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Constituição da República 
Federativa do Brasil

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade 

ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da su-
cumbência;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO III – Da Organização do Estado
CAPÍTULO II – Da União

Art. 20. São bens da União:
I – os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;
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II – as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e 
construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, 
definidas em lei;

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 
que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam 
a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as 
praias fluviais;

IV – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede 
de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental 
federal, e as referidas no art� 26, II;

V – os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
VI – o mar territorial;
VII – os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII – os potenciais de energia hidráulica;
IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
X – as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;
XI – as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios�
§ 1o É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-

pios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado 
da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração 
de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira 
por essa exploração�

§ 2o A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 
terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa 
do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei�

Art. 21. Compete à União: 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 
cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroe-
nergéticos;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 
critérios de outorga de direitos de seu uso;1

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáu-

tico, espacial e do trabalho;
II – desapropriação;

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
XIV – populações indígenas;

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:2

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 
conservar o patrimônio público;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico 
e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e ex-

ploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrente-
mente sobre:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 Lei no 9�433/1997 (regulamentação)�
2 Ver Lei Complementar no 140/2011, neste volume�
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VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e di-

reitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO III – Dos Estados Federados
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, res-

salvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;
II – as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas 

aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;
III – as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;
IV – as terras devolutas não compreendidas entre as da União�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO IV – Dos Municípios
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 30. Compete aos Municípios:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO VII – Da Administração Pública
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO IV – Das Regiões

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mes-
mo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais�
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§ 1o Lei complementar disporá sobre:
I – as condições para integração de regiões em desenvolvimento;
II – a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os 

planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e 
social, aprovados juntamente com estes�

§ 2o Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

III – isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos 
por pessoas físicas ou jurídicas;

IV – prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das mas-
sas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas 
periódicas�

§ 3o Nas áreas a que se refere o § 2o, IV, a União incentivará a recuperação de terras 
áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabeleci-
mento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO VII – Da Ordem Econômica e Financeira
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO III – Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia 
e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor 
real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e 
cuja utilização será definida em lei�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
I – a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu 

proprietário não possua outra;
II – a propriedade produtiva�
Parágrafo único� A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e 

fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social�
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Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simulta-
neamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes 
requisitos:

I – aproveitamento racional e adequado;
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente;
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores�

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a par-
ticipação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, 
bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando 
em conta, especialmente:

I – os instrumentos creditícios e fiscais;
II – os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercia-

lização;
III – o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV – a assistência técnica e extensão rural;
V – o seguro agrícola;
VI – o cooperativismo;
VII – a eletrificação rural e irrigação;
VIII – a habitação para o trabalhador rural�
§ 1o Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agrope-

cuárias, pesqueiras e florestais�
§ 2o Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária�

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a 
política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária�

§ 1o A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área 
superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por 
interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional�

§ 2o Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões 
de terras públicas para fins de reforma agrária�

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária rece-
berão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos�
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Parágrafo único� O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao 
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e 
condições previstos em lei�

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade 
rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão 
de autorização do Congresso Nacional�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO VIII – Da Ordem Social
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO VI – Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações�

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;3

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fisca-
lizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;4

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus compo-
nentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção;5

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade;6

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;7

3 Lei no 9�985/2000 (regulamentação)�
4 Leis nos 13�123/2015 (regulamentação), 11�105/2005 (regulamentação) e 9�985/2000 (regulamentação)�
5 Lei no 9�985/2000 (regulamentação)�
6 Lei no 11�105/2005 (regulamentação)�
7 Lei no 11�105/2005 (regulamentação)�
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VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscienti-
zação pública para a preservação do meio ambiente;

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade�8

§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público com-
petente, na forma da lei�

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, indepen-
dentemente da obrigação de reparar os danos causados�

§ 4o 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�9

§ 5o São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais�

§ 6o As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 
em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO VIII – Dos Índios

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocu-
pam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens�

§ 1o São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições�

§ 2o As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes�

8 Lei no 9�985/2000 (regulamentação)�
9 Lei no 13�123/2015 (regulamentação)�
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§ 3o O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, 
a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 
com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-
-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei�

§ 4o As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos 
sobre elas, imprescritíveis�

§ 5o É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referen-
dum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco 
sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso 
Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco�

§ 6o São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 
por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a 
exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressal-
vado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, 
não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, 
salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé�

§ 7o Não se aplica às terras indígenas o disposto no art� 174, §§ 3o e 4o�

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 
Público em todos os atos do processo�

TÍTULO IX – Das Disposições Constitucionais Gerais
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente 
destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e 
medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Convenção para a Proteção da 
Flora, da Fauna e das Belezas 
Cênicas Naturais dos Países da 
América

Os Governos Americanos, desejosos de proteger e conservar no seu ambiente natural 
exemplares de todas as espécies e gêneros da flora e fauna indígenas, incluindo aves 
migratórias, em número suficiente e em locais que sejam bastante extensos para que 
se evite, por todos os meios humanos, a sua extinção; e
Desejosos de proteger e conservar as paisagens de grande beleza, as formações geo-
lógicas extraordinárias, as regiões e os objetos naturais de interesse estético ou valor 
histórico ou científico, e os lugares caracterizados por condições primitivas dentro 
dos casos aos quais esta Convenção se refere; e
Desejosos de formular uma convenção de para a proteção da flora, da fauna e das belezas 
cênicas naturais dentro dos propósitos acima enunciados, convieram nos seguintes Artigos:

ARTIGO I – Definição dos termos e das expressões empregados nesta Convenção:
1. Entender-se-á por Parques Nacionais:
As regiões estabelecidas para a proteção e conservação das belezas cênicas naturais e 
da flora e fauna de importância nacional das quais o público pode aproveitar-se melhor 
ao serem postas sob a superintendência oficial.
2. Entender-se-á por Reservas Nacionais:
As regiões estabelecidas para a conservação e utilização, sob a vigilância oficial, das 
riquezas naturais, nas quais se protegerá a flora e a fauna tanto quanto compatível com 
os fins para os quais estas reservas são criadas.
3. Entender-se-á por Monumentos Naturais:
As regiões, os objetos, ou as espécies vivas de animais ou plantas, de interesse estético ou 
valor histórico ou científico, aos quais é dada proteção absoluta, como fim de conservar 
um objeto específico ou uma espécie determinada de flora ou fauna, declarando uma 
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região, um objeto, ou uma espécie isolada, monumento natural inviolável, exceto para 
a realização de investigações científicas devidamente autorizadas, ou inspeções oficiais.
4. Entender-se-á por Reservas de Regiões Virgens:
Uma região administrada pelos poderes públicos, onde existem condições primitivas 
naturais de flora, fauna, habitação e transporte, com a ausência de caminhos para o 
tráfico de veículos e onde é proibida toda exploração comercial.
5. Entender-se-á por Aves Migratórias:
As aves pertencentes a determinada espécie, cujos indivíduos, ou alguns deles, atra-
vessam, em qualquer estação do ano, as fronteiras dos países da América. Algumas 
espécies das seguintes famílias podem ser citadas como exemplos de aves migratórias: 
Charadriidae, Scolopacidae, Caprimulgidae, Hirundinidae.

