação protetora da Mata Atlântica. 

Houve questionamentos fortes sobre o porque o Ministério não se preocupava em 
regulamentar outros dispositivos constitucionais que estavam muito mais atrasados. Por 
que começar com a Mata Atlântica ? Por que não foi feita urna discussão aberta ? Por 
que a minuta não fora distribuída? 

Foi denunciado que, além de desleal, Jungrnann faltou com a verdade aos membros da 
coordenação da Rede quando, em audiência ocorrida no dia 11 de abril afirmou que não 
havia qualquer grupo de trabalho elaborando proposta de Lei para a Mata Atlântica e 
que, caso fosse criado, a Rede seria chamada a participar. 

As críticas e insinuações o Ministro reagiu com impressionante nervosismo. Chegou a 
esmurrar a mesa e dizer que não admitia ser questionado em sua lealdade. Foi 
contundente mas não respondeu a nenhuma dúvida. 

O mesmo jogo de cena foi repetido por Jungmann que começou dizendo "sou homem'' e 
"socialista". Mas, mais urna vez, nenhum esclarecimento que pudesse acalmar os 
presentes. 

A reunião foi encerrada sem que fosse apresentada qualquer resposta objetiva aos 
questionamentos trazidos pelos membros do Conama, que só tiveram acesso à minuta 
do ante projeto de Lei após a "estratégica" saída do Ministro. 

Só então todos puderam constatar que tinham motivos para se preocuparem. Estava 
proposta a exclusão das florestas interioranas do Domínio da Mata Atlântica. Uma 
redução de 1, 1 milhão para 260 mil km2 da área protegida pela legislação. 

r 
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....., 

Mata Atlântica segundo a legislação em vigor e o anteprojeto elaborado '-' 
pelo lhama .,i 

O anteprojeto de lei (anexo 4) apresentado pelo ministro do Meío Ambiente, Recursos 
Hídricos e Amazônia Legal, Gustavo Krause, ao Conama (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente), dia 28 de junho, propõe uma redução em 70% a área de Mata Atlântica sob 
preservação. 

A proposta é apoiada por madeireiros, empreiteiros e fazendeiros de Santa Catarina 
principalmente e atende a proposta encaminhada ao governo pelo deputado federal 
Paulo Roberto Bornhausen (PFL-SC), filho do presidente do PFL, ex-senador Jorge 
Konder Bornhausen, que se mobilizou contra o Decreto Federal 750, conforme 
documentação anexa (anexo 5). - - 

. Mata Atlântica corno definiu o Conarha e foi incorporado pelo 
Projeto de. Lei 3.285 (artigo 2°) e pelo Decreto 750/93 (artigo 3°) 

Consideram-se Mata Atlântica as formações florestais e 
ecossistemas associados inseridos nó domínio Mata Atlântica, 
com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de 
Vegetação do Brasil, IBGE, 1988: Floresta Ombróflla Densa 
Atl~ntica, Floresta Ombrófifa Mista, Floresta Ombrófila Aberta, 

· Floresta Estacionai Semidecidual, Floresta Estacionai Decídua/, 
manguezais, restíngas, campos de a/títude, brejos interioranos e 
encraves florestais do Nordeste. 

Como propõe o lhama em seu anteprojeto de lei (artigo 2°) 

Domfnio Atlântico - o espaço geográfico compreendido ao longo 
da costa oriental brasileira, determinado por climas com 
características semelhantes, sendo delimitado ao Sul pela cidade 
de Torres no Rió Grande do Sul, ao Norte pelo Cabo do 
Calcanhar no Estado do Río Grande do Norte, a Leste pelo 
Oceano Atlântico e a Oeste pela linha de Cumeada ou divisor de 
águas das serras do Mar e da Mantiqueira. Nas planícies 
costeiras considera-se · Domínio Atlântico onde predomina a 
Floresta Ombrófila Densa, pode ocorrer ainda, Floresta bmbrófila 
Aberta, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacionai Decídua/, 
Floresta Estacionai Semidecidua/, Floresta de Restingas, 
manguezais, cerrados e campos (rupestres, de altitude e sobre 
enorementoe rochosos). 
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Conforme mapa comparativo na página H, a nova proposta reduz de 1, 1 milhões para 
260 mil quilômetros quadrados a região sob proteção legal e exclui todas as formações 
florestais interioranas das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, especialmente as florestas 
ombrófilas mistas, também conhecidas como matas de araucárias, onde a atividade 
madeireira é intensa nos estados de Santa Catarina e Paraná, e as florestas estacionais 
semideciduais, localizadas em áreas de expansão dos grandes projetos agropecuários. 

Para justificar sua proposta Raul Jungmann, atual presidente do lbama, alega que 
"existe hoje uma impropriedade técnica, pois o IBGE não reconhece a área atual como 
sendo Mata Aüãntíca". Essa afirmação é falsa, e se baseia em um equívoco cometido 
pelo IBGE em seu Mapa de Vegetação do Brasil de 1988. Naquele trabalho, as florestas 
ombrófilas densas estavam subdivididas em atlântica e amazônica, o que induzia os 
leigos a uma incorreta conclusão de que elas se restringiam àquele tipo de vegetação, 
quando, na realidade, ambas são formadas por um mosaico de diferentes formações 
florestais e ecossistemas associados. A constatação do erro levou o IBGE a reeditar seu 
mapa em 1993, excluindo qualquer referência a área de abrangência da Mata Atlântica 
e da Floresta Amazônica. 

Pressionado pelo lbama, que busca forjar sustentação técnica para sua proposta, o 
IBGE anunciou que elaborará um novo mapa para acabar com a polêmica. A polêmica, 
entretanto não existe, pois em abril de 1992 o Conama, órgão superior e normativo do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente, ao qual o lbama está subordinado, aprovou a 
delimitação da Mata Atlântica adotada pela legislação em vigor. 

1Em artigo no Jornal do Brasil de 9/07/95 (anexo 6) 
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Proteção legal aos remanescentes de Atlântica: situação atual e futura 
caso fosse aprovado o anteprojeto elaborado pelo lbama 

Tabela 1 - Remanescentes das principais formações florestais do Domínio da Mata 
Atlântica das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e sul do Estado da Bahia. 

Formações Are a Remanescentes em 1990 \"1 
Florestais (1l mapeada (2> Total % sobre 

km2 km2 área mapeada 
Ombrófila Densa 207.987 49.474 23,7 
Ombrófila Mista 169.289 17.812 10,5 
Estacionai Semidecidual 417.064 17.835 4,2 
Estacionai Decidual 82.313 3.189 3,8 

Totais 876.653 88.310 10,0 

- 
-- - 

Tabela 2 - Remanescentes dentro e fora de unidades de conservação de proteção 
integral (Parques Nacionais e Estaduais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas) 

Formações Remanescentes em 1990 1"i 

Florestais rn Total em UCs \'IJ fora de UCs 1"'1 
km2 kffiL o/o kmL % 

Ornbrôflla Densa 49.474 11.840 23,9 37.634 76,1 
Ombrófila Mista 17.812 318 1,8 17.494 98,2 
Estacionai Semidecidual 17.835 3.297 18,5 14.538 81,5 
Estacionai Decidual 3.189 174 5,4 3.015 94,6 

Totais 88.310 15.629 17,7 72.681 82,3 

Tabela 2 - Remanescentes protegidos pela legislação em vigor e pela proposta de 
anteprojeto de lei apresentada pelo lbama 

Formações Remanescentes em 1990 (.)J 
Florestais (1J Total Protegidos pela atual protegidos pela proposta 

legisla,..ão do lbama 
km2 kffiL % km' % 

Ombrófila Densa 49.474 49.474 100,0 49.474 100,0 
Ornbrôflla Mista 17.812 17.812 100,0 318 1,8 
Estacionar Semidecidual 17.835 17.835 100,0 3.297 18,5 
Estacionai Decidual 3.189 3.189 100,0 174 5,4 

Totais 88.310 88.310 100,0 53.263 60,3 

- 
- 

C1) Conforme Decreto Federal 750/93 e Mapa de Vegetação do Brasil, FIBGE, 1993 
C2l Área de cada formação florestal inserida no Domlnio da Mata Atlântica mapeada pelo "Atlas da Evolução dos 
Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados do Domínio da Mata Atlântica no Perlodo 1985-90", 
Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 
C3l "Atlas da Evolução dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados do Domínio da Mata Atlântica no 
Per!odo 1985-90", Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 
C4l Cadastro de Áreas Especiais, FIBGE, 1991 - 
FHC e a legislação protetora da Mata Atlântica: avanços ou retrocesso versão dez/95 página 10 - 
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Evolução da destruição da Mata Atlântica nos estados das regiões Sul, Sudeste e sul do Estado da Bahia (*l 

ano RJ ES SP PR se RS MG BA Totais 
km2 o/a km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % lanZ % 

1500 42.940 97,00 40.000 86,88 204.500 81,80 167.824 84,72 77.684 81,49 112.027 39,70 303.567 51,70 109.946 19,39 1,058.488 

1854 199.250 79,70 
1886 176.250 70,50 
1907 145.000 58,00 
1912 35.857 81,00 29.942 76,54 165.150 83,37 74.986 78,67 278.619 47,45 

1920 112.000 44,80 
1930 129.024 65,13 

1935 65.500 26,20 
1937 118.022 59,58 

1940 98.985 35,08 

1947 105.539 17,97 

1950 79.834 40,3 

1952 45.500 18,20 
1955 69.136 34,9 
1958 13.679 30,00 
1959 28.595 30,00 27.005 9,57 55.000 9,77 

1960 11.067 25,00 55.636 28,09 
1961 58.000 9,97 

1962 34.060 13,70 
1965 48.136 24,3 25.396 9,00 

1973 20.750 8,30 
1975 9.206 20,19 
1978 9.739 22,00 
1980 6.270 13,75 34.070 17,2 23.150 4,08 

1982 16.677 5,91 

1983 15.858 5,62 

1985 9.371 21, 17 4.211 9,35 17.926 7,42 16.468 8,31 16.272 17,00 7.030 2,50 9.236 1,57 13.369 2,36 93.883 

1988 4.054 8,90 
1990 8.962 20,24 4.023 8,34 17.314 7,16 15.030 7,59 15.277 15,96 6.567 2,33 8.765 1,49 12.674 2,24 88.612 

< CI) 
cil 
~ 
a. 

~ o, 

...•. 
1\) 

(*)"Atlas da Evolução dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados do Domínio da Mata Atlântica no Período 1985-90", Fundação SOS Mata Atlântica e 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. 

) ( • l ' ( 1 l (_ ) ( { ) (_ 1 ( 1 
( ' l (_ (. ' ( 1 l 1 (_ ( ( ( (. \ ( (. ( 1 (_ ( ·1 ( • ( i ( ·. ( ( : ( ' ( • ( ( ' ( 1 ( ·, ( ( • ( ( l 1 

( ( ( ( • ( 



r: 
r 
r 
r: 
r 
r- 

r 
r 
r 
r 
r 
r 

r- 

A importancia do conceito de Domínio da Mata Atlântica aprovado pelo 
Conama 

Na época da chegada dos europeus, o território que posteriormente se consolidou como 
brasileiro possuía duas grandes formações florestais, constituídas por verdadeiros 
mosaicos de diferentes fisionomias vegetais. 

A maior dessas florestas, que ainda permanece muito preservada, se estendia pela 
bacia hidrográfica do Rio Amazonas, ocupando toda a região norte do Brasil e 
significativas porções dos países vizinhos. A esse complexo e diversificado conjunto de 
formações vegetais contínuas se convencionou chamar de Floresta Amazônica. 

A outra, menor, porém de grandes dimensões, ocorria ao longo da costa, do Rio Grande 
do Norte ao Rio Grande do Sul e se estendia por centenas de quilômetros, continente 
adentro, nas regiões Sul e Sudeste, chegando a Argentina e Paraguai. 

Apesar de diversificada e originalmente contínua e como a Floresta Amazônica, até 
recentemente havia diferentes denominações para essa floresta, baseadas em 
considerações fitofisionômicas e florísticas definidas por diferentes pesquisadores, que 
agrupavam as formações vegetais de acordo com critérios próprios. 

A denominação genérica deste conjunto de florestas e ecossistemas associados, só foi 
formalmente definido em 1992, quando o Conselho Nacional do Meio Ambiente adotou o 
conceito de Domínio da Mata Atlântica. 

Desta forma, passou a ter a denominação genérica de Mata Atlântica as áreas 
primitivamente ocupadas pelas seguintes formações vegetais constantes do Mapa de 
Vegetação do Brasil (IBGE, 1993) que, a exceção dos encraves no Nordeste, formavam 
originalmente uma cobertura florestal praticamente contínua nas regiões sul, sudeste e 
parcialmente nordeste e centro-oeste: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila 
Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacionai Semidecidual, Floresta Estacionai 
Decidual, manguezais, restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves 
florestais do Nordeste (vide mapa - anexo 1 ). 

A extensão e azonalidade da Mata Atlântica (ocupa área de latitude muito variada, com 
condições climáticas bastante diversas) levou a formação de diferentes ambientes, 
proporcionando uma enorme diversidade biológica. 

Das cerca de 10.000 espécies de plantas, 50% são endêmicas, ou seja, não podem ser 
encontradas em nenhum outro local. O nível de endemismo cresce significativamente 
quando separamos as espécies da flora em grupos, atingindo 53,5% para espécies 
arbóreas, 64% para as palmeiras e 74,4% para as bromélias. 

A diversidade da fauna também é muito alta: 130 espécies de mamíferos, 51 delas 
endêmicas; 23 espécies de marsupiais; 57 espécies de roedores; 160 espécies de aves 
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endêmicas; 183 espécies de ·anfíbios, 91,8% delas endêmicas; 143 espécies de répteis e 21 
espécies e subespécies de primatas endêmicas. 

A conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, derivada da diversificação ambiental 
que a caracteriza, depende fundamentalmente da adoção de medidas que protejam suas 
diferentes fisionomias vegetais. Nesse sentido, não se pode admitir a compartimentação 
artificial de seus ambientes e a adoção de graus diferenciados de restrições à degradação. 

A proposta de restrição da legislação de proteção à Mata Atlântica à Floresta Ombrófila 
Densa, como propõe o lbama em seu anteprojeto de lei, é tecnicamente equivocada e, se 
aprovada, não promoverá a conservação da diversidade biológica da Mata Atlântica. Ao 
contrário, exporá a degradação formações florestais em adiantado e permanente processo 
de destruição. · 

Caso o mesmo critério fosse adotado· na Floresta Amazônica, seriam excluídos da proteção 
constitucional e, portanto, liberados para a exploração predatória mais de· 1 milhão de km2 

de florestas, conforme pode ser visto no mapa da próxima página. · · 
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Reações à proposta de alteração da legislação da Mata Atlântica 

Governador Covas se manifesta 

O governador de São Paulo, Mário Covas, manifestou-se contrário a alteração do 
Decreto 750/93 proposta pelo deputado federal Paulo Bornhausen (PFL-SC). Em ofício 
ao Ministro Gustavo Krause, o governador afirmou que uma análise feita pela Secretaria 
do Meio Ambiente do estado aponta para conseqüências negativas, caso as alterações 
fossem realizadas. 

Disse, ainda, e que o 750 passou por um "longo e amplo processo de discussão, 
promovido pelo Conama, antes de chegar à sua versão final" e, "que somente o apoio 
firme da sociedade civil tem permitido que o aparato estadual voltado à proteção da 
Mata Atlântica possa atender às suas atribuições". 

Feldmann quer Audiência 
Pública em São Paulo 

Em ofício encaminhado ao Ministro Gustavo Krause, Fábio Feldmann, Secretário do 
Meio Ambiente de São Paulo, manifestou preocupação com a apresentação da minuta 
de anteprojeto de lei elaborada pelo lbama. 

Ao afirmar que a destruição da Mata Atlântica "motivou os órgãos de governo e · os 
ambientalistas a participarem amplamente da formulação e apoiarem a aplicação do 
Decreto 750, assinado pelo ex-presidente Itamar Franco, e aprovado pelo Conama, pelo 
Consema de São Paulo e, recentemente, também, pelo Governador Mário Covas", 
Feldmann convidou Krause a participar de Audiência Pública em São Paulo no mês de 
agosto, em data a ser definida pelo próprio Ministro. 

lbsen Câmara reage 
com perplexidade 

Em mensagem dirigida a Rede, lbsen de Gusmão Câmara, autor do "Plano de Ação da 
Mata Atlântica" (SOS Mata Atlântica/WWF, 1992) e membro da Comissão de 
Sobrevivência das Espécies da União Internacional para a Conservação da Natureza - 
UICN, afirma que "causa imensa perplexidade e desalento que as próprias autoridades 
do meio ambiente proponham a deturpação do espírito e da letra do Decreto 750, 
utilizando sofismas que apenas interessam a interesses econômicos inconfessáveis, em 
detrimento dos compromissos assumidos pelo Brasil com a ratificação da Convenção 
sobre Diversidade Biológica". 

Conclui, dizendo que "as formações florísticas que ora pretendem excluir da Mata 
Atlântica arbitrariamente, basicamente as florestas estacionais e as ombrófilas mistas, 
são justamente aquelas mais afetadas pela devastação e as que merecem mais rígida e 
urgente proteção". 
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- Para Gustavo Fonseca o 
anteprojeto é indefensável 

Gustavo Fonseca, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da 
Conservation lnternational do Brasil, afirmou que "apesar de estar disposto a discutir 
aprimoramentos no que se refere ao Decreto 750/93, acredita que o anteprojeto, como 
se encontra, é indefensável a partir do ponto de vista de conservação". 

- 

Prossegue dizendo que: "As críticas ao anteprojeto apresentadas no âmbito do Conama, 
e direcionadas à limitação da proteção do Domínio Mata Atlântica somente para a sua 
porção de Floresta Ombrófila Densa, encontram plena ressonância no campo científico, 
ao contrário do exposto nos documentos enviados pelo lbama ... Ouso avançar ainda a 
tese de que a proteção desta única fisionomia certamente NÃO resultará na 
conservação da diversidade biológica da Mata Atlântica como um todo... os nossos 
estudos ancorados na melhor base científica disponível, relativos à priorização de áreas 
para a conservação em diversas regiões do Brasil, em particular a Mata Atlântica, levam 
em consideração a existência de áreas de maior relevância para conservação 
ATRAVÉS DE TODO O BIOMA AMPLAMENTE DEFINIDO (i.e., como definido no 
Decreto 750/93)". 

r 
r 

,,.....__ 

Conclui dizendo que "por mais que se declare ser esse um caminho técnico isento de 
interesses, objetívando a resolução de problemas processuais e de aplicação de 
dispositivos, a sua condução não evidencia claramente esse caráter". 

Hermógenes Leitão diz que proposta 
não tem aval da comunidade científica 

O Professor Doutor da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Hermógenes de 
Freitas Leitão Filho, faz a seguinte análise do Artigo 2° do anteprojeto de lei 
apresentado pelo lhama: 

"O texto está absolutamente errado ao fixar os limites a oeste pela linha de cumeada ou 
divisor de águas das Serras do Mar e da Mantiqueira. O Domínio Atlântico envolve 
várias fisionomias florestais que são muito peculiares em termos de composição 
florística e estrutura fitossociológica. Não é necessário entrar em detalhes sobre este 
ponto, pois existe uma ampla bibliografia atual, sendo esta uma das linhas de pesquisa 
botânica com grande desenvolvimento nos últimos anos. Por outro lado, em termos de 
fauna o Domínio Atlântico é ainda mais amplo, atingindo áreas do interior, em particular 
ao longo das formações serranas que avanças pelos estados do sudeste e ao logo da 
cadeia do Espinhaço na interface sudeste/nordeste" ... "Os limites contidos no anteprojeto 
não estão escritos em texto científico algum e, com toda a certeza, não contam com o 
aval da comunidade científica envolvida, e particular geógrafos, geomorfólogos, 
zoólogos, botânicos, ecólogos e especialistas em meio ambiente. Não é possível uma 
proposta que parta de uma delimitação errada, que pode gerar grandes malefícios à 
fauna e à flora." 
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Presidente do Conselho da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlántica reage 

Para José Pedro de Oliveira Costa, professor da Universidade de São Paulo, ex 
secretário de Meio Ambiente de São Paulo, um dos coordenadores do programa 
ambiental de FHC e presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica: - - 
"A proposta apresentada ao Conama é inaceitável por inúmeras razões. Primeiro porque 
ao reduzir a Mata Atlântica à estreita faixa costeira investe contra definição das maiores 
autoridades científicas, aprovada e reiterada pelo Conama. Não bastasse isso é no 
planalto onde estão as áreas mais devastadas dessa floresta, sendo elas portanto, mais 
prioritárias ainda para a conservação e a recuperação. Aí teríamos uma agressão à 
constituição e à própria Convenção da Biodiversidade ... " 

"O que mais nos preocupa e assusta nesta questão é o fato de serem as próprias 
autoridades de meio ambiente, oficialmente constituídas, a proporem o desrespeito ao 
primeiro e mais básico princípio de conservação que é a manutenção da vida em todas 
suas expressões". 

- 
Dante Teixeira Martins 
Pesquisador, Chefe do Departamento de Vertebrados 
do Museu Nacional do Rio de Janeiro 

"O anteprojeto em questão define como "domínio atlântico" uma área substancialmente 
menor que a anterior, abandonando à própria sorte todos os fragmentos ainda 
existentes de matas interioranas. 

Ao limitar o "domínio atlântico" à área compreendida entre as planícies costeiras e a 
crista das serras litorâneas, o anteprojeto em questão define um espaço absolutamente 
artificial, que em absoluto corresponde a qualquer definição razoável em termos 
científicos." 

- 
Carlos Alfredo Joly 
Pesquisador, Professor de Ecologia Vegetal da Unicamp 

"Como professor de Ecologia Vegetal da Unicamp considero o anteprojeto tecnicamente 
incoerente e limitado do ponto de vista de evolução e dinâmica das formações vegetais 
envolvidas. Do ponto de vista conservacionista esta proposta é um enorme retrocesso." 

- - - 
Ivan Valente 
Deputado Federal - 
"No Congresso Nacional são claras as pressões dos deputados do PFL no sentido de se 
alterar o Decreto 750 ... O Ministro Gustavo Krause quando apresenta o anteprojeto 
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- nada mais faz do que dar eco a estas pressões. O seu conteúdo expressa o mesmo 
caráter autoritário com que foi elaborado, sem a participação mais ampla da sociedade 
civil. A redução em mais de 70% da área de mata atlântica a ser protegida, representa 
unicamente os interesses das madeireiras e empresas agropecuárias, colocando em 
risco um dos maiores patrimônios de biodiversidade nos dias atuais." 

- - - 
Paulo Nogueira Neto 
Biólogo, Professor da Universidade de São Paulo 

- "Ao meu ver, não se deve dar à Mata Atlântica um entendimento diferente do que se 
atribui à Mata Amazônica. A Mata Atlântica também deve ser entendida do mesmo 
modo, possuindo como geobiomas-climáticos a floresta tropical úmida, a floresta tropical 
e subtropical semidecídua, a floresta de araucárias, a mata de restinga, o encubre de 
montanhas, etc. Reduzir a Mata Atlântica apenas à chamada Floresta Ombrófila Densa, 
significa dar um entendimento demasiado restritivo e de conseqüências práticas muito 
indesejáveis, em desacordo com o conceito semelhante da Amazônia." 

- 
- 

Ora. Noemy Yamaguishi Tomita 
Presidente do Conselho Regional de Biologia de São Paulo, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul 
(manifestação em carta dirigida ao Presidente da República) 

"O Conselho Regional de Biologia - 1a Região - CRB-1 (SP,MT,MS), servindo-se do 
presente vem manifestar a Vossa Excelência profunda preocupação e discordância com 
relação ao texto de minuta de projeto de lei do lbama sobre Mata Atlântica, apresentada 
recentemente, pelo Mínistro Gustavo Krause ao Conama. 

Nesse texto há expressiva redução da área de Mata Atlântica em relação ao Decreto 
750/93 ... em nome dos Biólogos deste Estado, do Mato Grosso e do Mato Grosso do 
Sul, expressamos a nossa convicção de que o projeto de lei contemplará o contido no 
Decreto 750/93, que contou, na sua elaboração, com ampla participação da sociedade 
civil, entidades científicas e ONGs." 

- limar B. Santos 
Pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais 
Secretário Executivo da Fundação Biodiversítas - " ... o limite estabelecido para o Domínio da Mata Atlântica limita a mesma para apenas 
uma fisionomia vegetal: a Floresta Ombrófila Densa. O problema maior da Mata 
Atlântica, ou seja, a conservação da sua biodiversidade não fica contemplada, uma vez 
que a mesma deveria englobar as várias formações florestais associadas inseridas 
nesse Domínio ... , como dispõe o Decreto 750/93 ... A aprovação deste anteprojeto de lei 
significaria um retrocesso nas conquistas conservacionistas em prol da Mata Atlântica. 
Sob o ponto de vista científico, seria um desastre ... " 

.- 
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Ora. Angélica Figueiredo 
Pesquisadora da Universidade Federal do Ceará 

"A Mata Atlântica, no Ceará, é uma disjunção da Mata Atlântica do leste do Brasil no seu 
estágio mais setentrional, tendo sua localização avançado em direção ao Norte. - - Como áreas disjuntas da Mata Atlântica da faixa leste do Brasil, são consideradas 
ENCRAVES. Representam "ilhas" de umidade, relíquias vegetacionais e florísticas, além 
de bancos genéticos de uma flora pretérita ... " 

Sérgio Machado Rezende 
Secretário de Ciéncia, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco 
(em ofício ao Ministro Gustavo Krause) - "Tendo em vista a divulgação da minuta do anteprojeto de lei que dispõe sobre a 
utilização da Mata Atlântica, no momento disciplinado pelo Decreto Federal 750, e o 
anúncio por Vossa Excelência na última reunião do CONAMA, sobre as audiências 
públicas regionais para debater o assunto, vimos solicitar que uma dessas audiências 
seja realizada em Pernambuco. 

-- 
- 

Nesta oportunidade gostaria de transmitir a Vossa Excelência a preocupação de muitos 
técnicos da área florestal do Estado com alguns aspectos do referido anteprojeto e 
salientar a importância de discussões aprofundadas sobre o tema ... " 

Ademar Freire Meira 
Presidente do Conselho Federal de Biologia 
(manifestação em carta dirigida ao Ministro Krause) - 
"Por deliberação unânime dos membros do Conselho Federal de Biologia, venho 
externar a preocupação com a minuta de anteprojeto de lei que dispõe sobre a 
utilização da Mata Atlântica ... recentemente apresentado por V.Ex.a. ao CONAMA. 

Esta preocupação é maior frente ao artigo 2° do referido anteprojeto, onde o conceito e 
a delimitação do Domínio da Mata Atlântica são alterados, reduzindo drasticamente o 
espaço geográfico anteriormente protegido no Decreto 750/93, atualmente em vigor e 
que, em tese, deveria refletir a posição do Governo Federal." - - 

- 
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Cronologia da luta em defesa da Mata Atlântica 

- 
1987 - Ê lançada pela SOS Mata Atlântica a campanha de opinião pública: "ESTÃO 
TIRANDO O VERDE DE NOSSA TERRA", veiculada intensamente pela mídia eletrônica 
e impressa de todo o país, iniciando forte e crescente pressão sobre órgãos 
governamentais por ações concretas de conservação; 

1988 - Primeira vitória: Constituição Federal declara a Mata Atlântica como patrimônio 
nacional; 

.- 1989 - Segunda vitória: oito estados da federação definem normas constitucionais 
específicas de proteção à Mata Atlântica (BA, MG, PB, PE, RN, SC, SE e SP); 

- 1990 - Concluído o primeiro mapeamento dos remanescentes de Mata Atlântica, com 
suas localizações e dimensões, realizado através de imagens de satélite, na escala 
1.1.000.000, pela SOS Mata Atlântica, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
e lbama. - 
1990 - Realizado o "Workshop Mata Atlântica", reunindo mais de 40 pesquisadores, 
técnicos de governo e ambientalistas, onde é definida a abrangência da Mata Atlântica e 
estabelecimento de prioridades para conservação; 

1990 - Terceira vitória: presidente em exercício Itamar Franco assina o Decreto 99.547, 
que veda o corte e a exploração da vegetação nativa da Mata Atlântica; 

1991 - UNESCO aprova a primeira fase da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (PR, 
SP e RJ); 

1991 - Convênio entre SOS Mata Atlântica e INPE inicia novo mapeamento da Mata 
Atlântica através de imagens de satélite em escala 1.250.000, com avaliação da 
evolução dos remanescentes florestais e ecossistemas associados no período 1985-90; 

r- 1991 - UNESCO aprova a segunda fase da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (ES e 
r MG); 

1991 - Conama inicia as discussões com vistas a aprimorar o Decreto 99.547 e preparar 
um anteprojeto de lei para a Mata Atlântica; ,.-. 

,-. 

1992 - SOS e INPE impressionam a opinião pública às vésperas da Rio-92 com a 
divulgação dos dados de desmatamento para o Estado do Rio de Janeiro: no período 
85-90 foram eliminados 30.579 ha de Mata Atlântica, o equivalente a um campo de 
futebol por hora, vinte e quatro horas por dia, durante cinco anos; 

1992 - UNESCO aprova a terceira fase da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (SP, 
BA, SC, RS, CE, RN, PB, PE, AL e SE); 
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1992 - Quarta vitória: Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) aprova o conceito 
de abrangência do Domínio da Mata Atlântica conforme proposto pelo "Workshop Mata 
Atlântica", estende a proteção à vegetação em regeneração e estabelece as bases para 
uma proposta de aprimoramento do Decreto nº 99.547 e para um anteprojeto de lei 
específico; - - 1992 - Rio-92: divulgação do processo de destruição da Mata Atlântica provoca intensos 
e acalorados debates no Fórum Global. É criada a Rede de ONGs da Mata Atlântica; - 
1992 - São apresentados os dados de desmatamento para o Estado de São Paulo: no 
período 85-90 o estado eliminou 61.720, o dobro do Rio de Janeiro; / - 
1992 - Deputado Fábio Feldmann apresenta na Câmara o Projeto de Lei nº 3.285, sobre 
a Mata Atlântica, de acordo com os princípios definidos pelo Conama; - 
1992 - São apresentados os dados de desmatamento para os estados de ES (19.212 
ha), Paraná (144.240 ha} e Santa Catarina (99.412 ha); - 
1993 - Quinta vitória: presidente Itamar Franco assina Decreto 750 (que substitui o 
99.547), nos termos aprovados previamente pelo Conama, estabelecendo normas e 
diretrízes detalhadas para a conservação da Mata Atlântica; - 1993 - Conama cria Câmara Técnica Temporária da Mata Atlântica para regulamentar o 
Decreto nº 750 em todos os estados abrangidos; 

1993 - Decreto nº 750 viabiliza a primeira de uma série de vitórias contra os 
degradadores da Mata Atlântica: é embargado administrativa e judicialmente o mega 
projeto florestal da empresa Veracruz, do Grupo Odebrecht, em implantação no sul da 
Bahia; - 
1993 - São apresentados à opinião pública nacional e internacional os resultados finais 
dos estudos da SOS e INPE sobre o desmatamento da Mata Atlântica no período 85-90. 
Nos dez estados pesquisados (RS, SC, PR, SP, MS, GO, MG, RJ, ES e BA) foram 
eliminados 536.480 ha de florestas, uma destruição proporcionalmente duas vezes e 
meio superior a verificada na Floresta Amazônica no mesmo período; · 

- - -· 
1993 - Conama aprova a regulamentação geral do Decreto 750, proposta pela Câmara 
Técnica Temporária da Mata Atlântica; 

1994 - Sociedade Nordestina de Ecologia apresenta os dados de cobertura vegetal de 
Mata Atlântica remanescente na região Nordeste; 

1994 - Conama aprova a regulamentação do artigo 6° do Decreto 750 para São Paulo. É 
a primeira de uma série de 16 resoluções específicas estabelecendo critérios, padrões e 
valores mensuráveis para a aplicação do Decreto em cada estado inserido no Domínio 
da Mata Atlântica; 

- - - - 
- - 
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- 

1994 - Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) de São Paulo aprova a 
regulamentação do artigo 4º do Decreto 750, iniciando o processo de finalização da 
regulamentação do Decreto em todo o país. 

