
MATA AJI,ÂNTICA 

Dispõe sobre o corte, a exploração e a 
supressão de V(:f etaçãc primária ou nos 
estágios avançado :::: médeo de regeneração da 
Mala Atlintic.a. e di outra. providências. 

O PRI.SU-ENTE DA REPÚSLlCA. n• uso • a atribuição que lhe 
confere o art. 84, incise IV, e tendo cm vista o disposto J:::> art, 225, § 4° da 
Constituição, e de acordo-com o disposto no art. l 4, 21ínea "-a" e ..• 'b", da Lei nº 4.771, 
de 15 de setembro de 19~~ no Decreto-lei nc 289, de 2~ de fe' ereiro de 1967, e na 
Lei nº 6.938, de 31 de ages» de 198 t. 

DECRETA: 

An. 1° . l icam proibidos o corte, a c~oraQio e a supressão de 
vegetação primária ou nes estágios avançado e médi• de regeneração da Mata 
Atlintica. 

Parágrafo IÚoico - Excepcionalmente, 3 supsessão da vegetação 
primária ou em estágio avançado e médio de regeneração da lCata A11ântica poderá 
.._ser autorizada. mediante -decisão motivada do órgão estadual competente, com 
· anuência prévia do lnstim-o Brasileiro do Meio Ambíerte e d•s Recursos Naturais 
Renováveis - lBAMA. niormando-se ao Conselho Na, io~l lo Meio Ambiente - 
CONAMA. quando necct !ãria à execução de obras, planes, ati\...dad<::s ou projetos de 
,utilidade pública ou intcri sse social, mediante aprovação de estudo e relatório de 
Impacto ambiental. 
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Art. J<' - Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de rn 
vegetação primária e secundárír , nos estágios médio e avançado de regeaeração da 
Mal.a Atlântica e das demais formações vegetais contidas no Domínio Atlâatico. 

§ Iº - Para a dete.rminação dos estJgios inicial, médio e a\allçado de 
regeneração da Mata Atlântica e das demais formações vegetais imeridas no 
Domínio Atlântico. devem ser ulilizados os seguintes parâmetros técnicos: 

1 - fisionomia; 
ll - estratos predominarees; 
III - distribuição diarnéaica; 
IV - diversidade e quani idade de epffítas; 
V - diversidade e quantidade de trepadeiras; 
VI - presença. ausência e característica de serapilheira; 
VJJ - característica do subosque; 
VIII - diversidade e dominância de espécies; 
IX - espécies vegetais isdicadoras. 
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DECRETO ND 750/93 
, ANTEPROJETO DE LEI DA MATA ATLÂNTICA 

antenor e ele outros complementares, ser 
do Meio Ambiente- CONAMA. ~' 

J • 
rv · 

§ 3° - Excepcionalmente, a supressão da vegetação mencionada nc~ : 
•• caput" deste artigo, pode ser amorizada mediante decisão motivada <lo órgãc ~ : 
estadual competente. com anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ~: 
e dos Recursos Natunüs Renováveis- IBAMt\, informando-se ao Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - CONAMA, quando necessária à execução de obras, planos Gr : 

atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social. ~ -n . -o . 
§ 4° - Mediante prévia autorização d-O órgão competente. serz m · 

permitido o corte eventual da vegetação de que trata o caput deste artigo, para fins de i : 
consumo próprio nas propriedades rurais, desde que não tenham carater de use 'f. : 
comercial direto ou indireto. ~ : 1 . 

úJ ' 

[__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__.iL-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~: rn 

CQMENJARIO: 
- O Anteprojeto de Lei proíbe o corte. a exploração e a supressão de vegetação. não só da Mata Atlântica, mas também das demais formações vegetais contidas oo 

Domínio Atlántico. 

- Entre as exceções é incluída a possibilidade de corte eventual para consumo próprio. 

