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A MATA ATLÂNTICA E SUA LEGISLAÇÃO PROTETORA 1 

João Paulo Capobianco 2 

A expedição de Pedro Alvares Cabral que ancorou no Sul da Bahia no final de abril de 

1500, não teve o tempo necessário para coletar todas as informações sobre a terra recém- 

descoberta. A ansiedade dos portugueses para saberem em detalhes as fantásticas riquezas 

que poderiam explorar, só foi saciada um ano depois, quando Américo Vespúcio, integrante da 

expedição comandada por Gaspar Lemos em 1501, trouxe a boa notícia da existência de grande 

quantidade de pau-brasil nas costas do "novo mundo". 

O interesse das manufaturas têxteis da Itália, da França e de Flandres pelo corante 

avermelhado extraído do pau-brasil, aguçou o apetite comercial dos colonizadores. 

Imediatamente colocada sob o monopólio da Coroa, a exploração do ºibitapitanga" ou 

"arabutan", como era conhecido em Tupi, foi arrendada a comerciantes a partir de 1502. O 

primeiro "contrato do pau-brasíl" foi realizado com mercadores portugueses e italianos, liderado 

por Fernando de Noronha. 

Nestes contratos, o Estado português se comprometia a não mais importar das Índias o 

pigmento similar, então largamente utilizado na Europa e os arrendatários assumiam a 

exploração anual de 300 léguas do litoral, o envio de navios às costas brasileiras e a 

manutenção de uma fortaleza, tudo isso sem prejuízo dos direitos a serem pagos à Coroa. 

1 Artigo publicado no livro "Dano Ambiental - prevenção, reparação e repressão. Coleção Biblioteca de Direito Ambiental, 
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1993. 
2 Biólogo, especialista em Educação Ambiental pela Universidade de Brasília, secretário executivo do Instituto Socioambiental, 
conselheiro da Fundação SOS Mata Atlântica e membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo 



"Terra Brasilis", como ficou conhecida a nova colônia de Portugal, teve a origem de seu 

nome diretamente ligada à exploração do pau-brasil e, portanto, ao início da destruição da Mata 

Atlântica, que naquela época recobria cerca de 1, 1 milhão de krrr', 12% do território brasileiro. 

O desmatamento, entretanto, não se limitou ao extrativismo dos primórdios da 

colonização: o processo prosseguiu, no Nordeste, com a implantação dos engenhos de açúcar, 

consumindo enormes quantidades de lenha em suas fornalhas e, mais tarde, no Sudeste, com 

as grandes derrubadas para a pecuária, a plantação dos cafezais e o assentamentos de 

colonos. 

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. Seus principais remanescentes 

concentram-se nos estados das regiões Sul e Sudeste, recobrindo parte da Serra do Mar e da 

Serra da Mantiqueira, onde o processo de ocupação foi dificultado pelo relevo acidentado e 

pouca infra-estrutura de transporte. 

A maior parte do que resta da Mata Atlântica encontra-se nas mãos de proprietários 

particulares, pois as áreas formalmente protegidas existentes no país somam cerca de 25.000 

km2 (segundo o Cadastro de Áreas Especiais do IBGE - Outubro de 1990), o que eqüivale a 

aproximadamente 27% dos remanescentes. Esta situação é ainda mais grave quando 

verificamos a que grande maioria delas sequer foram implantadas, existindo apenas no papel. 
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A Importância da Mata Atlântica 

Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata Atlântica possui uma importância enorme. 

Para aproximadamente 70% da população brasileira que vive em seu domínio - nas cidades, nas 

comunidades caiçaras e indígenas - ela regula o fluxo dos mananciais hídricos, assegura a 

fertilidade do solo, controla o clima e protege escarpas e encostas das serras, além de preservar 

um patrimônio histórico e cultural imenso. 

Na Mata Atlântica nascem diversos rios que abastecem as cidades e metrópoles 

brasileiras. Além de milhares de pequenos cursos d'água que afloram em seus remanescentes, 

sua região é cortada por rios grandes como o Paraná, o Tietê, o São Francisco, o Doce, o 

Paraíba do Sul, o Paranapanema e o Ribeira de lguape, importantíssimos na agricultura, na 

pecuária e em todo o processo de urbanização do país. 