ARTIGO II
1. Os Governos Contratantes estudarão imediatemente a possibilidade de criar, dentro 
do território de seus respectivos países, os parques nacionais, as reservas nacionais, 
os monumentos naturais, e as reservas de regiões virgens definidos no artigo prece-
dente. Em todos os casos em que esta criação seja exequível, será promovida logo que 
conveniente depois de entrar em vigor a presente Convenção.
2. Se em algum país a criação de parques ou reservas nacionais, monumentos natu-
rais, ou reservas de regiões virgens não for exequível na atualidade, escolher-se-ão tão 
depressa quanto possível os sítios, objetos ou espécies vivas de animais ou plantas, 
segundo o caso, que serão transformados em parques ou reservas nacionais, monu-
mentos naturais ou reservas de regiões virgens logo que, na opinião das autoridades 
do país, as circunstâncias o permitam.
3. Os Governos Contratantes notificarão à União Pan-americana a criação de parques 
e reservas nacionais, monumentos naturais, e reservas de regiões virgens, e a legislação 
e sistemas administrativos adotados a este respeito.

ARTIGO III
Os Governos Contratentes acordam em que os limites dos parques nacionais não serão 
alterados nem alienada parte alguma deles a não ser pela ação de autoridade legislativa 
competente, e que as riquezas neles existentes não serão exploradas para fins comerciais.
Os Governos Contratantes resolvem proibir a caça, a matança e a captura de espécimes 
da fauna e a destruição e coleção de exemplares da flora nos parques nacionais, a não 
ser pelas autoridades do parque, ou por ordem ou sob vigilância das mesmas, ou para 
investigações científicas devidamente autorizadas.
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Os Governos Contratantes concordam ainda mais em prover os parques nacionais das 
facilidades necessárias para o divertimento e a educação do público, de acordo com 
os fins visados por esta Convenção.

ARTIGO IV
Os Governos Contratantes resolvem manter invioláveis as reservas de regiões virgens, 
até o ponto em que seja exequível, exceto para investigações científicas devidamente 
autorizadas, e para inspeção oficial, ou para outros fins que estejam de acordo com os 
propósitos para os quais a reserva foi criada.

ARTIGO V
1. Os Governos Contratantes resolvem adotar ou recomendar aos seus respectivos 
corpos legislativos competentes, a adoção de leis e regulamentos que assegurem a 
proteção e conservação da flora e fauna dentro de seus respectivos territórios, e fora 
dos parques e reservas nacionais, monumentos naturais, e reservas de regiões virgens 
mencionados no Art. II. Tais regulamentos conterão disposições que permitam a caça 
ou coleção de exemplares de fauna e flora para estudos e investigações científicos por 
indivíduos e organismos devidamente autorizados.
2. Os Governos Contratantes acordam em adotar ou recomendar aos seus respectivos 
corpos legislativos a adoção de leis que assegurem a proteção e conservação das pai-
sagens, das formações geológicas extraordinárias, das regiões e dos objetos naturais 
de interesse estético ou valor histórico ou científico.

ARTIGO VI
Os Governos Contratantes resolvem cooperar uns com os outros para promover os 
propósitos desta Convenção. Visando este fim, prestarão o auxílio necessário, que seja 
compatível com a sua legislação nacionais, aos homens de ciência das repúblicas ameri-
canas que se dedicam às investigações e explorações; poderão, quando as circunstâncias 
o justifiquem, celebrar convênio uns com os outros ou com instituições científicas das 
Américas que tendam a aumentar a eficácia de sua colaboração; e porão ao dispor de 
todas as Repúblicas, igualmente, seja por meio de sua publicação ou de qualquer outra 
maneira, os conhecimentos científicos obtidos por meio deste trabalho de cooperação.

ARTIGO VII
Os Governos Contratantes adotarão medidas apropriadas para a proteção das aves 
migratórias de valor econômico ou de interesse estético ou para evitar a extinção 
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que ameace a uma espécie determinada. Adotar-se-ão medidas que permitam, até o 
ponto em que os respectivos governos achem conveniente, a utilização racional das 
aves migratórias, tanto no desporto como na alimentação, no comércio, na indústria 
e para estudos e investigações científicas.

ARTIGO VIII
A proteção das espécies mencionadas no Anexo a esta Convenção é de urgência e 
importância especial. As espécies aí incluídas serão protegidas tanto quanto possível 
e somente as autoridades competentes do país poderão autorizar a caça, matança, cap-
tura ou coleção de exemplares de tais espécies. A permissão para isso será concedida 
somente em circunstâncias especiais quando necessária para a realização de estudos 
científicos ou quando indispensável na administração da região em que se encontra 
tal planta ou animal.

ARTIGO IX
Cada um dos Governos Contratantes tomará as medidas necessárias para a supe-
rintendência e regulamentação das importações, exportações e trânsito de espécies 
protegidas de flora e fauna, e de seus produtos pelos seguintes meios:
1. Concessão de certificados que autorizem a exportação ou o trânsito de espécies 
protegidas de flora ou fauna ou de seus produtos.
2. Proibição da importação de quaisquer exemplares de fauna ou flora protegidos pelo 
país de origem, e de seus produtos, se estes não estão acompanhados de um certificado 
expedido de acordo com as disposições do § 1o deste Artigo, autorizando sua exportação.

ARTIGO X
1. As disposições da presente Convenção não substituem de maneira nenhuma os acor-
dos internacionais previamente celebrados por um ou mais dos Governos Contratantes.
2. A União Pan-americana subministrará aos Governos Contratantes toda informação 
pertinente aos fins da presente Convenção que lhe seja comunicada por qualquer museu 
nacional ou organismo nacional ou internacional, criado dentro de suas jurisdições e 
interessado nos fins visados pela Convenção.

ARTIGO XI
1. O original da presente Convenção em português, espanhol, inglês e francês será 
depositado na União Pan-americana e aberto à assinatura dos Governos Americanos 
em 12 de outubro de 1940.
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2. A presente Convenção permanecerá aberta para a assinatura dos Governos Ame-
ricanos. Os instrumentos de ratificação serão depositados na União Pan-americana, 
a qual notificará o depósito e a data dos mesmos assim como o texto de qualquer 
declaração ou reserva que os acompanhe, a todos os Governos Americanos.
3. A presente Convenção entrará em vigor três meses depois que se hajam depositado 
na União Pan-americana não menos que cinco ratificações.
4. Qualquer ratificação que se receba depois que a presente Convenção entre em vigor terá 
efeito três meses depois da data de depósito de tal ratificação na União Pan-americana.