1995 - Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias aprova o Projeto 
de Lei no 3.285, de autoria do deputado Fábio Feldmann, com emendas do Deputado 
Wilson Branco garantindo as conquistas obtidas nos últimos anos na defesa da Mata 
Atlântica, inclusive com aprimoraçãoes em relação ao Decreto 750. 

r: 
r- 

1995 - Conama reinstalada a Câmara Técnica Temporária para Assuntos da Mata 
Atlântica, mantendo a composição original com a maioria dos membros comprometidos 
com a manutenção e fortalecimento do Decreto 750. 

. - 
1995 - Câmara Técnica Temporária para Assuntos da Mata Atlântica do Conama 
viabiliza acordo envolvendo ambientalistas, representantes de governos estaduais, 
lbama e Ministério do Meio Ambiente para reinicio dos trabalhos de conclusão da 
regulamentação do Decreto 750/93 e inicio de amplo processo de mobilização nacional 
pelo aprimoramento das políticas públicas e das ações de proteção à Mata Atlântica . 

r 

Nota: os eventos e fatos aqui apresentados foram escolhidos entre inúmeras inciativas ocorridas no Brasil 
a partir de 1985, quando mais de uma centena de organizações não governamentais passaram a atuar de 
forma permanente e organizada em defesa da Mata Atlântica. Os resultados já obtidos expressam a 
vitalidade do movimento, considerado um dos mais vigorosos em todo o mundo - 