Sua extensão e sua azonalidade (ocupa área de latitude muito variada, com condições 

climáticas bastante diversas) levou a formação de diferentes ambientes que incluem florestas de 

planície e de altitude, matas costeiras e de interior, ilhas oceânicas, restingas, manguezais, 

encraves e brejos interioranos no Nordeste e campos de altitude. Esta grande diversificação 

ambiental proporcionou à Mata Atlântica 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. 
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A diversidade da fauna também impressiona: 130 espécies de mamíferos, 51 delas 

endêmicas; 23 espécies de marsupiais; 57 espécies de roedores; 160 espécies de aves 

endêmicas; 183 espécies de anfíbios, 91,8% delas endêmicas; 143 espécies de répteis e 21 

espécies e subespécies de primatas endêmicas. Apesar desta grande biodiversidade, a situação 

é extremamente grave, pois das 202 espécies animais ameaçadas de extinção no Brasil (IBAMA, 

Portaria nº 1.522 de 19/12/89) 171 são da Mata Atlântica. 

A Constituição de 1988 

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. 
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Todo esse avanço em termos de legislação, no entanto, não se traduziu em um aumento 

real na proteção à Mata Atlântica devido a sua não regulamentação. 

O Decreto 99.547/90 

A primeira iniciativa do Governo Federal no sentido de definir instrumentos legais 

específicos para a Mata Atlântica 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. 

Concebido pelo então Secretário Nacional do Meio Ambiente, José Lutzenberger, o texto 

estabeleceu, pela primeira vez na legislação brasileira, a intocabilidade absoluta de um conjunto 

de ecossistemas, através da proibição total do corte e da utilização da vegetação. 

Apesar de bem intencionado, o Decreto foi elaborado sem nenhuma participação dos 

governos dos Estados que possuem Mata Atlântica e das entidades não governamentais. Este 

processo fechado implicou na definição de um texto com graves lacunas e sem respaldo dos 

órgãos responsáveis pela sua aplicação, o que praticamente inviabilizou sua efetiva contribuição 

para a preservação ambiental. Entre os vários problemas e suas conseqüências, podemos 

destacar: 

1. Não trazia a definição de Mata Atlântica, o que levou alguns governos estaduais e o 

próprio IBAMA a restringirem sua aplicação à Floresta Ombrófila Densa, estreita faixa de mata 

localizada ao longo do litoral brasileiro, permitindo grandes desmatamentos de suas florestas de 
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interior (Florestas Estacionais e Ombrófilas Mistas). O Atlas da Mata Atlântica, em elaboração 

pela SOS e INPE, mostra claramente este problema: somente no Estado do Paraná foram 

eliminados, entre 1985-90, aproximadamente 140.000 ha de matas interioranas desprotegidas 

pelo Decreto 

2. Proibiu completamente a exploração de espécies florestais da Mata Atlântica 

amplamente utilizadas em diversas regiões do País. Esta vedação do uso de espécies da flora 

não serviu para impedir a exploração predatória, mas sim para levar para a clandestinidade as 

atividades de extração de palmito (Euterpes edulis), caixeta (Tabebuia cassinoides), plantas 

ornamentais, entre outras. Esta forma de tratar o problema afastou pessoas interessadas no uso 

sustentável e que estariam dispostas a atender diretrizes neste 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 

pesquisas sobre a utilização econômica de espécies florestais da Mata Atlântica. 

Além disto, diversos estados e o próprio IBAMA passaram a descumprir o Decreto e 

editaram Instruções Normativas e Portarias que permitiam a exploração de espécies da flora 

que, além de ilegais, foram mal formuladas e não atenderam a uma orientação nacional. Isto 

levou a soluções para alguns Estados sem respeito a necessidade de conservação contínua dos 

remanescentes florestais. 

3. Não estabeleceu diretrizes específicas para áreas urbanas, o que levou ao total 

desrespeito pelo Decreto por parte de governos municipais e empresas imobiliárias (pois nem 

mesmo terrenos baldios em centros urbanos poderiam ser utilizados para edificações). Com isto, 

ganharam os especuladores que com a desmoralização do Decreto e sem normas rígidas para 
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atender passaram a atuar impunemente em diversos Estados, destruindo áreas preciosas de 

Mata Atlântica. 