- São estabelecidas também, conforme a Resolução CONAMA n"' 10/93. os parâmetros técnicos para a determinação dos estágios inicia), médio e avançado de 

regeneração da vegetação da Mata Atlântica e das demais formações do Domínio Atlântico. 
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ANTEfROJETO OE LEI DA MATA ATLÂNTICA cb . rr-. . ,.... . 
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1...-~~~~~-~~---------~----:-.,--~--:---c-----:-~---Jf--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J\)· 
Art. 2º - A exploração seletiva de determinadas espéci- s nativas; nas Art. 4° • A exploração da vegetação secandária nos seus estágio ~ : 

ire8s cobertas por vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica e das demais formações vegetai ~ 
regeneraçio da. Mata Atlântica poderá ser efetuada desde que coservados os contidas no Domínio Allântico poderá ser permitida sob a forma de corte seletivc (J) 
segumtes requisitos: desde que sejam preservados, no mínimo, 200A. (vinte por cento) da área da cad, 

propriedade, representativa das diferentes tipologias da vegetação loca], e observado!~ 
. . . m 

os seguintes reqmsnos: -h 
1) 
rn 

1 - não provoca a supressão de espécies distintas das autorizadas através de~ 
práticas de roçadas, bosqueamcnto e similares; ~ 

CIJ 
D =r 

Il - elaboração de planos de manejo de rendimento sustentável; f 
lf• rn 
r1 ' 

IH - estabelecmento de área e retiradas arruoi:1, considerando volume e rn : 
número de espécies; · 

l - não promova 1l supressão de espécies distintas das autorizacas através de 
práticas de roçadas. bosqueamento e similares; 

li - elaboração de projetos, fundamentados, entre outros aspectos, cm estudos 
prévios técnico-cierrtíâcos de estoques e de garantia de c.pacidade de 
manutenção da espécie; 

Ili - estabelecimento de área de retiradas máximas anuais; 

IV - pt"évi-a autorização do órgão estadual competente, de acrrdo com as 
diretrizes e critérios ~nícos por ele estabelecidos. 

Parágrafo único - Os requisnos deste artigo não Je aplicam à 
cxplotação eventual de espécies da flora. utilizadas para consumo nas propriedades 
OU' posses das populações tradicionais, mas focará sujeita à autorizaçso pelo órgão 
estadual competente. 

IV- precisão que assegure a coníiabilidade das informações dos 
levantamentos los recursos; 

V - minimização dos impactos ambientais negativos; 

VI - não prejudique o fluxo gênico e o trânsito de animais da fauna silvestre r 

entre remanescentes de vegetação primária e ou secundária, constituindo l; ~ 
corredores ecológicos. ~ ~ 

G) : 
1.-1 ~ 

VII - prévia auorização do órgão competente, de acordo com as diretrizes e 
critérios técníccs por ele estabelecidos. L« •I 

F, 
§ 1° -As propriedades que não possuam a cobertura florestal em 200/o ôl ~ 

(vinte por cento) de sua área, devem ser recompostas mediante o plantio, cm cada _ ~ 
ano, de pelo menos um trinta avos, até completar este percentual, com essências ~ ~ 
nativas da região, ,.... ~ 1 

Q •• - •• -e --------- --- 
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§ -r - Pu.a o cnmprimeotc do disposto no parágrafo anterior. a áre.~ : 

tota! a ser recomposta, ou seja, 20-/o da área <la propriedade, devo: ser reservad ~ : 
obrigatoriamente para este objetivo, ficsedo excluída da atividade que esteja send,~ : 

(S) • desenvolvida na propriedade. m : 

. § Jº: O reflorestamento d, que trata<>§ lº deste artigo será efetuad,~ 
mediante normas editadas pelo órgão estaâual competente. to 

• "{) 
.o 

§ 4° - Os proprietários dos .mõveis rurais que executarem projetos de r;:J 
recupcraçlo da vegetação natural p~istn10 § 1° desse artigo, aprovados pelo órgão 7 
competente, terão prioridades aos créditos agrícolas concedidos pelas instituições ~ 
~~- ~ 

1 
tf) '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m 
COMENTARIO: 

- Pelo Anteprojeto de Lei o corte seletivo não é premindo para as florestas primbias contidas no Domínio Adântico, conforme é pennitido no Decreto 150193. 
gaantindo dest, forma maior p~nação. 