ARTIGO XII
1. Qualquer dos Governos Contratantes poderá denunciar a presente Convenção 
quando queira, por meio de um aviso por escrito à União Pan-americana. A denúncia 
entrará em vigor um ano depois do recebimento da respectiva notificação pela União 
Pan-americana. Nenhuma denúncia, no entanto, terá efeito antes de cinco anos con-
tados da vigência da presente Convenção.
2. Se, como resultado de denúncias simultâneas ou sucessivas, o número de Gover-
nos Contratantes se reduzir a menos de três, a Convenção deixará de funcionar na 
data em que, de acordo com as disposições do parágrafo precedente, a última destas 
denúncias entrar em vigor.
3. A União Pan-americana notificará a todos os Governos Americanos as denúncias 
e as datas em que começarão a ter efeito.
4. Se a Convenção deixar de ter vigência de acordo com as estipulações contidas no 
segundo parágrafo do presente Artigo, a União Pan-americana notificará a todos os 
Governos Americanos a data em que a mesma cessar de ter efeito.
Em fé do que, os infraescritos Plenipotenciários, depois de ter depositado os seus 
plenos poderes, que foram encontrados em boa e devida forma, assinam e selam esta 
Convenção na União Pan-americana, Washington, D.C., em nome dos seus respectivos 
Governos, nas datas indicadas junto às suas assinaturas.
Pela Bolívia: (a.) Luís F. Guachalla – Outubro 12, 1940 (SELO). – Por Cuba: (a.) Pedro 
Martinez Fraga – Outubro 12, 1940 (SELO). – Por El Salvador: (a.) – Héctor David 
Castro – Outubro 12, 1940 (SELO). – Pela Nicarágua: (a.) Léon De Bayle – Outubro 
12, 1940 (SELO). – Pelo Peru: (a.) M. de Freyre S. – Outubro 12, 1940 (SELO). – Pela 
República Dominicana: (a.) Julio Vega Batlle – Outubro 12, 1940 (SELO). – Pelos 
Estados Unidos da América: (a.) Cordell Hull – Outubro 12, 1940 (SELO). – Pela 
Venezuela: (a.) Diógenes Escalante – Outubro 12, 1940 (SELO). – Pelo Equador: (a.) 
C. E. Alfaro – Outubro 12, 1940 (SELO).
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Aprovada pelo Decreto Legislativo no 3, de 13 de fevereiro de 1948, publicado no Diário do 

Congresso Nacional de 14/2/1948, e promulgada pelo Decreto no 58.054, de 23 de março de 

1966, publicado no DOU de 30/3/1966.





Lei Florestal 
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Lei no 12.651/2012

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 
31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 
1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166- 
67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

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

CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 1o (Vetado)

Art. 1o-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas 
de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o su-
primento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e 
o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e 
financeiros para o alcance de seus objetivos.1

Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei 
atenderá aos seguintes princípios:

I – afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas 
florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, 
dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem estar das 
gerações presentes e futuras;

1 Lei no 12.727/2012.
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II – reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária 
e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no 
crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e 
na presença do País nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia;

III – ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o 
compromisso do País com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo 
da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação;

IV – responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e 
restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas ur-
banas e rurais;

V – fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso 
sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais 
formas de vegetação nativa;

VI – criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação 
e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades 
produtivas sustentáveis.

Art. 2o As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação 
nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a 
todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações 
que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

§ 1o Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às 
disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se 
o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, 
nos termos do § 1o do art. 14 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções 
administrativas, civis e penais.

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao 
sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do 
imóvel rural.

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:2

2 Lei no 12.727/2012.
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I – Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, 
Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de 
Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão;

II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

III – Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse ru-
ral, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico 
de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e 
a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, 
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

IV – área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica pree-
xistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvi-
pastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;

V – pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o 
trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os 
assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da 
Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;

VI – uso alternativo do solo: substituição de vegetação nativa e formações sucessoras 
por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração 
e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou 
outras formas de ocupação humana;

VII – manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção 
de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de 
sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou al-
ternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos 
produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços;

VIII – utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de 

transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano 
aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomuni-
cações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas 
estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último 
caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;
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c) atividades e obras de defesa civil;
d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das 

funções ambientais referidas no inciso II deste artigo;
e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em proce-

dimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 
empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal;

IX – interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, 

tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de 
invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;

b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse 
rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize 
a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área;

c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades 
educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas 
as condições estabelecidas nesta Lei;

d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominan-
temente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as 
condições estabelecidas na Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009;

e) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de 
efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e es-
senciais da atividade;

f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas 
pela autoridade competente;

g) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em proce-
dimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à 
atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal;

X – atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:
a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quan-

do necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para 
a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo 
agroflorestal sustentável;

b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes 
tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber;

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;
d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;
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e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunida-
des quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde 
o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;

f) construção e manutenção de cercas na propriedade;
g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos 

previstos na legislação aplicável;
h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de 

mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso 
a recursos genéticos;

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros 
produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem 
prejudique a função ambiental da área;

j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, 
incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracte-
rizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área;

k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo 
impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA ou 
dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;

XI – (Vetado);
XII – vereda: fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usu-

almente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa – buriti emergente, sem formar 
dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas;

XIII – manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à 
ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, 
predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência 
fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descon-
tínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de Santa Catarina;

XIV – salgado ou marismas tropicais hipersalinos: áreas situadas em regiões com 
frequências de inundações intermediárias entre marés de sizígias e de quadratura, com 
solos cuja salinidade varia entre 100 (cem) e 150 (cento e cinquenta) partes por 1.000 
(mil), onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica;

XV – apicum: áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entremarés supe-
riores, inundadas apenas pelas marés de sizígias, que apresentam salinidade superior 
a 150 (cento e cinquenta) partes por 1.000 (mil), desprovidas de vegetação vascular;

XVI – restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente 
alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes 
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comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, 
encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acor-
do com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais 
interiorizado;

XVII – nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade 
e dá início a um curso d’água;

XVIII – olho d’água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermi-
tente;

XIX – leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água 
durante o ano;

XX – área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vege-
tação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, 
nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para 
construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da 
qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria 
paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;

XXI – várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a cursos 
d’água sujeitas a enchentes e inundações periódicas;

XXII – faixa de passagem de inundação: área de várzea ou planície de inundação 
adjacente a cursos d’água que permite o escoamento da enchente;

XXIII – relevo ondulado: expressão geomorfológica usada para designar área 
caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões, cuja intensidade 
permite sua classificação como relevo suave ondulado, ondulado, fortemente ondulado 
e montanhoso;

XXIV – pousio: prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, 
pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, para possibilitar a recupe-
ração da capacidade de uso ou da estrutura física do solo;

XXV – áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma perió-
dica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação 
adaptadas à inundação;

XXVI – área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput do art. 
47 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009; e

XXVII – crédito de carbono: título de direito sobre bem intangível e incorpóreo 
transacionável.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, estende-se o tratamento dispensado aos 
imóveis a que se refere o inciso V deste artigo às propriedades e posses rurais com até 
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4 (quatro) módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, bem como 
às terras indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e comunidades 
tradicionais que façam uso coletivo do seu território.

CAPÍTULO II – Das Áreas de Preservação Permanente
SEÇÃO I – Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 
para os efeitos desta Lei:3

I – as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros;
II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de bar-

ramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença 
ambiental do empreendimento;

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que 
seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 
(cem por cento) na linha de maior declive;

VI – as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII – os manguezais, em toda a sua extensão;

3 Lei no 12.727/2012 e Medida Provisória no 571/2012. Ver Decreto no 8.375/2014.
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VIII – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;

IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 
(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva 
de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em 
relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou 
espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 
próximo da elevação;

X – as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 
seja a vegetação;

XI – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima 
de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.

§ 1o Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservató-
rios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos 
d’água naturais.

§ 2o (Revogado)
§ 3o (Vetado)
§ 4o Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 

(um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e 
III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização 
do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama.

§ 5o É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o 
inciso V do art. 3o desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de 
ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, 
desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada 
a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.

§ 6o Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas 
áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a 
infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que:

I – sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos 
hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos 
Estaduais de Meio Ambiente;

II – esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de 
recursos hídricos;

III – seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;
IV – o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR;
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V – não implique novas supressões de vegetação nativa.
§ 7o (Vetado)
§ 8o (Vetado)
§ 9o (Vetado)

Art. 5o Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia 
ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de 
servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente cria-
das em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se 
a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a 
faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana.4

§ 1o Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o caput, o empreen-
dedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de Conservação 
e Uso do Entorno do Reservatório, em conformidade com termo de referência expedido 
pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, não podendo 
o uso exceder a 10% (dez por cento) do total da Área de Preservação Permanente.