4. Não definiu orientação para os casos de obras de utilidade pública e interesse social 

que previam desmatamentos, simplesmente ignorando este aspecto, como se ele não existisse. 

Com isto, obras que tiveram seus estudos de impacto ambiental aprovados por Conselhos 

Estaduais do Meio Ambiente, passaram a ser construídas à revelia do Decreto e sem nenhuma 

reação do IBAMA e mesmo de organizações não governamentais que concordavam com a 

importância do empreendimento. São dezenas de exemplos como o caso da duplicação da BR- 

116 entre São Paulo e Curitiba, que estava sendo realizada como se o Decreto não existisse. 

5. Não previu norma específica para as comunidades tradicionais. No caso destes grupos 

humanos que se utilizam de recursos florestais para sobrevivência, o Decreto 99.547 foi 

absolutamente irresponsável, pois não estabeleceu normas para evitar abusos, apenas proibiu. 

Isto colocou lado a lado, no mesmo caso, pescadores artesanais e latifundiários inescrupulosos, 

sendo que a fiscalização sempre foi mais rigorosa com os primeiros. 

6. Não criou garantias para proteção de remanescentes destruídos à revelia da lei. Como 

o Decreto proibia tudo e não estabelecia o congelamento de áreas florestais destruídas, os 

proprietários encontraram o mecanismo ideal para burlar a legislação: mandavam pôr fogo. Com 

isto, nos raros casos em que se podia comprovar o incêndio doloso, o máximo que acontecia era 

o proprietário pagar alguma multa irrisória ( quando não recorria e ganhava) para ter a área 

liberada para agricultura ou especulação imobiliária. 

7. Não reconhecia o papel dos órgãos estaduais, o que praticamente desresponsabilizou 

as secretarias menos comprometidas e os Conselhos Estaduais do Meio Ambiente, que sequer 

foram implantados em muitos Estados. 
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O Decreto 750/93 

A fragilidade do Decreto 99547, que passou a ser questionado inclusive quanto a sua 

constitucionalidade, levou setores econômicos interessados na exploração da Mata Atlântica a 

pressionarem a Presidência da República e o CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

pela sua revogação. 

O reconhecimento da ineficácia do Decreto e, ao mesmo tempo, a preocupação com sua 

simples revogação sem que um novo e mais aprimorado texto fosse definido, provocou uma 

intensa articulação entre entidades ambientalistas, órgãos de governos e pesquisadores no 

sentido de se elaborar uma proposta para o seu aprimoramento. Deste processo resultou no 

Decreto 750, assinado no dia 10 de fevereiro de 1993 pelo Presidente Itamar Franco, cujos 

preceitos básicos foram previamente aprovados pelo CONAMA. 

A diferença fundamental entre os dois Decretos, que detalharemos a seguir, está na 

compreensão de que a melhor forma de proteger o meio ambiente não é dizer o que não se 

pode fazer, mas sim, definir o que pode ser feito, orientando as ações e criando instrumentos de 

controle eficazes, que contem com a participação efetiva da sociedade, a maior interessada na 

conservação. 

Neste sentido, o Decreto 750 reconhece o óbvio: na área do Domínio da Mata Atlântica 

vivem setenta por cento da população brasileira e seus remanescentes florestais não estão em 

regiões inexpugnáveis, mas sim nos estados mais desenvolvidos do país, próximos às grandes 

cidades brasileiras, onde a complexidade das situações é enorme. Exatamente por isso, 
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estabelece mecanismos para enfrentar os conflitos entre conservação e desenvolvimento, 

encarando-os de frente e não ignorando-os, como fazia o Decreto 99.547. 

A seguir faremos uma análise sucinta dos principais dispositivos do Decreto 750, 

destacando as soluções encontradas para cada uma das lacunas do texto anterior: 

1. Quanto a definição de Mata Atlântica: 

Art. 3° - Para efeito deste Decreto, consideram-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: 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. 

Através deste artigo o Decreto 750/93 estende a proteção a todas as formações florestais 

tropicais e subtropicais das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul e seus ecossistemas 

associados como manguezais, restingas e campos de altitude. Protege, ainda, os brejos 

interioranos e os preciosos encraves florestais do Nordeste. 