r 
r: 
r 
r 

r 
r 

r- 
r 
r: 

~~~~---~- 
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O Congresso Nacional e a Mata Atlântica 

A partir da Constituição de 1988, que tornou a Mata Atlântica patrimônio nacional, três 
iniciativas Projetos de Lei foram apresentados por parlamentares, sendo dois para 
regulamentar o citado dispositivo constitucional e um para delimitar sua área de 
abrangência. 

O primeiro foi o Projeto de Lei 3.144, de autoria do Deputado Renato Vianna, 
apresentado em 25 de agosto de 1992 ( anexo 7). 

Dois meses depois, no dia 27 de outubro, o Deputado Fábio Feldmann apresentou o 
Projeto de Lei 3.285, elaborado a partir dos parâmetros definidos pelo Conama - 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, em abril do mesmo ano. 

O Projeto de Feldmann foi apensado ao de Renato Vianna em 19 de janeiro de 1993, e 
entregue sua relataria a Deputada Rita Camata. O PL não foi votado na Comissão de 
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias naquela legislatura. 

No dia 02 de fevereiro de 1995 o PL foi arquivado, nos termos do artigo 105 do 
regimento interno da Câmara. 

Logo depois, no dia 27 do mesmo mês, o PL 3.285 foi desarquivado a pedido do reeleito 
Deputado Fábio Feldmann e sua relataria entregue ao Deputado Wilson Branco 
(PMDB/RS). Devido a não eleição do Deputado Vianna, o PL 3.144 foi arquivado em 
definitivo. 

No início de 1995, o Deputado Federal Hugo Biehl (PFL/SC) apresentou o Projeto de Lei 
69/95 (anexo 8), com a única e exclusiva intenção de reduzir a abrangência da Mata 
Atlântica à Floresta Ombrófila Densa. A relataria deste PL foi entregue Deputado Ivan 
Valente (PT/SP) que, com base no parecer da assessoria parlamentar (anexo 9) 
recomendou que fosse apensado ao PL 3.285, do Dep. Feldmann, o que já foi 
determinado pela Mesa Diretora da Câmara. 

No dia 31 de agosto de 1995 a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias aprovou o PL 3.285, com emendas do Deputado Wilson Branco (anexo 19) que 
aprimoraram o projeto original, e rejeitou o PL 69/95. 

Em outubro de 1995 o PL 3.285 á interceptado em sua tramitação normal, que previa a 
passagem pela Comissão de Constituição e Justiça com subsequente envio ao Senado 
Federal, e remetido para a Comissão de Minas e Energia por interferência do deputado 
Paulo Bornhausen, principal articulador das alterações ao Decreto 750/93, onde se 
encontrava até a data de fechamento deste dossiê (08/ 12/95 ). 
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ANEXO 2 

DECRETO Nº 750, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993 

r 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso VI, e tendo em vista o 
disposto no art. 225, § 4°, da Constituição, e de acordo com 
o disposto no art. 14, alíneas "a" e "b", da Lei nº 4 771, de 
15 de setembro de 1965, no Decreto-lei nº 289, de 28 de 
fevereiro de 1967, e na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, 

DECRETA: 

Art. 1 º Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão 
de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de 
regeneração da Mata Atlântica. 

-· Parágrafo único. Excepcionalmente, a supressão da 
vegetação primária ou em estágio avançado e médio de 
regeneração da Mata Atlântica poderá ser autorizada, 
mediante decisão motivada do órgão estadual 
competente, com anuência prévia do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis-IBAMA, informando-se ao Conselho 
Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, quando 
necessária à execução de obras, planos, atividades ou 
projetos de utilidade publica ou interesse social, 
mediante aprovação de estudo e relatório de impacto 
ambiental. - 

Art. 2º A exploração seletiva de determinadas especres 
nativas nas áreas cobertas por vegetação primária ou nos 
estágios avançado e médio de regeneração da Mata 
Atlântica poderá ser efetuada desde que observados os 
seguintes requisitos: 

,- 

I - não promova a supressão de espécies distintas das 
autorizadas através de práticas de roçadas, 
bosqueamento e similares; 
II - elaboração de projetos, fundamentados, entre 
outros aspectos, em estudos prévios técnico-científicos 
de estoques e de garantia de capacidade de 
manutenção da espécie; 
III - estabelecimento de área e de retiradas máximas 
anuais; 
VI- prévia autorização do órgão estadual competente, 
de acordo com as diretrizes e critérios por ele 
estabelecidos. 

- 

Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação 
primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da 
Mata Atlântica, e dá outras providências. 

Parágrafo único. Os requisitos deste artigo não se 
aplicam à explotação eventual de espécies da flora, 
utilizadas para consumo nas propriedades ou posses das 
populações tradicionais, mas ficará sujeita à autorização 
pelo órgão estadual competente. 

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se Mata 
Atlântica as formações florestais e ecossistemas associados 
inseridos no domínio Mata Atlântica, com as respectivas 
delimítações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do 
Brasil, IBGE 1988: Floresta Ombrófila Densa Atlântica, 
Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, 
Floresta Estacionai Semidecidual, Floresta Estacionai 
Decidual, manguezais, restingas, campos de altitude, brejos 
interioranos e encraves florestais do Nordeste. 

Art. 4° A supressão e a exploração da vegetação 
secundária, em estágio inicial de regeneração da Mata 
Atlântica, serão regulamentadas por ato do IBAMA, 
ouvidos o órgão estadual competente e o Conselho Estadual 
do Meio Ambiente respectivo, informando-se ao 
CONAMA. 

Parágrafo único. A supressão ou exploração de que 
trata este artigo, nos Estados em que a vegetação 
remanescente da Mata Atlântica seja inferior a cinco por 
cento da área original, obedecerá o que estabelece o 
parágrafo único do ar. lº deste Decreto. 

Art. 5º Nos casos de vegetação secundária nos estágios 
médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, o 
parcelamento do solo ou qualquer edificação para fins 
urbanos só serão admitidos quando de conformidade com o 
plano diretor do Município e demais legislações de 
vegetação não apresente qualquer das seguintes 
características: 

I - ser abrigo de espécies da flora e fauna silvestre 
ameaçadas de extinção; 
II - exercer funçãc de proteção de mananciais ou de 
prevenção e controle de erosão; 
III - ter excepcional valor paisagístico. 

Art. 6" A definição de vegetação primária e secundária nos 
estágios avançado, médio e inicial de regeneração da Mata 



Atlântica será de iniciativa do IBAMA, ouvido o órgão 
competente, aprovado pelo CONAMA. 

Parágrafo único. Qualquer intervenção na Mata 
Atlântica primária ou nos estágios avançado e médio de 
regeneração só poderá ocorrer após o atendimento de 
disposto no caput deste artigo. 

Art. 7° Fica proibida a exploração de vegetação que tenha 
a função de proteger espécies da flora e fauna silvestres 
ameaçadas de extinção, formar corredores entre 
remanescentes de vegetação primária ou em estágio 
avançado e médio de regeneração, ou ainda de proteger o 
entorno de unidades de conservação, bem como a utilização 
das áreas de preservação permanente, de que tratam os arts. 
2º e 3° da Lei nº 4. 771, de 15 de setembro de 1965. 

Art. 8º A floresta primária ou em estágio avançado e médio 
de regeneração não perderá esta classificação nos casos de 
incêndio e/ou desmatamento não licenciados a partir da 
vigência deste Decreto. 

Art. 9° O CONAMA será a instância de recurso 
administrativo sobre as decisões decorrentes do disposto 
neste Decreto, nos termos do art. 8°, inciso III, da Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Art. 10. São nulos de pleno direito os atos praticados em 
descoofonnidade com as disposições do presente Decreto. 

§ 1 º Os empreendimentos ou atividades iniciados ou 
sendo executados em desconfonnidade com o disposto 
neste Decreto deverão adaptar-se às suas disposições, 
no prazo determinado pela autoridade competente. 

§ 2° Para os fins previstos no parágrafo anterior, os 
interessados darão ciência do empreendimento ou da 
atividade ao órgão de fiscalização local; no prazo de 
cinco dias, que fará as exigências pertinentes. 

Art. 11. O IBAMA, em articulação com autoridades 
estaduais competentes, coordenará rigorosa fiscalização dos 
projetos existentes em área da Mata Atlântica. 

Parágrafo único. Incumbe os órgãos do Sistema 
Nacional do Meio Arnbiente-SISNAMA, nos casos de 
infrações às disposições deste Decreto: 

a) aplicar as sanções administrativas cabíveis; 
b) informar imediatamente ao Ministério Público, para 
fins de requisição de inquérito policial, instauração de 
inquérito civil e propositura de ação penal e civil 
pública; 

e) representar aos conselhos profissionais competentes 
em que inscrito o responsável técnico pelo projeto, 
para apuração de sua responsabilidade, consoante a 
legislação especifica. 

Art. 12. O Ministério do Meio Ambiente adotará as 
providências visando o rigoroso e fiel cumprimento do 
presente Decreto, e estimulará estudos técnicos e científicos 
visando a conservação e o manejo racional da Mata 
Atlântica e sua biodiversidade. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. - 
Art. 14. Revoga-se o Decreto nº 99.547, de 25 de setembro 
de 1990. 

- 
- - 
- - - 
- 
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ANEXO 3 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Projeto de Lei nº 3.285, de 1992 

(Do Sr. Fábio Feldmann) 

Dispõe sobre a utilização e proteção da Mata 
Atlântica e dá outras providências. 

(Apense-se ao projeto de lei nº 3 .144. de 1992) 

O Congresso Nacional Decreta: 

Art. 1° - Ficam proibidos o corte, a exploração e a 
supressão de vegetação primária ou secundária nos 
estágios avançado e médio de regeneração da Mata 
Atlântica. 

Parágrafo 1° - A supressão da vegetação 
secundária nos diferentes estágios de regeneração 
da Mata Atlântica excepcionalmente poderá ser 
admitida com prévia autorização do órgão 
estadual integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA, com anuência prévia do 
IBAMA ouvido o CONAMA, quando for 
necessária a execução de obras, planos e 
atividades ou projetos de utilidade pública ou de 
interesse social, mediante aprovação de estudo e 
relatório de impacto ambiental, conforme 
estabelece a legislação vigente 

Parágrafo 2° - A supressão ou exploração de que 
trata este artigo nos estados em que a vegetação 
remanescente de Mata Atlântica seja inferior a 
5% (cinco por cento) de vegetação original, de 
acordo com os resultados do Atlas dos 
Remanescentes Florestais do Domínio Mata 
Atlântica, IBAMA, INPE - Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais e Fundação SOS Mata 
Atlântica, 1990, obedecerá o estabelecimento no 
parágrafo 1 º do artigo 1 °. 
Parágrafo 3° - Nas áreas cobertas por vegetação 
primária ou em estado avançado ou médio de 
regeneração da Mata Atlântica, a exploração 
seletiva de espécies nativas, somente poderá ser 
feita com técnicas de manejo que permitam a 
sobrevivência da espécie explorada na área em 
questão e não promovam a supressão de 
vegetação nativa de qualquer porte, através de 
práticas de roçadas, bosqueamento ou similares. 

I - as medidas aqui estabelecidas no parágrafo 
3° devem atender principalmente as 
populações tradicionais, que serão 

dispensadas da apresentação do projeto de 
manejo devendo requerer apenas uma 
autorização do órgão competente, para 
explotação esporádica de espécies da flora 
usadas na confecção e manutenção das 
tecnologias patrimoniais de suas propriedades 
ou posse, na alimentação ou ainda para 
artesanato. 

li - deverá ser fomentado o manejo sustentável 
das espécies cuja demanda for acentuada. 

Parágrafo 4° - Os projetos de exploração seletiva 
que se refere o parágrafo anterior serão 
previamente aprovados pelo órgão estadual 
competente, segundo diretrizes estabelecidas 
específicamente para aquelas espécies, pelo 
SISNAMA após estudos técnico-científicos de 
estoques e de garantia da capacidade de 
manutenção da população explotada, 
estabelecidas áreas e retiradas máximas anuais. 

Art. 2° - Para efeito desta Lei, considera-se Mata 
Atlântica as formações florestais e ecossistemas 
associados, inseridos no Domínio Mata Atlântica, 
com as respectivas delimitações estabelecidas pelo 
Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE, 1988, ou outro 
mais recente e preciso publicado pelo mesmo órgão: 
Floresta Ombrófila Densa Atlântica, Floresta 
Ombrófila mista, Floresta Ombrófila Aberta, 
Floresta Estacionai Semidecidual, Floresta 
Estacionai Decidual, manguezais, restingas, campos 
de altitude, brejos interioranos e enclaves florestais 
do Nordeste. 

Art. 3° - A supressão e a exploração da vegetação da 
Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração 
será regulamentada através de Portaria e Instruções 
Normativas do IBAMA, em comum acordo com o 
órgão estadual integrante do SISNAMA, mediante 
aprovação dos Conselhos Estaduais do Meio 
Ambiente ad referendum do CON AMA. 

Parágrafo único - Os planos de manejo aprovados 
até a data de início de vigência desta Lei em 
vegetação da Mata Atlântica nos estágios médio e 
avançado de regeneração, terão seus prazos de 
vigência revistos pelos órgãos que os aprovaram. 
não podendo exceder a 5 (cinco) anos. 



Art. 4° - A definição de vegetação pnmana, 
secundária e nos estágios avançado, médio e inicial 
de regeneração da Mata Atlântica, será proposta 
pelo IBAMA, ouvidos em conjunto os órgãos 
estaduais integrantes do SISNAMA, e aprovada pelo 
CONAMA. 

Art. 5º - No âmbito de suas competências, os órgãos 
integrantes do SJSNAMA promoverão a 
compatibilização dos conflitos entre os interesses 
ambientais e urbanos, derivados de superposição de 
legislação federal, estadual e municipal. 

Art. 6° - Considerando o grande percentual de áreas 
já desmatadas no domínio da Mata Atlântica os 
novos empreendimentos deverão ser implantados 
nestas áreas, não se admitindo concessões de 
desmatamento em áreas preservadas, enquanto 
existir a alternativa das áreas já alteradas no 
município. 

Art. 7° - Fica proibida a exploração em qualquer tipo 
de vegetação que tenha a função de proteger espécies 
da flora e fauna silvestres ameaçadas de extinção 
formar corredores entre remanescentes de vegetação 
primária ou em estágio avançada de regeneração, 
proteger o entorno de unidades de conservação e as 
relacionadas nos Arts. 2° e 3° da Lei 4. 771, de 15 de 
setembro de 1965, e as alterações da Lei nº 7.803, de 
18 de julho de 1989 e demais legislações em vigor. 

Art. 8° - A floresta primária ou em qualquer estágio 
de regeneração não perderá esta classificação nos 
casos de incêndio e/ou desmatamentos não 
licenciados, a partir da publicação desta lei. 

Art. 9° - A SEMAN - Secretaria Nacional de Meio 
Ambiente e a SCT - Secretaria de Ciência e 
Tecnologia, desenvolverão programas de apoio e 
estímulo a estudos técnicos e científicos de 
conservação da Mata Atlântica e sua biodiversidade, 
neles incluída a efetiva implantação das unidades de 
conservação já criadas ou que foram criadas. E 
estudo de manejo racional. 

Art. 1 Oº - O IBAMA, em articulação com 
autoridades estaduais competentes, integrantes do 
SISNAMA, deve promover rigorosa fiscalização dos 
projetos existentes em áreas da Mata Atlântica. na 
forma de lei. 

Parágrafo lº - Verificadas, pela fiscalização a 
que alude este artigo, irregularidades ou 

- 
ilicitudes, incumbe aos órgãos do SISNAMA, no 
âmbito de suas competências, prontamente : 

I - diligências as providências e as sanções 
cabíveis, inclusive as penais; 

II - oficiar ao Ministério Publico, se for o 
caso, visando aos pertinentes inquérito civil 
público e ação civil pública; e 

- - 
III - representar junto aos Conselhos 
profissionais competentes em que estiver 
inscrito o responsável técnico pelo projeto, 
para apuração de sua responsabilidade, 
consoante a legislação específica. 

- 
Parágrafo 2° - A comprovação, pela fiscalização, 
de qualquer irregularidade na implantação dos 
planos de manejo de que trata o parágrafo único 
do Art. 3° implicará no imediato cancelamento do 
plano de manejo. - Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário, 
em especial o Decreto 99 .54 7 de 25 de setembro de 
1990. 

- 
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Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica 
se as espécies constantes das listas oficiais do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
acrescidas de outras indicadas nas listas 
eventualmente elaboradas pelos órgãos 
ambientais dos estados, referentes às suas 
respectivas biotas. 

Art. 9° - Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas 
assim consideradas em Lei, contidas no Domínio 
Atlântico, as áreas de vegetação primária ou 
secundária nos seus estágios médio e avançado, 
serão prioritariamente destinadas à criação de 
unidades de conservação. 

Parágrafo único - Havendo necessidade de 
ocupação de áreas com cobertura vegetal, 
referida no "caput" deste artigo, far-se-á 
necessário ouvir previamente o Conselho 
Municipal do Meio Ambiente ou órgão 
equivalente, que jurisdicione os Municípios cujo 
remanescente florestal em questão for comum aos 
mesmos, devendo as decisões estar em 
conformidade com o Plano Diretor Municipal, 
Lei de Uso e Ocupação do Solo e legislações 
correlatas. 

Art. 10 - Para fins do disposto no § 3°, no art. 4° e 
no parágrafo único do art. 9° desta lei, far-se-á 
necessária a elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), a serem submetidos a aprovação 
do órgão competente. 

Art. 11 - No entorno das Unidades de Conservação, 
independente de suas categorias de manejo, a 
extensão da faixa de vegetação, usada como zona de 
amortecimento dos impactos oriundos das atividades 
atrópicas, será delimitada pelo órgão competente em 
conformidade com as particularidades de cada urna 
delas de forma a assegurar a proteção dos recursos 
naturais. 

Art. 12 - Ficam isentas de tributação as áreas de 
vegetação primária da Mata Atlântica e das demais 
formações florestais contidas no Domínio Atlântico, 
bem como as áreas de reservas previstas no art. 4° 
desta Lei. 

Art. 13 - Incumbe aos órgãos integrantes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no âmbito 
das suas competências, promover rigorosa 

fiscalização nas áreas abrangidas pelo Domínio 
Atlântico com vistas ao fiel cumprimento desta Lei. 

Art. 14 - O descumprimento do disposto nesta Lei, 
sujeitará os infratores às seguintes penalidades : 

I - multa administrativa na forma da legislação 
pertinente; 
II - embargo da atividade causadora da 
degradação; 
III - confisco dos produtos oriundos da ação 
degradadora e dos equipamentos utilizados; 
IV - obrigação de recuperar a área degradada; 
V - cancelamento ou suspensão da isenção 
tributária de que trata o art. 12 desta Lei, de 
acordo com a gravidade da infração, com a 
correspondente cobrança da tributação que seria 
normalmente devida desde a data de início da 
isenção, incluindo os acréscimos legais. 

Parágrafo único - A aplicação das penalidades 
previstas neste artigo não isenta o infrator das 
demais cominações cíveis e penais cabíveis. 

Art. 15 - O Poder Executivo Federal regulamentará 
esta :Lei, no que couber, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias subsequentes à sua publicação. 

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário. 



ANEXO 4 

MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI 
(do IBAMA, junho de 1995) 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 ° - Esta lei, com fundamento nos artigos 24 e 
225 da Constituição Federal, dispõe sobre o corte, a 
exploração e a supressão de vegetação primária e 
secundária, nos estágios inicial, médio e avançado de 
regeneração · da Mata Atlântica e das demais 
formações vegetais contidas no Domínio Atlântico. 

Art. 2° - Para os fins previstos nesta lei entende-se 
por: 

r: 

I - Domínio Atlântico - o espaço geográfico 
compreendido ao longo da costa oriental 
brasileira, determinado por climas com 
características semelhantes, sendo delimitado ao 
Sul pela cidade de Torres no Rio Grande do 
Sul, ao Norte pelo Cabo do Calcanhar no 
Estado do Rio Grande do Norte, a Leste pelo 
Oceano Atlântico e a Oeste pela linha de 
Cumeada ou divisor de águas das serras do Mar 
e da Mantiqueira. Nas planícies costeiras 
considera-se Domínio Atlântico onde predomina 
a Floresta Ombrófila Densa, pode ocorrer 
ainda, Floresta Ornbrófila Aberta, Floresta 
Ombrófila Mista; Floresta Estacionai Decidual, 
Floresta Estacionai Semidecidual, Floresta de 
Restingas, manguezais, cerrados e campos 
(rupestres, de altitude e sobre afloramentos 
rochosos). 
II - Mata Atlântica - Floresta Ombrófila Densa 
influenciada pelas massas de ar úmido 
proveniente do Oceano Atlântico. 
III - Vegetação Primária - vegetação de máxima 
expressão local, com grande diversidade 
biológica, sendo os efeitos das ações antrópicas 
rrummos, a ponto de não afetar 
significativamente suas características originais 
de estrutura e de espécies. 
IV - 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. 

r 
r: 

V - Corte - operação que consiste em derrubar 
uma árvore, um conjunto de árvores ou um 
maciço florestal, numa dada superficie. 
VI - Corte seletivo - método em que as árvores 
são marcadas ou de qualquer modo escolhidas 
para o corte, preferencialmente em relação às 
demais que permaneçam no maciço florestal ou 
na área de exploração. 
VII - Exploração - conjunto de trabalhos 
executados para colheita de madeira e outros 
produtos florestais compreendendo : corte ou 
derrubada, apuramento, toragem, arrasto e 
transporte. 
VIII - Supressão - eliminação parcial ou total 
da cobertura vegetal. 
IX - Área Mínima - menor área na qual uma 
população da fauna encontre as condições 
necessárias para sua subsistência. 
X - Plano de Manejo de Rendimento 
Sustentável - conjunto de práticas de 
gerenciamento operacional, econômico e 
florestal, fundamentadas nos conhecimentos 
técnico-científicos e métodos silviculturais 
existentes, de modo a garantir os estoques das 
espécies exploradas, bem como a perpetuidade 
dos maciços florestais das áreas em exploração. 

Art. 3° - Ficam proibidos o corte, a exploração e a 
supressão de vegetação primária e secundária, nos 
estágios médio e avançado de regeneração da Mata 
Atlântica e das demais formações vegetais contidas 
no Domínio Atlântico. 

§ 1° - Para a determinação dos estágios inicial, 
médio e avançado de regeneração da Mata 
Atlântica e das demais formações vegetais 
inseridas no Domínio Atlântico, devem ser 
utilizados os seguintes parâmetros técnicos : 

I - fisionomia; 
li - estratos predominantes; 
III - distribuição diarnétrica; 
IV - diversidade e quantidade de epífitas; 
V - diversidade e quantidade de trepadeiras; 
VI - presença, ausência e características da 
serapilheira; 
VII - característica do subosque; 
VIII - diversidade e dominância de espécies; 
IX - espécies vegetais indicadoras. 
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§ 2° - O detalhamento dos parâmetros 
estabelecidos no parágrafo anterior e de outros 
complementares, serão definidos por ato do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONAMA. 

§ 3º - Excepcionalmente, a supressão da 
vegetação mencionada no "caput" deste artigo, 
pode ser autorizada mediante decisão motivada 
do órgão estadual competente, com anuência 
prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
informando-se ao Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, quando necessária à 
execução de obras, planos, atividades ou projetos 
de utilidade pública ou de interesse social. 

§ 4° - mediante previa autorização do orgao 
competente, será permitido o corte eventual da 
vegetação de que trata o caput deste artigo, para 
fins de consumo próprio nas propriedades rurais, 
desde que não tenham caráter de uso comercial 
direto ou indireto. 

Art. 4° - A exploração da vegetação secundária nos 
seus estágios médio e avançado de regeneração da 
Mata Atlântica e das demais formações vegetais 
contidas no Domínio Atlântico poderá ser permitida 
sob a forma de corte seletivo desde que sejam 
preservados , no mínimo, 20% (vinte por cento) da 
área de cada propriedade, representativa das 
diferentes tipologias da vegetação local, e 
observados os seguintes requisitos : 

I - Não promova a supressão de espécies distintas 
das autorizadas através de práticas de roçadas, 
bosqueamento e similares; 
II - elaboração de planos de manejo de 
rendimento sustentável; 
Ili - estabelecimento de área e retiradas anuais, 
considerando volume e número de espécies; 
IV - precisão que assegure a confiabilidade das 
informações dos levantamentos dos recursos; 
V - minimização dos impactos ambientais 
negativos; 
VI - não prejudique o fluxo gênico e o trânsito de 
animais da fauna silvestre entre remanescentes de 
vegetação primária e ou secundária, constituindo 
corredores ecológicos. 
VII - prévia autorização do órgão competente, de 
acordo com as diretrizes e critérios técnicos por 
ele estabelecidos. 

- 
§ 1° - As propriedades que não possuam a 
cobertura florestal em 20 % (vinte por cento) de 
sua área, devem ser recompostas mediante o 
plantio, em cada ano, de pelo menos um trinta 
avos, até completar este percentual, com 
essências nativas da região. 

- 
§ 2° - Para o cumprimento do disposto no 
parágrafo anterior, a área total a ser recomposta, 
ou seja, 20% da área da propriedade, deve ser 
reservada obrigatoriamente para este objetivo, 
ficando excluída da atividade que esteja sendo 
desenvolvida na propriedade. 

- - - - 
§ 3° - O reflorestamento de que trata o § 1 º deste 
artigo será efetuado mediante normas editadas 
pelo órgão estadual competente. 

§ 4° - Os proprietários dos imóveis rurais que 
executarem projetos de recuperação da vegetação 
natural prevista no § 1 ° deste artigo, aprovados 
pelo órgão competente, terão prioridades aos 
créditos agrícolas concedidos pelas instituições 
federais. 

- 
Art. 5° - A exploração dos recursos florestais não 
madeireiros efetuada na Mata Atlântica e demais 
formações florestais contidas no Domínio Atlântico, 
será regulamentada por ato do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
-IBAMA. 

- 
- 
- 

Art. 6° - O corte, a exploração e a supressão da 
vegetação secundária, em estágio ínicial de 
regeneração da Mata Atlântica e das demais 
formações vegetais contidas no Domínio Atlântico, 
serão regulamentadas por ato do Poder Executivo 
Estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio 
Ambiente - CONSEMA. 

- ,_, 

- 
Art. 7° - As florestas primárias ou em estágio 
avançado e médio de regeneração não perderão esta 
classificação nos casos de incêndio ou qualquer 
outro tipo de intervenção que descaracterize a 
cobertura vegetal original. 

-· 
Art. 8° - O Conselho Nacional de meio Ambiente - 
CONAMA fixará áreas mínimas, destinadas à 
proteção das espécies da flora e da fauna ameaçadas 
de extinção, nas quais não poderão ser desenvolvidas 
quaisquer atividades que impliquem em corte de sua 
vegetação. 

- - 
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A extensão e a dramaticidade dos proble 
mas gerados com a superproteção da Mata Atlãntica tornam-a ques 
tão nacional, tangenciando interesses da produção rural. da egr~ 
indústria, da administração pública, da economia como um todo e 
das necessidades de preservação do meio ambiente. Questão que 
está a e~igir, urgente, um justo tratamento, fruto de discussão 

r- 
ampla, capaz de examinar os aspectos ambientais e estudos 
impacto sócio-econômico, para que prevaleçam os princípios 

de 
do 

r 

r: 

desenvolvimento sustentado~ 
O extraordinário patrimônio brasileiro 

que desce o Litoral, do Rio Grande do Norte eo Rio Grande do Sul, 
foi congelado pelo Decreto-lei n9 750/93 e, com isto, mantém en 

gessada a economia brasileira em vastas regiões. Inconstitucional 
e impreciso, o decreto substituiu a leg~slação anterior tratando 
a Mata Atlântica, de um lado, de forma arbitrária e do outro com 
.falta de objetividade. Deixa espaço a variadas interpretações e 
desmedidos rigores, .atJ.:t.1111es .que_ot~jvçliç~m ~od~ 
cial e econômica que se situe na área. 

Além de não cumprir as 

a atividade 

l f !nal!ldades 

so- 

de 

,I"'°' 

preservação, o Oecreto 750 gera desemprego, cria bolsões de po 
breza e promove o êxodo rural ao paralisar empreendimentos e ex 
pulsar para além das fronteiras do pais o capital que tente man 
ter a e~tensa íal~ã litOrônee 1nt~gr8dl ~~ ªi~~i de dP.~Rnvolvi 

mento. Reduz. assim, as receitas públicas - da Unllo, dos Este- 

G!R 20 01.0050.!i• IAQ0/901 
- ' __ ' ·-· _ .• ":'"·-.-. -- -· - - -· .. :----::--=-=- __ -- - -=- -· · -- ..:. - -, - - -- ·- ·- - - - - - 

.33 -- - -~ - •..•. -- - - - - -- - -. - - - ... - - - 



• - CÃt-\ARA t>OS DEPUTADOS 

- - dos e Municípios-, atrapalhando especialmente estes, 
de ordinário, impedidos de aparelhar &s suas cidades e 
a vida do cidadão, diante da impossibilidade que lhes é 

que são, 
melhorar 

decre- 
- 

tada de concretizar obras públicas como pontes, viadutos, estra 
das e outras. - 

Relacionados entre os muitos prejudica 
dos pelo Decreto'1so - e aproveitando o momento de mobilização 
em torno de grandes temas-, agricultores, trabalhadores e pequ! 
nos proprietérios rurais, de Santa Catarina iniciaram um movimen 

- - 
to pela alteração legal, com a substituição do decreto por lei 'v 

específica. Organizado, o movim~nló atraiu os interesses da soei 
eda~e, de entidades civis a órgãos públicos, oassando pelos org~ 
nismos de preservação ambiental, que unida defende a formulação 
de projeto de lei. 

- 
O resultado desse trabalho e do consen 

so alcançado entre os envolvidos com a guestão1 é uma minuta de 
-P_r_oposta para alteração do Decreto 750 e para um projeto de lei 
que regule, de uma vez por todas, com correção e acerto, a pr~ 
servação e a exploração da Mata Atlântica. A comissão mista for 
mada por representantes de todos esses órgãos identificou os 

- 
- - princioais aspectos do Decreto 750 que precisam ser revistos 

os apresentará ao Governo Federal, para que dele Partam as 
ativas de modificar·o decreto e propor um~ nova lei para a 
Atlântica. 

e - 

Pedindo o seu apoio para esta luta 

inici - 
Mata - ...., - que 

tanto é da força econômica quanto do anseio preservacionista, - 
todas prejudicados pela amplitude e pelas contradições do Oecre- - to 750 que querem modif~car - para a conveniente adequação das _ 
normas à realidade sócio-econômica, cultural, histórica e ambien 

' - - tal da~ populações litorâneas-, convidb-o oara participar, no~ 

próximod ·:..:.i~a-=2~02,--=à~s=--~1_1~:~0~0__:_h~o~r~a~s~,~d~a:.__:a~u~d~1~·ê~n-=-c~i~a~m~a~r~c~a~d~a_.;c~o~m~o:_..;.M~i~o is - - - ~avo Krause, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. e , o _ 
Presidente do l8AMA1 Raul Jungmann, para entrega do 

com as prop;;tas de alter ação da lei· t L. 
Cordialmente, . . -- 
Deputado PAUL BORNUAUSEN 

documento _ 



>- 1 \ 
)-.. ~ 

~I 
:=\\i 
r-\ 
ri 

r 

DECRETO N• DE J) t, lJ.t:., 1. ).J -1 

Dá nova redação ao Decreto ne 750, de 1 O de 
fevereiro de J993. 

O !'RESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição . 

DECRETA: 

Art. r - Alé que entre em vigor a Lei prevista no art. 225, § 4° da 
Constituição Federal, a conservação e a utilizaçâo da Mftta Atlântica far-se-ão de acordo 
com o disposto neste Decreto, obedecidos. no que couber, a Lei n" 4.771, de 15 de 
setembro de 1965 - Código Florestal e a legislação complementar. 

Art. 2" - Fica proibida a supressão de vegetação primária e 
secundâria cm estágio avançado de regeneração da Mata Atlântica. 

§ r - Excepcionalmente, a supressão da v egetação primária e 
secundária em estágio avançado de regeneração da Mata Atlântica P )derá ser autorizada 
mediante decisão motivada do órgão estadual competente, eom anuênci a prévia do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBJ Jv1A. inf ormsndo-se 
ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, quando necessária a execução de 
obras, planos. atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, mediante a 
aprovação de estudo e relatório de impacto ambiental. 

§ 1• ~ A exploração seletiva das espécies nativas em áreas cobertas 
por vegetação primaria e secundária em estágio avançado de regeneração da Mata Atlântica 
poderá ser efetuada desde que observados os seguintes requisitos: 

. J - não promova a supressão de espécies distintas das autorizadas 
através de práticas de roçadas, bosqueamentos e similares; 

a - elaboração de projetos, fundamentados, entre outros aspectos, 
em estudos prévios técnico - científicos de estoques e de garantia de capacidade de 
manutenção da espécie; 

JU ~ estabelecimento de arca e de retiradas máximas anuais; 
IV1 • prévia autorização do órgão estadual competente, de acordo 

com as diretrizes e critérios técnicos por ele estabelecidos 
( 
'· 



t 
J .J 

~' 

1 
;i ~ 11 

. 

~ 

( 

§ 3• • Os requisitos do parágrafo anterior não se aplicam à 
exploração eventual de espécies da flora. utilizadas para consumo direto nas propriedades 
ou posses das populações rurais, mas ficar6 sujeita à autorização pelo órgão estadual 
compelente. 

Art, 3° - Para efeito deste decreto considera-se Mata Atlântica, além 
da Floresta Ornbrôfila Densa delimitada no Mapa de Vegetação do Brasil do IBGE (1993), 
o conjunto de formações florestais. ecossistemas de influência marinha, Ilúvio-marinha ou 
lacustre e encraves de campos de altitude, que se localiza entre o oceano e o topo da, 
vertente atlâmica e que se estende do sul de Natal, no ruo Grande do Norte até Osório, no 
Rio Grande do Sul. 

- 
Parágrafo úoko • Na bacia do Rio São Francisco, a parte 

considerada abrangida pela Mata Atlântica ser! somente aquela correspondente ao seu 
baixo vale. - 

Art. 4" • A supressão e a exploração da vegetação secundária em 
estágio inicial e médio de regeneração. e floresta degradada. serão regulamentadas por ato 
do órgão estadual competente. 

- - 
§ r - A supressão ou exploração de que trata este artigo, nos 

Estados em que a vegetação remanescente da Mata Atlântica seja inferior a cinco por cento 
da área original, obedecerá o que estabelece o§ 1° do Art. 2" deste Decreto. 

§ 2• - Entende-se por floresta degradada aquela de onde foram 
retiradas, através de cortes seletivos, as espécies comerciais, sendo poupadas as árvores 
defeituosas, bem como as representantes dos estratos médio e inferior, com eventual 
adensamento de lianas e taquarais, dando aspecto de florestas aber1u e florestu de cipós. 

. ._, 

- 
Art. 5" - Nos casos de vegetação secundária nos estágios médio e 

avençado de regeneração da Mata Atlântica, o parcelamento do solo ou qualquer edificação 
pera fins urbanos só serão admitidos quando de conformidade com o Plano Diretor do 
Município e demais legislações de proteção ambiental. mediante prévia autorização dos 
órgãos estaduais competentes e desde que a vegetação não apresente qualquer das seguintes 
características: 

- - 
extinção; 

11 - exercer fimção de proteção de mananciais ou de prevenção e 
controle de erosão; J 

l1 Ili - ter excepcional valor paisagístico. - - 
- - ----·---· • - ----- •••• 4 •• - ·--- -- -· • - - 
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Art. 6" • A definição de vegetação primària e ·,,ecundária nos estâgios 
avançado, médio e íniciRt de regeneração da Mata At1ãntica será de iniciativa do JBAMA, 
ouvido o órgão estadual competente. 

Parigrafo úoko ~ Qualquer intervenção na Mata Atlântica primária 
ou secundária nos estágios avançado e médio de regeneração só poderá ocorrer após o 
atendimento do disposto no "caput" deste artigo. 

Art. r .. Fica proibida a exploração de vegetação que tenha a função 
de proteger espécies da flora e fauna silvestres ameaçadas de extinção, exceto nos casos 
previstos nw§ 2º e § 3º do Art. 1!'. 

Art. 8° - A floresta primária ou secundária em estágio avançado e 
médio de regeneração da Mata Atlântica não perderá esta classificação nos casos de 
incêndio e/ou desmatamentos não licenciados a partir da vigência deste Decreto. 

Arl 9" A São nulos de pleno direito os atos praticados em 
desconformidade com as disposições do presente Decreto. 

. § r - Os empreendimentos ou atividades iniciados ou sendo 
executados em desconformidade com o disposto neste Decreto deverão adaptar-se às suas 
disposições no prazo determinado pelo órgão estadual competente. 

§ lº - Para os fins previstos no parágrafo anterior, os interessados 
darão ciência do empreendimento ou da atividade ao órgão estadual competente, que farà 
as exigências pertinentes. 

Art. 1 O ~ O lBAMA. em articulação com autoridades estaduais 
competentes, coordenará rigorosa fiscali~çlo dos projetos existentes em ãrea da Ma.ta 
Adlntica. 

Parágrafo úoko - Incumbe aos órgãos do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA, nos casos de infração às disposições deste Decreto: 

J a) aplicar as sanções administrativas cabíveis; 
( b] informar imediatamente ao Ministério Público, para fins de 

requisição de inquérito policial, instauração de ação civil e propositura de ação pena) e cívil 
pública; 

c , 
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ANEXO 6 

• Projeto do Ibama 
reduz área oficial ... ~} 
da Mata Atlântica ,.,.,! 

OCTACILJO FREIRE 
Um novo mapa de proteção am 

bicntal do Brasil será proposto pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Am 
biente e dos Recursos Naturais Re-·! ' 
neváveis (lbama) até o fim do ano.· 
A primeira mudança - a ser apre· , 
sentada ao presidente Fernando, 
Henrique Cardoso como anteproje- · · 
to de lei - altera a atual faixa da": 
Mata Atlântica (reduz a área de 
cobertura de I, 1 milhão de quilô 
metros quadrados para 260.000 
k.m2). "Existe hoje uma improprie 
dade técnica, pois o IBGE (Institu- 
to Brasileiro de Geografia e Estatls-. 
tica) não reconhece a área atual , 
como sendo Mata Atlântica"; ar-: 
gumenta o presidente do Ibàma, 
Raul Jungmann.t'Não vamos redu 
zir nada e sim resgatar uma dívida . 
do Legislativo e do Executivo com: .. 
o meio ambiente nacional." 

A intenção do governo é dar o . · A Mata Atlântica compree 
status de Mata Atlântica apenas à·,. ,.; .. · · · 
vegetuçâo reconhecida pelo H~GE , 
uma área equivalente a apenas 5% .. Serra do Mar, Pantanal Matogros- "Queremos a partir de agora re- 
da mata original, conforme o levan- '(" sense e Floresta Amazônica. · . gulamentar todas as áreas de pre- 
tamente feito pelo órgão em•_ 988 .... ·· .. '. Atualmente, apenas a Mata servação no país através de projeto. 
"Jú temos dois pareceres do IBGlt . Atlântica foi regularizada através de lei", diz Jungmann. Segundo ele, 
e ainda solicitamos um n~vo .mª.Pª .• ·;ao decreto-lei 750; de 1993, no go- com a proposta de novo mapa am~ 
para comprovar a correça(). tecruca vemo Itamar Franco. Decreto an- · biental, nem as chamadas florestas 
do projeto", diz Jungmann. · •J·, .,; ··te.rior-:- o 99.547, de 1990 - ~a111- · ombrófilas (vegetação que lica em 

Proteção - Com a aprovação ,? bém legisla so~re ? tema e, com~- . : áreas de transição de um ecossiste 
do projeto de lei sobre a Mata'• d1e1_1t~dmednted,fmbatãixa~odura~dtemt-' ma para outro) ficarão de fora da 

• . . be . enm a e o en o vice-pres1 en e . 1 • "T d · , · Atlántica, estaria a !to o cam!nho Itamar. A validade do Decreto 750_ · reg~ amenta~o. o o o ter1'.tono 
pa~a a regulamenta~a~, _POr lei, do . vem sendo questionada na Justiça ·· ~ra coberto , . assegura. Hoje, as 
artigo 25~ da Constituição, sob~ a-: por pessoas físicas e jurídicas que areas ~e. transiçao sao protegidas 
preservaçao de ecossistemas .. Alem .. não aceitam O critério de área dis- pelo Código Florestal. 
da Mata Atlântica. existem outras · crepante com os dados do IBGE, O presidente do lbama assegura 
quatro áreas que merecem, por lei, órgão oficial da cartografia brasi- que a principal vantagem do proje- 
proteção ambiental: Zona Costeira, leira. to de lei- sobre o atual decreto da 

Mata 
critéri. 
exemr 
corte 
Ileres 
750 JX 

Po 
em B1 
Mata 
Cone 
Meio 
discu. 
Meio 
cose; 

M 

----------------------------------------------·----- .. -----···- 
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f O Cerrado J O Caatinga 
I::;: O Floresta Amazônica 
f CI Pantanal 

a faixa litorânea do No,~deste ;;,é o s-;JT ji:iJt?? :,,,,}'%,:,,:,:,cC,{h),_,f,.fL.:,:,=F" • I 
de agora re- 
1reas de pre 
és de projeto 
Segundo ele; 
o mapa am 
das florestas 
que fica em 
im eeossiste 
o.de fora da 
o o território 
rá/ Hoje, as 
o-protegidas 

1rlift assegura 
em do proje 
aldecreto da 

Mata Atlântica - é a rigidez dos 
critérios de preservação. Cita· um 
exemplo: "pelo anteprojeto atual, o 
corte seletivo é proibido para as 
ílorestas primárias. Já o decreto 
750 permite esse tipo de corte", 

Polêmica - No último dia 28, 
cm Brasília, o anteprojeto de lei da 
Mata Atlântica foi apresentado ao 
Conama (Conselho Nacional de 
Meio Ambiente), dando inicio às 
discussões entre o Ministério do 
Meio Ambiente e Recursos Hídri 
cos e a sociedade civil. 

Admitindo estar diante de um 

. ·t' ' . 

projeteque vai gerar polêmica, 
Jungmann revela a proposta de rea 
lizar três audiências públicas no iní 
cio de agosto, nas regiões Nordeste, 
Sul e Sudeste. São nessas três re 
giões onde ainda existe a Mata 
Atlântica aceita pelo IBGE. Asse 
guta também que não' haverá um 
"buraco" entre a aprovação da lei 
de proteção da Mata Atlântica e o 
encaminhamento· de projetos de lei 
para a proteção de áreas restantes. 
"Entrarei 'imediatamente com um 
decreto· Jei específico para proteger essas ··áieas enquanto o Congresso 

-~·---- . 

não aprovar outros projetos de: 
lei". • 

Quanto à posição das organiza-' 
ções não-governamentais brasilci-í 
ras (ONGs), o presidente do Ibama. 
diz "esperar que elas apoiem as• 
modificações que serão propostas":! 
No Brasil, atuam hoje cerca de; 
1.500 ONGs ambientalistas. Desse, 
total, 160 lidam diretamente com a'.~ 
preservação da Mata Atlântica.' 
"Não represento uma organização] 
não-governamental e sim um órgão] 
de Estado", afirma Jungmann parar 
justificar sua defesa pela utilização] 
de "critérios oficiais" na demarca-; 
ção de áreas de proteção. · ...:. ,: 
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ANEXO 7 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
PROJETO DE LEI Nº 3.144, DE 1992 

(Do Sr. Renato Vlanmi) 

Diopõe sobre• utllizoção e proteção da M~t• Atlintica 
e Já outra$ povidêneias. 

(M UJ,IJSS'.)FS llll DEFf,S,\ 00 cn,l.<;U,fJ(X)I!, MEIO N>fnTrnrn r: MTr-t.'llTA~; 
IJll Fll/ilNCAS E llllltrrAc,'o(MT.~4); P. un CDNSTlllllç,'jl P. Jll'õTTÇA 1! 111: 

Rl!lli\(1()(AAT, S~ J - M'f, 2~, li J 

Art, i~ ~I~• v•dada a r~~o•io, • corte r~so. 

da cobcrtur1 •rbdr•• natural da r•1llq da HatR Atllntlca. 

,artl1rafo dnfco. 

Atllntlca, ca• a• r••~•ctlv•• d•ll•lt•cir• ••tabcJecld-• 

p•lo N•~• d• V•w•t•~Ko de Bra,1). publlc~do P•I• ~uNd•cio 

ln•tltuto lra•Jl•lia de O•og~a(la • E•tatr•~lca, no ano d• 
)999, 

Art. 2D A utlllzaclo do• r•cur,01 da• 

f1ar•sta• • d••••• ror••• d• V«l•t•~K~ •rb4rea v•1•tal d• 

Hat:a At l lnt,lc• tio•ente ••r4 Pcr•I t Ida •ob • f'cr•• d• H•n•J-tt 
Flo~«•t•1, ,e9utndo ow prtncfplg• t~,nfcoa ••t~b«l«cldo• 
n~st-. 1•1 .•. 

Art. 31 A, rlorwst•, ~ d«M~I• ror~a• d• 
v•t•t•clo •rb4r•• natural, Prl•ãrl•• • alt•r•d~•, 10M«nt« 

pod•rlo ••~ eMplarad•• wab o ra9I•~ d• H•n«Ja N~tu~111, 
1nte"d«ndo-•• pQr tal o ccnJunto dw t4cnlc•• flor.,sta~, ~·s• 

JlresérY•• 

cu• fg I na 1. 
r t 'º"º'•"'•nt • 

1ar•nt: Indo •u• 

• ••t.r1Jtura 
blodlv•rsldad• 

r I to••oc lol Óg •e• 
ca•o 1-n~~• d• 

r11rt(9rr.ro ,Jr,~câ. Ehttrnde-•1t ,:,or ,~ct.1nd~rta•, 
el'II ,.,tJ'!I vlilir~Otl ••t,glo'!I •v•nC:~do, Mldlo tr re r e t e t , •• 

~ut~••Õr1 v•g~t11I• qur •• 5n•t•l~M n•• ,r••• ond~ • Mata 

p1'"tM1'r I• •oFr-f'•J e ee t e r •• •a .• 

Mt, ~Q n ~ru ~I rlorttto prl~•• I•, 
~it,r~d- ou 1• 11t~glo 11~11nc11do • ~,dia dt rr9•n~r11rio nia 

p~rdl'rtC ••t1111 cl1111lrlc•e:S:a no• C'l''J!lo• d•. lncfndla ou 

d~~111•t1u,1~nt~r niQ llcirntl11do9. • 9111rt Ir d11 P•.ib1 lt:u:~ dtst• 
ltrt •. 

XV - -r•cl'!IRb que ••s~•ure • conrl•blJld•d• 
d•s ltifor••;-3'.- .• do• lev.-nt•111ent:o• do• rec:1u·•o•1 

flor-trstal, 

VI w e•ta~uc r•Man••c~ntt do ~tcu~,o q~• 

9•ranta ~ prõducl~ sY•ttntivRlr 

ntrv~t Ivo•, 

IX •.• tilc:nlca• dl' ruPlol"u:iTo rtor••t•I q1.1• 

lftfn,11•z•• o, damot ,obr, • (lorc•t• rirald•J11. 

Art. 72 as olonoe d1 tt~n~Jo 
~pr-ov~do• na data d• Yl•lncJa d••t• 1 •. ,t «• 
rir111e 5on1~d111"'li no r.rt. 10 t•l'"s.io 1e•n pr11i2!os dlt 

f:'"lcit"estal 
'1ol'"r9tas 
Yl!:li"cl• 

J 10 Ent•nd•-•• por prf•,rf• a ,1or••t• ~u• 
n~o fotr•u interv•nclo •nlr4,Jc• • po~ •lt•r•da • que ,orr~IJ 
1 nt .,.Y •. nG'.io •nt,. dp I e e , ••• 'IUR ••nl (• rtr,.llln•ac1nt ir• 'd• 11J111 

c:ol'IIPO•l,.lo Cpor ••P4c: •••> • ••t\·utur'â (d l •t,.. fhutc:lo 
horlzo"t•l • vertlc•I da• ••P4cl•s• orltfn•••· 

• 29 DtrYtrr4 -•r•~n•c•I" lntoc111d• úM• ~rir111 

cont(nu• d• vfnt• par c•nto d•• ftoreat•, ,r1~,~••• 

•lt•r•d•• dw cad- prPPrl•d•d•. r•Pr•••ntatlv• d-• d•f•r~nt•• 
ll~q]o9la• d• v•t•t•~ka local. corr••Pond•nt• ~ r••wrva 
t•1•1 Pr•v!at• no Cdd••o ~lor••t•I. 

~ 3Q P•r• ti"• cltrnt(~lco• • d• control•• 
ftrfto Pnv•nt•rfo per~•n•nt1 dRS (lor•sta~ 

Art. AO A• r10,..•wt•• naturais d• v•t•tacio 
•rb&~•• ewcuNd,rl• poderio ••r ekplor•d•s sob • for~• d• 

H•n•Jai Flor«1t•l • •• fl•t11 l11t• de R•ntOMtrn~o 91n,t•nt•do, 

•nttrnd•ndo-•• co•o tal a pl•n~J•~•nto. d contr~I• ~ o 
ardwn•••~ta do u1a do• r•ctJr•o• tlo~••t•~• dl•~onfv•lt~ de 

MOdo • abt•r o •'MIMO r•ndl-•nto d1 b1n1rlcJa• ~co"8Mt~o• e 

soclal•t re•p•U•ndà o• "'.•c•,,1•11110• d• ,uat.•ntablllda•d., do 

eco••l•t••• obJ•to do H•~•JQ. 

r ev li •to• P~ 1 os d~gi(oe Cl'.I~ o• apro •.... ar~M • nio pad1u,do .,,te itdar' 
a e lnc;o ttna•.,. 

Arl. 9g Pa~• o cu•Prl•~nto d••t• 1•1, 

c~••d•, ~M cada Estado~~ c~Jo t•r~lt~r-lo ewl,taN lnr•~çi•• 
rll'f'~r-lda!f ntt •rtl11a •ntttrlar~ Co111ls~Ko E•t1•clal, ccr1at1t,1ída 
par •J• r irPrelltnt 11nt • do• •ewfJ I nt •• IP"Dio• • 

I ~ dd Joetlt~to 8rRsl1elro da H••o Ambl1ntr 

• dos A•c~rsa1 H~tur~I~ R•n~~av~f~ Ct8AHA,, 

ti - do dr-!Jió .-st11111f•J•I ln\•s,r•ntl' dd Sl•t•1111t 

Nkclonal do Hl'lo A~bl•ntt - 9ISHA~At 

tlf - do drtJa •1t~du111 ~t,i,on•iv•l ~•1• 

g•o~r•nca P~bllc•r 

lV - do Slstl'll'I• O(h:1•1 dl' Ensino S1.1pl'rlor no 
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VI - d~• oro1nlz•cãe• "Ro 9ov•Yn•-~ntal•• 
•~dl•d•• nn t•t•~or co• • fln•lld•d• d• p,-e,11rrva,- o ~~•o 
~Mbf•nt•f 

tJttl _. d• F,.d•r•dfo da A9r leu1 t,J,..llf 

IX - da FRder11~io do• Tr•balh~dor•• R~~~i•. 

Art. 9º COMP•tir • Coa~,~io E~Pcctal r~f~rid~ 
no ~rtl90 ~nt1rlo~• 

1tl11tlor11r 

can§tlentlz~;io aMblent•lt 
.-dtJC:11Cio 

li - nr1anl~-r • ••nl«r tadawtro d••~~••• d• 
Noto ~tllntlco no E•l•do, ob•d•cld• • ol•••ltlcacRo 
•nunciada no• ~rt•. 1g, 3g • •R, 

llt - or9anlz11r Vadir-•rCU• d• l~gl•l•~io dlt 

prot~~ão ••bl•nt•I •• vl9or, pub11c,-lo • dlstrlb~(-lo, 

IV - t:::OOPll'r•r" na •PI ~c•C:Kc, d11• ltescl•Jci'11r9 do 
Con•.,lho Naclon•I do NtFD A•b~ent• (CONAHA>, da :ln,t ltt1to 
Ar11•flel,.o 

Ritnovlivir•• 
BISNAHA. 

do tt •. 10 
C IBAHA), 

A#Dbl.-nt* lf 

lt dQ drgió 
do• R1tcur,os Naty~••• 

~,tad~•t int~gr~nt~ do 

Art. te. 
E~P~~••I E•t•dYat '•rio Jy• • rt•untracio por co•p~~•cl••nto 
•• re~nlW~• do drgio. n• For~• ••t•b•l•cld• por Portaria d• 
S•cr•t•riR d• Hefo A•blente, d• Pr•sfdlnc•• d• ~.~~~l•c•. 

P11rll:srr•fo •Jnfco. A, d.-,11•••• coM • ooer.,!itJ 
d~s CoMl•~Õt• í•taduala E•r•~I••• cort•rio • conta de 

dot•~io or,••1nt~rla «IP~ctllca. do F~ndo H~clonal do Helo 

A111b l irnt1. 

Art. li. O Banco do Ura•II e o B•nco 

N~clonal d~ Oe•~nvo1vl•,nlo Econl•fco e Saciai abrtrlo, 

oqvfda a Co~l•sio EtP•el~l E•t•du•I. Jl"h•• d• crldJto p•r• 
n flnanclaNento da •~b•tltulclo da l~nha de· rlor«,t~• 
nat•v•• co~o font• 1n•r•4tlc• dat lndú•trla• local~zad•• n• 

~rwa do Hota Atllntlco, 

Arl. l~. A SEHAH - Secretario Naclonal do 
Helo A•bl•nte • a 9CT - 9•~r•t•rla d• Cllncf• • T~cnolõ~fa 
d••R~volv•r~o praot>•••• d• a~old • ••tt•Ylo • ~~tydo~ 
t«cnl~~, • ~l•nti~lcas d• cnns•rvaeffa da Hat• Atllnt5ca • 

,ua blodlv•r•ld•d•• 

Art. t3. D lBAHA. •• artlculacio co• 

~~larldadee est•dY•I• co•petenl••, lnte~~ante4 do SIBNAHÃ. 

d•v• ~ro~ov•r rlfarowa fF•~•lfzaclo dos P~aJ•to• •HlwtentR• 

~- ir••~ da Hata Atllnt1ca, na rar•• da lel4 

•lYdt este 
"º' órDios 

• 1R U~rlfic~d•s. 
art lgo,. lrre9utar-idl1das 

do SISHAHA, no Ô•blto 

P•1• r1sc•1'2aciP a que 
ou I l ,c.lttJde,s. lnc1.1•b• 

dt wu•• coM•pttncl••~ 

I • dllfg~ncl~r •• provldfncl•• • •• •~ntÕn• 

cabív•••• lnclYs,v~ •• pena•,, 

IJ - orlclar ~o Hlnt~t,rlo ~Úbllco, ••foro 
visando •o• J'Rrtlncntt• fn~•J4rlto cfvll ~Jbl l e c e •ç::lil'.o 

e ~vi I p•lbl lc111 

cen•e-l'ho• Jtroff•• lon• I • cOMP •. t•nt••• •• q•.1• ••t Jve,r ln11cr tt a 
o re,po"•'v~I t,cnlce P~la proJ•to. P•r• apur•~Ro de,~~ 

r••po"•Rbllld•dtr. consoante 11 1e1lslacio ••Pec(rlc~. 

J :?g A 

~ualq~er lrrRgUlar4dadr 
co~prov~cão, 9el• tl•callra~i~t d4' • "º• plano• d •. Man•Jo ~lore~t•l d• 

"ª f11t~dlato 

d l 9PO"llto n••t 11 
1=1ubl lc11cio. 

J\rt. 169 Esta lrl ~ntr• ~· Yl9or "ª data dr 
" •ua P1Jb 1 1 t::11:clo. 

llrt. 1711 

Est• proJ~to 4 ~•~ultado d• tr•h•lha q~• •• 
tol •ncw•lnhado p~lo Or. ALCEU NATAL LON001 tlu•tr~ 

pratir••or da Unfv•~•ld•d• ic,ton•1 d~ 91u••n•~, ••túdFa~o hi 

1on9~ t••Po doa prob1~~•s relactonadoe co• •• no•••• 

r~atrrv•• rtore•t•f•. 

09 dlspo,ltlvos. ~ue or~ sub•«to • •-rircl•t!o 
da Ca•a,, sio tr,Jto d~ u• 111111plo prt1,râ•• d~ pir-11cruJ,,a e 
des~nvotv•••nto florEStal d•noMlnado d• ·u•o NYltlplo. P~~ 
Man~Jo "ªt~r•J, dos rPCUr•ól Flo~~st•l• d• F•z•nda ~•xln~1·,, 

co-. o obJct l vc d• ot•r~cl't" u1111a •1 t.~n,at tva vi ivirt do pc:,nt o 
de vl•t• clrnt ,rico• econÕMfco. dr «MP1oracio da Hat11 

Atllhtfcn ,. por ir~t~n9~o. d~s rlôre•t~• TroP•c•~f. dr ~oda 
§t'ral. E,ste rol •111 do• trll!ZR J,t"OJ~t:o• ••bl•nt,als do Brtt~II 
qu~ ,..c,t>l!·tJ o PP-IM lo ·onda Vrrdt''", c,ut or-511,do Pl'la 
ConÇe~fncf~ das Na~Õe• Unfd~• P~rR a H~lo A~bl•htS e 

Oir•~nvDlv•~~nto - RJO 92. 

Eslr,•J ceevene fdo de qur trst.- ~roJttD 
q•u·•tStc, eitu~l do 

t-R1Jaclon,..Mtrnto do holltf!N co• 1.111• d•••I• f'"orMa• d• v l da , qri..: 
ccn~t lbnt1 in• 4f't0•1111••t•M11111 n11t•Jr"•'• '1UI' •• .Cf'htr•J1z11 n• 
b•1,en tht •oluc:õcs trcrmc11h:11.11t"f1t-a vhlv•t, e , 9'0 "'ir"•º t•t1Po. 

ecologfc••wnt• •~~•tiv•f•. 
f.t !ll'!l'1Jlr. t1'ansm;:r •. vo •• r&-zÕ•S 1:11u• •• roraM 

~ne~~lnh•das Pe1o Or. ALCEU NATAL ~ONDO. ~*~U1t•ntrs dw ••u 
trab:11tho co1tJunto COM o Dr. KLAU9 HERUHJI 

• 1. A Const: ltuld\o Fcd•,a1 d• e~.Ht.ee 
•"' B*i!i Art fgo 225, Pariipr-afo 49, 11,tabir-l ee e 
·~ Flór~,st:a AMa~Snlca Br-•~ltRI,-•• a Hat~ 

At llnt lt:11. • 9e-rP-• do Mar, o J'ant•n•l 
H111togra'l!le"n!H'. wla P•t~t•3nlo n•clon•l • ••.1• 
utl11~acia ,_,._,ir-á ha ~o,.•• d• ltl d•nt:ro"dir 

co"dleãcs c:p.1~ ••••9~r.-M • Rcc11rv1cãn do •H' lo 
a111b l•ht I! fncl•.1• lvc qu•nto ao 1.1110 dâw t-1tc•Jrt-os: 
n•tYrar,• (_grf(o nos•o>, 

2. A conc•,.ciio dw "'"'"•Jo po.- n4s 
d•no111 I n1'd• de • H•neJo N•t ur• 1 • • • • v•.. Ro 
arte-entre, do ~•tabalrc Ido tn Const I tu l~lo 
~~d~r•1 P•r• •~ rtor••t~s ~ dt••I• ~orMa• d• 

YRget~elo ~rJ~~~I••, t•nto no ~ue conc•rn• • 
nec~••~rt~ er«srrv,,ãa da blodlv•r•fdadtr. do 

P•t~••BnJo g~~Jtico ~ do d•IJ~,do e~ull(brlo 

ecoldgh:o daq•J•l•s ro,-••ciw•., quanto ato 
lnquest I tm.Cvtr1 u.s.o. ircon&•lto dos r•c:urscn-f 
natur•I• d~ for~• •u•t•~tivel, 

""" 



.3 

J:. A dl•t lnc9o ftnt:rc- ·H11n1tJo F"lor11t•t•I 
ell'I R•1IM« d• "4•ti4"Jo 81Jst•nt111do· " •tfa1nPJo 

N•h1l"t11 d« Rec:1.1r,a" Flol'" •. ~trit"• con'!li~~t\lf W"ll'I 

~IH~ no últ SMo. Pl"Rfiltl"Y&-'IJII' I" fgo,.OiaRMitht ••••• 

l't.trut1.1:r111, flEo•!fC1clol,glca • slnrc;oldglt .• d--. 
f'lr,n·st-111 prl111ãrl11. nS:o '91' PP'ÍvlilRgl11ndo n11 

•>f:tr11d(o e~0Mcil"lfc1111 q•nlqul!'r •splcle por 111~•, 
•11port'-nt1r qu• P1u· •• c:t. !iU', e,- l"W"~P~ltct li 
n•ce~~irla n,uuJtt-n;-lo d111 tdodtvert.,d11d.- que 
r•••.1:lto1J da u11 proe•11,o milenar d• nd~ph1c:lo 
e st'lir,i'o nat-JrKJ. loc111h1etiteo d rr er ene h.do 
por c:ondh:Õ~• d• sole e da c:1 ln1111, e cuj e 
d••trlrblo Pode-r~ IP'Vitr,tu111o1M•htr Yit•u1t111I" ~M 

deweq1J•tlbrlo eee t ée tee COM ref'l'll'>ros 

na1atlvo• do Ponto d• vl,ta •dclo-irconõ~lco, 
Pôr eutr e 1,do, ô H•n•Jo F'lor.-~tiid d.r 

Rirnd""•"to s,,.t.,ot•do '- •c1tlta 11n,vl'r••J~~ntf"" 
~õMO u• ccnJunto d• t9cnlca• , ~~ 

C~f""1'1Ctl!'t' Í~t lcl'I •• ! rap lc111 I •, l!Unfn,e 111 fltr 1:ltlllil 

rt!J•Jlafflitnti!lc:ãa do "rti90 t, do Cddi<to 

F}ot"1gt""\ 9ra'IFlRlro Clt-1 · 477[ d~ 

15.99.1965), e etee er r ent e a t e a t cr l e dede d.t'S 

n~l'"MaS p~r~ O fflJlneJô d~~ í10r~9t~, trôPICl'll•r 

1111JHPi, v1rzrr-s ,,. c-ontr1ilpon,fo o •~t11h«trc:ldo "" 

Con•tlt•Jll.'.iQ rrd"rlll1, t:1~0 o• -Pl'"tnclP:111, 
gcr111dorti!i do cllin:t1 de:' fn-sl'9•Jrl'lnç:R q1,1rr 

condfr.,on111 "'º lmt'di11t l~i.o 
dô• 1119e11tP~ "coni,,de;oo;,. • 

••. rac I at'l,1 td11eh: 

199:?. 

dl'•l'~volvSdca •• fJor«9ta• 1 dl'MaSc ror~~• d~ 
Yl'grtac:Se1 dl' ~ J IM•• t •fnp«r11dr,•, ond1t o 

obJct4vo prl,n•lro 4 ê'ls•ir-9•Jrllr o tn1hcl11to de 

r•hdlJ111•nto, ml'WMIO q.ul' ••J• hf'J l!'>ttrt110 do u ee 

d• ,,.,.• tJn5c• e•itilc S•, por l sto 11te9111to nio 
•c~ltável por r•~Õ~~ •coldg,ca• na ~•n•Jo de 

florcat.1• •••• 
r ll'C Dl'tt!nd ~V"l' l "º 
tlpolo9lat1 de 

"""~Jo d'! 
v••"t:11cio 

dJf •. r•nt•! 
s•c1Jndllr l 111 

(ent«nd•ndo-!JII!' c:otno v•1t•t11C:Ítt;) :111lt•t'lld• A 

f'1D1"e'•ta Ftr"h1ub·l11 qfJI' foi eKS'lor11.da dtf f'at"ma. 

•1np/rtC'11, d-1r1r•d11.ndo-11, "por ••c:und-.lr,11. a 

qul' !l,t l"itton •. t + t,.11 ndi1Jr11.l 111~ntl' •Pd9 t1 corte 
dt fJor•sta~ prlMirl••>• 

4. UMa rtor••t~ pf"'l111irf• tvplorRd~ ~Qb ~ 

rl!1 I•• d• """ieJc:, N•tural cc,nt hvu .••. ,..do 01111111 
f'lor•st11 que, clcllca~•"t•, Rttngs nova~•nte 

~•u cli~•~• quando .-,trutul"~l••ntl! não st 

dlrtr«hCl11 d• flor~•t• Ytrg•• ~uc • •nt«c•d•Y 

Cnlo 1d da pon~o d• vl1t• da t•trata ~rb,r«o, 

1cnlo ta•bi• do• ••tr•tow arbuatlvo I' 

h~rb~c•o, da• lfan•• ~ c1P~•, d• •p(tlta,, da 

111h:roflor-a I' da 1" ICI fauna ct•1e t"l• •br 1911) ~ 

conttnua~do • t,r no d•corr•r da• 1uct••IYas 
lnterv•ncã•• ••,r• a •ln•colo•I• da flor••ta 
lnlcl•h 

"LEGISlACAO riTAOft ~NEXADa PFlA 
r.on~nE ,.ACAO DL as ILIDOS tEGIStATIVOS. C•DI 

CÇ)NSTITUIÇÃO 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRJ\SIL 

198B r: 
-, T1lulo VIII > 

í!, ~ ORDEM SOCIAL 

.. ,,•, ····· ····· 

ocupa.d•• por 
do ·)J1n•Jo 

••t•1 •~cu"d,rJ••• ~ lntl"odu~So 
Flro••t•I por R•ndlmento 

a 'IOluc:llo P11t"III O 

••l•t~~Q e~• vl•ta• 
•MPl or•cR:o, t t'f t,I 4 1'1 • li i, M UtlwHn ,, , .. ~, 

1,. Pr lnc lpa11111•nt• o t1•n~Jo N11t1Jr111,l, "'ª' 
ta•btf11 o Hu1•Jo dl' R1tnd~111•nt.o S•J•t«'1t•do~ por 

l~corr•r•• «• cu•to• ,o• qu•I• n•o *•tln 

•M'Po•ta• •• fornt111.• cli•• lc11• d1 •H1'1 Dl"ac::1-, 
florir11t11l dll'flr•d•t4ri11, riaq',.l•r~"' .,llrll ~ua 

n11m1.1 " 1111•" L,..,,,., ''"" ~,,, 

tH ,~ r •,• ,,, •. :,,,, , • "~u ,., •. 
;,",o,;· •• ~,,'.., ::J l.ri~\:1\~, ~~',1, ~":,' 

1, ~ J 1 < "1 U , JII < 1, •l,•t ' 
~ ,,• ,~ L j ,.,,., 1, ~t '- , ti.- 1, ,.1• " 
! , t, , , 'I ~ , , , r, , 
1' Ili 11 1 h ",1 IL W • l, 

J t" •••••• 1 U '"' ••• ll 1 ••••• qu•dro dl' ••suran,a ~"wtltucloha1 p•ra os 

Proprftt, ••. lo• d• tlor••tR•• ~u• 1h•• V•r•nt~ 
a dlt~onlbllldads ,~tUl"R sobr• o r•c~~•o 

,. •• eevéve t , C::t>fando-•• 

Centro OrárJco do Senado Federal - Brasllla - DF 



-- .. - 
PitOJ i. ;.:~ L- i..:.....l .:', G :J, 

·····'.' 
•. 

considera : ~at :1 l~.:.lânticu :J.3 

integrante~ da l~giio Fito~col63ica da Floresta 

Or.ilirÕEila Densa. 
ANEXO 8 

- coucrr TUI çio L 

24, I~)- ---· 

DE OEFES/t. DO cm:suMIDOR, MEIO AMti!f.U'l'E 

FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (l\.RT. 5 4) ; E DE 
• - • ·- - • 1 • • • 

JUSTIÇA E DE RED1\ÇÃO ( l\.RT, 5 41 - hR'f. 

r 
r: 

(ÀS COMISSÕES 

E lUtiORIAS 1 DL 

•• 1.. -... -- •• _....._. __ ~,.-.. . 
. - 

O Congresso Nacional Decreta: 

.-.. Art. 1 °. Para os fins do Parágrafo 4°. do art. 225 da Constituição, considera 
se Mata Atlântica as formações florestais que integram a Região Fitoecológica da Floresta 
Ombrófila Densa. consoante definido no Manual Técnico da Vegetação Brasileira - lBGE 
1992. com a delimitaçao estabelecida pelo Mapa da Vegetação do Brasil - lBGE 1988, alem 
d.as Formações Pioneiras com influência marinha (restingas) e com influência fluviomarinha. 

Art. 2°. O Banco do Brasil S.A. e o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Ecônomico e Social abrirão linhas de crédito, no prazo de 90 dias da vigência desta lei, para 
financiamento da substituição da lenha de florestas nativas como fonte energética das 
indústrias localizadas na área da Mata Atlântica. 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 3°. do 
Decreto nº. 750, de 10 de fevereiro de 1993. 

JUSTIFICAÇÃO 

-- O Projeto de Lei que ora apresentamos tem por desiderato corrigir distorções 
econonucas e jurídicas estabelecidas quando da edição do Decreto n". 7 50, de l O de 
fevereiro de 1993. 

O Parágrafo 4°. do art. 225 da Constituição Federal define a Mata Atíantica, 
bem assim outros grandes sistemas ecológicos, como patrimônio nacional. Em conformidâde 
com o indigitado dispositivo da Lei Maior, a utilização dos recursos naturais qu 
constituem se fará na forma da Lei, de modo a assegurar a preservação do meio ambie 
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O Poder Executivo. em sua providencial preocupação de dar cumprimento ao 
estabelecido. agiu. por fim. ao editar o Decreto nº. 750. de l O de fevereiro de l 993. Atuou. 
no entanto. de forma atabalhoada e, em nosso entendimento. em desrespeito à Constituição. 
visto que regulou por simples ato administrativo aquilo que a Carta Magna preceitua que 
seja efetuado por ato legislativo. Não é novo para os Nobres Pares a presteza com que o 
Governo que recentemente se encerrou tinha em invadir as cornpeténcias do Parlamento. 
Normalmente, com a edição de reiteradas medida provisórias . ln Casu, por decreto. 
ferindo ostensivamente princípio de Direito Constitucional. que veda in totum tal 
procedimento em Estado de Direito, com preconizado no art. lº. da Constituição brasileira. 

- 
E de todo evidente para nós que a preservação do meio ambiente, em 

particular da Mata Atlântica. é de interesse d todos os brasileiros. O Decreto nº. 750, de 10 
de fevereiro de 1993, todavia, ao definir as formações florestais constitutivas da- Mata 
Atlântica. o fez ampliando consideravelmente os limites. abarcando outras regiões 
fitoecológicas diversas. Assim. por exemplo. toda a área dos Estados sulinos tomou-se Mata 
Atlântica por obra do citado Ato, em desacordo com todos os tratados acerca <la matéria 
existentes no Pais. 

_. 
O que nos faz propor o presente Projeto de Lei é o fato que tal procedimento 

estende. a todas essas regiões, a vigência dos severíssimos impedimentos e limitações 
impostas pelo aludido Decreto, ao uso dos recursos florestais e à utilização alternativa dos 
solos, interferindo desastrosamente sobre importantes segmentos produtivos, cujas 
atividades estão. de fato, sujeitas ao cumprimento de legislação ordinária. Começam a 
surgir, nessas regiões. os flagelos do desemprego, do êxodo rural e da ampliação da 
ampliação da miséria. Em nome da preservação <lo meio-ambiente ( que não compõem em 
verdade a Mata Atlântica) esta-se flagelando as famílias lá residentes desde séculos atrás. 

- - - - 
O termo Mata Atlântica foi utilizado sem qualquer rigor técnico no presente 

caso. especialmente para as definições de competências dos Estados e do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - !BAMA_ na regulamentação dos 
seus recursos naturais. - 

A Mata Atlântica, historicamente, compreende a vegetação íl 
característica vertente atlântica, ao longo do litoral brasileiro. do Rio Grande do N 
município do Osório. no Rio Grande do Sul. - 
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As particularidades do clima. resultantes da influência marítima. associadas as 
condições do relevo. que funcionam com agente ascensional da massa de mar úmido, com a 
conseqüente condensação e precipitação de agua. conferem a essas áreas, particularmente ao 
suJ do Rio de Janeiro. característica climática tropical úrnida, inobstante situadas em 
latitudes subtropicais. 

Embora louvável a preocupação do Decreto nº 750, de l O de fevereiro de 
1993 em preservar a Mata Atlântica, as interpretações realizadas. em particular de seu art. 
3°., tem impedido o desenvolvimento de atividades econômicas extremamente importantes, 
vitais para os moradores daquelas regiões. e do uso alternativo dos solos, em outras regiões 
fitoecológicas que à toda evidência, como os Pampas, não se incluem no conceito de Mata 
Atlântica. Nesses locais, atuam segmentos produtivos importantes para a economia do País. 
que, por erro de interpretação, estão sendo conduzidos à estagnação, desempregando em 
massa trabalhadores e levando populações inteiras a penúria. 

Com toda certeza. a preservação da Mata Atlântica inclui também a defesa da 
qualidade de vida das populações que centenariamente a habitam. 

Assim é, que ante todo o exposto, apresentamos como solução para as 
questões explicitadas acima, o presente Projeto de Lei, contando com o apoio dos ilustres 
Pares, para obtenção de sua aprovação. 

Sala das Sessões, J~ c,/t. {e, 1 e~,<:,, df /1 jJ 
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DIRETORIA LEGISLATIVA 
ASSESSORIA LEGISLATIVA 

ORIGEM: Deputado Ivan Valente 

TIPO DE TRABALHO: Estudo 

ASSUNTO: Projeto de Lei nQ 69/95, que considera Mata 
Atlântica as formações florestais integrantes da 
Região Fitoecológica da Floresta Ombrófila Densa. 

ASSESSOR: Maurício Mercadante Alves Coutinho 

DATA: 23 de abril de 1995 

O nobre deputado Ivan Valente solicita a esta Assessoria 
um estudo do ProjPto de Lei n2 69/95 que estabelece o que 
se deve entender, para fins de regulamentação, por Mata 
Atlântica. A propósito, entendemos oportuno fazer as 
seguintes considerações: 

1. O principal instrumento legal vigente regulamentando o 
uso e a exploração da Mata Atlântica é o Decreto n2 750, 
de 10 de fevereiro de 1993. 

O Decreto 750/93 proíbe o desmatamento da Mata Atlântica 
nos seguintes casos: quando se tratar de vegetação 
primária ou de vegetação secundária nos estágios médios e 
avançados de regeneração. O desmatamento só é possível no 
caso de vegetação secundária no estágio inicial de 
regeneração (de acordo com o que dispuser o IBAMA, através 
de Instrução Normativa ou Portaria), e apenas nos Estados 
em que a vegetação remanescente da Mata Atlântica for 
igual ou superior a 5% da área original (Para uma 
discussão mais detalhada sobre o conceito de vegetação 
primária, secundária, etc. ver Apêndice). 

2. O Decreto proíbe o desmatamento, mas não proíbe a 
exploração seletiva de espécies nativas na áreas cobertas 
por vegetação primária ou nos estágios avançados e médios 
de regeneração. A exploração seletiva, nessas áreas, 
poderá ser feita desde que: a) não promova a supressão de 
espécies distintas das autorizadas através de práticas de 
roçadas, bosqueamento e similares; b) obedeça a projetos 
fundamentados, entre outros aspectos, em estudos prévios 
técnico-científicos de estoques e de garantia de 
capacidade de manutenção da espécie; e) sejam 
estabelecidos limites máximos anuais de volume de matéria 
prima ~ área explorada; e d) seja previamente autorizada 

., 
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~ pelo órgão estadual competente, de acordo com as 
diretrizes e os critérios técnicos por ele estabelecidos. 

Este dispositivo é particularmente importante, por vários 
motivos: 

a) demonstra que o objetivo do Decreto 750/93 não é manter 
os remanescentes da Mata Atlântica intocados, mas 
assegurar o seu uso sustentado. A preservação da Mata 
Atlântica, isto é, sua manutenção livre de qualquer tipo 
de interferência antrópica, é assegurada pelas unidades de 
conservação. 

- 
b) vai tornar possível o controle da exploração 
predatória. Antes da edição do Decreto 750/93, o uso e 
exploração da Mata Atlântica vinha sendo regulamentado 
pelo Decreto 99.547/90, que proibia completamente a 
exploração de espécies florestais da Mata Atlântica, 
amplamente utilizadas em diversas regiões do País. Essa 
proibição, ao invés de impedir a exploração predatória, ao 
ignorar a realidade, empurrou para a clandestinidade as 
atividades de extração de palmito (Euterpe edulis), 
caixeta (Tabebuia cassinoides), plantas ornamentais, entre 
outras. Esta forma de tratar o problema afastou pessoas 
interessadas no uso sustentável dessas espécies, dispostas 
a observar diretrizes nesse sentido. Favoreceu os 
inescrupulosos, que continuam atuando em larga escala 
utilizando-se de trabalho semi-escravo e promovendo a 
invasão de unidades de conservação, e desestimulou os 
parcos programas de pesquisa sobre a utilização econômica 
de espécies florestais da Mata Atlântica. 

- _. 

c) retira o fundamento jurídico para as ações de 
desapropriação indireta movidas por proprietários rurais. 
Esses proprietários, na vigência do Decret0 99,547/90, 
argumentavam que não podiam fazer uso de suas 
propriedades, e que o Governo, portanto, dever ia 
desapropriar as terras e indenizá-los. O novo Decreto 
oferece opções de uso econômico e os proprietários serão 
os responsáveis jurídica e penalmente pela proteção dos 
remanescentes da Mata Atlântica. 

-· 
- - 

3. O Decreto 750/93 permite a exploração eventual de 
espécies da flora quando destinadas ao consumo nas 
propriedades ou posses das populações tradicionais, ainda 
que sujeita à autorização dos órgãos estaduais 
competentes. 

4. O Decreto 750/93, para os seus efeitos, incluiu, na 
definição de Mata Atlântica, os seguintes tipos de 
vegetação, conforme o Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE, 
1988: Floresta Ombrófila Densa Atlântica, Floresta 
Ombrófila Mista (Matas de Araucárias), Floresta Ombrófila 
Aberta, Floresta Estaciona! Semidecidual, Floresta 
Estaciona! Decidual, manguezais, restingas, campos de 
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- 

.. 
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brejos interioranos e encraves florestais do 

Em outras palavras, ele inclui todas as formações 
florestais ao longo do litoral, do Rio Grande do Norte ao 
Rio Grande do Sul, e as que adentram o continente até a 
fronteira com o Paraguai e a Argentina, através, 
principalmente, dos Estados de São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina. 

- S. Outro dispositivo importante introduzido 
750/93 é aquele que estabelece que a floresta 
em estágio avançado e médio de regeneração 
esta classificação nos casos de incêndio e/ou 
não licenciados a partir da sua vigência. 

no Decreto 
primária ou 
não perderá 
desmatamento 

r 
Este dispositivo impede que proprietários provoquem, de 
forma clandestina, a destruição dos remanescentes da Mata 
Atlântica com a intenção de dar depois outro destino às 
áreas modificadas. No caso de incêndio, é quase sempre 
muito dificil determinar se a causa foi natural ou 
criminosa e, neste caso, quem foi o responsável. Assim, em 
qualquer uma das duas situações, as áreas continuam sendo 
consideradas como abrigando, conforme a situação original, 
floresta primária ou secundária nos estágios avançado ou 
médio de regeneração e não podem ser utilizadas para 
outras atividades, isto é, devem ser reservadas para o 
desenvolvimento de um processo natural ou estimulaoo de 
regeneração da vegetação. 

As controvérsias em torno do Decreto 750/93, 

- s. A elaboração do Decreto 750/93 envolveu a participação 
de órgãos de governo, entidades ambientalistas, 
pesquisadores e foi previamente aprovada pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, onde têm assento 
inclusive representantes das indústrias e do comércio. 

r: 
O Decreto 7 50/93, a despeito do processo democrático e 
participativo que presidiu sua elaboração, vem 3ncontrando 
resistência, sobretudo junto a setores enpresariais 
ligados a atividades agrícolas, madeireiras e 
imobiliárias, especia '.mente nos Estados de 3ão Paulo, 
Paraná e Santa Catarin3. 

r 

A estratégia mais evidente que vem sendo adotada por esses 
segmentos na defesa dos seus interesses · é questionar a 
inclusão, no conceito de Mata Atlântica, de outras 
flqrestas que não apenas a chamada floresta ombrófila 
densa, especialmente as Matas de Araucárias. 

r Reduzir a Mata Atlântica apenas à área coberta pela 
floresta ombrófila significa, considerando a distribuicao 

3 
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de uma área de m~is 
menos de 300 mil km. 

de 1, 1 - 
Urna segunda linha de argumentação importante é a de que o 
Decreto 750/93 seria inconstitucional. A tese, com base no 
§ 412 do art 225 da Constituição Federal, é a de que a 
regulamentação do uso e exploração da Mata Atlântica só 
pode ser feita através de lei. A legislação em vigor, 
especialmente o Código Florestal, não seria suficiente 
para conferir ao Decreto o necessário embasamento legal. 
Esta é a opiniâo da Procuradoria do próprio IBAMA e também 
do jurista Miguel Reale, opinião esta manifesta através de 
um parecer encomendado pelo Sindicato das Empresas de 
Compra e Venda de Imóveis de São Paulo (Secovi). - 
O assunto ganhou repercussão na imprensa recentemente 
depois que Nilde Lago Pinheiro, presidente do IBAMA na 
gestão anterior à atual, orientou as Superintendências 
Regionais do Instituto para que, nas análises de pedidos 
de <lesma tamento, desconsiderassem o Decreto 7 50/9 3 e se 
baseassem apenas no Código Florestal. A ex-presidente 
fundamentou sua decisão, manifestamente irregular, no 
citado parecer do IBAMA, parecer este que, na verdade, foi 
por ela mesma encomendado. O atual presidente do órgão, 
Raul Jungman, revogou a orientação da sua antecessora e 
determinou a elaboração de um projeto de lei regulamento o 
uso e exploração da Mata Atlântica. O assunto vem sendo 
objeto de discussões no Ministério do Meio Ambiente. 

Conclusão 

6. O propósito do Projeto de Lei n2 69/95 é ünica e 
exclusivamente excluir da definição de Mata Atlântica 
todas as florestas ocorrentes do nordeste ao sul do País 
não classificadas como floresta ombrófila densa e, assim, 
retirar qualquer eficácia ao Decreto 750/93, que ficaria 
indubitavelmente sem nenhum embasamento legal, ao menos no 
que se refere às florestas excluídas da definição. 

7. É oportuno lembrar, finalmente, que já existe em 
tramitação ne~ta Casa um Projeto de Lei, de n2 3.285/92, 
dispondo sobre a proteção e a exploração da Mata 
Atlântica. Isso significa, em outras palavras, que o 
Projeto de Lei n2 69/95 deve ser apensado ao Projeto de 
Lei n2 3.285/92. 

Apêndice 

A definição de vegetação primária e secundária, bem como 
dos critérios para a distinção dos diferentes estágios de 
regeneração da vegetação secundária, são dados pela 
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~solução CONAMA 10/93. Assim, vegetação primária é aquela 
de "máxima expressão local, com grande diversidade 
biológica, sendo os efeitos das ações antrópicas mínimos, 
a ponto de não afetar significativamente suas 
caracteristicas originais de estrutura e de espécies". 
Vegetação secundária ou em regeneração é aquela 
ttresultante 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". 

Para a definição dos estágios de regeneração são 
utilizados critérios como: fisionomia, estratos 
predominantes, distribuição diamétrica e altura, e outros. 
Desse modo, a vegetação secundária no estágio inicial é 
aquela que tem fisionomia herbáceo/arbustiva de porte 
baixo, com cobertura vegetal variando de fechada a aberta, 
etc. Estágio médio é aquele em que a fisionomia é arbórea 
e/ou arbustiva, predominando sobre a herbácea, podendo 
constituir estratos diferenciados, etc. E estágio 
superior, aquele com fisionomia arbórea dominante sobre as 
demais, formando um dossel fechado e relativamente 
uniforme no porte, podendo apresentar árvores emergentes, 
e assim por diante. 

' Para cada unidade da federação onde ocorre Mata Atlântica 
foi elaborada uma Resolução CONAMA específica, com 
critérios detalhados para a identificação das floresta 
primárias e secundárias, nos três estágios de regeneração, 
já que as características fisionômicas, florísticas, etc. 
apresentam variações de um Estado para outro. 