§ 2o O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Ar-
tificial, para os empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei, deverá ser 
apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e 
aprovado até o início da operação do empreendimento, não constituindo a sua ausência 
impedimento para a expedição da licença de instalação.

§ 3o (Vetado)

Art. 6o Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de 
interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas 
ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades:5

I – conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra 
e de rocha;

II – proteger as restingas ou veredas;
III – proteger várzeas;
IV – abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;
V – proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;
VI – formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;

4 Lei no 12.727/2012 e Medida Provisória no 571/2012.
5 Lei no 12.727/2012 e Medida Provisória no 571/2012.
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VII – assegurar condições de bem-estar público;
VIII – auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares;
IX – proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.

SEÇÃO II – Do Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente

Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida 
pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou 
jurídica, de direito público ou privado.

§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Per-
manente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado 
a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos 
nesta Lei.

§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no 
caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 3o No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 
2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto 
não cumpridas as obrigações previstas no § 1o.

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 
Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social 
ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

§ 1o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas 
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

§ 2o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de Preservação 
Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4o poderá ser autorizada, 
excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprome-
tida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de 
regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas 
por população de baixa renda.

§ 3o É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, 
em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da 
defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas.

§ 4o Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras inter-
venções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei.
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Art. 9o É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Per-
manente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto 
ambiental.

CAPÍTULO III – Das Áreas de Uso Restrito6

Art. 10. Nos pantanais e planícies pantaneiras, é permitida a exploração ecologi-
camente sustentável, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos 
oficiais de pesquisa, ficando novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo 
do solo condicionadas à autorização do órgão estadual do meio ambiente, com base 
nas recomendações mencionadas neste artigo.7

Art. 11. Em áreas de inclinação entre 25° e 45°, serão permitidos o manejo florestal 
sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem como a manutenção da 
infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, observadas boas 
práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipó-
teses de utilidade pública e interesse social.

CAPÍTULO III-A – Do Uso Ecologicamente Sustentável dos Apicuns e Salgados8

Art. 11-A. A Zona Costeira é patrimônio nacional, nos termos do § 4o do art. 225 
da Constituição Federal, devendo sua ocupação e exploração dar-se de modo ecolo-
gicamente sustentável.9

§ 1o Os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura 
e salinas, desde que observados os seguintes requisitos:

I – área total ocupada em cada Estado não superior a 10% (dez por cento) dessa 
modalidade de fitofisionomia no bioma amazônico e a 35% (trinta e cinco por cento) 
no restante do País, excluídas as ocupações consolidadas que atendam ao disposto no 
§ 6o deste artigo;

6 Ver Decreto no 8.375/2014.
7 Lei no 12.727/2012 e Medida Provisória no 571/2012.
8 Lei no 12.727/2012 e Medida Provisória no 571/2012.
9 Lei no 12.727/2012 e Medida Provisória no 571/2012.
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II – salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos processos 
ecológicos essenciais a eles associados, bem como da sua produtividade biológica e 
condição de berçário de recursos pesqueiros;

III – licenciamento da atividade e das instalações pelo órgão ambiental estadual, 
cientificado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis – IBAMA e, no caso de uso de terrenos de marinha ou outros bens da União, 
realizada regularização prévia da titulação perante a União;

IV – recolhimento, tratamento e disposição adequados dos efluentes e resíduos;
V – garantia da manutenção da qualidade da água e do solo, respeitadas as Áreas 

de Preservação Permanente; e
VI – respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades locais.
§ 2o A licença ambiental, na hipótese deste artigo, será de 5 (cinco) anos, renovável 

apenas se o empreendedor cumprir as exigências da legislação ambiental e do próprio 
licenciamento, mediante comprovação anual, inclusive por mídia fotográfica.

§ 3o São sujeitos à apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA 
e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA os novos empreendimentos:

I – com área superior a 50 (cinquenta) hectares, vedada a fragmentação do projeto 
para ocultar ou camuflar seu porte;

II – com área de até 50 (cinquenta) hectares, se potencialmente causadores de 
significativa degradação do meio ambiente; ou

III – localizados em região com adensamento de empreendimentos de carcinicultura 
ou salinas cujo impacto afete áreas comuns.

§ 4o O órgão licenciador competente, mediante decisão motivada, poderá, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, bem como do dever de 
recuperar os danos ambientais causados, alterar as condicionantes e as medidas de 
controle e adequação, quando ocorrer:

I – descumprimento ou cumprimento inadequado das condicionantes ou medidas 
de controle previstas no licenciamento, ou desobediência às normas aplicáveis;

II – fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive por omissão, 
em qualquer fase do licenciamento ou período de validade da licença; ou

III – superveniência de informações sobre riscos ao meio ambiente ou à saúde 
pública.

§ 5o A ampliação da ocupação de apicuns e salgados respeitará o Zoneamento 
Ecológico-Econômico da Zona Costeira – ZEEZOC, com a individualização das áreas 
ainda passíveis de uso, em escala mínima de 1:10.000, que deverá ser concluído por 
cada Estado no prazo máximo de 1 (um) ano a partir da data de publicação desta Lei.
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§ 6o É assegurada a regularização das atividades e empreendimentos de carcinicul-
tura e salinas cuja ocupação e implantação tenham ocorrido antes de 22 de julho de 
2008, desde que o empreendedor, pessoa física ou jurídica, comprove sua localização 
em apicum ou salgado e se obrigue, por termo de compromisso, a proteger a integri-
dade dos manguezais arbustivos adjacentes.

§ 7o É vedada a manutenção, licenciamento ou regularização, em qualquer hipótese 
ou forma, de ocupação ou exploração irregular em apicum ou salgado, ressalvadas as 
exceções previstas neste artigo.

CAPÍTULO IV – Da Área de Reserva Legal
SEÇÃO I – Da Delimitação da Área de Reserva Legal10

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, 
a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 
Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à 
área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:11

I – localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;
II – localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).
§ 1o Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para 

assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária, será considerada, para fins do 
disposto do caput, a área do imóvel antes do fracionamento.

§ 2o O percentual de Reserva Legal em imóvel situado em área de formações flo-
restais, de cerrado ou de campos gerais na Amazônia Legal será definido considerando 
separadamente os índices contidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I do caput.

§ 3o Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de floresta ou outras 
formas de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual in-
tegrante do Sisnama se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado 
o previsto no art. 30.

§ 4o Nos casos da alínea “a” do inciso I, o poder público poderá reduzir a Reser-
va Legal para até 50% (cinquenta por cento), para fins de recomposição, quando o 

10 Ver Decreto no 8.375/2014.
11 Lei no 12.727/2012.
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Município tiver mais de 50% (cinquenta por cento) da área ocupada por unidades 
de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas.

§ 5o Nos casos da alínea “a” do inciso I, o poder público estadual, ouvido o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente, poderá reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta 
por cento), quando o Estado tiver Zoneamento Ecológico-Econômico aprovado e 
mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do seu território ocupado por unidades de 
conservação da natureza de domínio público, devidamente regularizadas, e por terras 
indígenas homologadas.

§ 6o Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto 
não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal.

§ 7o Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas 
por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial 
de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia 
elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de 
energia elétrica.