Esta medida abre perspectivas para a real proteção da biodiversidade da Mata Atlântica, 

dando o mesmo status de áreas especialmente protegidas para todos os seus remanescentes, 

litorâneos e de interior. 

2. Quanto a exploração econômica de espécies da flora: 

Art. 2° - A exploração seletiva de determinadas espécies nativas nas áreas cobertas por vegetação primária ou nos 

estágios avançados e médios 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; 
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III - estabelecimento de área e de retiradas máximas anuais; 

IV - prévia autorização do Órgão estadual competente, de acordo com as diretrizes e critérios técnicos por ele 

estabelecidos. 

Ao estabelecer diretrizes muito objetivas para a explotação seletiva de espécies, abre-se 

a possibilidade para o real combate à exploração predatória. Os interessados em explorar 

economicamente a Mata Atlântica não terão mais desculpas para atuar ilegalmente e de maneira 

destrutiva. Ao mesmo tempo haverá um incentivo às pessoas honestas que realmente buscam a 

exploração sustentável. 

As atividades regulamentadas e formalmente aprovadas serão passíveis de maior 

fiscalização, possibilitando o controle do diâmetro e da idade do material explorado, das 

condições de trabalho dos empregados envolvidos, da higiene com que a exploração de 

produtos comestíveis (como o palmito) é realizada e, principalmente, da procedência do material, 

hoje retirado ilegalmente de unidades de conservação. 

Além do mais, haverá estímulo à pesquisas neste campo e os remanescentes terão valor 

econômico para os milhares de proprietários que, só no Estado de São Paulo, detêm mais de 

50% do que restou da Mata Atlântica (a soma total das áreas das unidades de conservação 

públicas não chega a 50% dos remanescentes do Estado). 

Com isto é, também, possível combater as ações de desapropriações indiretas movidas 

por proprietários que alegavam não poder fazer nada e que, portanto, o Governo deveria 

indenizá-los e ficar com as terras. No caso de grandes áreas isto até seria interessante, mas 

como poderia o governo comprar e depois proteger milhares de pequenos fragmentos de Mata 

Atlântica espalhados pelos Estados brasileiros. Com o novo texto, há opções para uso 

econômico e os proprietários serão os responsáveis jurídica e penalmente pela proteção destes 

importantes fragmentos. 
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3. Quanto à questão urbana: 

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 proteção ambiental, mediante prévia autorização dos órgãos estaduais 

competentes e desde que a vegetação não apresente qualquer das seguintes características: 

a) Ser abrigo de espécies da flora e fauna silvestres ameaçadas de extinção; 

b) exercer função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão; 

e) ter excepcional valor paisagístico. 

Ao invés de ignorar este conflito, o novo texto normatiza de forma rígida os casos em que 

poderá haver supressão de vegetação de mata atlântica secundária (não permite para 

vegetação primária), criando instrumentos legais para acompanhar estes casos e, se necessário, 

acionar juridicamente as decisões em desconformidade com o texto do Decreto. 

4. Quanto às obras de utilidade pública e interesse social: 

Art. 1 ° - 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 IBAMA e informando-se ao CONAMA, quando necessária à execução de obras , planos, atividades ou 

projetos de utilidade pública ou interesse social, mediante aprovação de estudo e relatório de impacto ambiental. 

Aqui, mais uma vez, o novo texto enfrenta os conflitos entre preservação integral e obras 

de interesse social ou utilidade pública. Neste Parágrafo Único, é importante atentar para alguns 

avanços significativos: 

a) exige-se decisão motivada do órgão estadual competente. Isto significa que o 

funcionário público, seja em nível de secretário ou diretor, terá que apresentar documento por 

escrito onde justificará que o empreendimento é realmente de interesse social ou de utilidade 
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pública. Este documento passará a fazer parte do processo de aprovação e poderá ser 

questionado técnica e juridicamente por qualquer instituição, pública ou privada, que discorde da 

justificativa. Este é um precedente importantíssimo na legislação brasileira, pois até hoje 

ninguém poderia ser responsabilizado por afirmar indevidamente que um empreendimento é de 

real interesse social ou de utilidade pública. 