~~~vv i~/. v,/t~ 
M~cio Mercadante A, Coutinho 

Assessor Legislativo 

., 
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viação pelas copiosas chuvas, sendo rápida a decomposição 
dos restos organizados em clima tão uniforn.emente aquecido. 
Tais condições obviamente impedem que a estrutura silvestre 
pluvial possa desenvolver-se; conforme já se disse mais de uma 
vez, esta depende da organização paralela do ambiente edáfico 
florestal, no qual consiga operar a multidão de organismos pedo 
genéticos. E não se esqueça que as catingas estão cercadas 
de mata pluvial, a separação só podendo ser pedológica. 

Condição semelhante do sistema radicular, acima referida. 
exibem as árvores das turfeiras do hemisfério norte (Rigg, 
1940). As raízes são superficiais porque o lençol d'água é 
pouco profundo e impede que penetrem fundamente, tal como 
sucede ainda nos pântanos. As mesmas árvores mostram-se 
também atrofiadas. Conforme já foi dito antes, muitas plantas 
das turfeiras apresentam caracteres esclerofílicos: folhas coriá 
ceas, pilosas, revolutas, estômatos mergulhados etc., pelos quais 
se responsabilizou o frio do substrato. De quatro amostras de tur 
fa, Rigg (ib.) fornece as seguintes médias em relação ao peso se 
co: N - 1.880 mg%; Ca - 130 mg%; P:?05 - 160 mg%; e 
K~O - menos de 200 mg%. Diz o mesmo investigador: "It 
is generally believed that bog societies, since they are composed 
largely of boreal species, are relicts oi f ormer climatic con 
ditions." É o que, por ora. julgamos conveniente pensar destas 
catingas negrenses. 

Vale a pena alentar para isto: três tipos de vegetação 
( além de outros) bem distintos entre si e fortemente pecu 
liares, que vivem em áreas e condições climáticas radicalmente 
diferentes. mostram um coniunto de características organográ 
iicas comum aos três. Parece impossível trazer à baila uma 
mesma e única explicação genética para eles, que seja conco 
mitante e que os faça homólogos. O cerrado e as catingas 
desenvolveram-se in loco, pois têm floras próprias; e. sendo 
muito antigos os respectivos terrenos, devem possuir idade 
avançada. Ao contrário. as turfeiras são formações recentes e 
sua flora é, em massa. a ártica e a alpina; logo, evoluíram 
alhures e migraram posteriormente. Portanto, a esclerofilia, 
que domina a organografia da parte aérea nos três casos, 
mui provavelmente denota origem diferente daquela que as 
aparências indicam. Se para o cerrado parece patente a atuação 
da radiação solar, em razão do clima estacionalmente seco e 
da f?rte luminosidade, para as outras duas vegetações há que 
considerar um [ator histórico e o edafismo particular, além 

do calor num caso e do frio no outro. Ao demais disto não 
é possível caminhar, 

As catingas hileianas exibem relações com outro tipo de 
vegetação amazônico: as chamadas campinas. Estas são manchas 
esparsas de vegetação baixa e aberta. espalhadas pela floresta 
pluvial, cujo solo é semelhante ao das catingas. Muitas árvores 
e arbustos são comuns a ambas, mas as campinas mostram-se 
muito ricas em crisobalanáceas e em orquídeas epiíiticas, 
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2. FLORESTA ATLÂNTICA 

Esta expressão. sernelhanrernente a .. floresta amazônica", 
designa um complexo vegetacional que, embora dominado pela 
floresta pluvial rnontana, engloba vários tipos muito díspares. 

Enquanto a floresta hileiana é de planície, a atlântica 
é de altitude. Esta localiza-se sobre a imensa cadeia monta 
nhosa litorânea, que corre, ao longo do Oceano Atlântico, 
desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste; a sua área prin 
cipal ou central reside nas grandes Serras do Mar e da Manti 
queira. abarcando os Estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo. Fora daí, ela possui nurne 
rosas dependências mediterrâneas, sob a forma de capões e 
galerias. para dentro da cadeia de montanhas ( no Sul, Centro 
e Nordeste). No licoral do Nordeste, sua existência foi com 
provada pelo exame de restritos remanescentes na Paraíba 
(Lima, 1969) e no Rio Grande do Norte (Tavares, 1960). No 
primeiro caso. há pequenos trechos de mata pluvial atlântica 
em pontos de difícil acesso localizados em Cruz do Espírito 
Santo ( PB}; estão em vales fluviais a 30 km do mar. No 
segundo caso, em Natal ( RN) ocorrem dunas de 80-90 m de 
altura que limitam vales providos de floresta típica a qual 
alcança 10 m: as espécies citadas por Tavares não deixam 
dúvida quanto a isso. Vê-se, pois, que a floresta atlântica já 
se estendeu outrora pela costa nordestina. Nas serras, ela 
ascende até uns ! .500-1. 700 m, na sua forma típica; daí para 
cima, é substituída por formas empobrecidas e situadas em 
pontos favoráveis; acima de 1.800-2.000 m acham-se os pla 
naltos serranos, com vegetação arbustiva (raras arvoretas) e 
campestre. Mas a floresta pluvial expande-se pela Argentina, 
onde, informa Martinez-Crovetto ( 1963), constitui dois setores, 
entre os rios Paraná. Uruguai e Iguaçu; de fato, ela possui 
ah inúmeras espécies características da mata brasileira, con 
forme as listas daquele autor. 
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Os habitats muito diversos das duas grandes matas úmidas 
do Brasil dão conta das enormes diferenças existentes entre 
ambas. As chuvas, conquanto possam ser localmente mais 
copiosas numa ou noutra, não diferem sensivelmente, podendo 
haver 2-4 meses secos em cada. Assim, cm Manaus temos 
ca, 2.000 mm/ano, em Teresópolis (Serra dos órgãos) ca. 
2.100 mm, no Parque Nacional da S. dos órgãos 3.100 mm, 
em Santarém (PA) ca, 2.000 mm, na Serra do Navio (Ama 
pá) ca. 2.300 mm, em Uapés (AM) 2.950 mm, em Petró 
polis (RJ) ca. 2.200 mm etc., podendo descer a 1.600 mm 
anuais em certas localidades. 

A Tabela 5 mostra o comportamento da temperatura nas 
duas regiões florestadas, muito distinto. 

Tabela n11 5. Níveis de temperatura em localld&des de fioreat& at.lln 
tlca (f. atl.> e de floresta amazõnica <f. amaz) • 

T T T T T 
médJ& média méd1a. mú:. nún. 

Localldade janetro julho ano absol. absol. 

Serra dos Orgãos, 
1000-1400 m, f. atl. 20,9 H.S 17,7 29,0 1,0 
Mont Scrrat, 816 m e 
Petrópolis, 847 m, 
t. atl. 21,0 H,t 18,2 SS,2 o.o 
Manaus, tt m, f. amaz. 26,2 28,8 26,9 38,8 19,0 
Serra do Navto 200 m, 
t. ame.a 26,1 28,2 26,7 3U 22,2 

Para o sul as temperaturas, no inverno, podem descer a -1,0 
até -6,00, em geral. Nota-se, pela Tabela 5, que na Ama 
zônia o clima é constantemente quente, as temperaturas quase 
não sofrendo variações no curso do ano; é por isso que o 
povo local chama de inverno à época chuvosa e de verão 
à seca. Ao contrário, na cadeia austro-oriental há um inverno 
fresco, com temperaturas mínimas alcançando 00 ocasionalmente. 

Devem-se, ainda, considerar os solos muitos dif ercntes, 
os quais na floresta atlântica são derivados de rochas crista 
linas (granito, gneíss, pelo comum) e mais férteis intrinse 
camente. 

Aqui as· características fisiográficas têm muita importln 
eia na distribuição da vegetação, modificando localmente as 
relações de temperatura e de umidade. De maneira mais res- l 
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trita o solo realiza a mesma operação. Segue-se daí que, em 
encostas íngremes e expostas totalmente ao sol ou em porções 
de solo arenoso e lavado, ocorrem muitas manchas ora de 
matas mais ou menos secas, ora de variados thickets. Convém 
recordar que na Hiléia a distribuição da vegetação está ligada, 
não ao relevo, mas à permanência da água; depois. ao tipo de 
solo. 

Deixando de lado a floresta montana seca e os thickets 
(cf. a classificação de Yangambi) , teremos que lidar com as 
seg_uintes formações dentro da floresta atlântica: floresta plu 
vial monta na, floresta pluvial baixo-montana, floresta de A rau~ 
caria e floresta pluvial npana e em manchas. 

t 

Floresta pluvial montana. Esta é a grande floresta que 
reveste as serras entre 800 e l.500-1.700 m de altitude; alti 
tudes inferiores a 800 m só poderão ser observadas em locali 
dades muito úmidas e frescas. Localiza-se sobre a característica 
paisagem formada principalmente de morros rnamelonares, de 
contorno hemisférico (Fig. 4 e 9), que· constitui um como 
acidentado planalto das Serras do Mar e da Mantiqueira; entre 
os ma melões ocorrem também cristas {agudas) e lombadas 
( alongadas e planas). Tais morros apresentam suas rochas cris 
talinas decompostas até uma profundidade de 40-60 m (Ab'Sa 
ber, 1963). Disto resulta que a permanência de floresta plu- 

Fig. 4 - capoeira alta da floresta aUã.ntica, mamelões. 
Barbacena, MG. 
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vial, exigindo saturação· d'água na superfície, depende de 
chuvas copiosas e regulares. Naturalmente, hoje as capoeiras 
substituem a mata primeva em amplíssimas extensões. 

Fig. 8 -, Rebrotação de cepa em árvore silvestre. Swartzia 
eu:rylophora no Sul da Bahia. 

Fig. 9 - Paisagem mamelonar da cadela Utorànea. Barbacena, MG. 
Pinheiro e manchas de capoeira. Foto o. M&rquette. 
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As árvores do andar superior alcançam, segundo as con 
dições locais, entre 20 e 30 rn, com emergentes que podem 
atingir 40 m. Na Serra dos órgãos, onde esta mata exibe· 
pujança plena, a maior árvore conhecida é o ouriço-rosa 
iSloanea sp.), cujas dimensões são 40 X 230 cm; a madeira 
é rosada, donde o nome vulgar; porém, o gigante da floresta 
atlântica é o iequuibá-rosa ( Cariniana estreltensisv, que alcança 
as mesmas dimensões, mas pode dobrar o diâmetro. As árvo 
res em geral são esguias e sem ou com pequenas sapopemas; 
caulifloria não se faz notar. Na submata, Euterpe edulls (pal 
mito), Geonoma, Psychotria, bambus alto-escandentes e ciateá 
ceas arborescentes são típicas, além de algumas rutáceas arbus 
tivas e macrofilas. Lianas mostram-se comuns, servindo de 
exemplos: Urbanolophium glaziovii e Chondodendron ploty 
phyllum; várias begônias, samambaias e aráceas são trepadeiras. 
Podocarpus aparece cornurnente. 

