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,HJNUTA DE Al\'TEPRO.IETO DE LEI 

Dispõe sobre a preservação e a utilização da Flor: 
Ombrõflla i\Jist;i e das florestas estacionais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

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

Art. l O - Esta lei, com fundamento nos artigos 24 e 225 da Constituição Federal e art. 16º 
Código FJorestal dispõe sobre a preservação, o corte, a exploração e a supressão de vegetação r 
maria e secundária, nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Floresta Ombró: 
Mista, das florestas estacionais e dos demais tipos de vegetação associados. 

* com relação ao estágio inicial o mesmo foi disciplinnda pela resolução conjunta 001/' 
(IDAMA /SEDUMA-CONSEMA/SC) ~ ANEXA 

An. 2º - Para fins previstos nesta lei entende-se por: 

I - Eloresta Ombrófila Mista - a floresta c~m Araucária que ocorre no Planalto Meridion 
Brasileiro e em áreas disjuntas, sob climas sem estação biologicamente seca durante o ano, excepci. 
nalrnente, com até 2 (dois) meses de umidade escassa, delim.itada no Mapa de Vegetação do Bras 
escala 1 :5:000.000, publicado pelo IBGE, edições de 1988 e de 1993. 

\ II - FJorestas Estacionais - as florestas extra-amazônicas que apresentam fisionomia, cornpr 
sição e grau de deciduidade variáveis, sob climas com estação biologicamente seca de duração vari: 
vel durante o ano, mapeadas como Florestas Estacional Sem.ideciduaJ, Floresta Estacionai Decidual 
Áreas de Tensão Ecológica com ocorrência de florestas estacionais nos limites com Caatinga d 
Sertão Nordestino, a Savana (cerrado) e asFlorestas Ombrófilas, com base no Mapa da Vegetaçã 
do Brasil, escala 1:5:000.000, publicado pelo IDGE, edições de 1988 e 1993. 

Esses .são os tipos de vegetação predominantes nas respectivas áreas. Todavia, outros tipos d, 
vegetação twnbém podem ocorrer, tais como: Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa 
Savana (sensu lato). Estepe (sensu lato), Savana Estépíca, Formações das Áreas de influências Fluvia 
e ou Lacustre e de Refugio Ecológico. 

III - Vegetação Primária - Vegetação que mantém sua composição e estrutura originais 
ou pouco alteradas pela ação antrópica. 

N - V,eeetação Secundaria> a vegetação resultante de processos naturais de, sucessão, após 
supressão total ou parciaJ da Vegetação primária por ações antrópicas ou causas naturais. 

V - ~ ~ a operação que consiste em derrubar uma árvore ou um conjunto de árvores, 
numa dada superfície, 
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Vl • Cortr srlrti\'o - o método em que as arvores são marca'aas ou de qualquer modo e: 
lhidas para o corte, preferencialmente em relação as demais que permaneçam no maciço floresta, 
na área de exploração. 

Vll - Suprrss:io - a eliminação parcial ou rotai da cobertura vegetal. 

VIII - Elploraç:lo - o conjunto de trabalhos executados para colheita de madeira e our 
produtos florestais compreendendo: corte ou derrubada, apuramento, toragern, arrasto e transporte 

LX • ,\rra Mínima - a menor área na qual uma comunidade ecológica (bioccnose) encon 
as condições necessárias para sua subsistência. 

X - Plano de Maneio ele Rendimento Sustcnt:iveJ - o conjunto de práticas de gerenciam, 
to operacional, econômico e florestal, fundamentadas nos conhecimentos técnico-científicos e mét 
dos silviculturais existentes, de modo a garantir os estoques das espécies exploradas, bem como 
perpetuidade da vegetação original das áreas em exploração. 

Parágrafo único - Cabe ao Poder Público Estadual o detalhamento dos limites da ár. 
da Floresta Ombrófila Mista e das Florestas Estacionais em seu território, obedecido 
"caput" deste artigo. 

Art. 3º - Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão da vegetação primária e da v 
geração secundária no estagio avançado de regeneração natural da Floresta Ombrófila Mista: o me 
mo se aplica à vegetação primária e a vegetação secundária nos estágios médio e avançado de reg, 
neração das florestas estacionais e dos demais tipos especificados no artigo 2º. 