- Também é previsto que sejam preservados, no míoimo, 20% da área da propriedade de forma permanente. 

- Aquelas propriedades que não J>( ssoem cobertura florestal, em 20% de suas áreas, obrigam-se a recomposição segunda normas editadas pelo órgão estadual 
competente, devendo estas áreas seren exchddas de outras atividades desenvolvidas. •.... ... 
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- O proprietário rural tem prioridade s créditos agrícolas para a recomposição florestal. 
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DECRETO Nº 750/93 ANTEPROJETO DE LEI DA MATA ATLÂNTICA 

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

Art. 2° -Yara os fins previstos nesta lei enteode-se por: 
UJ 

1 
Q 
(TI •... 
1 I - Domfnio Aflâllám - o espaço geográfico ccmpreendido ao longo da[~ 

costa oriental brasileira, determinado por c[mas com carscterisricas fti 
semelhantes. sendo delimitado ao Sul pela cilade de Torres no Estado~ 
do Rio Grande do Sul, ao Norte pelo Cabo dt- Calcanhar no Estado do 
Rio Grande do Norte. a Leste pelo Oceano Allintico e a Oeste pela 
linha de cumcada ou divisor da águas dcs Serras do Mar e da~ 
Mantiqueira. Nas planícies costeiras considera-se Domínio Atlântico a ], 
área onde predomina a Floresta Ombrófi a Densa. No Domínio .:g 
Atlântico onde predomina a Floresta Ombróif a Densa. pode ocorrer 7 
ainda, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta ( mbréfila Mista. Floresta õj 
Estacional Decidual, Floresta Estacional Senidecidual, Florestas de~ 
Restingas, manguezais, cerrados e campos (rupestres. de altitude e ! · 
sobre aflorameraos rochosos). ~ 

/TI • 

li - M3Ca Atlân{k;a - Floresta Ombrófila Densa :nfluenciada pelas massas 
de ar úmido proveniente do Oceano Atlântico 

Ili - Y<gcta~io Primária - vegetação de máxrna expressão local, com 
grande diversidade biológica. sendo os efecos das ações antrõpicas 
mínimos, a ponto de não afetar significarivarjente suas características 
originais de estrutura e de espécies. 

t 
j 

IV - ntradt: - vegetação resultanre de~ ~ 
processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da -0 ~ 

vegetação primária por ações antrôpicas ou causas naturais, podendo rn ~ 
ocorrer árvores remanescentes da vegetação Jrimária. i 

~~ 
- V - ~ - operação que consiste em derrubar -1ma árvore. um conjunto r- j 

: 1 de árvores ou um maciço florestal, numa dada superfície. ~ ~ 

1 U) ~ 6 
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DECRE10 Nº 750/93 ' ANTEl'RO.JETO DE LEI DA MA TA ATLÂN1'l CA + 
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f 
VI ~ C1>rtc SeleliJD - método em que as árvores são marcadas ou de~ 

qualquer modo escolhidas para o corte, preferencialmente em relaçã<--; 
âs demais que pes-m.ancçam no maciço florestal ou na área d}~ l>. 

exploração. pj 
o 
(JI 

VU - E1plDOl~Q - conjunto de trabalhos executados para colheita d< 
madeira e outros produtos florestais compreendendo: corte Ol e..--. 

D 
derrubada, apuramento. toragem, arrasto e transporte. tIJ • 1 

ll· 
IJ 
rn 
(J) • Vlll - SD~ - eliminação parcial ou total da cobertura vegetal. 
1 • 

IX- Área Mínima - menor área na qual uma população da fauna encootn~ : 
as condições necessárias para sua subsistência. '.l : 

J 
U) 
rn 

X - f.l300 de Manrj!LJ,le Rendimento Su,tentá.RJ - conjunto de práucas ~ 
ele gerenciamento operacional, econômico e florestal, fundamentadas 
nos conhecimentos técnicos-científicos e métodos silvicultnrnis 
existentes, de modo a garantir os estoques das espécies exploradas, bcrr 
como a perpetuidade dos maciços florestais das áreas em exploração. 