Porém, absolutamente peculiar a tais matas são as nume 
rosíssimas plantas arborícolas. A Tabela 6 destina-se a dar 
uma idéia da importância do número de espécies organenses de 
grupos principalmente epifíticos na Serra dos órgãos. 

Tabela n.9 6. Número de espécies de grupos sobretudo arborícolas na 
Serra dos Orgâos <floresta pluvial mon_tana). 

Pteridophyta 290 
Orchidaceae 238 
Musci 132 
Begoniaceae 31 
PipertU:eae 28 
Loranthaceae 2-i 
Gesneriaceae 20 
Hepatieeae 15 
Cactaceae 14 
Total 792 

Certamente, o número de espécies é maior do que o 
indicado. Se adicionarmos espécies epifíticas isoladas (Noran 
tea, Hillla, Gilibertia, Schlegelia, Markea, Fuchsia, Pleiochiton, 
Clidemia etc.) e numerosas bromeliáceas, chegaremos a perto 
de 1.000 espécies dendrícolas (numa área inferior a 100 km2). 
Contudo, nesta formação há poucos líquens. O número de 
indivíduos é incalculável, as árvores parecendo verdadeiros 
jardins elevados em miniatura. 
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·:i,i'. Um andar herbáceo, formado de muitos fetos delicados, 
Coccocypselum, begônias, Pilea, Dorstenia, gramíneas, maran 
táceas, musáceas, zingiberáceas e canáceas, todas macroillas, 
Selaginella, várias orquidáceas terrestres, burmaniáceas etc., 
cobre o solo. Plantas jovens das árvores são freqüentes, às ve 
zes contando-se por centenas de uma mesma espécie. Aqui 
temos ainda, como elementos característicos, saprófitos (triuri 
dáceas, burmaniáceas, orquidáceas e gencianáceas) e parasitas 
de raízes (balanoforáceas). 

A composição da floresta montaria, em toda a enorme 
extensão que ocupa, é sensivelmente uniforme; assim é que, 
em certos pontos do Paraná, encontramos trechos de mata 
muito semelhantes a outros da Serra dos órgãos, no Rio de 
Janeiro, inclusive pelas espécies; p. ex., Urbanolophium gla 
ziovil, considerado endêmico da cadeia organense, é vulgar so 
bre troncos de pinheiros que estão associados à floresta pluvial. 

Acima de 1.500-1.700 m a floresta pluvial é substituída 
por mata baixa e mais aberta, de aspecto seco, dotada de 
árvores ( até uns J 5 m) tortuosas e esgalhadas e numerosos 
arbustos. Lianas e epítitos diminuem notavelmente, mas sur 
gem, em grandes quantidades, líquens foliáceos e sobretudo 
filamentosos, estes não raro alcançando 1 m de comprimento 
e pendendo dos ramos ( Usnea). 

Floresta pluvial baixo-montaria. Na imensa multidão de 
morros mamelonares que formam os contrafortes acima dos 
quais se elevam as Serras do Mar e da Mantiqueira, entre 
cerca de 300 e 800 m, encontra-se uma floresta pluvial nota 
velmente diferente da anterior. Esta paisagem absolutamente 
típica de elevações arredondadas e sucessivas expande-se atra 
vés de amplas extensões de Minas Gerais e Espírito Santo 
(onde são interiores), e no Estado do Rio de Janeiro, neste 
alcançando as proximidades do mar; segue-se que os morros 
em forma de hemisfério ( com algumas cristas e lombadas) 
ficam adiante e atrás das imensas cadeias serranas. Como o 
solo é profundo e há uma nítida estação seca, a porção superior 
dos morros mostra-se bastante seca e os vales, localizados 
entre eles, bem mais úmidos; as depressões, chamadas gratas, 
o são em grau mais elevado ainda, pois conservam água perma 
nentemente. As regiões envolvidas são densamente povoadas 
desde longo tempo, do que resulta estar a imensa maioria dos 
mamelões desnudados ou sob capoeira de variados tamanhos. 

As condições revelam-se variáveis conforme a distância 
em que se acha o oceano. Comparem-se, na Tabela 7, as 

condições de umidade de Angra dos Reis (RJ), junto ao 
mar, e de Caxambu (MG) ou de Passa Quatro (MG), bem 
afastadas dele. 

Tabela n? 7. Condições de umidade de localidades tipicamente re 
vestidas de floresta pluvial baixo-monta.na. 

Chuvas anuais Estação seca Localidade Meses secos 

2150mm 
1530 
1500 

Ang;a dos Reis, RJ 
Caxambu, MG 
Passa Quatro, MG 

4meses 
5-6 
5-6 

o 
4 
4 

Vê-se que em Angra dos Reis há uma estação seca, po 
rém, nenhum mês seco (precipitações abaixo de 60 mm); 
julho, com os menores valores de chuva, apresenta ca. 83 mm, 
além de que o total é muito maior do que nas outras duas 
localidades. Já em Caxambu e Passa Quatro há uma estação 
seca ecológica, de 4 meses. 'Mas. em todos os casos, durante 
a vigência desta, o forte frio noturno do inverno determina 
copiosíssimo orvalho que molha a superfície no solo por go 
tejar das plantas. 

Estas regiões, quanto à temperatura, são apenas um pou 
co mais quentes do que as serras propriamente ditas, onde 
vegeta a floresta pluvial montana. E, corno as chuvas podem 
ser tão abundantes quanto naquelas, convém procurar a causa 
da divergência vegetacional na distribuição da água. Durante 
a época seca, a água situa-se mais profundamente em virtude 
das grandes alturas dos perfis; também a evaporação é sensi 
velmente mais intensa nas partes baixas. Tanto assim é que 
nos vales intermamelonares a vegetação é semelhante à da flo 
resta montana; e nas gretas, muito úmidas e com água per 
manente, absolutamente igual. Nos vales e grotas, encontram-se: 
Myriocarpa stipitata, Bathysa australis, Renealmia exaltara, 
Urera bacciiera, Heliconia, Canna e ciateáceas arborescentes - 
todos característicos ( elementos macrofilos e ciomórficos) da 
submata da floresta pluvial de altitude; aí também aparecem 
árvores pertencentes a esta última, muito mais grossas do 
que as da floresta baixo-montana, E assim que dentro da 
última ocorrem trechos da primeira! Conseqüentemente, o fator 
primordial de distribuição são as relações de umidade. 
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A estrutura e a composição dos diferentes stands da flo 
resta pluvial baixo-rnontana são variáveis como são variáveis 
as condições das diferentes localidades. Todavia, o que a 
caracteriza e distingue da floresta pluvial montana é o se 
guinte: a) o desenvolvimento menor, as árvores do andar 
superior apresentando 15-25 m de altura e não ultrapassando 
40-60 cm de diâmetro; b) o espaçamento maior, a menor 
densidade; e) a ausência quase completa de lianas, epífitos, 
plantas macrofilas, palmeiras e de fetos arborescentes ( com 
exclusão dos vales e grotas); d) a falta ou escassez de sapo 
pernas e raízes adventícias superficiais. 

No topo dos morros, em havendo estação seca prolon 
gada, não há propriamente mata, ficando esta nas encostas e 
depressões. Em São Lourenço, e. g., em alguns deles, existe 
uma sorte de bosque baixo, amplamente dominado por Capai 
/era langsdorffii (5-10 m x 10-40 cm). 

Nas zonas mais secas, o andar arbóreo superior alcança 
15-20 m e as árvores com mais de 60 cm de diâmetro só 
aparecem nas proximidades das grotas (nas quais soem alcan 
çar 1 m de diâmetro). Seguem-se um estrato arbustivo-arbóreo 
e outro arbustivo. Mas é comum que a estratificação seja ina 
parente: nota-se um estrato arbóreo com submata arbustiva, 
bastante densa. A par da escassez de Iianas, epífitos, palmeiras 
e plantas macrofilas, também os líquens arbustivos e musgos 
são poucos; líquens crustáceos e foliáceos existem. · 

A impressão geral é de secura. A própria terra parece 
seca em julho. A camada de restos organizados é muito delgada. 

Árvores características deste tipo são: Piptadenia macro 
carpa (angico), Persea cordata ("maçaranduba"), Ocotea rí 
gida (canela-amarela), Belangera tomentosa (salgueiro), Ma 
chaerium villosum (jacarandá-pardo), Capai/ era langsdorffü 
(copaíba), Callisthene major (dedal, tapicuru), Platypodium 
elegans (jacarandá-branco) e C edrela f issilis (cedro), p. ex. 

Nas zonas mais úmidas (e. g. Itaboraí, Angra dos Reis, 
Santa Maria Madalena), a mata atinge 20-25 m e encerra 
algumas árvores de l m de diâmetro ( vinhático, guarabu, jequi 
tibá); mas no geral estas não passam de ~60 cm. Há um 
estrato arbóreo inferior e outro arbustivo mais ou menos denso, 
que permite, em todos os casos, passagem fácil. O andar her 
báceo é ralo. Emergentes são poucas, destacando-se o jequi 
tibá. Podem ocorrer aí lianas grossas, algumas palmeiras e 
epífitos, com moderação. 
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Arvores características são: Apuleia leiocarpa (garapa), 
Cariniana estrellensis (jequitibâ-rosa), Melanoxylon braunia 
(braüna), Cordia trichotoma (louro-pardo), Peltogyne discolor 
e P. mattosiana (guarabu) , Hieronyma alchorneoides (urncu 
rana), V ochysia acuminata (murici), Schizolobiusn parahyba 
(guapuruvu), Piptadenia gonoacantha (jacaré), Plathymenia /~ 
liolosa ( vinhático), J oannesia princips ( andâ-açu), Sorocea 
iliciiotia (bainha-de-espada) etc. 

Á composição, conquanto muito variável, é nitidamente 
atlântica, inclusive pelos enclaves de floresta montana nas par 
tes mais aqüíferas. Além das espécies logo acima mencionadas, 
todas comuns à floresta de altitude, há espécies substitutas; 
p. ex., o cedro e o salgueiro da floresta montana são Cedrela 
angustij olia e Belangera speciosa, os da floresta baixo-montana 
são C. fissilis e B. tomentosa. Segue-se dai que os tipos mais 
secos e interiores diferem mais fundamente da mata montana 
do que os tipos mais úmidos e justa-oceânicos, os quais estão 
em continuidade com a última. As coníferas, comuns na flo 
resta montana, faltam inteiramente na baixo-montana. 

Floresta pluvial ripária e em manchas. A primeira coms 
pande às galerias ou cílios fluviais e a segunda aos capões. am 
bos amplamente disseminados pelo Brasil austral e central, ~ 
permeio com a vegetaçao cam12estre. A elas podem-se juntar 
as matas pluviais das serras nordestinas isoladas em plena 
caatinga. 

Em todos esses casos, em que os climas favorecem outros 
tipos de vegetação, a altitude e as condições locais do substrato 
são os elementos que permitem ilhas de mata úmida. Comu 
mente capões e galerias florestais acham-se em solos enchar 
cados de água, eventualidade em que a estrutura é parecida com 
a da floresta pluvial montana, sobretudo pela presença dos 
mesófitos herbáceas e macrofilos e de epífitos; aqui encon 
tram-se ainda Euterpe edulis, os fetos arborescentes e os dois 
Podocarpus (sendo mais comum o P. lambertü). 

Outras vezes o solo é menos rico em água e a estrutura 
reflete-o fielmente. Exemplo é a Mata do Meio, junto ao 
Córrego do Leitão, em Curvelo (MG), cujas precipitações 
alcançam 1.377 mm/ano e onde há 5 meses ecossecos. Fora 
da margem do riacho, onde _ é muito mais densa, tal mata 
atinge ca, · 20 m e é dominada evidentemente por quatro grandes 
árvores: Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa), Plathymenia 
[oliolosa (vinhático), Capai/era langsdorffii (copaíba) e Ce 
drela f issilis (cedro) . As demais são menos aparentes. Com- 
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parem-se estes nomes com os mencionados acima na floresta 
baixo-montana. 

Os troncos das árvores revelam-se nus, pois quase não 
existem epífitos. Faltam também os demais elementos higró 
filos da submata. Há um andar arbustivo mais ou menos denso, 
no qual se encontra Urera bacciiera e domina Alibertia sp, 
O tapete herbáceo é bem reduzido, com poucas ervas espa 
lhadas (Dorstenia, Scleria, uma ou outra gramínea) e plantas 
jovens de árvores. A camada morta é delgada {ca. 10 cm) 
e seca em julho. O solo mostra-se humífero nos primeiros 
l O cm. Alguns cipós estão presentes. Sapopemas faltam 
completamente. 

Nas chapadas revestidas de campo limpo ocorrem nume 
rosas malinhas solitárias, em depressões e ao longo de riachos; 
às vezes, são demasiado estreitas. Na Serra do Cipó, MG, 
e. g., onde são vulgares (Fig. 13), há nelas grande número de: 
Vochysia acuminata subsp. quadrangulata, Capai/era langsdor/fii, 
Andira anthelmia, Clusia e Ouratea sp, 

As serras do Nordeste, circundadas na base pela caatinga 
seca, exibem uma floresta pluvial montaria empobrecida, porém, 
típica. O seu desenvolvimento e densidade são bem menores 
do que na cadeia montano-marítima oriental, mas contêm epí 
fitos e plantas macrofilas em proporção moderada. No melhor 
estado, o andar arbóreo superior anda entre 1 O e 20 m com 
emergentes de 25-30 m, havendo um estrato arbustivo de 1-3 m, 
no qual se observa Urera bacciiera. Tais serras podem alcançar 
1.000 rn, o que determina temperaturas mais baixas e umidade 
maior; aqui a condensação oculta, ao nível das copas, faz 
gotejar copiosamente a água no interior da mata, além da 
que escorre pelos troncos. Em Pernambuco, o povo dá-lhes o 
nome de "brejos". 

Tanto as florestas ciliares quanto as dos capões e das 
serras solitárias são extensões mediterrâneas da grande flores 
ta atlântica. Já o notara Warming. Em referência às serras 
cearenses, Huber e depois Ducke ( 1959) demonstraram-no. 
Dizia Loefgren ( l 910) haver verdadeira identidade entre a 
vegetação das serras nordestinas e a flora atlântica, muitas 
monocotiledôneas macrofilas sendo comuns às duas áreas. 

t fácil ver que todas essas variantes encerram espécies 
próprias, localmente diferenciadas - mas de gêneros atlân 
ticos. P. ex., nas serras do Ceará e de Pernambuco Manilkara 
rufula (latescente e com bagas vermelhas), endêmica, é árvore 
peculiar. Logo acima várias entidades atlânticas foram meneio- 

nadas, destacando-se os fetos arborescentes, Euterpe edulis, 
Plathymenia [oliolosa, Aspidosperma polyneuron, Goresia 
{Gallesia} integrifolia. Podocarpus lambertii, P. sellowii e C@ 
salpinia [errea; Tabebuia ipe e Cedrela odorata, ao lado de 
Apeiba a/biflora, são elementos antes hileianos. Elementos 
atlânticos em florestas pluviais interiores são: V anilla cha 
missonis, Cariniana estrellensis, Posoqueria kuiioiia, V ochysia 
ocuminaia, Zollemia iliciiolia, Linociera arborea, M elanoxylon 
braunia e Cedrela angustijolia, e. g. Típico é o caso de Hyme 
nolobium heringerianum, de matas ciliares próximas a Bra 
sília (GO). Com exceção de duas, todas as espécies são 
amazônicas, mas H. heringerianum, do Brasil Central, é muito 
afim da única espécie da floresta atlântica (H. ianeirense), 
Em Mato Grosso, porém, a continuidade com a Hiléia deter 
mina que as matas internas sejam desta origem. 

No Rio Grande do Sul, segundo Rambo (1961), a flo- 
resta pluvial d1vtd~"A om ,I,..; •. M...,...<" • • • 
unto do mar) até Santa Maria (no centro do Estado), que 

é uma continuação da floresta -pluvial montana, vinda de Santa 
Catarinai e outro ocidental, que é uma grande floresta ciliar ao 
longo do rio Uruguai, vinda da eia do rio Paraná. A 
Ta e a 8 mostra que a mata cm galeria do rio Uruguai apre 
senta composição basicamente semelhante à da outra; note-se 
que tais dados são os primeiros que se têm à mão e, portanto, 
são incompletos. 

Tabela 11,? 8. Compoi;tção das !lorest.as do rio Urugua.1 <oeste) e 
montana <leste) do Rio Grande do 6ul. 

~es do leste Total 

382 M 398 

Segue-se que na floresta oriental há 780 e na ocidental 
462 espécies. Conforme seria de esperar, a mata ciliar apre 
senta número muito menor de espécies próprias ( 64), enquanto 
que as comuns a ambas são notavelmente mais copiosas. Ao 
demais, na oriental há 271 espécies epifíticas e na ocidental 
apenas 49 (sendo 45 comuns às duas matas). Por aí pode-se 
ter uma idéia das relações existentes entre a floresta atlântica 
e as suas dependências interiores ou mediterrâneas. a. ainda 
Klein {1961 ). 
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A fauna revela relações idênticas. Sick ( 1966) mostra 
Scytâlopus novacapuãJis S1ck, ave de uma florestã c1Üar 
'";niás pertence a um gênero típi~o da floresta atlantica. 

caria-O. pulchella é muito comum e característica. De sorte 
que o pinheiro, a despeito da profunda impressão que causa 
ao observador, não é espécie permanente. Outras espécies 
presentes, fora algumas pioneiras persistentes, são: Ocotea pu 
berula, Cupania vemalis, Coutarea hexamira, Prunus sdlowii, 
Calyptranthes concinna etc. Exemplares jovens da imbuia 
( Ocotea porosa) já podem ser aí encontrados. 

Em fase mais adiantada, o dominante da submata é O. 
porosa, que forma cobertura bem fechada. Aqui só há pi 
nheiros velhos e outras árvores associadas são: Cedrela iissitis, 
Ilex paraguariensis, l. theezans, Eugenia pungens, Styrax lepro 
sus, Solanum citriiolium e gramíneas dos gêneros Merostachys 
e Chusquea. Todas essas comunidades são pobres, não pos 
suindo mais que 15-20 espécies arbóreas. 

A fase subseqüente revela invasão mais intensa de espé 
cies pluviais, dando origem a matas mistas, nas quais só há 
pinheiros anosos. E que as condições de sombra permitiram 
a colonização por espécies ciófilas como Euterpe edulis, p. ex. 
Chega-se à constituição de verdadeira floresta pluvial do tipo 
montano com pinheiros na qualidade de árvores emergentes. 
E o que se vê em Cascavel (PR), se ainda existir. Já referimos 
que aqui há muitas espécies da floresta rnontícola, como: 
Urbanolophium glaziovii, Cyrtanthera pohliana, Urera baccii era 
e Podocarpus lambertii. Plantas macrofilas e epífitos não 
faltam. 

Finalmente, desaparecidos os pinheiros idosos e remanes 
centes, teremos a floresta pluvial pura. Isto não é difícil de 
conceber, visto que, através da contagem de anéis de cresci 
mento (válida para a A. angustifolia), pode-se afirmar que os 
pinheiros mais grossos raramente ultrapassarão 300 anos. 
Voltaremos posteriormente a tratar dos pinheirais, Mas desde 
logo lembraremos que a migração destas espécies e comunidades 
para o Sul é possível porque o clima vigente na área dos 
pinheirais é permanentemente úmido (0-l mês seco por ano), 
levando melhor suprimento de água do que a cadeia monta 
nhosa oriental ( área central da floresta atlântica); se tal sucede 
hoje, é que algum fator histórico interveio. 

Fenômenos semelhantes aos descritos em relação ao pi 
nheiral passam-se na Austrália (Fraser & Vickery, 1939) com 
a floresta de Eucalyptus (esclerófila). Neste país, esta pode 
ser vizinha da floresta pluvial. Espécies da floresta de euca 
lipto, heliófilas, não podem crescer à sombra, mas as espécies 
pluviais invadem-na aos poucos, criando ambiente propício à 

de Araucaria. O plnhe1io=do-paraná (Àraucana 
angusti/olia) associa-se diversamente a componentes da flo 
resta pluvial, dando origem a variadas comunidades florestais 
mistas; juntamente com suas consociações, recebem o nome 
genérico de pinheirais ou pinhais. Veremos que as plantas dessa 
floresta são igualmente de origem atlântica Cá o dizia Lind- 
man, , a começar pe raucaria, ain a ex.isten e 
por cima da floresta atlântica em ntos isolados das serras 
o ar e da Mantiqueira ( além de 1. 00 m de altitude). 

Klein ( 1960) revela que as . diferentes comunidades de 
pinheiro são antes iases sucessionais do que comunidades ma 
duras e integradas, o que é verídico. Segundo ele, o pinheiro 
é uma espécie pioneira que, por ser fortemente heliófila, avança 
sobre as áreas campestres abertas e não se regenera mais quan 
do a sombra se torna intensa ( ou fá-lo em caráter excepcional). 
Isto também é fato concreto: a árvore mantém-se à sombra 
visivelmente prejudicada e pouco cresce. Assim, a A. angus 
tif o/ia constitui numerosos capões no meio do campo limpo 
meridional. A descida da araucária de altitude elevadas para 
o planalto austral, muito mais baixo, prende-se ao princípio 
ecológico, amplamente verificado no mundo, da compensação 
da altitude pela latitude e vice-versa. 

Os grupamentos de pinheiro são pouco a pouco mva 
didos por arvoretas e arbustos, dando início à sucessão. Tais 
comunidades iniciais são muito variáveis e diferem de local 
para local o que não sucede com as fases posteriores, mais 
estáveis. Entre as primeiras espécies associadas ao pinheiro 
nos capões observam-se: Schinus weinmanniifolíus, S. lentis 
citolius, S. molle, Lithraea brasiliensis, Myrceugenia euosma, 
Drymis brasiliensis, Gomidesia sellowiana, C/ethra scabra, 
Capsicodendron dinisii, Dicksonia sellowiana etc. 

Nesses grupamentos vai-se introduzindo a importante Oco 
tea pulchella, espécie de ampla dispersão, inclusive no cerrado. 
Seguem-se: Casearia decandra, Luehea divaricata, Matayba 
elaeagnoides e outras. As primeiras espécies, acima mencio 
nadas, tendem a ser substituídas por estas últimas, entre as 
quais acabará predominando completamente O. pulchella (ca 
nela-laieana+. Com o tempo, esta comunidade adensa-se bas 
tante e o próprio pinheiro já não encontra condições de luz 
para a regeneração mediante sementes. A associação Arau- 
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3. FLORESTA DOS TABULEIROS 

Fertilidade do Solo ( M. da Agricultura): No horizonte su 
perior há quase que somente areia, que vai até uns 50 cm, 
sobre o solo amarelo. No Espírito Santo as condições pouco 
variam. Pode mesmo o Ca f altar por completo e até o f6sforo 
(Boi. do CEPLAC, 14, 1971 e 16, 1972). 

A par da identidade geológica, a região em pauta ainda 
assemelha-se à Amazônia pelo clima constantemente quente e 
úmido. As chuvas são regulares; havendo, também aqui. uma 
época chuvosa em que as precipitações aumentam. Em Ilhéus, 
BA, temos 2.134 mm anuais; em Belmonte, BA, 1.671 mm; 
e em Caravelas, BA, 1.850 mm; em nenhuma das três locali 
dades observa-se qualquer mês ecologicamente seco. Em outras 
localidades pode haver 1-3 meses secos, razão pela qual o 
tabuleiro florestado se inclui entre as áreas úmidas, tal como 
a Hiléia, com a qual se parece de fato. 

Ainda como nesta região distante, a qualquer momento, 
o Sol brilhante desaparece e pesado aguaceiro desce, em se 
guida ao qual o astro volta a brilhar como antes. A Tabela 10 
permite comparar-se Manaus, AM, e Caravelas, BA, notan 
do-se pequeninas diferenças quanto à temperatura. 

mata úmida. Ao cabo, forma-se mata deste tipo tendo árvores 
esclerófilas como emergentes e estas persistem até completarem 
o ciclo vital. Depois desaparecem com exceção de umas pou 
cas que conseguem regenerar-se nas novas condições, como 
Eucalyptus saligna e Syncarpia laurifolia. Aliás, as espécies 
de Pinus cm geral têm semelhante comportamento: são pionei 
ras que desaparecem depois de constituída a floresta fechada 
por incapacidade das jovens plantas de crescerem à sombra. 

Defrontamos agora o terceiro grande corpo florestal do 
Brasil, que corre de Pernambuco até o Estado do Rio de 
Janeiro; mas a sua área central, imponente, está no Sul da 
Bahia e Norte do Espírito Santo. Trata-se de uma faixa 
litorânea, por dentro das alvas areias quaternárias (ditas areões 
na Bahia austral), que suportam a restinga. Essa faixa, quase 
plana ou suavemente ondulada, eleva-se a 20-200 m acima 
do nível do mar e é formada de depósitos terciários ( pliocê 
nicos). O nome tabuleiro, que se lhes dá, prende-se à topo 
grafia; no Nordeste recebe acepção diversa (cf. Restinga). A 
Geologia chama aos sedimentos terciários Formação Barreiras, 
notando-se que é a mesma na Bacia Amazônica, larga aqui 
e compondo.. ao longo do litoral, estreita faixa que morre no 
Rio de Janeiro. Para dentro dos tabuleiros seguem-se as eleva 
ções da cadeia montanhosa marítima (rochas cristalinas). 

Os solos são pobres, como usualmente. A Tabela 9 mos 
tra alguns dados de dois latosols: um, argiloso-arenoso, de cor 
amarela, com floresta menos vigorosa; e outro, argiloso, de 
cor vermelha, com floresta magna. 

Tal>ela n9 to. Valores de temperatura em Manaus (Amazonas) e 
Caravelas (SUl da Bah!a>. 

Tmédla. TDlbdia T méd1& T máxima Tminima 
Localldade janeiro julho ano absoluta abaolut& 

Manaus 26,2 26,8 26,9 38,6 19,0 
Caravelas 25,2 21,4 23,5 33,5 12.2 

Em razão desses fatos edafoclimáticos, a floresta austro 
bahiana e norte-espiritossantense foi denominada "floresta alta 
de terra firme" por Heinsdijk et al. (1965). Verdadeiramente, 
a estrutura de ambas praticamente é amesma, bastando algumas 
notas complementares para definir a primeira, agora em foco. 

Nomes comumente atribuídos à floresta atlântica são: flo 
resta costeira e floresta litorânea. Ora, vimos que aquela habita 
a cadeia montano-marítima, a qual corre por dentro dos tabu 
leiros terciários. Logo, estas duas denominações cabem legiti 
mamente à floresta pluvial dos tabuleiros e indicam a confusão 
que se faz entre esta e a floresta atlântica; no entanto, a 
primeira é de planície e a segunda de altitude. Pouco acima 
fizemos notar que, estruturalmente, a floresta dos tabuleiros 
volta-se para a hileiana de terra firme; e composicionalmente 

Tabela n\> 9. sotos da floresta pluvial de Prado (vermelho) e de 
curumuxattba (amarelo> no Sul da Bahia. Dad06 orig1nals. 

Solo Areia. Argila Nmg%- camE P205mg% pH 

curumwcattba 50% 50% 50 0,79 0,3 u 
Prado 30 70 90 0,94 0,4 4,2 

' A soma de bases é pouco maior no segundo (1,49: 1,10). 
As amostras foram tomadas a ca. 80 cm de profundidade. 
Vê-se que os teores de N e de Ca são os habituais; o pH 
é baixo. As análises foram feitas na Divisão de Pedologia e 
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FLORESTA AMAZÔNICA 

CAATINGA 

Figura 1 
Mapa de vegetação do Brasil. C = cerrado [sens. lat.), CL = campo limpo do sul 
(campo napeadicol, F = florestas mesofiticas de interflúvio, HAC = campos monta 
nos e campos rupestres, S = savanas amazônicas. Outras áreas menores de C, CL e 
HAC ocorrem na região da Floresta Atlântica; F. HAC e campos titcssólicos ocor 
rem na região do Cerrado; e S e campos inundados na região da Floresta Amazôni- 
ca. 

1. FLORESTA TROPICAL PERENIFÓLIA 

Ocorre na Amazônia e na "zona da mata" do leste do Brasil (Floresta 
Atlântica). No Brasil Central ocorre florestas perenifólias galeria e de 
interflúvio. No Nordeste ocorre (ou ocorreu) nos topos das montanhas, 
os chamados "brejos" ou "serras". As subcategorias não levam em 
conta a composição do sub-bosque em baixo do dosset fechado. 
Florestas de mangue, da restinga costeira e da caatinga amazônica (que 
são tropicais e perenifólias também) são consideradas à parte. 

1. Floresta Tropical Perenifólia de Terra Firme - sobre os interflúvios, 
terreno nunca inundado ou encharcado (exceto excepcionalmente 
apenas e por pouco tempo). As árvores do dossel não incluem palmeiras 
ou incluem algumas, ou até mais ou menos metade das árvores do dossel 
podem ser palmeiras, de uma ou mais espécies em um determinado 
lugar. (Floresta Amazônica, Figs. 2-10; Floresta Atlântica, Figs. 11, 12; 
mancha de floresta de interflúvio na região do cerrado, Fíg. 13; florestas 
galeria na região do cerrado, Figs. 14-17, 101). Toda a vegetação 
ilustrada neste artigo é virgem ou pelo menos composta de elementos 
primários com sua fisionomia original, exceto onde é explicitamente 
mencionada que a vegetação mostrada é perturbada ou secundária. 

2. Floresta Tropical Perenifólia de Várzea Estacionai - sobre 
depósitos de solo aluvial inundado pela enchente do rio adjacente, cada 
ano, ou cada poucos anos (Figs. 18, 19). 

3. Floresta Tropical Perenifólia de Várzea de Estuário - sobre terreno 
inundado duas vezes por dia por água doce represada pelas marés altas. 

4. Floresta Tropical Perenifólia Pantanosa - inclui "mata de igapó", 
etc., onde o chão fica encharcado, ou com água acima da superfície, 
todo o tempo. Se a água às vezes desaparece da superfície e o solo fica 
mais seco do que encharcado, será apenas por até duas a três semanas 
do ano, em média. Evidentemente, existe um gradiente entre terra firme 
e terra sempre coberta com água. 

5. Floresta Tropical Perenifólia Nebulosa - onde há neblina a maior 
parte do tempo. Ocorre em certas serras perto da costa, como na crista 
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da Serra do Mar. Este tipo de floresta sempre contém alta proporção 
de árvores endêmicas que não crescem onde não há neblina. 

6. Floresta Tropical Latifoliada Perenifólia e de Babaçu - era comum 
como floresta virgem do norte de Goiás, noroeste do Maranhão e Pará 
adjacente; metade das árvores eram babaçus e a outra metade espécies 
dicotiledôneas. · 

Nota 1: Ê entendido que estas florestas são latifoliadas e mesofíticas. 
Estas palavras não são usadas no nome, para manter o termo o mais 
curto possível. "Latifoliada" é usada no item 6 para distinguir este tipo 
de árvore, do babaçu com que está misturado. No Brasil, somente 
florestas de araucária e de palmeiras não são latifoliadas (isto é, 
dicotiledôneas) e somente cerradões fechados e caatinga arbórea 
fechada são matas não mesofíticas, e estas formações têm nomes 
distintos neste sistema. Quando se compara estas florestas brasileiras 
com vegetação em outras partes do mundo, deve-se acrescentar as 
palavras "latifoliada" e "mesof ítica" às expressões acima, para 
distingui-las, por exemplo, de matas de coníferas, que também são 
perenifólias. Assim, Floresta Tropical Latifoliada Perenifólia 
Mesofítica de Terra Firme, etc. 