§ 1° - Excetuam-se da proibição do CAPUT as áreas submetidas a Plano de Manejo e: 
Regime de Rendimento Sustentado. · 

§ 2° - Para a determinação dos estágios inicial, médio e avançado de regeneração das flore. 
tas e dos demais tipos de vegetação mencionados no artigo 2° deverão ser adotados os seguintes p: 
rârnetros técnicos: 

CJ 1- fitofisionomia 
II- espécies vegetais indicadoras 
m- extratos dominantes 
IV- diversidade e dominância de espécies 

§ 3º - O detalliarnento dos parâmetros estabelecidos no parágrafo anterior e de outros com 
plementares será definido por ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

§ 4º - A supressão da vegetação mencionada no "caput" deste artigo, poderá ser auto· 
rizada mediante decisão motivada do Órgão Estadual competente, quando necessário à execu 
ção de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social. 

,:·: 

§ 5° - Mediante prévia autorização do Órgão Estadual competente, será permitido e 
corte eventual da vegetação de que trata o "caput" deste artigo, para fins de consumo na pro 
priedade rural ou para garantir a atividade agro-silvo-postoríl da empresa familiar, 



Art. 4º - A exploração da vegetação secundaria no seu estágio médio e avançado de 
ração natural, floresta prlmárin da Floresta Ornbrófila i\ lista poderá ser permitida sob a J 
cone seletivo, (manejo florestal em regime de rendimento. sustentado), - desde que este 
servados, no mínimo, 10% (vinte por cento) da área de cada propriedade, representativos das 
tes tipologias da vegetação local, e observados os seguintes requisitos: 

I - não promova a supressão de espécies distintas das autorizadas através de práticas t 

das, bosqueamento e similares; 

II - elaboração de planos de manejo de rendimento sustentável; 

III - estabelecimento de área e retiradas anuais, considerando volume e número de espé 

IV - precisão que assegure a confiabilidade das informações dos levantamentos dos reci 

V - minimização dos impactos ambientais negativos; 

VI - não prejudique o fluxo gênico e o trânsito de animais da fauna silvestre entre rcr 
centes de vegetação primaria e ou secundária, constuindo corredores ecológicos; 

Vil - prévia autorização do órgão competente, de acordo com as diretrizes e critérios 
cos por ele estabelecidos; 

VIII - no caso de floresta com baixo índice de regeneração natural, é obrigatória a apre: 
ção prévia de programa de recomposição florestal através de adensamento ou enriquecimentc 
espécies nativas da cobertura vegetal original. 

§ 1° - A área mínima de 20% (vinte por cento), referida no "caput"deste artigo, deve ser 
siderada de preservação permanente e averbada em cartório e a sua não observância, será cri 
para não aprovação do plano de Manejo em Regime de Rendimento Sustentado. 

§ 2° - As propriedades que não possuam a cobertura florestal em 20% (vinte por centc 
sua área, devem ser recompostas mediante plantio, em cada ano, de pelo menos um dez avos 
completar este percentual, com essências nativas da cobertura vegetal original. 

§ 3º - Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, a área total a ser recompc 
ou seja, 20% da área da propriedade, deve ser reservada obrigatoriamente para este objetivo, fica 
excluída da atividade que esteja sendo desenvolvida na propriedade: 

§ 4° ~ O reflorestamento de que trata o § 2° deste artigo será efetuado mediante normas ed 
das pelo órgão estadual competente e será efetuada tão somente com espécies nativas da regiã: 

§ 5° - Os proprietários dos imóveis rurais que executarem projetos de recuperação da veg. 
ção · natural prevista no § 2° deste artigo, aprovados pelo órgão competente, terão prioridades , 
créditos agrícolas concedidos pelas instituições federais. 1• , 



Art, Sº - TODO E QL-\LQUER CORTE, EXPLORAÇ".-\0 50PRESS.ID~bu7'1.-\;'\ 
PREVISTOS NESTA LEGISLAÇÃO NOS ARTos. J". .f', 6\ 7" E 10", SER-\0 OBRJG.--\. 
RIAMENTE OilJETO DE REPOSIC.·\O FLORESTAL i\lEDIANTE O PLANTIO DE 
PÉCIES ARBÓREAS, NA PROPORÇÃO DE ..t (QUATRO) ÁRVORES POR mJ (i\lET 
CUDICO) SUPRThHDO OU EXTRAÍDO. 