§ 8o Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas 
com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias.

Art. 13. Quando indicado pelo Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE estadual, 
realizado segundo metodologia unificada, o poder público federal poderá:

I – reduzir, exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição, 
regeneração ou compensação da Reserva Legal de imóveis com área rural consolidada, 
situados em área de floresta localizada na Amazônia Legal, para até 50% (cinquenta 
por cento) da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para conservação da biodi-
versidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos;

II – ampliar as áreas de Reserva Legal em até 50% (cinquenta por cento) dos 
percentuais previstos nesta Lei, para cumprimento de metas nacionais de proteção à 
biodiversidade ou de redução de emissão de gases de efeito estufa.

§ 1o No caso previsto no inciso I do caput, o proprietário ou possuidor de imóvel ru-
ral que mantiver Reserva Legal conservada e averbada em área superior aos percentuais 
exigidos no referido inciso poderá instituir servidão ambiental sobre a área excedente, 
nos termos da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e Cota de Reserva Ambiental.

§ 2o Os Estados que não possuem seus Zoneamentos Ecológico-Econômicos – 
ZEEs segundo a metodologia unificada, estabelecida em norma federal, terão o prazo 
de 5 (cinco) anos, a partir da data da publicação desta Lei, para a sua elaboração e 
aprovação.
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Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em 
consideração os seguintes estudos e critérios:12

I – o plano de bacia hidrográfica;
II – o Zoneamento Ecológico-Econômico;
III – a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de 

Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente 
protegida;

IV – as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e
V – as áreas de maior fragilidade ambiental.
§ 1o O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada 

deverá aprovar a localização da Reserva Legal após a inclusão do imóvel no CAR, 
conforme o art. 29 desta Lei.

§ 2o Protocolada a documentação exigida para análise da localização da área de 
Reserva Legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção 
administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental compe-
tente integrante do Sisnama, em razão da não formalização da área de Reserva Legal.

Art. 15. Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo 
do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que:13

I – o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para 
o uso alternativo do solo;

II – a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, 
conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e

III – o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro 
Ambiental Rural – CAR, nos termos desta Lei.

§ 1o O regime de proteção da Área de Preservação Permanente não se altera na 
hipótese prevista neste artigo.

§ 2o O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal conservada e ins-
crita no Cadastro Ambiental Rural – CAR de que trata o art. 29, cuja área ultrapasse o 
mínimo exigido por esta Lei, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição 
de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres 
previstos nesta Lei.

§ 3o O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de cumpri-
mento da Reserva Legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação.

12 Lei no 12.727/2012 e Medida Provisória no 571/2012.
13 Lei no 12.727/2012 e Medida Provisória no 571/2012.
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§ 4o É dispensada a aplicação do inciso I do caput deste artigo, quando as Áreas de 
Preservação Permanente conservadas ou em processo de recuperação, somadas às de-
mais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes em imóvel, ultrapassarem:

I – 80% (oitenta por centro) do imóvel rural localizado em áreas de floresta na 
Amazônia Legal; e

II – (Vetado).

Art. 16. Poderá ser instituído Reserva Legal em regime de condomínio ou coletiva entre 
propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no art. 12 em relação a cada imóvel.14

Parágrafo único. No parcelamento de imóveis rurais, a área de Reserva Legal poderá 
ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes.

SEÇÃO II – Do Regime de Proteção da Reserva Legal

Art. 17. A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo 
proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física 
ou jurídica, de direito público ou privado.15

§ 1o Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo sus-
tentável, previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo com 
as modalidades previstas no art. 20.

§ 2o Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena propriedade ou posse rural 
familiar, os órgãos integrantes do Sisnama deverão estabelecer procedimentos simpli-
ficados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo.

§ 3o É obrigatória a suspensão imediata das atividades em Área de Reserva Legal 
desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008.

§ 4o Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá 
ser iniciado, nas áreas de que trata o § 3o deste artigo, o processo de recomposição 
da Reserva Legal em até 2 (dois) anos contados a partir da data da publicação desta 
Lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de 
Regularização Ambiental – PRA, de que trata o art. 59.

Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente 
por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua 

14 Lei no 12.727/2012.
15 Lei no 12.727/2012 e Medida Provisória no 571/2012.
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destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com 
as exceções previstas nesta Lei.16

§ 1o A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de 
planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com 
pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2o Na posse, a área de Reserva Legal é assegurada por termo de compromisso 
firmado pelo possuidor com o órgão competente do Sisnama, com força de título exe-
cutivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área de Reserva Legal 
e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta Lei.

§ 3o A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no 
termo de compromisso de que trata o § 2o.

§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de 
Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o 
registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá 
direito à gratuidade deste ato.

Art. 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei mu-
nicipal não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de Reserva 
Legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo 
para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes 
do plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 20. No manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva Legal, serão adotadas 
práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável sem propósito 
comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para exploração florestal 
com propósito comercial.

Art. 21. É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, 
cipós, folhas e sementes, devendo-se observar:

I – os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando 
houver;

II – a época de maturação dos frutos e sementes;
III – técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da es-

pécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, 
bambus e raízes.

16 Lei no 12.727/2012.
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Art. 22. O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal com propósito 
comercial depende de autorização do órgão competente e deverá atender as seguintes 
diretrizes e orientações:

I – não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da ve-
getação nativa da área;

II – assegurar a manutenção da diversidade das espécies;
III – conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favo-

reçam a regeneração de espécies nativas.

Art. 23. O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comer-
cial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes, 
devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da explo-
ração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 (vinte) metros cúbicos.

Art. 24. No manejo florestal nas áreas fora de Reserva Legal, aplica-se igualmente o 
disposto nos arts. 21, 22 e 23.

SEÇÃO III – Do Regime de Proteção das Áreas Verdes Urbanas

Art. 25. O poder público municipal contará, para o estabelecimento de áreas verdes 
urbanas, com os seguintes instrumentos:

I – o exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais 
relevantes, conforme dispõe a Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001;

II – a transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas;
III – o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, empreendi-

mentos comerciais e na implantação de infraestrutura; e
IV – aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental.

CAPÍTULO V – Da Supressão de Vegetação para Uso Alternativo do Solo

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio 
público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de 
que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

§ 1o (Vetado)
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§ 2o (Vetado)
§ 3o No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que con-

templem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão.
§ 4o O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no 

mínimo, as seguintes informações:
I – a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal 

e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de 
amarração do perímetro do imóvel;

II – a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4o do art. 33;
III – a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas;
IV – o uso alternativo da área a ser desmatada.

Art. 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação 
que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial 
publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do Sisnama, ou espécies 
migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que 
assegurem a conservação da espécie.

Art. 28. Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do 
solo no imóvel rural que possuir área abandonada.

CAPÍTULO VI – Do Cadastro Ambiental Rural

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural – CAR, no âmbito do Sistema Nacional 
de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, registro público eletrônico de âmbito 
nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as 
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados 
para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 
desmatamento.17

§ 1o A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no 
órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do 
proprietário ou possuidor rural:

I – identificação do proprietário ou possuidor rural;
II – comprovação da propriedade ou posse;

17 Lei no 12.727/2012 e Medida Provisória no 571/2012.
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III – identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo 
a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração 
do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação 
nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas 
consolidadas e, caso existente, também da localização da Reserva Legal.

§ 2o O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do 
direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do 
disposto no art. 2o da Lei no 10.267, de 28 de agosto de 2001.