Nota 2: No norte da Amazônia, há afloramentos de granito, com topos 
mais ou menos horizontais. Nas pequenas depressões nesta superfície, o 
solo acumula-se e sustenta floresta ou escrube ou, se o solo é muito 
raso, somente um campo pequeno de ervas e graminóides. Se as 
manchas de vegetação nestas depressões são pequenas, com apenas 
alguns metros de diâmetro, e cobrem 10-60% da superfície como um 
todo, as formações podem ser chamadas: arvoredo agrupado lageado, 
arvoredo agrupado lageado de escrube-e-árvores, escrube agrupado 
lageado e campo lageado. Se as pequenas manchas de vegetação nas 
depressões cobrem menos de 10% da superfície da rocha como um 
todo, as formações são: savana arbórea lageada, savana lageada de 
escrube-e-érvores, savana lageada de escrube (Fig. 124), e campo 
esparso lageado, dependendo da fisionomia da vegetação dentro das 
depressões. No caso de árvores e arbustos, a caducidade geral deve ser 
mencionada. Nesta parte do país, geralmente é sempre verde, mas, em 
região de estação seca fraca e com solo raso, pode ser semidecíduo. 
(Em inglês, estas formações são chamadas "rock savannas"). Veja 
Oldenburger et ai. ( 1973) e Granville ( 1978) para descrições desta 
formação nas Guianas. 

li. FLORESTA TROPICAL CADUCIFÓLIA 
(n.v.:"mata seca") 

Ocorre principalmente na borda leste da Floresta Amazônica, no Brasil 
Central e na borda da região de caatinga. Nunca inundada pelos rios, 
mas certos tipos em terreno plano podem ter má drenagem de maneira 
que o chão fique encharcado pelas chuvas por várias semanas ou meses 
durante a estação chuvosa, mas seca abaixo do ponto de murchimento 
duante a estação seca. 

1. Floresta Tropical Mesofítica Latifoliada Semidecídua - de 
interflúvio (Fig. 20) ou galeria (Fig. 21). 

2. Floresta Tropical Mesofítica Latifoliada Semidecídua e de Babaçu 
(Fig. 22) - babaçu (duas ou mais espécies) e carandá são as únicas 
palmeiras que constituem uma grande proporção de árvores de dossel 
(de até mais da metade) em florestas rnesof íticas semidecíduas ou 
decíduas. 

3. Floresta Tropical Mesofítica Latifoliada Decídua. Estes três tipos 
podem ser de interflúvio ou galeria. 

Nota 1: "Mesofítica" é acrescentada ao nome para distinguir estes tipos 
das formas de cerradão. "Perenifólia" quer dizer que menos de 10% 
das copas das árvores de um lugar estão sem folhas no auge da estação 
seca; "sernidecídua". de 10% a menos de 90% sem folhas; "decídua", 
90% ou mais sem folhas. Todas as florestas semidecíduas e decíduas 
são de terra firme, isto é, nunca inundadas pelos cursos d'água 
adjacentes. No Brasil Central, floresta mesofítica decídua de interflúvio 
ocorre principalmente sobre afloramentos de calcário e de outras rochas 
(Figs. 23, 24, 25, 26, 27). Na borda da região da caatinga, florestas 
decíduas de interflúvio ocorrem sobre solos profundos, como a "mata 
de cipó" no sul da Bahia e norte de Minas (Fig. 130). Certos tipos de 
floresta galeria no Brasil Central e no Meio Norte podem ser 
semidecíduas ou, muito raramente, na borda da região da caatinga, 
completamente decíduas. 

Nota 2: Em regiões onde a vegetação principal é cerrado, caatinga ou 
campo, deve-se mencionar, em cada caso, se a mata é "de interflúvio" 
ou "galeria". '6:.3 
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Esta classificação de florestas é para referência rápida. Obviamente, 
subtipos podem ser formulados, após muito trabalho, na base de 
composição florística, baseada somente nas árvores ou na flora vascular 
toda. 

Ili. FLORESTA SUBTROPICAL PERENIFÓLIA 

Nordeste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e Paraná nas 
altitudes maiores e pontos altos em São Paulo e Minas Gerais. 

1. Floresta Subtropical de Araucária. 

2. Floresta Subtropical Latifoliada Perenifólia com Emergentes de 
Araucária. 

3. Floresta Subtropical de Podocarpo. 

4. Floresta Subtropical Latifoliada Perenifólia - principalmente de 
lauráceas, mirtáceas e melastomatáceas. Esta floresta, que ocorre em 
lugares altos (como São Joaquim, Santa Catarina) podem ser baixa, de 
até somente 4m de altura. 

5. Arvoredo Subtropical de Araucária. 

6. Savana Subtropical de Araucária. 

Nota: Em matas de araucária (A. angustifolia), esta conífera forma uma 
camada uni-específica, de fechada (Fig. 28) a geralmente aberta 
(Fig. 29) ou esparsa (Fig. 30), sobre um sub-bosque fechado de árvores 
dicotiledóneas de várias espécies, incluindo lauráceas (canela, imbúia), 
mirtáceas. //ex e podocarpo. Quando as araucárias são espaçadas sobre 
um campo graminoso, ou sobre a camada aberta ou esparsa de arbustos 
e/ou árvores baixas de maneira que a cobertura das copas das araucárias 
é de 10 a não mais de 60%. chama-se a formação de Arvoredo (item 5) 
(Fig. 31) e, quando a cobertura das araucárias é de menos de 10%, 
chama-se de Savana (item 6). 
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10. Considerando a sltuação ao extremo precária das florestas nordestinas, propõe-se a lmplementaçao imediata de medi 
das que visem a conservação total e efetiva dos derradeiros remanescentes. Dentre estes, tornam-se necessários esfor 
ços urgentes no sentido de criar unidades de conservacao nas escassas áreas maiores de 1.000 ha (Baturité-CE e Mu· 
rici-AL) ainda existentes. (D.M.Teixeira) 

11. Considerando que este Workshop mostrou que as florestas atlânticas remanescentes do Nordeste do Brasil ao Norte 
de Salvador constituem menos de O, 1 % da cobertura original, que elas encontram-se fragmentadas em áreas menores 
do que nos restantes setores da Mata Atlântica e em situação mais precária, e que sua biodiversidade e sobrevivência 
estão em extremo ameaçadas; considerando ainda que, por isso, medidas para sua conservação merecem a mais al 
ta prioridade, este Workshop recomenda que a região Nordeste seja incnnda no Programa Nacional do Meio Ambien 
te, no Subprograma Mata Atlântica (lBAMA), -para que possa receber recursos do mesmo programa. Que esta reco 
rnenoaçao seja enviada ao Consórcio Interestadual da Mata Atlânttca.(A.Langguth) 

12. Tendo em vista a alta pressão humana nos remanescentes da Mata Atlântica, recomenda-se a implementação de um 
trabalho sistemático em cada unidade de conservação (proposta ou existente) com a comunidade humana local, para 
desenvolver a colaboração na conservação daquela unidade.(L.A.Dietz) . 

13. Utilizar prioritarlarnente dos recursos oriundos da redução da dívida externa na regularização fundiária dos Parques 
Nacionais e demais unidades de conservaçao.(L.E.de Mello Filho) 

14. Recçmenda-se aos órgãos responsáveis pelas unidades de conservação fazer o levantamento da ocupação humana 
nas unidades de conservação de uso indireto, identificando as comunidades tradicionais, classificando e analisando a· 
relação destas e das comunidades não tradicionais com o meio ambiente, de forma a subsidiar um programa de desa 
proprlacão que priorize a remoção dos grupamentos com atividqdes degracatórtas, para evitar a desestruturação e 
desaparecimento de culturas tecnológicas importantes para a iden1idade nacional e para garantir sua contribuição po-. 
tencial ao ecodesenvolvimento de regiões limítrofes às unidades de conservação de uso indireto.(M.von Behr) 

15. Nos processos de seleção para contratação de funcionários para trabalho em unidades de conservação, valorizar, por 
seu conhecimento da flora, fauna e agentes destruidores, os moradores locais que se propuserem a colaborar.(J.P.Capobianco). 

16. Recomenda-se ao CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) definir o Dom/nio Mata Atlântica para efeito legal, 
com o estabelecimento da área abrangida. (A.Mattoso) 

17. Conceituar e definir como unidade de conservação a Ilha de Queimada Grande, em frente ao litoral paulista, na altura 
de Santos, por ser habitat insular com povoamento típico de Mata Atlântica. Queimada Grande abriga uma espécie 
animal endêmica, o ofídio Bothrops insularis, notável por ser o vertebrado possuidor da maior taxa de hermafroditis 
mo e produtor de um dos venenos animais mais ativos conhecidos.(L.E.de Mello Filho) 

(' 

r: 

·coNCEITUAÇÃO DE DOMÍNIO DA MATA ATLÂNTICA ADOTADA PELA FUNDAÇÃO 
SOS MATA ATLÂNTICA A PARTIR DAS RECOMENDAÇÕES DO WORKSHOP: 

A área geográfica da Mata Atlântica, dentro de um conceito abrangente definido pelos participantes do Workshop Mata 
Atlântica, deve tomar como base o Mapa de vegetaçao do IBGE (1989) no que diz respeito à área terrltortal, que ali abran 
ge a Floresta Ombrófila Densa, Ombrófila com Araucária, Floresta Estacionai Decidual e Semi-Decidual, não se atendo à 
nomenclatura específica adotada pelo IBGE e incluindo ecossistemas associados como ilhas oceânicas, restingas, mangue 
zais, florestas costeiras, campos de altitude e enclaves de campos rupestres e cerrados no Sudeste do Brasil. 
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ANEXO 13 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias 

Presidente: Samey Filho (PFL) 
1° Vice-Presidente: Celso Russomano (PSDB) 
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR) 
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PMDB 

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida 
Reunião: quartas-feiras - 10h 
Local: Sala 3, Anexo li, Plenário 13 
Telefones: 318-6930 a 6935 

Membros: 
Titulares Sup_lentes 

PFUPTB 
Fátima Pelaes PFUAP 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 203 
70, 160-900 Brasília DF 
318-5203 

Aroldo Cedraz PFUBA 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 312 
70.160-900 Brasília DF 
318-5312 

Luciano Pizzato PFUPR 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 541 
70.160-900 Brasília DF 
318-5541 - Fax 318-2541 

canos da Carbras PFUAM 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 515 
70.160-900 Brasília DF 
318-5515 

Raquel Capiberibe PSB/AP 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 734 
70.160-900 Brasília DF 
318-5734 

José Carlos Vieira PFUSC 
Câmara dos Deputados 
Anexo 1V, Gabinete 713 
70.160-900 Brasília DF 
318-5713 - Fax 318-2713 

Salomão Cruz PFURR 
Câmara dos Deputados 
Anexo Ili, Gabinete 578 
70. ~ 60-900 Brasília DF 
318-5578 

José Coimbra PTB/SP 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 823 
70.160-900 Brasília DF 
318-5823 

Sarney Filho PFUMA 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 202 
70.160-900 Brasília DF 
318-5202 

Ricardo Barros PFUPR 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 412 
70.160-900 Brasília DF 
318-5412 ~ Fax 318-2412 

Vilson Santini PTB/PR : 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 633 
70 .160-900 Brasília DF 
318-5633 - Fax 318-2633 

Teima de Souza PT/SP 
·câmara dos Deputados 
Anexo Ili, Gabinete 467 
70.160-900 Brasília DF 
318-5467 



- - -- - PMDB .._; 
Alberico Filho PMDB/MA Chicão Brígido PMDB/AC 
Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados 

._; 
Anexo IV, Gabinete 554 Anexo IV, Gabinete 801 - 70.160-900 Brasília DF 70.160-900 Brasília DF 
318-5554 318-5801 - Remi Trinta PMDB/MA Freire Júnior PMDBrro '<Ili 
Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 543 Anexo IV, Gabinete 601 - 70.160-900 Brasília DF 70.160-900 Brasília DF - 318-5543 31 B-5601 - Fax 318-2601 
Socorro Gomes PCdo 8/PA Tete Bezerra PMDB/MT .., 
Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados ..., 
Anexo IV, Gabinete 404 Anexo IV, Gabinete 802 .,,.; 70.160-900 Brasília DF 70.160-900 Brasília DF 
318-5404 - Fax 318-2404 318-5802 ...,,J 
Wilson Branco PMDB/RS Valdir Colatto PMDB/SC 
Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados - Anexo Ili, Gabinete 472 Anexo IV, Gabinete 662 ..., 
70.160-900 Brasília DF 70.160-900 Brasília DF ..,,1 318-5472 318-5662 - Fax 318-2622 
1 va a 1 va a --- - .._; 

PSDB 
Celso Russomano PSDB/SP Nelson otoch PSDB/CE • 
Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados - Anexo IV, Gabinete 756 Anexo IV, Gabinete 536 
70.160-900 Brasília DF 70.160-900 Brasília DF • 318-5756 - Fax 318-2302 318-5536 -' Pimentel Gomes PSDB/CE Roberto França PSDB/MT 
Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados - Anexo IV, Gabinete 231 Anexo IV, Gabinete 822 ..., 
70.160-900 Brasília DF 70.160-900 Brasília DF 
318-5231 - Fax 318-2231 318-5822 - Fax 318-2822 ._,. 
Vanessa Felippe PSDB/RJ Zulaiê Cobra PSDB/SP ._, 
Câmara dos Deputados câmara dos Deputados - Anexo IV, Gabinete 517 Anexo IV, Gabinete 546 
70.160-900 Brasília DF 70.160-900 Brasília DF - 318-5517 318-5546 ,,., 

PPR _,, 
Fernando Gabeira- PV/RJ Eurico Miranda PPR/RJ -c, ._,· 
Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados 
Anexo 111, Gabinete 374 Anexo IV, Gabinete 420 

_, 
70.160-900 Brasília DF 70.160-900 Brasília DF - 318-5374 - Fax 318-2374 318-5420 - Fax 318-2739 
Maria Valadão PPR/GO Jair Bolsonaro PPR/RJ - Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados - Anexo IV, Gabinete 520 Anexo Ili, Gabinete 482 
70.160-900 Brasília DF 70.160-900 Brasília DF - 318-5520 318-5482 - Fax 318-2482 _,, 
1 vaga José Carlos Lacerda PPR/RJ 

Câmara dos Deputados •• 
Anexo IV, Gabinete 843 ._, 
70.160-900 Brasília DF 
318-5936 - Fax 318-2936 - - ..., _, 
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PT 
Gilney Viana PT/MT 
Câmara dos Deputados 
Anexo Ili, Gabinete 376 
70.160-900 Brasília DF 
318-5376 - Fax 318-2376 

Domingos Outra PT/MA 
Câmara dos Deputados 
Anexo Ili, Gabinete 280 
70.160-900 Brasília DF 
318-5280 

José Machado PT/SP 
Câmara dos Deputados 
Anexo Ili, Gabinete 276 
70.160-900 Brasília DF 
318-5276 

Ivan Valente PT/SP 
Câmara dos Deputados 
Anexo Ili, Gabinete 671 
70.160-900 Brasília DF 
318-5671 - Fax 318-2671 

1 vaga Marta Suplicy PT/SP 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 360 
70.160-900 Brasília DF 
318-5360 

PP 
Laura Carneiro PP/RJ 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 516 
70.160-900 Brasília DF 
318-5516 

Francisco Silva PP/RJ 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV Gabinete 716 
70.160-900 Brasília DF 
318-5716 - Fax 318-2716 

Silvemani Santos PP/RO 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 625 
70.160-900 Brasília DF 
318-5625 - Fax 318-2625 

Valdenor Guedes PP/AP 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 848 
70.160-900 Brasília DF 
318-5848 - Fax 318-2848 

PDT 
Sérgio Carneiro PDT/BA 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 214 
70.160-900 Brasília DF 
318-5214 

Itamar Serpa PDT/RJ 
Câmara dos Deputados 
Anexo Ili, Gabinete 286 
70.160-900 Brasília DF 
318-5286 

PUPSD/PSC 
Robson Tuma PUSP 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 834 
70.160-900 Brasília DF 
318-5834 - Fax 318-2834 

Elton Rohnelt PSC/RR 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 739 
70 .160-900 Brasília DF 
318-5739 

PSB/PMN 
Gervásio Oliveira PSB/AP 
Câmara dos Deputados 
Anexo Ili, Gabinete 574 
70.160-900 Brasília DF 
318-5574 - Fax 318-2574 

João Colaço PSB/PE 
Câmara dos Deputados 
Anexo IV, Gabinete 419 
70.160-900 Brasília DF 
318-5419 
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ANEXO 14 

Câmara Técnica Temporária para Assuntos·da Mata Atlântica (CTTAMA) 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 

Relatório da XXI - Reunião 
Sala de reuniões da presidência do lbama 
Brasília 04 de agosto de 1995 

Participantes (conselheiros/indicados): 

Fernanda Colagrossi -presidente, representante ambientalista da Região Sudeste 
Hélio Pereira, representante do Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal 
João Batista Drummond Câmara, representante do lbama 
Durval Olivieri, representante do Estado da Bahia 
Mário Sérgio, representante do Estado do Paraná 
João Paulo R. Capobianco, representante do Estado de São Paulo 
Renato Cunha, representante ambientalista da Região Nordeste 

Outros participantes: 

Ricardo José Soavinski - Diretor de Ecossistemas do lhama 
Delivaldo Nascimento - CRA/BA 
Jaime Tadeu França - Ibama 
Alison Coutinho - lbama 
Francisco Ubiracy Craveiro Araújo - Procurador Geral lbama 
Ricardo Leonel D'Ercole- SMA/SP 
Aluisio Costa Jr. - Diretor de Meio Ambiente do Estado de Pernanbuco 
Helio Andreguetto - IAP/PR 
Paulo Castela - IAP/PR 
Nilo Diniz - Assessor Senadora Marina Silva 
Ricardo Braga - Sociedade Nordestina de Ecologia e coordenação da Rede de ONGs da Mata Atlântica 
Mario Mantovani - Fundação SOS Mata Atlântica e coordenação da Rede de ONGs da Mata Atlântica 
Mirian Prochnow - APREMA VI/SC e coordenação da Rede de ONGs da Mata Atlântica 
Katia D. Maia - Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais 
Ana Maria Fonseca - Fundação SOS Mata Atlântica 
Márcio Santilli - Instituto Socioambiental 
Adriana Ramos - Instituto Socioambiental 
Ronaldo Lucas Brani» SECOVI- Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis/SP e CBIC - 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

1. Prazo da CTT AMA: foi informado que o prazo da Câmara Técnica se encerraria no dia 05 de agosto, 
sendo necessário, portanto, solicitar sua prorrogação caso os presentes considerassem oportuno. Após breve 
discussão foi aprovada por unanimidade o encaminhamento de moção solicitando ao Presidente do lbama, 
Secretário Executivo do Conama, a prorrogação por l (hum) ano do mandato da CTT AMA, "ad 
referendum" do Plenário. 

2. Atas pendentes: Foram discutidas e aprovadas na íntegra ou com pequenas alterações as atas das 
seguintes reuniões da CTTAMA: X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. Para a elaboração da ata da 
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XV reunião foi constituída uma comissão composta por: Fernanda Colagrossi, João Câmara, Delívaldo 
Nascimento, Ana Lopes e Beth) 

3. Alterações da pauta: foi aprovada o adiamento da discussão sobre restingas, que deverá ser subsidiada 
por documento em elaboração pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo e definida a 
inversão de pauta, a fim de iniciar os trabalhos com a discussão do Anteprojeto de Lei sobre a Mata 
Atlântica elaborado pelo Ibama. A discussão sobre corredores ficou para o final ou para próxima reunião, a 
depender do tempo disponível. 

4. Anteprojeto de Lei sobre a Mata Atlântica elaborado pelo lhama: a discussão sobre esse tema se iniciou 
no final da manhã e ocupou todo o tempo da reunião da CTI AMA no período da tarde. Os aspectos mais 
debatidos foram os relativos à forma de encaminhamento da proposta ao Conama, a abrangência do 
Domínio da Mata Atlântica prevista no anteprojeto e o processo de discussão pública do anteprojeto. 

a) quanto à forma de encaminhamento ao Conama: foram apresentadas criticas a falta de formalidade com 
que o Ministro do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal encaminhou o anteprojeto ao 
Conama, sem que o tema constasse na pauta e sem distribuição prévia da minuta. Foi indagado aos 
representantes do Ministério e do lhama qual seria concretamente o caráter da participação do Conama 
nesse processo. Os representantes do governo federal afirmaram que não viam nenhum problema na forma 
de encaminhamento, mas que, caso houvesse, a própria convocação da CTI AMA com esse item incluído 
em sua pauta era uma demonstração clara de que o anteprojeto estava formalmente encaminhado à 
apreciação do Conama. 

b) abrangência do Domínio da Mata Atlântica: a discussão dos termos do anteprojeto ficaran: restritos ao 
artigo 2° que define o Domínio Atlântico como área de abrangência da Mata Atlântica, considerado o item 
mais polêmico. Foram realizadas duas apresentações sobre essa questão: (i) na primeira, J ião Câmara 
apresentou com detalhes a sustentação teórica e o embasamento técnico para a visão de Mata Atlântica 
"sensu stricto", que a restringe a Floresta Ombrófila Densa, na sua opinião a tecnicamente mais apropriada 
e defendida por técnicos ligados ao IBGE principalmente; e (ii) na segunda, João Paulo l 'apobianco, 
apresentou as justificativas para a definição de Mata Atlântica "senso lato" aprovada pelo Conai ia em abril 
de 1992, destacando que as formações florestais nela incluídas originalmente formavam uma áre l contínua, 
citou diversos autores e as além das conclusões do Workshop Mata Atlântica, realizado em 19~ O, do qual 
participaram mais de 40 (quarenta) especialistas contemporâneos, destacou que há diferentes formas de 
agrupar as formações florestais em questão de acordo com o critério técnico científico utilizado e que no 
caso em que a questão da conservação é o que se pretende atingir, a visão "sensu lato" é a mais adequada já 
que as Florestas Ombrófilas Densas não abrigam a totalidade da biodiversidade da Mata Atlântica, além 
dessas florestas serem as mais protegidas atualmente. 

e) processo de discussão pública do anteprojeto: dos longos e aprofundados debates desse ponto de pauta 
resultaram as seguintes.deliberações e recomendações ao presidente do lbama aprovadas por unanii nidade: 

- A CITAMA discutirá o Anteprojeto de Lei apresentado pelo lhama, considerando o PL 3.285, o 
Decreto 750, as propostas em elaboração pelo Ibama para ncrmatização legal da conservação das 
tipologias vegetais, além da Ombrófila Densa e as contribuições oriundas das Audiências Públi .as, sem 
prejuízo de outras propostas que vierem a ser apresentadas. 

- Sugere ao Presidente do lbama, que a CIT AMA participe da coordenação, definição de 
metodologia e cronograma para as Audiências Públicas, a serem realizadas em todos os Estados inseridos 
.no Domínio da Mata Atlântica, conforme definido pelo Conama, que se propuserem a realizá-las 
conjuntamente. 
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- As Audiências Públicas terão como objetivos principais a discussão de projeto de lei e as 
propostas de Conservação das formações florestais específicas de cada Estado. 

- Recomenda-se o adiamento da Audiência Pública prevista para Salvador, para que a mesma seja 
inserida no procedimento ora definido. 

- Como resultado final deste processo, a CIT AMA deverá elaborar uma proposta de minuta de 
anteprojeto de lei para a proteção da Mata Atlântica e, se for o caso, para as demais tipologias vegetais do 
Domínio da Mata Atlântica aprovado pelo Conama, além da Ombrófila Densa. Deverá ainda a CTT AMA 
formular uma proposta de âmbito nacional para a conservação e utilização sustentável da Mata Atlântica. 

- Que a secretaria executiva do Conama, reforce as condições para o adequado desempenho da 
Coordenação do Conama, através dos meios materiais e dos recursos humanos necessários. 

Brasília, 4 de agosto de 1995 

relatório redigido por João Paulo Capobianco 

.- 

/ 
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Mata Atlântica de cara nova 
• Mapa do IBGE diminui área definida em 93 por decreto de Itamar 

' 
DANIELA SCHUBNEL 

O primeiro mapa que enfoca unica 
mente a extensão da Mata Atlântica no 
Brasil já está em poder do presidente do 
Instituto Brasileiro de Recursos Natu 
rais Renováveis (Ibama), Raul Jung 
mann, Elaborado de acordo com a clas 
sificação de Mata Atlântica feita pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta 
tística (IBGE), o mapa servirá como 
respaldo técnico ao Ibama no encami 
nhamento do anteprojeto de lei que re 
gulamentará a legislação sobre ecossis 
temas. 

A nova classificação modifica a área 
de Mata Atlântica definida· pelo decre 
to-lei 750, de fevereiro de 1,993, assina 
do pelo então presidente Itamar Fran 
co. Considerado abrangente demais e 
por isso alvo de processos por ineonsti- 

tucionalidade, o decreto englobou na 
definição de Mata Atlântica várias de 
nominações de florestas. 

Na classificação do IBGE, Mata 
Atlântica é apenas o que se considera 
floresta ombrófila densa - tipo de ve 
getação que quase não perde folhas, faz 
muita sombra e que acontece em região 
de chuvas. Isto equivale a uma redução 
de 1,1 milhão de quilômetros quadrados 
de Mata Atlântica, área prevista no de 
creto-lei de Itamar, para apenas 260 mil 
quilômetros quadrados. de acordo com 
·o anteprojeto do Ibama. O IBGE sugere 
ainda que a legislação englobe tipos de 
vegetação tidos como "associados": os 
manguezais e restingas, que muitas ve 
zes ocorrem em locais inseridos na Ma 
ta Atlântica. . 

"Podíamos aproveitar a deixa para 
modificar a Constituição, e obrigá-la a 
preservar por lei todos os tipos de vege~ 
tacão", sugere o gerente de projetos dá 
Diretoria de Geo-ciêneia do IBGE, José 
Collares. Ele e o engenheiro florestal 
José Eduardo Frazão entregaram o ma 
pa pela manhã ao superintendente do 
Jardim Botânico, Sérgio Bruni. De 
acordo com o artigo 255 da Constitui 
ção, são considerados zona de patrimô 
nio nacional a Floresta Amazônica, à 
Serra do Mar. a Mata Atlântica. o Pan 
tanal Matogrossense ~ a.Zona Costeira. 

Nos próximos dias. lhama e IBGE 
assinam convênio para a impressão de 
cinco mil unidades do mapa, com cuscq 
de R$ 80 mil, para distribuição entre 
escolas e venda para empresas. 
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Mata Atlântica 
Em relação à reportagem "Mata 

Atlântica de cara nova", publicada 
cm 11/8. gostaria de esclarecer que o 
mapa preparado pelo IBG E por so 
licitação do lbarna nada mais faz do 
que reproduzir as informações con 
tidas no Mapa da Vegetação do Bra 
sil, publicado em 1988 com o apoio 
do então Instituto Brasileiro de De 
senvolvíménto Florestal, não con 
tendo portanto nenhuma informa 
Ç'dO nova. O objetivo do atual mapa 
é delimitar com clareza a área de 
ocorrência dos diversos tipos de ve 
getação que ocorrem na grande áreâ 
que sé denomina Domínio Atlânti 
co. Esta área inclui, além da Mata 1 

Atlântica propriamente dita (cuja 
denominação correta é Floresta Om 
brófila Densa, caracterizada pela ve 
getação de tipo florestal e sem perlo 
do b.iQ.logk:atnen~. seco .. durante Or 
ano), as áreas de f1brestà oinbt6fila 
Aberta e Mista, da Floresta Estacio 
nai Semidecidual e Decidual, a vege 
tação caracretlstica das áreas de 
Formação Pioneira representada pe-'] 
los mangues e restingas e também 1 
os refúgios ecológicos representados . 
pelos campos de altitudes. O mapa i 
de 1988, na escala de 1:5.000.000, foi . 
elaborado com base em uma classiti- ( 
cação fitogeográflca de caráter uni- · 
versai, e os diversos tipos de vegeta 
ção foram delimitados com o auxilio 
de sensoriamento remoto. 

Cabe ao Ibama, e não ao IBGE, 
propor legislação para regulamentar 

· a preservação e o uso das diversas 
· formas de vegetação que ocorrem no 
'território nacional, tomando cm 
conta as caracterlstlcas de cada uma. 
Os técnicos do lBGE também estão 

1 convictos da necessidade de uma le- ' 
gislação adequada a este respeito, e 

, ressaltam, sobretudo, li necessidade 
-de intensificar os trabalhos 'de ma 
peamento na escala de 1 :250.000 ou 
maiores, uma prioridade do Institu 
to, para que este trabalho de regula 
mentação possa ser feito de forma ' 
mais precisa. Simon Schwartlm•n, 
presidente, Fundação lBGE - Rio de 
Janeiro. 
Gávea 

Documentação 

ANEXO 16 



AMBIENTE 

O milagre da 
multiplicação 
das espécies 

- 

A Mata Atlântica, a segunda floresta 
mais devastada do inundo, revela novidades 

que surpreendem os cientistas 

A o sobrevoar a região sul da Bahii,, em outubro do ano passado, o ôni 
bus espacial americano Endea 

vour mirou um ponto verde no mapa entre 
Ilhéus e Porto Seguro e disparou duas 
vezes o seu radar de microondas. As fotos 
resultantes dos disparos vêm fazendo a 
festa dos biólogos. Processadas cm com 
putador. as imagens revelam tesouros da 
Reserva de Una, um resquício de Mata 
Atlântica cercado de lavouras e pasta 
gens. Combinadas com pesquisas feitas 
em terra. as fotos reafirmam a luxuriante 
riqueza da Mata Atlântica. Eis algumas 
das descobertas recentes: 
• Num único hectare de flo 
resta foram encontradas 450 
espécies diferentes de vege 
tais. É um número recorde. 
• Na Mata Atlântica vivem 
15% de todas as formas de 
vida animal e vegetal exis 
tentes no planeia. 
• O número de espécies de 
aves, mais de 400 identifica 
das até hoje. é igual ao cata 
logado em toda a Europa, de 
Portugal aos Montes Urais, 
na Rússia. 
• Estilo sendo descobertas, 
em média, vinte novas espé 
cies por ano na Mata Atlânti 
ca. Foram 100 nos últirnos 
cinco anos e podem chegar a 
5 000 depois de concluídas 
as pesquisas no st~l da Bahia. 
Quando Pedro Alvares Ca 

bral desembarcou em Porto 

58 

EDUARDO JUNQUEIRA, de Ilhéus 

Seguro, havia cerca de I milhão de quilô 
metros quadrados ele Matu Atlântica nas 
terras que seriam o Brasil - uma área . 
equivalente às da França e Espanha jun 
tas. Quase 500 anos depois, M apenas 8% 
da floresta original. São 456 manchas ver 
des distribuídas entre a cidade de Osório, 
no Rio Grande do Sul. e a Serra da lbia 
puba, na divisa do Piauí com o Ceurã. 
Nelas vivem 171 das 202 espécies de ani 
mais brasileiros ameaçados de extinção. 
Com exceção da Ilha de Madagascar, na 
costa da Á Iricu, é a floresta mais agredida 
<lo mundo. Só no Espírito Santo foram 
postos abaixo 3 bilhões de árvores nas 

úlrimas quatro décadas - o 
que dü a incrível marca de 
8 500 árvores por hora. 
Ainda assim. a Mata Atlânti 
ca é um manancial incsgoui 
\'d de riquezns. Â sun biodi 
versidade, por exemplo. é 
maior que a da Floresta 
Amuzônica, cuja área é qua 
renta vezes maior. "A Mata 
Atlânticu é o suntu.irio eco 
lógico mais rico do planeta", 
diz André de Carvalho, um 
dos participantes da pesquisa 
na Bahia. 