§ 1° - NAS PROPIUEDADES PRIVADAS, A REPOSIÇÃO DAR-SE-Á PIUOlU 
RIAMENTE EM ÁREAS DE PRESERVAÇ,\0 PERMANENTE (ARTIGOS 2º, 3º E 16º 
LEI 4.771 DE 15/09/1965 - CÓDIGO FLORESTAL), COM ESPÉCIES NATIVAS DA RE 
ÃO E O RESTANTE DA REPOSIÇÃO PODERÁ SER FEITA COM O PLANTIO 
QUALQUER ESPÉCIE.ARBÓREA EM QUALQUER ÁREA APROPIUADA, NO ESTAD 

§ 2º • AS ÁREAS PREVISTAS NOS § 4" DO ART. 3º E ART. 10º SEJ{l\0 OB. 
TIVO DE REPOSIÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS l)E PROTEÇÃO TAIS COl\10: p,1 
QUES, RESERVAS E AFINS E ÁREAS VERDES DE LOTEAMENTOS E LOGRAD( 
ROS PÚBLICOS. 

§ 3º - A OBIUGATORIEDADE DE REPOSIÇÃO DEVERÁ SER PREVJSTA N 
PROJETOS INERENTES E SERÁ CRITÉRIO DE NÃO APROVAÇ.-\0 OU CANCEI 
MENTO DESTES EM CASO DE SUA NÃO OBSERVÂNCIA. 

Art, 6º - A exploração dos recursos florestais não madeireiros efetuada na Floresta Ombro 
Mista, florestas estacionais e nos demais tipos de vegetação especificados no artigo 2°, Será regi 
mentada por ato do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovávc 
IBAMA. 

Art. 7º - O corte, a exploração e a supressão da vegetação secundária em estágio inicia 
médio da regeneração natural das florestas estacionais e dos estágios inicial e médio da regenera 
natural da Floresta Ornbrófila Mista e dos demais tipos de vegetação especificados no artigo 2º se 
regulamentados por ato do Poder Executivo Estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio Arnbi 
te - CONSEMA. 

' 
§ 1° • O estágio inicial será passível de corte raso para uso alternativo de solo, media 

regulamentação prevista no "caput" deste artigo e projeto específico. 

§ 2º - O estágio médio será passível de adensamento, enriquecimento e afins, podei 
prever também técnicas de raleamento e realizadas através de projetos específicos regulam 
tados e aprovados conforme "caput"deste artigo. 

§ 3° • Os reflorestamentos efetuados de conformidade com o § 2º e obedecidas as tér 
cas previstas para as espécies ombrõflías ou beliófitas, serão tratados após sua execução co 
Florestas Plantadas e não serão consideradas para atendimento do disposto no Art, 5º dt 
Lei. ' 

Art. 8° - As florestas ou em estagio avançado e médio de regeneração não perderão ( 
classificação nos casos de incêndio ou qualquer outro tipo de intervenção que descaracterize a col 
tura vegetal original. 



Art, 9º - A Lei fixará as áreas mínimas di:stinadas ;i proreçao de especies da Fauna e Flor 

§ lº - O disposto neste artigo aplica-se às espécies constantes das listas oficiais do IBA.' 
acrescidas de outras indicadas nas listas eventualmente elaboradas pelos órgãos ambientais dos e 
dos, referentes às suas respectivas biotas. · 

§ 2° - A área mínima prevista no "caput" deste artigo não será superior, nos casos de PJ:: 
de Manejo em Regime de Manejo Sustentado aos :w~-ô de preservação previstos no Art. 4º. 

Art. 10 - Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas assim consideradas cm Lei, as área'. 
vegetação primária ou secundária no seus estágios médio e avançado de regeneração serão priorii 
amente destinadas á criação de unidades de conservação. 

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

Art. 11 - Para fins do disposto no § 3° do art. 3º e no parágrafo único do art I Oº deste DL 
Lei, far-se-á necessária a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (RIMA), a serem subrnetidc 

aprovação do órgão competente. 

Art, 12 - No entorno das Unidades de Conservação, independente de suas categorias de r 
nejo, a extensão da faixa de vegetação, usada como zona de amortecimento dos impactos oriun. 
das atividades antrópicas, será delimitada pelo órgão competente em confonnidade com as partici 
ridades de cada uma delas de forma a assegurar a proteção dos recursos naturais. 