§ 3o A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses 
rurais, devendo ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua implantação, 
prorrogável, uma única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do 
imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o 
proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas 
à Reserva Legal previstas no inciso III do § 1o do art. 29.

Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, deverá 
apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste 
a averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse.

CAPÍTULO VII – Da Exploração Florestal

Art. 31. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras, de domínio pú-
blico ou privado, ressalvados os casos previstos nos arts. 21, 23 e 24, dependerá de 
licenciamento pelo órgão competente do Sisnama, mediante aprovação prévia de 
Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS que contemple técnicas de condução, 
exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas 
que a cobertura arbórea forme.

§ 1o O PMFS atenderá os seguintes fundamentos técnicos e científicos:
I – caracterização dos meios físico e biológico;
II – determinação do estoque existente;
III – intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental 

da floresta;
IV – ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do volume de 

produto extraído da floresta;
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V – promoção da regeneração natural da floresta;
VI – adoção de sistema silvicultural adequado;
VII – adoção de sistema de exploração adequado;
VIII – monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente;
IX – adoção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais.
§ 2o A aprovação do PMFS pelo órgão competente do Sisnama confere ao seu 

detentor a licença ambiental para a prática do manejo florestal sustentável, não se 
aplicando outras etapas de licenciamento ambiental.

§ 3o O detentor do PMFS encaminhará relatório anual ao órgão ambiental compe-
tente com as informações sobre toda a área de manejo florestal sustentável e a descrição 
das atividades realizadas.

§ 4o O PMFS será submetido a vistorias técnicas para fiscalizar as operações e 
atividades desenvolvidas na área de manejo.

§ 5o Respeitado o disposto neste artigo, serão estabelecidas em ato do Chefe do 
Poder Executivo disposições diferenciadas sobre os PMFS em escala empresarial, de 
pequena escala e comunitário.

§ 6o Para fins de manejo florestal na pequena propriedade ou posse rural familiar, 
os órgãos do Sisnama deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, 
análise e aprovação dos referidos PMFS.

§ 7o Compete ao órgão federal de meio ambiente a aprovação de PMFS incidentes 
em florestas públicas de domínio da União.

Art. 32. São isentos de PMFS:
I – a supressão de florestas e formações sucessoras para uso alternativo do solo;
II – o manejo e a exploração de florestas plantadas localizadas fora das Áreas de 

Preservação Permanente e de Reserva Legal;
III – a exploração florestal não comercial realizada nas propriedades rurais a que 

se refere o inciso V do art. 3o ou por populações tradicionais.

Art. 33. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas 
atividades devem suprir-se de recursos oriundos de:

I – florestas plantadas;
II – PMFS de floresta nativa aprovado pelo órgão competente do Sisnama;
III – supressão de vegetação nativa autorizada pelo órgão competente do Sisnama;
IV – outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do 

Sisnama.
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§ 1o São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam 
matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham 
autorização para supressão de vegetação nativa.

§ 2o É isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize:
I – costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes da atividade industrial;
II – matéria-prima florestal:
a) oriunda de PMFS;
b) oriunda de floresta plantada;
c) não madeireira.
§ 3o A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não desobriga o interes-

sado da comprovação perante a autoridade competente da origem do recurso florestal 
utilizado.

§ 4o A reposição florestal será efetivada no Estado de origem da matéria-prima 
utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme deter-
minações do órgão competente do Sisnama.

Art. 34. As empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima 
florestal são obrigadas a elaborar e implementar Plano de Suprimento Sustentável – 
PSS, a ser submetido à aprovação do órgão competente do Sisnama.

§ 1o O PSS assegurará produção equivalente ao consumo de matéria-prima florestal 
pela atividade industrial.

§ 2o O PSS incluirá, no mínimo:
I – programação de suprimento de matéria-prima florestal;
II – indicação das áreas de origem da matéria-prima florestal georreferenciadas;
III – cópia do contrato entre os particulares envolvidos, quando o PSS incluir su-

primento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros.
§ 3o Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta no mercado:
I – na fase inicial de instalação da atividade industrial, nas condições e durante o 

período, não superior a 10 (dez) anos, previstos no PSS, ressalvados os contratos de 
suprimento mencionados no inciso III do § 2o;

II – no caso de aquisição de produtos provenientes do plantio de florestas exóti-
cas, licenciadas por órgão competente do Sisnama, o suprimento será comprovado 
posteriormente mediante relatório anual em que conste a localização da floresta e as 
quantidades produzidas.

§ 4o O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras que consumam 
grandes quantidades de carvão vegetal ou lenha estabelecerá a utilização exclusiva de 
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matéria-prima oriunda de florestas plantadas ou de PMFS e será parte integrante do 
processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

§ 5o Serão estabelecidos, em ato do Chefe do Poder Executivo, os parâmetros 
de utilização de matéria-prima florestal para fins de enquadramento das empresas 
industriais no disposto no caput.

CAPÍTULO VIII – Do Controle da Origem dos Produtos Florestais

Art. 35. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou sub-
produtos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes 
federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente 
do Sisnama.18

§ 1o O plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas 
independem de autorização prévia, desde que observadas as limitações e condições 
previstas nesta Lei, devendo ser informados ao órgão competente, no prazo de até 1 
(um) ano, para fins de controle de origem.

§ 2o É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas áreas 
não consideradas Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.

§ 3o O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área de uso alter-
nativo do solo serão permitidos independentemente de autorização prévia, devendo 
o plantio ou reflorestamento estar previamente cadastrado no órgão ambiental com-
petente e a exploração ser previamente declarada nele para fins de controle de origem.

§ 4o Os dados do sistema referido no caput serão disponibilizados para acesso 
público por meio da rede mundial de computadores, cabendo ao órgão federal coor-
denador do sistema fornecer os programas de informática a serem utilizados e definir 
o prazo para integração dos dados e as informações que deverão ser aportadas ao 
sistema nacional.

§ 5o O órgão federal coordenador do sistema nacional poderá bloquear a emissão 
de Documento de Origem Florestal – DOF dos entes federativos não integrados ao 
sistema e fiscalizar os dados e relatórios respectivos.

Art. 36. O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, 
carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies 

18 Lei no 12.727/2012.



49Florestas

nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente 
do Sisnama, observado o disposto no art. 35.19

§ 1o A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, 
que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.

§ 2o Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar 
registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da Lei no 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.

§ 3o Todo aquele que recebe ou adquire, para fins comerciais ou industriais, ma-
deira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos de florestas de espécies nativas 
é obrigado a exigir a apresentação do DOF e munir-se da via que deverá acompanhar 
o material até o beneficiamento final.

§ 4o No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados 
sobre sua origem e destino.

§ 5o O órgão ambiental federal do Sisnama regulamentará os casos de dispensa 
da licença prevista no caput.

Art. 37. O comércio de plantas vivas e outros produtos oriundos da flora nativa de-
penderá de licença do órgão estadual competente do Sisnama e de registro no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais, previsto no art. 17 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, sem prejuízo 
de outras exigências cabíveis.

Parágrafo único. A exportação de plantas vivas e outros produtos da flora depen-
derá de licença do órgão federal competente do Sisnama, observadas as condições 
estabelecidas no caput.

CAPÍTULO IX – Da Proibição do Uso de Fogo e do Controle dos Incêndios

Art. 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações:
I – em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em 

práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual am-
biental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, 
que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle;

19 Lei no 12.727/2012.
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II – emprego da queima controlada em Unidades de Conservação, em conformidade 
com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da 
Unidade de Conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, 
cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo;

III – atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente 
aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, 
mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do Sisnama.