COMF.NTARJ.0; 

- O Decreto oº 750/93 se fundamenta no conceito "sensu lato" da Mata Atlântica, enquanto o Anteprojeto de Lei baseia-se no seu conceito "sensu srricto", possibilitando. 
desta forma. a definição de seus limites, a qual é mais aceita cientificamente. 

- A exclusão de ecossistemas associados, previstos no Decreto 750/93, corrobora com o conceito adotado. evitando dificuldade na interpretação dos limices deste 
ecossistema. 

•... 
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- Demais de!ioições incluídas no Anteprojeto estão de acordo com aquelas do CONAtvtA e com o vocabulário de terminologia florestal. o 
Ul 
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ANTEPROJETO DE LEI DA .AAT A A-:-LÂNTICA ~ 
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cst.gio üàcill de fe_gener~çoo da Mata Atlãatice, serão regulamentadas por:ato do em estágio inicial de regeneração da Mata 1.tlântic.a e das demais form•i;õt7 
lBAMA. oevidos o órgAo estadual oompetente e o Conselho Esr.adua( {!< Meio vegetais contidas no Domínio Atlântico, serãc regulamestados por ato do rode~ 
Ambi~. respectivo, informando-se ao CONAMA. Executivo Estadual, ouvido o Conselho EstaduaJ.do Meio A-nbiente - CONSEMA. p,; 

G) 
(J\ 

DECRETO Nº 750/93 

Parágrafo único· A supressão cu exploração de que trata esteartigo, 
nos Estados em que a vegetação remanesce:nfo da Mata Atlinti~ seja inferior ; cinco 
por cento da 6rea origínal. obedecerá o que estabelece o parágrafo único doeart. 1~ 
deste Decreto. · 

~ 
D 

;;;~;==================~=======-~~~~~~~-t m• m• 
1 

• O Antcprojcro de Lei trmsfer,c a responsabilidsde do regulamentação do 13AMA para o Poder Executivo Estadual. tendo cm veta a cornpetêocia para legisla 
concorreeremenee, sobre flor-estas, prevista n:: Constituição Federal. 

to 
~ 
D· , J 
11) 
li] 
r::J 
fT1 

e 
• A não cons.dcraçto do texlo oo Par.ágrafo unico. Decreto 75-0/93. devo-se ao •_ntendimento de que seu conteúdo se adequa a futum regtlamentaçãt. 
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anoçado de regeneração da Mata At1ântica. o parcelamento do solo :xi qualquer coasideradas em Lei. contidas no Domínio Atlântico, as áreas de vegetação prirnánr f~ : 
cdifscaçlo para fins urbanos só serão admitidos quando do oonformicade com o ou secundária nos seus estágios médio e avançado, serão priorit.u-i.amen1e destinada~ fii : 

r0 • pbnô diretor do Município e demais JcgisJaçõc, de proteção ambicntJ 1, mediante à criação de unidades de conservação. m : 
prhia autorização dos orgãos estaduais competentes e desde que a v~ctação não · 
apresente qualquer-das seguintes caracterfsticas; Parigmfo único - l Iavendo necessidade de ocupação de áceas com G1 : 

cobertura vegetal, referida no "caput" deste artigo, far-se-á necessário ouvir ~ : 
previamente o Conselho Municipal do Meio Ambiente: ou 6rgão equivalente, qu~ -h : 
jurisdicione 0$. Municípios cujo remanescente florestal cm questão for comum aos rn : 

JI - exercer função de proteção de mananciais ou de preven-çã• e controlo f mesmos, devendo as decisões estar em conformidade com o Plano Diretor 7 :. 
de erosão; Mooicípal, Lei de Uso e Ocupação <lo Solo e legislações correlatas, 

DECRETO N• 750/93 ANTEPRO.JETO OE 1...1-:f DA MATA ATLÂNTICA 

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

r;,Q •• 

r
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rn ·: o,: 
rn ', 
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rn - rer excepcional valor paisagístico. 