Art. 13 - Ficam isentas de tributação as áreas de vegetação primária e de vegetação secun 
ria em estágio de regeneração natural da floresta Ombrófila Mista, de vegetação primária e de ve 
tação secundária em estágios avançados de· regeneração natural das florestas estacionais e dos derr: 
tipos de vegetação referidos no art. 2°, bem como as áreas de reserva previstas no art. 4° desta Lei 

Art. 14 - Incumbe aos órgãos integrantes do sistema Nacional do Meio Ambiente • SIS1\ 
MA, no âmbito das suas competências, promover rigorosa fiscalização nessas áreas, com vistas 
fiel cumprimento desta Lei. 

Art. 15 - O descumprimento do disposto nesta Lei, sujeitará os infratores às seguintes pc 

lidades: 

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; 
.,,., 

··},1. 
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V - cancclamcnro ou suspensão da isenção tributária ac que trata o art. l 3º desta Lei. 
acordo com a gravidade da infração, com a correspondente cobrança da tributação que seria non 
mente 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 
demais corninações civeis e penais cabíveis. 

Art, 16 - O CONAMA será a instância de recursos administrativos sobre as decisões dec. 
rentes do disposto nesta Lei, nos termos do artigo 8º inciso III, da Lei número 6938 de 31 de ago 
de J 98 l. 

Art. 17 - São nulos de pleno direito aos atos praticados em desconf orrnidade com as dispo 
ções da Lei. 

§ l º - Os empreendimentos ou atividades iniciados ou sendo executados em desconformida. 
com o disposto nesta Lei deverão adaptar-se a suas disposições no prazo determinado pela autorid 
de competente. 

Art, 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art, 19 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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AEARJ 

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1997 

Prezado Companheiro: 

A Associação. dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro recebeu da 
Câmara de Agronomia do CREA-RJ o anteprojeto de lei anexo para emitir seu parecer. Cabe 
lembrar que a AEARJ possui uma cadeira no forum citado, onde mantemos boas relações 
institucionais e sempre somos consultados sobre dúvidas na área. 

Por se tratar de matéria de interesse direto das lutas histórico-ambientais de sua 
instituição { "manejo florestal em regime de rendimento sustentado" nas florestas ombrófila mista 
e estacionais), resolvemos compartilhar com vocês nossa preocupação quanto ao conteúdo 
deste documento. 

Acreditamos que todos os CREAs estaduais devam ter recebido tal correspondência, 
nas respectivas Câmaras de Agronomia, todavia, caso haja alguma dificuldade de 
encaminhamento, favor remeter para a AEARJ o seu parecer pois temos canal aberto junto 
ao CONFEA, órgão original da consulta. 

Indispensável dizer que, paralelo ao processo que propomos, o conteúdo do texto 
anexo deve ser debatido com representantes da sociedade civil local e tornado o mais 
público possível, promovendo assim maior participação de outras entidades ambientalistas. 

Certos de estarmos na mesma causa, despedimo-nos. 
Saudações, 

/ 

Marcus Vinicius Carrasqueira 
Diretor Técnico da AEARJ 

C MARCUSIAEARJIHOliCSTA (XX: 
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU,RA E AGRONOMIA 

· DO :CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
PARA :OREAs - Conselhos Federais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Entidades Nacio;.a:iol· ';----------- 
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REF.: Processo n? 185 

CREA - fltJ. 
GAB. DA PRESIC~NCIA 

CP~A-R~ 
PRO:OCOLO 

J 
. ' 

O 6 JUN ifJYr 

~ 

De ordem, e atendendo ao contido na 
Comissão de Assuntos Nacionais (anexa), encaminhamos minutas de projetos de leis 
referentes à preservação e utilização da Mata Atlântica e das Florestas OmbrófiJa Mista e 

Estacionai, para manifestação, em 60 (sessenta) dias . 
• ,l 

,J ,. ., Atenciosamente, 

. . 
l 
.j Eui_!. Civil BRASIL 

Secretári 
LOULY CAMPOS 
daCAN 

: ~ 

idaco 
It4STlTUTO UI:: lil::Sl::N'VOLVI.MEHTO li A(;M, COHUNITAxl i., 

Marcus Vinicius Carrasquciru 

Coordenador Técnico J 
H.ua Vhco,u.Jt' de.· lnhaúrua JJ..J suln :-;2CJ ( 'Jt:P 100\Jl -UUO (',·nlrn l{ÜJ de .b.11c.·ir11 
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