§ 1o Na situação prevista no inciso I, o órgão estadual ambiental competente do 
Sisnama exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural 
contenham planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos incêndios.

§ 2o Excetuam-se da proibição constante no caput as práticas de prevenção e 
combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações 
tradicionais e indígenas.

§ 3o Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras pú-
blicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá 
comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto 
e o dano efetivamente causado.

§ 4o É necessário o estabelecimento de nexo causal na verificação das responsa-
bilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares.

Art. 39. Os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e qualquer órgão público 
ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios flores-
tais, deverão elaborar, atualizar e implantar planos de contingência para o combate 
aos incêndios florestais.

Art. 40. O Governo Federal deverá estabelecer uma Política Nacional de Manejo e 
Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que promova 
a articulação institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio rural, 
no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no 
manejo do fogo em áreas naturais protegidas.

§ 1o A Política mencionada neste artigo deverá prever instrumentos para a análise 
dos impactos das queimadas sobre mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, 
conservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna, para subsidiar planos estratégicos 
de prevenção de incêndios florestais.

§ 2o A Política mencionada neste artigo deverá observar cenários de mudanças 
climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais.
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CAPÍTULO X – Do Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação 
do Meio Ambiente

Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumpri-
mento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio 
ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a pro-
dutividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como forma 
de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os 
critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação:20

I – pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou 
não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços 
ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:

a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminui-
ção do fluxo de carbono;

b) a conservação da beleza cênica natural;
c) a conservação da biodiversidade;
d) a conservação das águas e dos serviços hídricos;
e) a regulação do clima;
f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico;
g) a conservação e o melhoramento do solo;
h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 

restrito;
II – compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o 

cumprimento dos objetivos desta Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, 
dentre outros:

a) obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros 
menores, bem como limites e prazos maiores que os praticados no mercado;

b) contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no 
mercado;

c) dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito 
da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, gerando 
créditos tributários;

d) destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, 
na forma da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para a manutenção, recuperação 

20 Lei no 12.727/2012.
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ou recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito na bacia de geração da receita;

e) linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de 
vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo 
florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recu-
peração de áreas degradadas;

f) isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como: 
fios de arame, postes de madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração de solo, 
dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito;

III – incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recu-
peração, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação 
nativa, tais como:

a) participação preferencial nos programas de apoio à comercialização da pro-
dução agrícola;

b) destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural 
relacionadas à melhoria da qualidade ambiental.

§ 1o Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das pro-
priedades rurais, o programa poderá prever:

I – destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural 
relacionadas à melhoria da qualidade ambiental;

II – dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor 
de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recom-
posição das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo 
desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008;

III – utilização de fundos públicos para concessão de créditos reembolsáveis e não 
reembolsáveis destinados à compensação, recuperação ou recomposição das Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo desmatamento seja 
anterior a 22 de julho de 2008.

§ 2o O programa previsto no caput poderá, ainda, estabelecer diferenciação tri-
butária para empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de 
propriedades ou posses rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos nos 
arts. 4o, 6o, 11 e 12 desta Lei, ou que estejam em processo de cumpri-los.

§ 3o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadim-
plentes em relação ao cumprimento do termo de compromisso ou PRA ou que estejam 
sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta Lei, exceto aquelas suspensas em virtu-
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de do disposto no Capítulo XIII, não são elegíveis para os incentivos previstos nas alíneas 
“a” a “e” do inciso II do caput deste artigo até que as referidas sanções sejam extintas.

§ 4o As atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reser-
va Legal e de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por 
serviços ambientais, configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e 
internacionais de reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa.

§ 5o O programa relativo a serviços ambientais previsto no inciso I do caput deste 
artigo deverá integrar os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação 
de um mercado de serviços ambientais.

§ 6o Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de Unidades de 
Conservação de Proteção Integral são elegíveis para receber apoio técnico-financeiro 
da compensação prevista no art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, com a 
finalidade de recuperação e manutenção de áreas prioritárias para a gestão da unidade.

§ 7o O pagamento ou incentivo a serviços ambientais a que ser refere o inciso I 
deste artigo serão prioritariamente destinados aos agricultores familiares como defi-
nidos no inciso V do art. 3o desta Lei.

Art. 42. O Governo Federal implantará programa para conversão da multa prevista no 
art. 50 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, destinado a imóveis rurais, referente 
a autuações vinculadas a desmatamentos em áreas onde não era vedada a supressão, que 
foram promovidos sem autorização ou licença, em data anterior a 22 de julho de 2008.21

Art. 43. (Vetado)

Art. 44. É instituída a Cota de Reserva Ambiental – CRA, título nominativo repre-
sentativo de área com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação:

I – sob regime de servidão ambiental, instituída na forma do art. 9o-A da Lei 
no 6.938, de 31 de agosto de 1981;

II – correspondente à área de Reserva Legal instituída voluntariamente sobre a 
vegetação que exceder os percentuais exigidos no art. 12 desta Lei;

III – protegida na forma de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, nos 
termos do art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000;

IV – existente em propriedade rural localizada no interior de Unidade de Conser-
vação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada.

21 Lei no 12.727/2012.
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§ 1o A emissão de CRA será feita mediante requerimento do proprietário, após in-
clusão do imóvel no CAR e laudo comprobatório emitido pelo próprio órgão ambiental 
ou por entidade credenciada, assegurado o controle do órgão federal competente do 
Sisnama, na forma de ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2o A CRA não pode ser emitida com base em vegetação nativa localizada em 
área de RPPN instituída em sobreposição à Reserva Legal do imóvel.

§ 3o A Cota de Reserva Florestal – CRF emitida nos termos do art. 44-B da Lei 
no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a ser considerada, pelo efeito desta Lei, 
como Cota de Reserva Ambiental.

§ 4o Poderá ser instituída CRA da vegetação nativa que integra a Reserva Legal 
dos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3o desta Lei.

Art. 45. A CRA será emitida pelo órgão competente do Sisnama em favor de pro-
prietário de imóvel incluído no CAR que mantenha área nas condições previstas no 
art. 44.

§ 1o O proprietário interessado na emissão da CRA deve apresentar ao órgão 
referido no caput proposta acompanhada de:

I – certidão atualizada da matrícula do imóvel expedida pelo registro de imóveis 
competente;

II – cédula de identidade do proprietário, quando se tratar de pessoa física;
III – ato de designação de responsável, quando se tratar de pessoa jurídica;
IV – certidão negativa de débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural – ITR;
V – memorial descritivo do imóvel, com a indicação da área a ser vinculada ao título, 

contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado relativo ao perímetro 
do imóvel e um ponto de amarração georreferenciado relativo à Reserva Legal.

§ 2o Aprovada a proposta, o órgão referido no caput emitirá a CRA correspon-
dente, identificando:

I – o número da CRA no sistema único de controle;
II – o nome do proprietário rural da área vinculada ao título;
III – a dimensão e a localização exata da área vinculada ao título, com memorial 

descritivo contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado;
IV – o bioma correspondente à área vinculada ao título;
V – a classificação da área em uma das condições previstas no art. 46.
§ 3o O vínculo de área à CRA será averbado na matrícula do respectivo imóvel no 

registro de imóveis competente.
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§ 4o O órgão federal referido no caput pode delegar ao órgão estadual competente 
atribuições para emissão, cancelamento e transferência da CRA, assegurada a imple-
mentação de sistema único de controle.