b) a aprovação pelo órgão estadual deverá ser precedida pela anuência prévia do 

IBAMA. Isto implica em corresponsabilidade técnica e jurídica pela autorização, o que aumenta 

as possibilidades de questionamento e pressão dos setores discordantes. Além disto, o 

CONAMA, como órgão máximo do SISNAMA, terá que ser informado caso a caso da decisão do 

estado/lBAMA, o que permitirá o acompanhamento destas autorizações em nível nacional e o 

questionamento das emitidas em desacordo com a legislação. 

e) será exigido, em todos os casos, EINRIMA. Isto é um avanço inclusive se 

considerarmos a Resolução CONAMA, que fixava áreas máximas de desmatamentos sujeitas à 

EINRIMA. 

Como pode-se verificar, há uma forte "amarração" para impedir autorizações em 

desacordo com os princípios de conservação da Mata Atlântica. 

5. Quanto às comunidades tradicionais: 

Parágrafo Único - Os requisitos do caput deste artigo (Art. 2º) não se aplicam à explotação eventual de espécies 

da flora utilizadas para consumo nas propriedades ou posses das populações tradicionais. Essas atividades ficarão sujeitas à 

autorização pelo órgão estadual competente. 

Este artigo estabelece justa diferenciação entre empresários, interessados na explotação 

econômica sustentável de determinadas espécies da flora da Mata Atlântica e que estão sujeitos 

às rígidas diretrizes do Art. 2° , e as comunidades que se utilizam de espécies florestais para a 

subsistência. 
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6. Quanto à proteção dos remanescentes destruídos à revelia da lei: 

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, 10º - São nulos de pleno direito os atos praticados em desconformidade com as disposições do presente 

Decreto. 

Parágrafo Único - Os empreendimentos ou atividades iniciados ou sendo executados em desconformidade com as 

disposições do presente Decreto deverão adaptar-se às suas disposições no prazo determinado pela autoridade competente. 

Esta conquista é importantíssima e o texto fala por si. 

7. Quanto a corresponsabilidade entre as instâncias de governo: 

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 

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 do caput deste artigo. 

Art. 9º - O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, será a instância de recurso administrativo sobre as 

decisões decorrentes dos artigos 1° a 8° deste Decreto, nos termos do art. 8°, inciso III, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981. 

Art. 11 ° - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em articulação 

com autoridades estaduais competentes, coordenará rigorosa fiscalização dos projetos existentes em área da Mata 

Atlântica. 

Parágrafo Único - Incumbe aos órgãos do 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; 
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e) representar aos conselhos profissionais competentes em que inscrito o responsável técnico pelo projeto, para 

apuração de sua responsabilidade, consoante a legislação específica. 

Os diversos artigos acima estabelecem corresponsabilidades entre as diversas instâncias 

do SISNAMA, sem isentar o CONAMA e o IBAMA da responsabilidade em nível nacional. Sendo 

assim, os Estados mais capacitados e mais sensíveis às pressões dos grupos conservacionistas 

locais, poderão desempenhar importante papel na preservação da Mata Atlântica. Nos Estados 

onde isto não se verifica, está assegurada a responsabilidade do órgão federal. 

Além dos avanços descritos, cabe ressaltar a importância do Art. 7°, cujas inovações em 

relação à legislação atual estão sublinhadas: "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 artigos 2° e 3° da Lei nº 4.771, de 15 setembro de 

1965." 

Com este conteúdo o novo texto é, na realidade, mais restritivo que o Decreto anterior, 

pois amplia em muito a área de abrangência da legislação e estabelece mecanismos 

extremamente rígidos para resolução de possíveis conflitos. 

É preciso não esquecer, também, que o Decreto nº 750 surgiu de um processo 
participativo o que lhe confere um alto potencial para a efetiva conservação da Mata Atlântica, o 
conjunto de ecossistemas mais ameaçado do país. Seus efeitos, entretanto, dependerão da 
atuação das entidades ecológicas seja exigindo pressa e qualidade na sua regulamentação, 
cobrando os compromissos assumidos pelo IBAMA e órgãos estaduais, seja contestando a 
utilidade pública de muitas obras e a confiabilidade dos projetos de explotação de espécies da 
flora. 
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