Foto do Endeavour: 
tesouro na Bahia 

RITMO ESPANTOSO - A 
Mala Atlântica é a mais rica 
entre as florestas tropicais 
úmidas do planeia pelas suas 
características geológicas e 
topognificus. O solo é de for 
mação muito antiga. mais de 
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~950 
Este era o mapa da floresta no começo da 
colonização do norte do' Paraná e da marcha 
para o Centro-Oeste.~ ln.dustrlallzação no Sul e 
Sudeste aceJ~rou a tlelTlíbada da mata original 
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Hoje 
A floresta nativa se résu~e ~ 95 000 quilômetros 
qtadrados, menos de)l.0% da cobertura de 1500. 
Em Sergipe, restouJlll~as 1% da área original 

5<) 



600 milhões de anos. em que se mistura 
ram sedimentos. rochas vulcânicas e 
basálticas numa camada altamente fértil, 
com dezenas de metros de profundidade 
em algumas regiões. É o oposto da selva 
amazônica, onde o solo - frágll. raso e 
ácido - perde rapidamente a fertilidade 
depois da retirada da floresta. Na Mata 
Atlântica, a terra é tão carregada de 
nutrientes que a vegetação consegue recu 
perar-se num ritmo espantoso. Os cientis 
tas dizem que, se ninguém mexer. em dez 
anos uma área devastada volta a ser fio- 

, 

\' 

Supttntgúl 
Local da descoberta mais 
sensacional na Mata 
Atlântica nesta década: o 
rnleo-leão da cara preta, 
que vive na Ilha de 
Superagüi. O achado valeu 
ao Brasil destaque no 
mundo científico em 1990 

f
., 
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Na divisa de Santa 
Catarina com o Rio 

1 Grande do Sul, o 
Parque Aparados 
da Serra é um dos 
cenários naturais 
mais belos do país. 
As matas descem 
por 66 quilômetros 
de canyons 

resta outra vez - uma floresta compacta, 
com árvores frondosas e um emaranhado 
de cipós, orquídeas, bromélias, flores de 
todas as tonalidades e aromas. repleta de 
pássaros e outros animais. Como a mata é 
densa e fechada, o que dificulta a locomo 
ção dos animais no solo. ela se transfor 
mou no paraíso dos macacos. Vivem na 
copa das suas árvores vinte espécies de 
primatas. a maioria ameaçada de extin 
ção, cujo símbolo mundial é o mico-leão 
dourado. 
As características responsáveis pela 

- - - 
exuberância da Mata Atlântica também 
foram responsáveis pelo acelerado pro 
cesso de devastação. Quem a destruiu, e 
destrói. é o brasileiro comum, de todos os 
quadrantes. de atividades econômicas 
diversas. No norte do Paraná. a floresta 
cedeu lugar às lavouras de soja e café. No 
sul da Bahia, foi invadida pelas plantações 
de cacau. Na Zona da Mata nordestina. 
pela cana-de-açúcar. E no Espírito Santo, 
pelos reflorestamentos de eucalipto. Hoje. 
no litoral do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, a especulação imobiliária e as pre- 

- - - - - - - - - 
Serra de lbfapaba 
O Parque Nacional 
de Ubajara, na divisa 
do Ceará com o Piauí, 
é uma Ilha de mata 
atlântica em pleno 
sertão nordestino. 
Um telefêrlco leva 
os turistas à caverna 
que dá nome ao parque 

- - - - - - - 
Una 
É a região de maior diversidade vegetal do planeta. 
Com a ajuda de radares do ônibus espacial da Nasa, 
cientistas descobriram que a variedade de plantas 
por hectare ê 50% maior do que na Amazônia 

- - - - - - - - - - 
Espírito Santo 
Tinha a natureza mais exuberante do 
Brasil na êpoca do descobrimento. 
Perdeu 3 bilhões de árvores nas 
últimas décadas, um dos ritmos mais 
acelerados de desmatamento no planeta '' 

- - - - 
Í Minas Gef'ais - 
l O Parque Estadual do Rio Doce é uma das 1 
maiores áreas contínuas de mata atlântica no l' 
Interior do pais, com 36 000 hectares. O murlqui, 1 

maior macaco das Américas, só existe lá i 

1 ::: n.~ ~ 
! São Paulo organiza o maior 
' banco de dados sobre a Mata 
Atlântica com 200 000 
plantas, 20% das quais são 

'·" novidade para a ciência. Na 
Jurêla foram Identificadas 
400 plantas medicinais ----' 

RS 
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- - - - 
nor~•"9ea 
É a prova de que a 
Mata Atlântica pode 
ser recuperada. 
Devastada por 
cafezais, a floresta 
que cerca a cidade 
do Rio de Janeiro foi 
replantada por ordem •· 
do Imperador dom 
Pedro li 

- - - - - - - 
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leituras estão arrasando a flo 
resta. Quem adquire uma casa 
num condomínio nas encostas 
da Serra do Mar. como muitos 
existentes no litoral norte pau- 
1 isia, nem se d:í conta de que 
está contribuindo para enco 
lher a floresta. O mesmo acon 
tece com quem compra o feixe 
de palmito nas margens das 
estradas. Para retirar cada pal 
mito é preciso derrubar uma 
árvore. 
Quem preza a Mata Atlânti 

ca. no entanto, tem suas 
recompensas. Com um pouco 
de dinheiro tirado da poupança e latas de 
alimento especial doadas pelo navegador 
Amyr Klink. no início de 1990 as pesqui 
sadoras cariocas Maria Lúcia Lorini e 
Vanessa Guerra Perseu embrenharam-se 
pelas florestas da Ilha do Supcragüi, no 
litoral do Paraná. Seu objetivo era checar 
a história contada por alguns caiçaras, 
moradores nativos da região, sobre um 
macaco de pequeno porte com corpo dou 
rado e cara preta. cuja existência cm até 
então desconhecida pc los cientistas. 
Depois de um mês de caminhadas na flo 
resta. Maria Lúcia e Vanessa depararam 
i.:0111 ·o mico-leão-da-cara-preta. uma des 
coberta que valeu ao Brasil menção hon 
rosa na Populin: Scicnc« A1ago::.inc. publi 
cada nos Estados Unidos. A revista consi 
derou o feito uma das maiores realizações 
cm ciência e tecnologia cm 1990. 

PASSARINHO NA MAo - Nas iiltimas 
semanas, a Floresta Atlântica virou moti 
vo de uma polêmica entre os ecologistas 
e o governo brusi lcim. Ela diz respeito ao 
tamanho da área de preserva 
ção da Mata Atlântica. O 
decreto 750, de 1993, estabe 
lece que a área de proteção 
inclui não apenas os 95 640 
quilômetros quadrados que 
sobraram da mata nativa mas 
também os 900 000 quilômc 
tros quadrados já devastados 
da floresta original - uma 
árcu enorme que avançava 
continente adentro. alastrava 
se por dezesseis Estados e 
cobria inteiramente os Estados 
de São Paulo. Paraná e Santa 

Veado 
É a espécie mais ameaçada pela 
caça na floresta litorânea. Vive 

em grupos de até quinze animais 
e tem pelagem avermelhada 

Tamanduá-Mirhn 
Habitante da Floresta da 

Tijuca, alimenta-se de formigas e 
espantou os colonizadores 
portugueses pelas formas 

~ 
7. g 
:ii :, 

Catarina. O lhama, órgão ofi- i 
cial de proteção rn~ meio ~ 
ambiente, acha essa área ~ 
irreal, fonte de conflitos com 
fazendeiros e prefeitos no interior, e quer 
reduzi-la por meio de um projeto de lei 
que o governo pretende enviar ao Con 
grcxso (,·,'.i11 1111/f)(IS à ruíg. 58). "Esse 
decreto é muito abrangente e inclui ecos- 
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Capivara 
Escapou da extinção graças 

à capacidade de reprodução. Tem 
ninhadas de seis filhotes até 

duas vezes por ano 

Mico-Leão-Dourado 
Animal-slmbolo, virou mascote 
de uma campanha mundial para 

salvar as espécies nativas 
da floresta brasileira 

Perereca 
A cor verde serve de disfarce no 
meio da folhagem, recurso comum 
entre as espécies da mata tropical 
para se proteger dos predadores 
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Onça-Pintada 

Maior felino das Américas, ainda é 
encontrada perto das grandes 
cidades, incluindo a Floresta da 

Cantareira, em São Paulo 



xivtcmns que não pertencem ü Mata 
Atlântica. como cen ados e matas de arau 
d1 ia ", diz Raul Jungmann. presidente do 
lhama ... Nossa proposta é I cduzir ;i protc- 
1,;ão da Mata Atlântica ao seu tamanho 
real e criar novas leis para preservar esses 
outro, ecossistemas ... 

FLORESTA DA TUUCA - A guerra está 
aniuula porque os ecologivta-, se apegam ao 
, clho ditado pelo qual mais , ale um passa 
rinho na mão que dois voando, "O governo 
t:,t,í preocupado com a reforma constitu 
cional e não vai ter tempo de 
propor lei, que protejam os 
outros ccossixtcmus", di1 João 
Paulo Cnnohianc», da Funda 
(,:ào SOS Mala Atlânrtca, "(: 
melhor garantir o que j.í ternos 
e não modi ficar o decreto por 
enquanto." Q<; ecologistas tam 
bérn acham que. além de prote 
ger a floresta nativa que sobrou. 
ele ajuda a realizar o velho 
sonho de replantar com cspé 
cics nativas as ürem, devastadas. 
Ele, xe baseiam num exemplo 
ramn,o e eloqüente. No final do 
<écu lo pussado. preocu pado 
com o racionamento de água na 
cidade do Rio de Janeiro. o 
imperador Pedro II mandou 
replantar a floresta nas; encostas 
d(" mortos que rodeiam acida 
tk·. cuja mata original tinha vidn 
dcnubada para plantio de cale- 
1,11,. O rcsuliudo é hoje a Flo- 
1 t",ta da Ti iuca. urna da, áreas 
\Ctdc, urbunus mais honitas do 

planeta e que. aos olhos de um amador, é 
exatamente igual a uma mata nativa. Q,; 
ecologista» têm ratão ao fazer tanto baru 
lho. Desde a criação da primeira reserva 
natural, na década de 10 - o Parque 
Nacional de Itatiaia -. já são 200 áreas 
protegidas na Mata Atlântica. O mímero 
parece alto. mas. na maioria das vezes. 
existem no máximo dois ou três fiscai« do 
lhama para cuidar de áreas com milhares 
de quilômetros quadrados. 1~ por cssu razão 
que. todo ano. sem foha. áreas enormes da 
Mata Atlântica são colocadas abaixo. 

- - - - - 
- 

- - - 
- 
- - 

A destruição da Mala Atlânticn é espan 
tosa porque dcvavta-la equivale ao ,-ujeito 
destruir sun própria cava, Ela é o '-<mtuéÍT io 
ecológico mais próximo da maioria dos 
bmsilciros. h ü Ama/ôniu exige uma via 
gem de cinco ou sci-, hora, até Manaus, 
mais a incursão pclo« rio" com o acompa 
nhamento de guia~ experientes. Já a Mata 
Atlântica e,tá ü vistu de qualquer morador 
do Rio ou de São Paulo. Na própria Aveni 
da Paulista. h,í o Parque Trianon. com Mata 
Atlfmtica original. No Trianon. há apenas 
11 inia anos; havia p1 cguiças ria, árvm e,. 

Perto de casa, os passeios 
A seguir: rotcims para 

sete passeios 11a Mata A1/â11- 
tica, próximos de capitais. 
• Parque Nacional da 
Serra da Bocaina - 
Eqüidistante 200 quilôme 
tros de São Paulo e Rio de 
Janeiro, a cidade de São 
José do Barreiro tem dez 
hotéis, que promovem pas 
seios na floresta, incluindo 
vrsrtas a cachoeiras e 
fuzendas centenárias. Den 
tro do parque, a única 
opção é a pousada Vale dos 
Veados. a 1 200 metros de 
altitude. com acesso ape- 
nas com jipes. 
• Reserva de Bonito - 
Situada a 135 quilômetros 

do Recife, tem cinco cachoei 
ras e dois lagos. Já foi devas 
tada pelo fogo no início do 
século XIX. mas a mata foi 
recuperada e hoje está coberta 
por densa vegetação. A Tri 
lhas Turismo organiza pas 
seios à reserva, num programa 
que inclui visita à colônia de 
japoneses que cultiva orquí 
deas e bromélias nativas. 
• Parque Estadual da 
Serra do Mar - Núcleo Pi• 
cinguaba - À beira da Estra 
da Rio-Santos, perto de Uba 
tuba. no litoral norte de São 
Paulo. dá acesso a praias 
desertas de onde <;C avistam 
cardumes de robalos e ostras 
gigantes. Pode-se também 

- 
- 

passear pela mala e chegar a 
cuchocirus escondidas ao lado 
de jatoluis ccntemirios. Outra 
boa opção é visitar o simpático 
vilarejo que dá nome ao lugar. 
para saborear pratos com fru 
tos do mar. 
• Parque Estadual da Pe 
dra Aiul - A 150 quilôme 
tros de Vitória. tem orquídeas. 
bromélias, cedros e ipês que 
podem ver conhecidos cm 
caminhadas organizadas pelos 
hotéis da região. A rota mais 
bonita leva à Pedra Azul. a 
1 900 metros de altitude. de 
onde se pode avistar parte do 
litoral capixaba. Os restauran 
tes servem pratos típicos pre 
parados pelos descendentes de 
alemães e pornerânios que 
moram na região. 

- - 

- 
- 

- - 
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Reserva da Juréia, 
no litoral paulista: 
banco genético com 
400 espécies de 
plantas medicinais 

Existem dezenas de 
excursões e pacotes 
turísticos promovidos 
pelas agências de via 
gem na<; grandes capi 
tais. Nelas também es 
tão alguns dos mais 
belos parques naturais 
brasileiros (veja qua 
dro ahaixo]. 

GUAÇATONGA - Nas 
imediações da Mata 
Atlântica vivem IOO 
i milhões de pc<..<,nas e 
/3 ncla-, circula 801/f' do 
~ produto interno bruto 
g (PIB) nacional. E111 
; São Pau lo. ela fr17 um 

anel verde de 40 qui 
lômetros de extensão que fornece água 
abundante e ajuda a controlar a poluição na 
maior cidade da América Latina. No Rio. 
abriga parques e cachoeuas e protege a 
população de desabamentos de encostas. 
í\fai~ de 80% drn, plantas usadas no paisa 
gismo cm todo o país têm origem na flores 
ta litorânea. Ipês, quaresme iras, bananeiras 
selvagens, avencas e samambaias são algu 
ma.c, das I O 000 espécies vegc 
tais que só são encontradas na 
Mata Atlântica. Na Estação 
Ecológica da Juréia, no sul de 

• Parque Estadual da Can 
tareira - É urna das maiores 
áreas de mata tropical situada 
dentro de uma região metro 
politana. na Zona Norte de 
São Paulo. O parque tem área 
de lazer, bosques para pique 
niques, museu e três trilhas 
para visitas orientadas. No 
Caminho da Pedra Grande, 
depois de uma caminhada de 
três horas por 9 quilômetros, 
tem-se uma vista geral da 
cidade de São Paulo. 
• Parque Estadual do Ma 
rumbl - É o cartão-postal da 
Serra do Mar no Paraná, atra 
vessado pela velha estrada de 
ferro que faz a ligação entre 
Curitiba e Paranaguá. Nos 
seus 6 500 hectares hú duas 
lagoas, rios, cachoeiras e vales 

São Paulo. foram identificadas 400 cspé 
cies medicinais que já começam a ~uh~ti 
tuir substâncias químicus em grundes lms 
pitais, Desde 1992. o Hospital tfa<; Clfnicus 
de São Paulo utiliza a tintura da guaçaron 
gu, planta nativa da mata htm ânca, como 
anti-séptico. em substituição ao mcniolate. 
/\ química Luciana Zatcrka, da U111ve1 sidu 
de de São Paulo. acaba de comprovar que 
substâncias encontradas na erva-cidreuu do 
mato, outra espécie nativa. ajudam a regu 
lar o sistema cardiovascular. "Essas desce 
berras mostram que a preservação da Mata 
Atlântica é muito mais rentável que a !-ilia 
destruição", diz. 

Se há rouco interesse na sociedade bia 
silcira, nunca foi tão grande a atenção da 
comunidade científica internacional para 
com a floresta litorânea braxileiru, Depois 
de investir 15 mi lhiíc, de dólares cxclusi 
va111e111e na Flrnc~ta /\1m11.ú11ica de-de 
f l)lJO. a Agência Americana para o Dc!,Cll 
volvimcnto Internacional elegeu a Mata 
Atlântica como a p1 incipal prioridade a 
partir deste ano. Com I O bilhões de dólu- 
1 es para financiar projetos cm todo o 
mundo, a agência jú destinou 600 000 
dólares para um único projeto 110 sul da 
Bahia. ''/\ Mata Atlântica é a 110\'a vitrinc 
para captar investimentos ecológico, no 
cxtci ior". diz o p1 olcxsor Cark» Cc11 i, 
diretor do Centro de Energia Nuclc.u na 
Agt icultura da USP. Ourante oito ano-, 
Cerri dedicou o trabalho de sua equipe uo 
estudo genético de espécies da Amazónia. 

Agora. vai realizar o mapeumcnto de um 
trecho da Mata Atlântica no E~pírito Santo 
uti lizando sonda, radioativas. uma da), tér: 
nicas mais modernas hoje disponfvei-, Seu 
objetivo é encontrar planta, mais cficicn 
tc, na retirada do !!Ü, cai bônico da atmov 
lera, o que. no ruimo. poderia ,(iudar a 
combater a poluição na, g1 ande), cidadc-. 

ÚLTIMA HOMENAGEM - Há defensores 
ilustres da floresta que não se interessam 
primordialmente pela ciência, Em serem 
bro, a Rede Bandeirantes colocani 110 ar 
um docnmenuirio com cinqüenta minutos 
de duração chamado Vi1t711 do Pam(.10. 
Nele. o maestro Tom Jobim. falecido no 
ano passado, presta sua última homena 
gem it Mata Atlântica. presente em ulgu 
mas das suas composições. como Ag110.1 
de M,11p1. "/\ coi,a mais bonita que L'LI 

conheço é a M,1t;1 Arlântica", di, 'fo111 
Jobim no documcnuir io. Antc« de nH111cr. 
o compositor também produziu u111 lrvro 
sobre a floresta, com fotos de ,ua mulher. 
Ana Jobim Lançada em ab1 i 1. a edição 
bi I íngüe de 5 000 excmplarc-, j,í c,tü c,go 
tada. Nos Estudos Unido, chegou ú, livra 
rias no início deste ano o livro A Maclm 
do (' Fogo. Em 500 página,. o prnlev-or 
Warrcn Dcan, da Univcrvidadc da Cnlilór 
nia, cru Berkeley, nuca um retrato da colo 
nizuçãn hruvi leu a atravé-, da dc\'a,t,H,;flo 
da floresta atlântica nevses cinco século-, 
O grande desafio do!, pesquisadores e 

ccologistus no momento é senvibihzar m 
brasileiros para a riqueza 
da Mata Atlântica e. com 
isso. garantir a sua sobre 
vivência. Os estudos tri 
plicaram nos últimos cin 
co anos. São Paulo. Rio e 
Mina), trubalham a todo 
o vapor na montagem de 
banto, de dado, que no 
futuro serão i11lcµ1ado, 
, ia l 11lc111et. com mais de 
20 000 espécies vegetui-, 
incluindo todas as conhc 
cidas na Mata Atlântica. 
Na Universidade de Carn 
pinas, IOO botânicos dão 
forma ao que promete 
ser o maior banto )!Ctlt;tí 
cn da Jl 01 a do p,t í ,. co111 

200 000 a111ost1 a, de planra-. 
"Pelo 111c nos 21)7,, da, cspécic-. 
trarão algum dado novo paia a 
ciência". diz o professor Hcr 
mógencs Leitão Filho. coordc 
nndoi do banco de dados. Tudo 
isso é muito bom. Mas, para 
artistas como Tom Jobim, a Ma 
ta Atlântica deveria ser protegi- 
da por um motivo muito mais 
simples: ela é bclfssima, • 

Turistas na Serra da Bocaina: trilhas e cachoeiras 

profundos. Um dia de visita é 
o suficiente, com hospedagem 
em Curitiba ou nas cidades 
litorâneas de Marinhos. Anto 
nina e Paranuguá. 
• Parque Nacional do Igua 
çu - É considerado patrimô 
nio mundial pela Unesco, título 

que não se deve apenas U'i 
cataratas que lhe renderam 
fama internacional, mas 
também 11 belíssima Mata 
Atlântica do lugar. A fauna é 
rica. com 200 espécies de 
pássaros e o ameaçado jaca 
ré-de-papo-amarelo. 

VEfi\. 1(1 DE AGOSTO. 199.'i 
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MINlIT A DE DECRETO 12 

ANEXO 18 

Dispõe sobre a preservação e a 
utilhação da Floresta Ombrófila 
Mista, e das florestas estacionais e 
outros tipos de vegetação associados. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere 
o art, 84 incisos IV e VI, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto na 
alínea "b" do art. 14 e alínea do art 16 da Lei 4. 771, de 15 de setembro de 
l 96S, (Código Florestal), 

DECRETA: 

Art. 1 ° - Para os fins previstos neste decreto entende-se por: 
, 

1 - Floresta Ombrófila Mista - a floresta com araucária que ocorre no 
Planalto Meridional Brasileiro e em áreas disjuntas, sob climas sem estação 
biologicamente seca durante o ano ou, excepcionalmente; com até 2 (dois) meses de 
umidade escassa, delimitada no Mapa da Vegetação do Brasil, escala 1:5.000.000, 
publicado pelo IBGE, edições de 1988 e de 1993 e conceitos nele existentes; 

II - Florestas estacionais - as florestas extra-amazônicas que 
apresentam fisionomia, composição floristica e grau de deciduidade variáveis, sob 
climas com estação biologicamente seca de duração variável durante o ano, 
mapeadas como Floresta Estacionai Semidecidual, Floresta Estacionai Decidual e 
Áreas de Tensão Ecológica com ocorrência de florestas estacionais nos limites com 



13 
a Caatinga do Sertão Nordestino, a Savana (cerrado) e as Florestas Ombrófilas, com 
base no Mapa da Vegetação do Brasil, escala 1 :5.000.000, publicado pelo IBGE, 
edições de 1988 e 1993 e conceitos nele existentes. 

m - Vegetação Primária - a vegetação de máxima.expressão local, 
em geral com grande diversidade biológica, sendo mínimos os efeitos das ações 
antrópicas, não afetando significativamente suas caracteristicas originais de estrutura 
e de flora. 

IV - Veeetação Secundária ou em Reeeneração • a vegetação 
resultante de processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da 
vegetação primária por ações antrópicas ou causas naturais. 

- 
- - - - - - - - - - V - Presen-acão - ações que visam garantir a integridade das florestas - 

e demais tipos de vegetação. ~ - 
VI - Corte - a operação que consiste em derrubar uma árvore ou um - 

conjunto de árvores, numa dada superficie. .._, 

VII - Corte seletivo - o método em que as árvores são marcadas ou de 
qualquer modo escolhidas para o corte, preferencialmente em relação às demais que 
permaneçam no maciço florestal ou na área de exploração. 

VIII - Exploração - o conjunto de trabalhos executados para colheita 
de madeira e outros produtos florestais compreendendo: corte ou denubada, 
apuramento, toragem, arrasto e transporte. 

IX - Supressão - a eliminação parcial ou total da cobertura vegetal. 

- 
- 
- 
- - 

X - Área mínima - a menor área na qual uma comunidade ecológica - 
(biocenose) encontre as condições necessárias para sua subsistência. - 

XI - Plano de Maneio de Rendimento Sustentável - o conjunto de 
práticas de gerenciamento operacional, econômico e florestal, fundamentadas nos 
conhecimentos técnico-científicos e métodos silviculturais existentes, de modo a 
garantir os estoques das espécies exploradas, bem como a perpetuidade da 
vegetação original das áreas em exploração. 

Parágrafo único - Os tipos de vegetação definidos nos incisos I e II 
deste artigo são predominantes nas respectivas áreas, podendo ocorrer outros tipos 
de vegetação associados, tais como, outros tipos de vegetação também podem 
ocorrer, tais como: Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, Savana 
(sensu lato), Estepe (sensu lato), Savana Estépica, Formações Pioneiras em Áreas 
de Influências Fluvial e ou Lacustre e de Refúgio Ecológico. 

- - - - - - - - - - - 
- 
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Art. 2º - Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão da 
vegetação primária e da vegetação secundária nos estádios médio e avançado de 
regeneração natural da Floresta Ombrófila Mista, das florestas estacionais e dos 
demais tipos de vegetação especificado no parágrafo único do art. 1 ° deste Decreto. 

§ 1 º - Para a determinação dos estádios inicial, médio e avançado de 
regeneração das florestas e dos demais tipos de vegetação mencionados no artigo 2° 
deverão ser adotados os seguintes parâmetros técnicos: 

I - fisionomia; 
D - estratos predominantes; 
m - distribuição diamétrica; 
IV - diversidade e quantidade de epífítas; 
V - diversidade e quantidade de trepadeiras; 
VI - presença, ausência e características da serapilheira; 
VII - características do sub-bosque; 
VIII - diversidade e dominância de espécies; 
IX· espécies vegetais indicadoras. 

§ 2° - O detalhamento dos parâmetros estabelecidos no parágrafo 
anterior e de outros complementares, bem como a classificação dos estádios de 
regeneração da vegetação secundária serão feitos pelo órgão estadual competente 
em· articulação com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis IBAMA e submetidos ao Conselho Nacional do Meio Ambiente • 
CONAMA 

§ 3º - Excepcionalmente, a supressão da vegetação mencionada no 
"caput" deste artigo pode ser autorizada mediante decisão motivada do órgão 
estadual competente, com anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis - IB~ infonnando-se ao Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CON~ quando necessária à execução de obras, 
planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social. 

§ 4º - Mediante prévia autorização do órgão competente, será 
permitido o corte seletivo eventual na vegetação de que trata o "caput" deste artigo, 
para fins de consumo próprio nas propriedades rurais, desde que não tenham caráter 
de uso comercial direto ou indireto. 

Art. 3º - A utilização da yegetacão seclllldária no seu ~o médiQ. de 
regeneração natural da Floresta Ombrófila Mista, dâs _florestas estacionais e dos 
demais tipos de vegetação especificados do parágrafo (mico do art. 1 º deste Decreto, 
observados os seguintes requisitos: 



- 15 - 1 - elaboração de planos de manejo de rendimento sustentável; 

II - não promova a supressão de espécies distintas das autoriz.adas 
através de práticas de roçadas, bosqueamento e similares; 

m - estabelecimento de área e retiradas anuais, considerando volume e 
número de espécies; - - 

IV - precisão que assegure a confiabilidade elas informações dos 
levantamentos dos recursos; 

- - 
V - minimização dos impactos ambientais negativos; - 
VI - não prejudique o fluxo gênico e o trânsito de animais da fauna 

silvestre entre remanescentes de vegetação primária e ou secundária, constituindo 
corredores ecológicos; - 

VII- prévia autorização do órgão competente, de acordo com as 
diretrizes e critérios técnicos por ele estabelecidos. - 

VIII - Obrigatoriedade da apresentação prévia de programa de 
recomposição florestal através de adensamento ou enriquecimento com espécies 
nativas da cobertura vegetal original. 

- 
- 

Art. 4° - A utiliza ão do estádio avançado de regeneração natural da 
vegetação secundária da F1oresta ro a sta, as orestas es acionars e os 
demais tipos de vegetâçâo especificados no parágrafo único do art. 1 º, poderá ser 
autorizada pelo órgão estadual competente em articulação com o IB~ desde 
que obedecido o disposto no artigo 3° desta Lei. - - Art. 5° - A utilização da Floresta Ombrófila Mista, das florestas 
estacionais e dos demais tipos de vegetação especificados no parágrafo único do art. 
1 º, _era fins outros gue não a ext:[&;ão de espécies poderá ser feita na vegetação 
primária e na vegetação secundária em todos os estádios de regeneração, desde que 
não envolva qualquer tipo de supressão nem altere qualquer processo natural na_,; 
comunidade ecológica, e será reguJamentada por ato do ffiAMA. 

- 
Art. 6° - O corte, a exploração e a supressão da vegetação secundária 

em estádio inicial de regeneração natural das florestas estacionais e dos estádios 
inicial e médio da regeneração natural da Floresta Ombrófila Mista e dos demais 
tipos de vegetação especificados no parágrafo único do art. I O serão regulamentados 
por ato do Poder Executivo Estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio 
Ambiente - CONSEMA 

- - 
- 
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r Art. 7º • As florestas primárias ou em estádio avançado e médio de 

regeneração não perderão esta classificação nos casos de incêndio ou qualquer outro 
tipo de intervenção que descaracterize a cobertura vegetal original. 

Art. 8° - O Conselho Nacional de Meio Ambiente .. CONAMA fixará 
áreas mínimas, destinadas à proteção das espécies da flora e da fauna ameaçadas de 
extinção, nas quais não poderão ser desenvolvidas quaisquer atividades que 
impliquem em exploração de sua vegetação. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se às espécies 
constantes das listas oficiais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis .. IBAMA, acrescidas de outras indicadas nas listas 
eventualmente elaboradas pelos órgãos ambientais dos estados, referentes às suas 
respectivas biotas. 

Art. 9° - Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas assim 
consideradas em Lei, as áreas de vegetação primária ou secundária nos seus estádios 
médio e avançado serão prioritariamente destinadas à criação de unidades de 
conservação. 

,I""' 

Parágrafo único - Havendo necessidade de ocupação de áreas com 
cobertura vegetal, referida no "caput" deste artigo, far-se-á necessário. ouvir 
previamente o Conselho Municipal do Meio Ambiente ou órgão equivalente, que 
jurisdicione os Municípios cujo remanescente florestal em questão for comum aos 
mesmos, devendo estar as decisões em conformidade com o Plano Diretor 
Municipal, Lei de Uso e Ocupação do Solo e legislações correlatas. 

/": 

r 

Art. l O - Para fins do disposto no § 3º do art. 2º e no parágrafo único 
do art. 9° deste Decreto, far-se-á necessária a elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a serem 
submetidos à aprovação do órgão competente. r: 

r: 

Art. 11 - No entorno das Unidades de Conservação, independente de 
suas categorias de manejo, a extensão da faixa de vegetação, usada como zona de 
amortecimento dos impactos oriundos das atividades antrópicas, será delimitada pelo 
órgão competente, em conformidade com as particularidades de cada urna delas, de 
forma a assegurar a proteção dos recursos naturais. 

r 
r 
r 

Art. 12 - Excetuadas as áreas objeto de exploração, ficam isentas de 
tributação as áreas de vegetação primária e de vegetação secundária em estádio 
avançado de regeneração da Floresta Ombrófila Mista, das florestas estacionais e 
dos demais tipos de vegetação especificados no parágrafo único do art. 1 º deste 
Decreto. 

r: 
r: 
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Art. 13 .. lncwnbe aos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio - 

Ambiente - SISNAMA, no âmbito das suas competências, promover rigorosa .., 
fiscalização nessas áreas, com vistas ao fiel cumprimento deste Decreto. - 

Art, '14 - O descwnprimento do· disposto neste Decreto, sujeitará os 
infratores às seguintes penalidades: - - 

I - multa administrativa na forma da legislação pertinente; - 
II - embargo da atividade causadora da degradação; - 
m - confisco dos produtos oriundos da ação degradadora e dos 

equipamentos utilizados; 

IV - obrigação de recuperar a área degradada; 

V - cancelamento ou suspensão ela isenção tributária de que trata o art. 
12 deste Decreto, de acordo com a gravidade da infração, com a correspondente 
cobrança da tributação que seria normalmente devida desde a data de início da 
isenção, incluindo os acréscimos legais. 

Parágrafo único - A aplicação das penalidades previstas neste artigo 
não isenta o infrator das demais cominações cíveis e penais cabíveis. 

- 
Art. 15 - O CONAMA será a instância de recursos administrativos ..., 

sobre as decisões decorrentes do disposto neste Decreto, nos termos do artigo 8°, ...., 
inciso Ill, da Lei número 6938, de 31 de agosto de 1981. - - Art 16º - Os empreendimentos ou atividades iniciados ou sendo 
executados em desconformidade com o disposto neste Decreto deverão adaptar-se 
às suas disposições no prazo determinado pela autoridade competente. - 

Parágrafo único • Para os fins previstos no caput deste artigo, os 
interessados- darão ciência do empreendimento ou ela atividade ao órgão de 
fiscalização local, no prazo de 5 dias, o qual fará as exigências pertinentes. - 

Art. 17 - As instituições oficiais de crédito devem dar prioridade ao 
financiamento de estudos, pesquisas e uso múltiplo das florestas nos termos desta 
Lei. 

Art. 18 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação . - Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário. - - 
(PATIBIIWJILMJST A/DIA.-ot.Ol.95) ._, 
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ANEXO 19 

CÃMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

PROJETO DE LEI HR 3.285, DE 1992. 

Dispõe sobre a utilização e 
proteção da Mata Atlântica e dá 
outras providências. 

EMENDA N!iZ 1 

Dê-se ao§ l!iZ do art. l!iZ a seguinte redação: 

"Excepcionalmente, a supressão da 
vegetação secundária, nos estágios médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica 
poderá ser autorizada, mediante decisão 
motivada do órgão estadual competente, com 
anuência prévia do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, informando-se o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, quando 
necessário à execução de obra, planos, 
atividades ou projetos de utilidade pública, 
mediante aprovação de estudo e relatório de 
impacto ambiental." 

Sala da Comissão, ,zg de agosto de 1995. 