r~ 
· - O Anteprojeto de Lei introduz a orientação federal quanto a dest~ das áreas cobertas por vegetaçâo primária ou secundária do Domínio Atlântico. em áreas 
urbanas e regiões metropolitanas, pam fins de criação õe unidades de con-ervação. 
- O disposto no Parágrafo único tem por objetivo disciplinar a ocupação cas áreas em q11CStào, em caráter de excepcionalidade ao Art, 3º. 
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l\lat1Ç<'d•. médio e inicial de regeneração da Mata Atlântica será de iniciativa do 7 : 
IBAMA ouvido o órgão competente, aprovado pelo CONAMA. lll - ~ • vegetação de mixírazt expressão locar~ : 

COOl grande diversidade biológica, sendo os efeitos das ações antrépicas mínimos, ~: 
ponto de não afetar significativsmenre suas características originais de estrutura e d~ : 
espécies. · 

DECRETO Nº 750/93 ANTEPROJETO l•E LEI DA MA TA ATLÂNTICA 

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

IV - Yege1~ã1t. 5e:cundári11 ou em lkgcJIWlçã.Q - \·egetaçã~: 
resultante de processos naturais j~ sucessão. após supressão total ou parcial d i: : 
vegetação primária por ações antn-picas ou causas naturais. podendo ocorrer árvore ~ : 
remanescentes da vegetação primã-ia. , : 

ru . .--~~~-..~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D 
COMEWTARIO; j5 : 

l • 
tJ) ' rn . 
D, 
rn . - No An eprojcto de Lei consta a definição da vegetação primária e secundária, incisos. lll e IV do art. 2º. conforme Rcsolsção 10/93 do CONAMA. 
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DECRETO Nº 750)93 ANTEPROJETO Dl!. LEI DA f'\1.ATA ATLÂNTICA 
l 

I-, -----A-11...--=r=--- -=F::-ic_a_p_ro-::-ib7id':"'a-s-cx.-p--=J-oração-::---:-dc-v-eg_e_t-aç_:ã_o_q_u_e_tc_n-:h:-a-a---;;fun:--çã-=--o+------Art.-:----8°~--:::0-Cos:::--,se--=lli-o-:N:-:--:ac-:ic-o-na-:lc-d~e-M~e...,.jo-Am---".b:--:ien,--t-e---C-O--N-A-M-A-,-ow:-. ~ 
de proteger espécies da flora e fauna silvestres ameaçadas de extinção, formar rueas miRimas. destinada~ à proteção das espécies <la flora e da fauna ameaçadas d,~ 
corredores entre remanescentes de vegetação primária 011 pm estágio avançado e ectinção, 02s quais não poderão ser desenvotvjdas quaisquer arividades qm a> 
m&lio de regeneração, ou ainda de prot-eier o entorno de unidades de conservação, irapliqnern em corte de sua vegetação. 
bem oomo a utilização das áreas de preservação permanente. de que tratam os arts, 2° 
e 3° da lei n" 4.771. de 15 de setembro de 1965. · 

Gl 
D 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se as espécie: tp 
e •• nstantes das listas oficiais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e do: 1l 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. acrescidas de outras indicadas nas lista:Q! 
erentualrnente elaboradas pelos órgão ambientais dos estados, referentes às sua-,', 
respectivas bíotas. I 

D 
1 

Art. 1 l - No entorno das Unidades de Conservação, independente dt ~~ 
suas categorias de manejo. a extensão da faixa de vegetação, usada como zona dt ~ 
ariortecimento dos impactos oriu •. <los das atividades antrópicas, será delimitada pele 
ó~íio competente cm conformidade com as particularidades de cada unta delas de 
fama a assegurar a proteção dos recursoc naturais, 

COMENTARIO: 

- O Anteprojeto de Lei prevê o estabelecimento de parâmetros que assegurem a pro.eção das espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção, bem corno os 
instmmentos necessários para a definição destas espécies. Da mesma forma são incluída~ diretrizes para a proteção dos entornos das unidades de conservação, 

- A proibição da exploração em áreas de preservação permanente não é incluída. em fnnç;Io do assunto ser considerado na Lei 4. 771 /65 (Código Florestal). 
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