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Algumas informações úteis 

1. A Mata Atlântica é o segundo conjunto de ecossistemas mais ameaçados do Planeta, só 
perdendo para as quase extintas florestas de Madagascar. Ao longo dos nossos quase 
quinhentos anos de história, foi reduzida a apenas 8% de sua área original que, na época 
da chegada dos colonizadores, ocupava mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. 

2. 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, no campo, 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. 

3. Em 1993 a Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais e a Fundação SOS Mata Atlântica 
apresentaram os resultados de um minucioso estudo sobre os desmatamentos na Mata 
Atlântica em dez estados, do Rio Grande do Sul ao sul da Bahia, comparando imagens de 
satélite de 1985 e 1990. Os números impressionaram pesquisadores, órgãos de governo e 
organizações não governamentais e tiveram ampla repercussão na imprensa nacional e 
internacional. Em apenas 5 anos, foram eliminados mais de meio milhão de hectares de 
Mata Atlântica nesses estados, o equivalente a aproximadamente 400 campos de futebol de 
matas destruídos por dia. 

4. Em Santa Catarina, Estado que vinha apresentando as maiores resistências ao Decreto 
750/93, o desmatamento foi de 99.412 hectares, o segundo maior do país. 

5. A dramaticidade da situação da Mata Atlântica, levou o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), a aprovar, em 1992, uma proposta de regulamentação do parágrafo 4° 
do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que transformara a Mata Atlântica em patrimônio 
nacional. Com ~ase nessa proposta, O Deputado Fábio Feldmann encaminhou ao Congresso o 
Projeto de Lei n 3.285. 

6. Devido a morosidade do processo legislativo, onde a velocidade de decisão é inversamente 
proporcional à de destruição da Mata Atlântica, decidiu-se, simultaneamente, encaminhar o 
texto aprovado pelo CONAMA para que a Presidência da República o transformasse em 
decreto. A proposta, que tinha como objetivo garantir imediatas salvaguardas para a Mata 
Atlântica, enquanto se elaborava a lei, gerou o Decreto 750, assinado pelo Presidente Itamar 
Franco, em 10 de fevereiro de 1993. 

7. Fortemente influenciado pelos preceitos do desenvolvimento sustentável aprovados na 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (a Rio-92), que 
acabara de ocorrer, o Decreto 750, ao contrário do que alguns afirmam, não promove o 
congelamento da Mata Atlântica. Define critérios e procedimentos para aprovação de 
programas de exploração racional e de supressão das formações florestais, orientando as 
ações e criando instrumentos de controle eficazes, abertos à participação da sociedade. 



8. Além de democrático, pois seu texto foi previamente aprovado no CONAMA, o mais amplo 
conselho da República, onde participam representantes de todos os estados da federação, 
organizações não governamentais, setor empresarial e governo federal, o Decreto é 
absolutamente preciso. Através de resoluções específicas, o CONAMA estabeleceu os 
parâmetros técnicos necessários à aplicação do Decreto 750, em todos os estados com 
Mata Atlântica. 

9. A precisão, a transparência e a aplicabilidade são as principais qualidades do Decreto 750. 
Talvez esteja aí o problema. Acostumados com a ineficácia da legislação ambiental, alguns 
poucos, porém influentes, não aceitam um dispositivo legal que os obrigue a planejar suas 
ações com base em novos parâmetros que não os do Brasil Colônia. Tampouco aceitam 
que seus projetos sejam objeto de avaliações de impacto ambiental e analisados de forma 
aberta pela sociedade. 

10.Enquanto o Projeto de Lei nº 3.285, aguarda uma ação mais ativa dos que receberam, pelo 
voto, a competencia de legislar, a Mata Atlântica não pode prescindir do Decreto 750, um 
dos mais modernos e efetivos dispositivos legais de conservação ambiental em vigor no 
país. 

DECRETO 750/93: 

Principais qualidades: 

~ assinado pelo Presidente Itamar Franco em 1 O de fevereiro de 1993, após intenso 
processo de negociação com os governos estaduais (Santa Catarina, Paraná e São 
Paulo, principalmente) e aprovação prévia pelo CONAMA; 

~ estende a proteção à mata em regeneração (estágios inicial, médio e avançado 
de regeneração), além da primária; 

~ define a área geográfica de abrangência (Domínio da Mata Atlântica incluindo 
todas as formações florestais tropicais e subtropicais das regiões Nordeste, Sudeste, 
Centro-Oeste e Sul e ecossistemas associados como manguezais e restingas, além 
dos brejos e encraves do Nordeste J; 

~ corte raso nos estágios médio e avançado de regeneração e na mata primária, 
permitido somente para obras de utilidade pública e interesse social, após 
realização de EIA/RIMA. Para os Estados com menos de 5% da área original, vale o 
mesmo para mata em estágio inicial; 

~ permite exploração de espécies vegetais e regime sustentável, mediante condições 
estabelecidas no próprio Decreto; 

~ estabelece condições especiais para populações tradicionais e para áreas urbanas 

Estágio atual: 
Câmara Técnica do CONAMA já concluiu o processo de regulamentação do Artigo 6º 

(define os estágios de regeneração} em todos os estados abrangidos. 
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Lista de pessoas que podem ser consultadas 
sobre o Anteprojeto 

• Ney Alves Ferreira - ex-Diretor Adjunto de Geociências do IBGE (021) 391-1673 ou 
391-0824 

• Aspásia Camargo - Secretária Executiva do Ministério e do Conama (061) 322-8225 ou 
322-7819 

• Hermógenes Leitão - Unicamp (0192) 39-7766 
• Carlos Joly - Unicamp (011) 8221588 ou 8220766 ramais 2340/2341 
• Fábio Feldmann 8223482 ou 8225278 
• lbsen de Gusmão Câmara (021) 2200738 - 3253696 (res) 
• Gustavo Fonseca - Universidade Federal de MG e Conservation International {031) 

4411795 - 4412582 
• José Carlos Carvalho - Secretário Estadual do Meio Ambiente de MG (031) 330-7001 
• Ricardo Braga - Universidade Federal de Pernambuco e Socoedade Nordestina de 

Ecologia (081) 2272708 - 2718223 - 4411473 (res) 
• Fernanda Colagrossi - Representante Ambientalista no Conama pela Região Sul e 

Presidente da Câmara Técnica da Mata Atlântica do Conama (0242) 421405 ou {021) 
3220521 - 3226367 

• Paulo Nogueira Neto 2807224 - 2111887 (res) 
• Maria Tereza Jorge Pádua- presidente da Funatura. Presidiu a reunião do Conama de 

abril de 92 que aprovou a conceituação de Mata Atlântica 
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