-~~~~-~ 
Dputado Wilson Branco 

Relator qo 



CÃMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO OE DEFESA 00 CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

PROJE~O DE LEI Hg 3.285, DE 1992. - 
Dispõe sobre a utilização e 

proteção da Mata Atlântica e dá 
outras providências. 

EMENDA Ng 2 

Acrescente-se ao art. lg os seguintes§§ 52 e 

"§ 52 o disposto neste artigo não 
se aplica quando: 

I - a supressão da vegetação 
secundária nos estágios médio e superior de 
regeneração da Mata Atlântica visar à prática 
de agricultura familiar de subsistência 
baseada no sistema de rodízio utilizado por 
populações tradicionais, desde que comprovada 
a utilização agrícola anterior da mesma área; 

II - a exploração eventual de 
espécies da flora tiver por fim o consumo nas 
propriedades ou posses de populações 
tradicionais, sem caráter de uso comercial 
direto ou indireto. 

S 6g As atividades de que trata o 
parágrafo anterior ficarão sujeitas à 
autorização do órgão estadual competente." 

Sala da Comissão, fi de agosto de 1995. 

~~~~ 
Dputado Wilson Branco 

'wl . 

Relator 

1 ., 
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• CÃMAAA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE.DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

PROJE~O DE LEI HQ 3.285, DE 1992. 

Dispõe sobre a utilização e 
proteção da Mata At~ântica e dá 
outras providências. 

EMENDA Ng 3 

os demais. 
Suprima-se o§ 2Q do art. lQ, renumerando-se 

Sala da Comissão, '2 J de agosto de 1995. 

~~~.__'- 
Oputado Wilson Sranco 

Relator 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS - 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS - - - - - PROJETO DE LEI Ng 3.285, DE 1992. - 
Dispõe sobre a utilização e 

proteção da Mata Atlântica e dá 
outras providências. 

EMENDA Ng 4 

Dê-se ao§ Jg do art. lQ a seguinte redação: 

"S Jg A exploração seletiva de 
determinadas espécies nativas nas áreas 
cobertas por vegetação secundária nos 
estágios médios e avançado de regeneração da 
Mata Atlântica poderá ser efetuada, desde que 
garantida a sobrevivência da espécie 
explorada, observados os seguintes 
requisitos: 

- - - - - 
I - não promova a supressão de 

espécies distintas das autorizadas através de 
práticas de roçadas, bosqueamento e 
similares; - 

II - elaboração de projetos, 
fundamentados, entre outros aspectos, em 
estudos prévios técnico-científicos de 
estoques e de garantia da capacidade de 
manutenção da espécie; 

III - estabelecimento de área e de 
retiradas máximas anuais, considerando o 
volume e número de espécies ; 

- - - 
IV - minimização 

ambientais; 
dos impactos - - 

14 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

V - não prejudique o fluxo gênico e 
o trânsito de animais da fauna silvestre 
entre remanescentes de vegetação primária ou 
secundâria, constituindo corredores 
ecológicos; 

VI - prévia autorização do órgão 
estadual competente, de acordo com as 
diretrizes e critérios por ele 
estabelecidos." 

Sala da Comissão, zg de agosto de 1995. 

-"'~~ 
Dput~ Wilson 

Relator 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

PROJETO DE LEI NR 3.285, DE·1992. 

Dispõe sobre a utilização 
proteção da Mata Atlântica e 
outras providências. 

EMENDA N~ 5 

Suprima-se o S 4g do art. lQ. 

Sala da Comissão, zg de agosto de 1995. 

~~~~',o, 
Oputado Wilson Branco _ 

Relator 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

,. •... ., 

r: 
r: 
r 
r- 

PROJETO DB LEI Ng 3.285, DE 1992. 

r: 
r: 

Dispõe sobre a utilização e 
proteção da Mata Atlântica e dá 
outras providências. 

EMENDA N52 6 

r 

r 

Dê-se ao art. 3g e seu respectivo parágrafo 
único a seguinte redação: 

r 
r 
r 
r: 
r: 

"Art. 3g A supressão e a exploração 
da vegetação secundária em estágio inicial de 
regeneração da Mata Atlântica serão 
regulamentados por ato do !BAMA, ouvidos os 
órgãos estadual competente e o Conselho 
Estadual do Meio Ambiente respectivo, 
informando-se ao CONAMA. 

r- 

Parágrafo único. A supressão ou 
exploração de que trata este artigo, nos 
estados em que a vegetação remanescente de 
Mata Atlântica seja inferior a 5% (cinco por 
cento) da área original, obedecerá ao que 
·estabelece o§ lg do art. lg desta Lei." 

r 

r 
r: Sala da Comissão, '2 g de agosto de 1995. 

r 

Relator 

17 



CÃMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

•••• 

PROJETO DE LEI N!:1 3.285r DE 1992. 

Dispõe sobre a utilização e 
proteção da Mata Atlântica e dá 
outras providências. 

EMENDA N!:1 7 - 
Dê-se ao art. 5g a seguinte redação: 

"Nas regiões metropolitanas e áreas 
urbanas assim consideradas em Lei, o 
parcelamento do solo ou qualquer edificação 
para fins urbanos em área de vegetação 
secundária nos estágios médios e avançado de 
regeneração da Mata Atlântica, só serão 
admitidos quando de conformidade com o plano 
diretor do município e demais legislações 
correlatas e a vegetação não apresente 
qualquer das seguintes caracteristicas: 

- 

I - ser abrigo de espécies da flora 
e fauna silvestres ameaçadas de extinção; 

II - exercer função de proteção de 
mananciais ou de prevenção e controle de 
erosão; 

III 
paisagístico.lt 

ter excepcional valor 

- 
Sala da Comissão, ee de agosto de 1995. 

~~~ 
Dputado Wilson Branco 

Relator 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 

r: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

PROJETO DE LEI NO 3.285, DE 1992. 

Dispõe sobre a utilização e 
proteção da Mata Atlântica e dá 
outras providências. 

EMENDA Ng 8 
r 
r- 
0 
r 
r 
r 
r 
r: 
r. 
r 
r 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r 
r 
r 
r 
r: 

Acrescente-se 
renumerando-se os demais: 

o seguinte artigo 11, 

"Art. 11. Ficam isentas de 
tributação as áreas de vegetação primária da 
Mata Atlântica." 

Sala da Comissão, 2g de agosto de 1995. 

Relator 

19 

r--.. -- 



CÃMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO OE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

PROJE~O DE LEI Ng 3.285, DE 1992. 

Dispõe sobre a utilização e 
proteção da Mata Atlântica e dá 
outras providências. 

EMENDA N" 9 

Acrescente-se ao art. 10 o seguinte§ Jg: 

"O descumprimento do disposto nesta 
Lei, sujeitará os infratores às seguintes 
penalidades: 

I - multa administrativa na forma 
da legislação pertinente; 

II - embargo da atividade causadora 
da degradação; 

III - confisco dos produtos 
oriundos da ação degradadora e dos 
equipaMentos utilizados; 

IV - obrigação de recuperar a área 
degradada; 

V - cancelamento ou suspensão da 
isenção tributária de que trata o artigo 11 
desta Lei, de acordo com a gravidade da 

20 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 

infração, com correspondente cobrança da 
tributação que seria normalmente devida desde 
a data de início da isenção, incluindo 
acréscimos legais." 

Sala da Comissão, 2& de agosto de 19 9 5 . 

\~~~ 
Dputado Wilson Branco 

Relator 
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Documentação 

'Comissão aprova 
projeto de Feldmann 

por Neuza Serra 
de São Paulo 

O'projeto de lei do de 
putado federal Pabio Feld 
mann (PSDB-SP) que dis 
põe-sobre a utilização e 
proteção da Mata Atlântica 
foi aprovado ontem na Co 
missão de Meio Ambiente 
da Câmara dos Deputados. 
Esse projeto se baseia nos 
parâmetros definidos pelo 
Conselho .Naclonal do 
Meio1\mbiente (Conarna) 
e do decreto 750/93 que 
definem a área de abran 
gência da Mata Atlântica e 
estendendo a proteção às 
formações florestais secun 
dárias nos estágios inicial, 
médio e avançado de rege 
neração e critérios e proce 
dimentos para supressão e 
exploração racional. 

A Mata Atlântica, hoje 
restrita a apenas 95,6 mil 
quilômetros quadrados e 
que corresponde a apenas 
8,8% da área original, ain 
da sofre graves ameaças, 
alerta o deputado federal 
Fábio Feldmann, atual se 
cretário do Meio Ambiente 
de· São Paulo. Ontem, du 
rante reunião do Conama 

em Brasília, foi apresenta· 
do o anteprojeto de lei do 
Ibama que propõe a redu 
ção em cerca de 70% da 
área de abrangência da 
proteção legal. , 

O Decreto 750, que pro-./ 
tege todas as formações 
naturais da Mata Atlântica, 
inclusive as em processo 
de regeneração e estabele 
ce instrumentos de contro 
le dos processos de licen 
ciamento e fiscalização, foi 
regulnrnentado por dezes 
seis resoluções do Conama 
e várias portarias conjuntas 
do Ibarna com órgãos am 
bientais estaduais, estabe 
lecendo critérios e parâme 
tros precisos para sua apli 
cação nos estados inseri· . 
dos na Mata Atlântica. No 
entanto, têm sido feitas vá 
rias tentativas de fragilizar 
essa legislação de prote- 
ção. · 

O projeto de lei do de 
put ado Fábio Fe ldmann, 
importante instrumento de 
proteção da Mata Atlânti 
ca, deverá ser encaminha 
do para a Comissão de Just 
tíça e posteriormente para 
o plenário da Câmara. 

iO/ 
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D<.,1,: ~' m entação 

Moto At!ântlco: onteprofeto polêmico deixo descobertos mangues, florestas do Interior e restingas 

MATA ATLÃNTICA 

CONAI\M DISCUTE PROJETO 
· Amblentallstas rejeitam texto que reduz em 70% a área protegida 

O Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama) volta a se reu 
nir hoje, em Brasília, para discutir o 
polêmico anteprojeto da Mata 
Atlântica. Elaborado pelo Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Re 
cursos Naturais Renováveis (Iba 
ma) e apresentado pelo ministro do 
Meio Ambiente, Gustavo Krause, 
no dia 28 de junho, o anteprojeto 
pretende substituir o decreto 750, 
que atualmente protege a Mata 
Atlântica e ecossistemas associados. 

A polêmica tem várias frentes e 
promete esquentar o clima político 
na capital federal. Ambientalistas, 
pesquisadores e alguns governos es 
taduais rejeitam fortemente o texto 
do anteprojeto, porque ele reduz em 
cerca de 70% a área hoje protegida, 
deixando a descoberto as florestas 
do Interior, mangues, restingas e 
formações vegetais abertas. 

O lbama garante que não haverá 
desproteção e apresenta, na reunião 
de hoje, uma rmnuta de decreto tra 
tando desses ecossistemas, excluídos 
da definição de Mata Atlântica no' 
anteprojeto. Os ambientalistas des 
confiam dessa separação e querem a 
manutenção da proteção integral a 

todos os ecossistemas associados, 
conforme a legisluçâo em vigor. 
"O governo está equivocado nes 

!H questão e está mal-mtcncionu 
do", afirma o secretário do Meio 
Ambiente de São Paulo, Fábio 
Feldrnann, Ele saiu em meio i\ Ope 
raçâo Inverno na Capital para ir à 
reunião do Conarna. "Se ha uma in 
tenção de proteger o todo, na Mata 
Atlântica, não hú justillcativu para 
se elaborar projetos de lei scpurudos 
pata os diferentes ecossistemas", 
acrescenta. Projetos de lei dilerentes 
podem ser votados no Congresso 
Nacional com muito tempo de defa 
sagem entre si, mesmo que tratem 
de assuntos complementares. 

A desconfiança dos urnbientnlis 
tas é ainda maior em relação ü pro 
posta do Ibumu de incluir mais oito 
membros na Cârmu a Tecnicu da 
Mala Atlântica. do Comuna. A d 
mara é temporúria e está sendo re 
novada. Ale agora tinha sete mem 
bros, com ampla maioria contrária 
ao anteprojeto. Os oito novos mem 
bros propostos alteram o consenso, 
em favor das mudanças. Os novos 
membros serram representantes dos 
Ministénos <l,1 Marinha, da Agri- 

cultura e da Indústria, Comércio e 
Turismo; dos Estados de Santa Ca 
tarina e Pernambuco; da Confede 
ração Nacional da Agricultura, do 
Instituto Brasileiro de Siderurgia e 
da Associação Nacional <los Muni 
cípios e Meio Ambiente. 

No plenário da Câmara dos De 
putados, Franco Montoro (PSDB 
SP) fez um discurso contra o ante 
projeto. Em nome dos movimentos 
ambientalistas de todo o País e dos 
representantes de govei nos esta 
duais, Montoro apelou ao ministro 
do Meio Ambiente, no sentido de 
não permitir a redução da proteção 
â Mata Atlântica. Os deputados da 
Comissão de Meio Ambiente tam 
bém se manifestam. Fernando Ga 
beira (PV-RJ) estranlm que o ante 
projeto ainda não tenha chegado ao 
Con~esso e convoca em breve uma 
audiência pública sobre u assunto. 
"Quem decide é quem tem voto e o 
esclarecimento sobre o anteprojeto 
no Congresso ainda é limitado", diz. 
A comissão só foi oficialmente con 
vidada para a reunião do Conama 
ontem, depois de o deputado recla 
mar pessoalmente ao Ibama. 
Llana John/ AI to~ 
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Projeto para Mata Atlântica é criticado 
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Reunião do Conama, 
realizada, ontem não 
consegue o apoio de 

ambientalistas 
TERESA GUIMARÃES 

BRASÍLIA - A regulamen 
tação sobre a Mata Atlânti 
ca continua a dividir os 

ambientalistas e o governo. On 
tem, durante a reunião extraor 
dinária do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama), o mi 
nistro do Meio Ambiente, dos Re 
cursos Hídricos e da Amazônia 

' Legal, Gustavo Krause (PFL-PE), 
! ao apresentar uma nova minuta 

1

, de decreto, desta ve~. contem 
piando a preservação . e uti~ 

' çáo da Mata Araucária e outros 
tipos de vegetação associados, 
conseguiu azedar ainda mais o 

( f1(i( ( 

debate. A proposta, que tinha a 
intenção de surpreender os am 
bientalistas e acalmar os ânimos, 
contempla a preservação de 
áreas ainda não protegidas, mas 
não eleva em nem um quilômetro 
a área considera- 
da Mata Atlântica, 
princi pai díver 
gência entre os 
verdes e o gover 
no. 

O que está por 
trás de toda a dis 
cussão é o Decreto 
750, de fevereiro 
de 1993. Os am- 

co da Mata Atlãntica abrangido 
pelo 750. O decreto considera 
Mata Atlântica a vegetação do li 
toral até o Planalto e o antepro 
jeto só reconhece como tal a área 
litorânea 

"Essa proposta 
é do PFL, não é do 
governo", atirou 
Fábio Feldman, 
deputado federal 
pelo PSDB e secre 
tário do Meio Am 
biente do Estado 
de São Paulo. "A 
briga é politica; a 
minha posição é 
de deputado do 

PSDB que escreveu o programa 
ambiental do Fernando Henrique 
Cardoso e também é a do gover 
no de São Paulo." Visivelmente- ir 
ritado, Krause disse que a reação 
de Feldman desqualificava adis- 

ANTEPROJETO 

SÓ RECONHECE 

ÁREA 

LITORÂNEA 

bientalistas (or- 
ganíaações governamentais e 
não-governamentais) acusam o 
governo de querer restringir a 
20%, por meio do anteprojeto de 
lei apre.sentado ao Conama em 
julho passado, o espaço geográfi- 

' ( ' ( ( ' ( ' ( ( ( ( . ( ' ( f ' ( . ( ( { 

cussão: "Não aceito isso, essâ 
postura desqualifica um deba~ 
amplo e democrático sobre. a 
questão", se esquivando de d'ál" 
conotação partidária à discu~ij 
e acirrar ainda mais as disputas 
entre o PSDB e o PFL. ~ •.. 
O presidente do Ibarna, RaÚ1 

.Jungmann argumentou que o án 
teprojeto apresentado em julho 
·representa um avanço na defesa 
e conservação da Mata Atlântica' 
e se baseou em mapas do IBGE. 
De acordo com ele, a minuta d~ 
decreto divulgada ontem elevará 
para 2 milhões de quítõmetros 
quadrados a área protegida d.? 
Domínio Atlântico, "contra os 1,1 
milhão protegidos pelo Decrete 
750". O presidente do lbama afir 
mou ainda que o que está. em jo 
go "é o temor dos ambientalista.E 
de perder poder e dinheiro", se 
resolvida a polêmica. · · 

( f ( ( ( ( ( ( ' ( . f ( ( ( ( ( ( ( t ( 
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t~ I~~:_:- r: g A regulamentação sobre a Ma- r: tn Atl.lntica continua a dividir os 

ambientalistas e o governo. On- ,- tem, durante a reunião extraordi- 'OI) nária do Conselho Nacional do .,.... g Meio Ambiente (Conarna), o mi- 
nistro do Meio Ambiente, dos Re- r ('.) cursos Hídricos e da Amazônia 

CD w Legal, Gustavo Krause (PFL- r 1- PE), ao apresentar uma nova mi- o nuta de decreto, desta vez contem- ,...._. o,: n, plando a Kcscrvaç.10 e utilização 

fl) o,: da Mata raucárin e outros tipos r: ' UJ 
(/) de vegetação associados, conse- 

r"> 1 <( guiu azedar ainda mais o debate. 

CD ~ 
A proposta, que tinha a intenção r: 

1 
de su rpreender os ambientalistas e 1- acalmar os ânimos, contempla a r 1! tO preservação de áreas ainda não o,: 

1 Q protegidas, mas não eleva a área r 
LL considerada Mata Atlântica, prin- 

1 w cipal divergência entre os verdes e r- o o governo. 
r: I? 8 O que está por trás de toda a 

discussão é o Decreto 7 50, de fe- r: ~ vereiro de 1993. Os ambientalistas 

1 

acusam o governo de querer res- tO tringir a 20%, por meio do ante- r> o - projeto de lei apresentado ao Co- 
r: 

1 CD ~ nama cm julho passado, o espaço 
geográflco da Mata Atlântica r: ~ abrangido pelo 750. O decreto 

'º <( considera Mata Atlântica a vege- 
r i N tacão do litoral até o Planalto e o 

::;i antcpr ejeto só reconhece como tal r: a.~ a área litorânea. "Essa proposta é 
do PFL, não é do governo", ati- r: rou Fábio Feldman, deputado fe- 

r: o~ deral pelo PSDB e secretário esta- 
dual do Meio Ambiente de São 
Paulo. r: 8 "A briga é política, a minha po- o sícão é de deputado do PSDB que r: ca l.l..J :::> escreveu o programa ambiental r: o do Fernando Henrique Cardoso e u ~ também é a do governo de São . r Paulo." Visivelmente irritado, 1 

N Krause disse que a reação de r: ·- o Feldmann desqualificava a dis- ., V) cussão, se esquivando de dar co- r <( notação partidária à discussão. e: ~ O presidente do lbarna, Raul r = Jungmann, contra-atacou argu- 
~ mentando que o anteprojeto apre- r <C'a z sentado em julho "representa um 
w avanço na defesa e conservação r: Cl'.J da Mata Atlântica" e se baseou 

(' ~ em mapas do IBGE. De acordo 

:é com ele, o que está em jogo "é o 
r temor dos ambientalistas de per- 

der poder e dinheiro". 
r- O Ministério do Meio Ambien- 

te também apresentou ao Cana- r: ma uma proposta de emenda 

1 
constitucional que modifica o pa- r: rágrafo 4q do artigo 225. Essa pro- 
posta inclui o Cerrado e a Caatin- r ga como patrimônio nacional - 
da Carta constam hoje. apenas a r: Floresta Amazônica, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pan- , .,,. r: tanal Mato-Grossense e a Zona , /O~ ::li Costeira. 1 r: Teresa Guimarães/Ar 
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Como era Como está 
t·-~~~jY~:·~~!i-~kt~~ ;~t~:.:.i~t::..-:~~-2 · 
i'> fie A Mata Atlántica cobria originalmente 1 

( :; . milhão de quilômetros quadrados e 
1 r', ocupava 12% do território brasileiro, 
I ~'[ estenden?o-se por 13 Est_ados. Sua 
)';- devastação começou na epoca da r: colonização e alcançou ritmo assustador 
1!Í nos últimos 20 anos. Restam hoje apenas r:. 8% da área inicial da floresta, que é 
' · considerada o ecossistema mais 

ameaçado do País. Da lista de 21 O 
espécies brasileiras ameaçadas de 
extinção, 171 vivem no que restou da 
Mata Atlântica. Mesmo assim, suas 
florestas abrigam 15% de todas as ' ...• ,.., / •• ! 
espécies animais e vegetais do planeta, , .1 \"";;..~ ..•........ ~ ', 
que vivem em risco permanente: a . •, ' [ { :· -. l. · 
proteção da área remanescente ainda não ' "to; ••• "~ \t · ... ' 
está garantida. . {1;R· _ · 
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0nheiro, que recomendou às su 
perintendências regionais do ór 
gão 'que descumprissem o de 
creto' 750-93, que proíbe os des 
matamentos e restringe a ativi 
dade nas áreas de Mata Atlânti 
ca do litoral e do interior do Pais. 

• .. Diante dos protestos de ambien 
-. A Conussão de Meio Ambiên..:' · talistas. o lbama teve de voltar te da Câmara dos Deputados atrãs. Mas não desistiu e prepa- 
apruvou ontem o projeto de lei rou um anteprojeto de lei que su- 
de Fábio Feldmann, ·que regula- gere. manter sob proteção ape- 
menta a proteção da Mata AUârJ.. _. nas à faixa de florestas do Lito- 
tíca, Aprovação do projeto, que ral, deixando desprotegidas ter 
tramitava no Congresso desde das as florestas do Interior, com 
1992, é uma vitória dos ambie~ exceção das localizadas nas uni- 
talistas, mas ainda não ga(ante dades de conservação. 
definitivamente a êonservaçãc, · O ânteprojeto do lbama. consi- 
da Mata Atlântica. pôis para en;,~- derado um retrocesso por am- 
trar em vigor precísaseraprove-' bientalistas de todo o País, caiu 
do em plenáno, E é ai que está o por terra ontem com a aprova-- 
perigo. Há enormes pressões ção do projeto de lei de Fábio 
politicas, principalmenl& no Pa- . -Fe1$afÍn, tão restritivo quanto o 
raná e em Santa Catalina, para decreto 750-93. em vigor. Na ver 
afrouxar as leis que protegem a · dade, este decreto foi assinado 
Mata Atlântica, atendendo aos por Itamar Franco 'para frear o 
interesses comerciais da região_ · desmatamento da Mata At!ãnticir , 
.- Desde o início do governo Fer· enquanto o projeto de lei de 
nando Henrique, as áreas rema- Feldmann tramitasse no Con- 
nescentes de Mata AUêntlca so- grasso. Mas, até sua aprovação ' 
freram dois duros golpes, deste- em plenário-os ambientalistas 
ridos pelo próprio governo. O temem a inclusão de emendas 
primeiro, em março deste ano, , que afrouxem a proibição de 
partiu da então presidente do desmatamento-, a ameaça so- 
lnstitu1o Brasileiro de Meio Am- bre as florestas localizadas no 

. biente e Recursos Nall.lrais Re- ·•.• interior do País pennanece. 
' nevá.veis (lbama), Nilde Lago Pi- ' Palrickl Ferno:: 
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CÂMARA TÉCNICA TEMPORÁRIA PARA ASSUNTOS DA MATA ATLÂNTICA 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Quadro resumo das reuniões realizadas e atividades desenvolvidas no período de julho/93 a agosto/95 

Reunião/Data Local Participantes Assuntos discutidos/deliberados 
A B e D E F Total 1 Total 2 

l" - 07/07/93 Brasília/DF 07 03 05 01 04 01 14 21 • eleita Fernanda Colagrossí corno nresidente e definição da metodologia de trabalho 
2" - 06/08/93 Brasília/DF 07 07 03 .04 .05 01 .20 27 • apresentadas e comparadas as proposta apresentadas pelo membros da CTT AMA 

' relativas à regulamentação do Decreto 750/93 
3ª - 17/08/93 Rio de 07 07 07 08 02 02 26 33 • aprovada que a definição dos valores mensuráveis de altura e DAP seriam 

Janeiro/RJ arbitrados pelos Estados 
• início da discussão da Resolução de Rezulamentacão 

4ª - 14 e Rio de 06 ·04 03 03 01 01 12 18 • Reexaminada a proposta de Resolução, após análise das várias sugestões enviadas 
15/09/93 Janeiro/RJ de todo o país 
5ª - 17/09/93 Porto 06 10 02 05 06 05 28 34 • Discussão e aprovação do texto final da minuta de Resolução 

SeITTiro/BA 
6ª - 19/09/93 Porto 05 04 - 09 07 04 24 29 • Discussão sobre os problemas de desmatamento no Sul da Bahia e recebimento 

Seguro/BÁ. pela CTT AMA de vária mocões das entidades ambientalistas 
7" - O 1/12/93 Rio de 06 02 01 02 01 - 06 12 • critérios e conceituações de corredores. remanescentes e restingas: 

Janeiro/RJ • procedimentos nos estados para regulamentação da Resolução 10/93; 
• proposta preliminar de glossário técnico 

g• - 15112/93 São 06 . 01 01 01 - 03 09 • discutidos corredores e glossário técnico: 
Paulo/SP • analisadas e criticadas as alterações nos termos da Resolução Conama 10/93, após 

sua aprovação pelo Plenário 
9ªe 10· Cuntiba/PR 06 01 02 01 02 01 07 13 • discutido os termos do glossáno técnico: 
13 e 14/01/94 • discutidas as prooostas de Regulamentações cara os Estados: SP. BA SC. PR 
11 ª - Brasília/DF 06 01 02 - 01 - 04 10 • discutidas as propostas sobre corredores: 
08/02/94 • aprovada a proposta de regulamentação da BA: 

• analisada a prooosta de regulamentação do PR 
12ª · Brasília/DF 05 03 02 - 01 - 06 11 • analisadas as propostas de regulamentações de SC, RN e PB 
03/03/94 
13ª Belo 05 05 03 03 - 01 12 17 • analisadas as propostas de regulamentações de ES. MG, PE, RS: 
27 e 28/04/94 Horizonte/ • aprovadas as propostas de regulamentações de SC 

MG 
14ª Recife/PE O..\. 12 03 07 01 01 24 28 • aprovado aprimoramento da proposta de regulamentação de SC 
25 a 27/05/94 • analisada a oroposta de regulamentação de MG 
15ª 



- - ~ - - - 
16ª Jardim -- 07 09 02 02 -01 - 14 21 • discutida a continuidade da realização de reuniões da CTT AMA fora de Brasília: 
18 e 19/08/94 Botânico/RJ .. o aprovada proposta de regulamentação de corredores entre remanescentes; 

• discutidas as proposta de regulamentação de SE, RS 

17ª - 06/09/94 Brasília/DF 04 05 03 - 01 - 09 12 
18ª . 09/11/94 Brasília/DF 05 - 03 ., 01 - 04 09 • aprovadas as propostas de regulamentações de MS. ES, AL, PE, RS. SE, RN 
19ª Brasília/DF 06 03 02 - 01 - 06 12 • aprovadas a proposta de regulamentação do PI 
J24 e 25/11/94 
20ª - 19/12/94 Brasília/DF 06 02 01 - 01 - 04 10 • discutida a situação das matas de cacau, regulamentação de corredores e relatório 

daCTIAMA 
21 • - 04/08/95 Brasilia/DF 07 05 05 07 01 01 19 26 • discutida a proposta de anteprojeto de lei para a Mata Atlântica; 

• aprovada a sistemática de discussão pública e no âmbito da CIT AMA da proposta; 
• aprovada moção ao presidente do Ibama para a prorrogação do mandato da 
CTI AMA por mais um ano 

TOTAIS 110 83 50 53 38 18 242 352 

Participantes: 
A - Conselheiros do Conama ou seus indicados 
B - Observadores Representantes do Governo Federal 
C - Observadores Representantes de Governos Estaduais 
D - Observadores Representantes do Setor Não Governamental 
E - Observadores Representantes do Setor Empresarial 
F - Outros Observadores 
Total l - soma dos observadores participantes 
Total 2 - soma de todos os participantes 
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ANEXO 22 

Reunião da Câmara Técnica Temporária para Assuntos da Mata Atlântica 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Sala de reuniões da presidência do lbama 
Brasília 30 de novembro de l 995 

-: ! 
:·, 1 
:•.\ 1 

) 1 
,, ' 

! 

Presentes: 
I\ilembros: 1 
Fernanda Colagrossi, representante ambientalista da Região Sudeste . 1 • ! · ! 
Eduardo Martins, representante do Ministério do Meio Ambiente. Recursos Hídricos e Amazônia Legal 
João Batista Drununond Câmara. representante do lbama 
Delivaldo C do Nascimento. representante do Estado da Bahia 
Mário Sérgio, representante do Estado do Paraná 
João Paulo R. Capobianco. representante do Estado de São Paulo 
Francisco Soares . representante ambientalista da Região Nordeste 

,, 
\ . ; 

'~ ! 

Outros participantes: 
Ricardo Soavinski - Diretoria de Ecossistemas do lbama 
Alison Coutinho - DIREC 
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Renato Cunha. representante ambientalista suplente da região Nordeste 
Ronaldo Lucas Brani - Secovi CBIC ' 1· ,· .. \ 

' - f • 1 

1. Eleita presidente da CTI AI\ilA a representante ambientalista da Região Sudeste, Fernanda Colagrossi ~ como relator 
o representante do Estado da Bahia, Delivaldo C. do Nascimento · . , , . , . ~,i , l 

1 '.. ' 1: 
1 

1 Í~ 1 ~ 
2. Ata da reunião do dia 04 de agosto não foi aprovada devido a necessidade ;de se! incluir as alterações das Jtas 
referentes às reuniões anteriores. que receberam emendas na própria reunião. 1 • ' ' ! ; 

' 1 •,' •• ( J 
ti ' (ll ••.• r • ai 

3. Após ampla discussão sobre os objetivos e a forma de trabalho da CTT AMA para o próximo ano, ifoi consenso eritre 
os presentes a necessidade de se concluir a regulamentação do Decreto Federal 7,50/93, paralisado no final de l I.994. 
Desta forma, a primeira atribuição da Câmara será a definição das normatizações sobre restingas é corredores delfauna 
entre remanescentes florestais. bem como as regulamentações dos Estados de .fylinas Geraise Paraíba. Esta taiefa 
deverá estar concluída até março de 1996. · ; 

1 i 

Considerando que, além de coordenar o processo de regulame~tação, era atribuição da crr AI\i1A acompµJha~ e 
avaliar a aplicação do Decreto 750/93, decidiu-se que será iniciádo um processo amplo de diàgnóstico nacional, da 
situação da Mata Atlântica que permita obter junto aos órgãos públicos, organizações não governamentais e demais 
setores interessados informações nesse sentido. · · · · · · · ' 

1 

Para tanto. foi constituldo um grupo de trabalho composto por representantes do I\11I\11A. Ibama e do governo do Esl*do 
de São Paulo para elaborar uma minuta de roteiro/questionário orientador da pesquisa de informações .junjo nos 
interlocutores relacionados com a matéria (superintendências estaduais do Ibama, Conselhos Estaduais de' Meio 
Ambiente, órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, ABEI\IIA. ANAI\ilA, ONGs, entre outros). , _ 

1 
i 

,. ,· 

Este questionário deverá buscar informações sobre: diagnóstico. avaliação das políticas p~bliça.~, e· da legisláçãp e 
propositura de alternativas para a efetiva conservação da Mata Atlântica, contemplando as especlficidades ambientais e 
sociocconômicas regionais e as potencialidades de contribuição dos setores público. privado. N,io governamental e 
sociedade em geral. : , ' 

• 1 
• 1 

A minuta do questionário deverá ser apresentada à CTT AMA até março/96 para ser distribuid~ ads desti~11tár~os !em 
abril, com prazo para devolução emjunho/96. ! ' ~ ~~ ! 1 

1 :- • , 1 1 

As contribuições serão sistematizadas pela CTT AMA e o resultado servirá de: subsí~io básico para as. aüdfncrias 
públicas que ocorrerão nos Estados durante o s~gundo se~estre de 1996. ~ ! ,. : j 
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