Art. 46. Cada CRA corresponderá a 1 (um) hectare:
I – de área com vegetação nativa primária ou com vegetação secundária em qual-

quer estágio de regeneração ou recomposição;
II – de áreas de recomposição mediante reflorestamento com espécies nativas.
§ 1o O estágio sucessional ou o tempo de recomposição ou regeneração da vege-

tação nativa será avaliado pelo órgão ambiental estadual competente com base em 
declaração do proprietário e vistoria de campo.

§ 2o A CRA não poderá ser emitida pelo órgão ambiental competente quando a 
regeneração ou recomposição da área forem improváveis ou inviáveis.

Art. 47. É obrigatório o registro da CRA pelo órgão emitente, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contado da data da sua emissão, em bolsas de mercadorias de âmbito nacional 
ou em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco 
Central do Brasil.

Art. 48. A CRA pode ser transferida, onerosa ou gratuitamente, a pessoa física ou a 
pessoa jurídica de direito público ou privado, mediante termo assinado pelo titular 
da CRA e pelo adquirente.

§ 1o A transferência da CRA só produz efeito uma vez registrado o termo previsto 
no caput no sistema único de controle.

§ 2o A CRA só pode ser utilizada para compensar Reserva Legal de imóvel rural 
situado no mesmo bioma da área à qual o título está vinculado.

§ 3o A CRA só pode ser utilizada para fins de compensação de Reserva Legal se 
respeitados os requisitos estabelecidos no § 6o do art. 66.

§ 4o A utilização de CRA para compensação da Reserva Legal será averbada na 
matrícula do imóvel no qual se situa a área vinculada ao título e na do imóvel bene-
ficiário da compensação.

Art. 49. Cabe ao proprietário do imóvel rural em que se situa a área vinculada à CRA 
a responsabilidade plena pela manutenção das condições de conservação da vegetação 
nativa da área que deu origem ao título.
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§ 1o A área vinculada à emissão da CRA com base nos incisos I, II e III do art. 44 
desta Lei poderá ser utilizada conforme PMFS.

§ 2o A transmissão inter vivos ou causa mortis do imóvel não elimina nem altera 
o vínculo de área contida no imóvel à CRA.

Art. 50. A CRA somente poderá ser cancelada nos seguintes casos:
I – por solicitação do proprietário rural, em caso de desistência de manter áreas 

nas condições previstas nos incisos I e II do art. 44;
II – automaticamente, em razão de término do prazo da servidão ambiental;
III – por decisão do órgão competente do Sisnama, no caso de degradação da vege-

tação nativa da área vinculada à CRA cujos custos e prazo de recuperação ambiental 
inviabilizem a continuidade do vínculo entre a área e o título.

§ 1o O cancelamento da CRA utilizada para fins de compensação de Reserva Legal 
só pode ser efetivado se assegurada Reserva Legal para o imóvel no qual a compen-
sação foi aplicada.

§ 2o O cancelamento da CRA nos termos do inciso III do caput independe da apli-
cação das devidas sanções administrativas e penais decorrentes de infração à legislação 
ambiental, nos termos da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

§ 3o O cancelamento da CRA deve ser averbado na matrícula do imóvel no qual 
se situa a área vinculada ao título e do imóvel no qual a compensação foi aplicada.

CAPÍTULO XI – Do Controle do Desmatamento

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento 
em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que 
deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir 
a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar 
viabilidade à recuperação da área degradada.

§ 1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento 
ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas 
no imóvel não relacionadas com a infração.

§ 2o O órgão ambiental responsável deverá disponibilizar publicamente as infor-
mações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computa-
dores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o 
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exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo 
procedimento administrativo.

§ 3o A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá certidão em 
que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, 
conforme o caso.

CAPÍTULO XII – Da Agricultura Familiar

Art. 52. A intervenção e a supressão de vegetação em Áreas de Preservação Perma-
nente e de Reserva Legal para as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, 
previstas no inciso X do art. 3o, excetuadas as alíneas “b” e “g”, quando desenvolvidas 
nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3o, dependerão de simples declaração ao 
órgão ambiental competente, desde que esteja o imóvel devidamente inscrito no CAR.

Art. 53. Para o registro no CAR da Reserva Legal, nos imóveis a que se refere o inciso V 
do art. 3o, o proprietário ou possuidor apresentará os dados identificando a área proposta 
de Reserva Legal, cabendo aos órgãos competentes integrantes do Sisnama, ou insti-
tuição por ele habilitada, realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas.

Parágrafo único. O registro da Reserva Legal nos imóveis a que se refere o inciso 
V do art. 3o é gratuito, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico.

Art. 54. Para cumprimento da manutenção da área de reserva legal nos imóveis a que 
se refere o inciso V do art. 3o, poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas, 
ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema 
intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região em sistemas agroflorestais.

Parágrafo único. O poder público estadual deverá prestar apoio técnico para a 
recomposição da vegetação da Reserva Legal nos imóveis a que se refere o inciso V 
do art. 3º.

Art. 55. A inscrição no CAR dos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3o obser-
vará procedimento simplificado no qual será obrigatória apenas a apresentação dos 
documentos mencionados nos incisos I e II do § 1o do art. 29 e de croqui indicando 
o perímetro do imóvel, as Áreas de Preservação Permanente e os remanescentes que 
formam a Reserva Legal.
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Art. 56. O licenciamento ambiental de PMFS comercial nos imóveis a que se refere 
o inciso V do art. 3o se beneficiará de procedimento simplificado de licenciamento 
ambiental.

§ 1o O manejo sustentável da Reserva Legal para exploração florestal eventual, 
sem propósito comercial direto ou indireto, para consumo no próprio imóvel a 
que se refere o inciso V do art. 3o, independe de autorização dos órgãos ambientais 
competentes, limitada a retirada anual de material lenhoso a 2 (dois) metros cúbicos 
por hectare.

§ 2o O manejo previsto no § 1o não poderá comprometer mais de 15% (quinze 
por cento) da biomassa da Reserva Legal nem ser superior a 15 (quinze) metros 
cúbicos de lenha para uso doméstico e uso energético, por propriedade ou posse 
rural, por ano.

§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se por manejo eventual, sem propósito comer-
cial, o suprimento, para uso no próprio imóvel, de lenha ou madeira serrada destinada 
a benfeitorias e uso energético nas propriedades e posses rurais, em quantidade não 
superior ao estipulado no § 1o deste artigo.

§ 4o Os limites para utilização previstos no § 1o deste artigo no caso de posse 
coletiva de populações tradicionais ou de agricultura familiar serão adotados por 
unidade familiar.

§ 5o As propriedades a que se refere o inciso V do art. 3o são desobrigadas da 
reposição florestal se a matéria-prima florestal for utilizada para consumo próprio.

Art. 57. Nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3o, o manejo florestal madeirei-
ro sustentável da Reserva Legal com propósito comercial direto ou indireto depende 
de autorização simplificada do órgão ambiental competente, devendo o interessado 
apresentar, no mínimo, as seguintes informações:

I – dados do proprietário ou possuidor rural;
II – dados da propriedade ou posse rural, incluindo cópia da matrícula do imóvel 

no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis ou comprovante de posse;
III – croqui da área do imóvel com indicação da área a ser objeto do manejo sele-

tivo, estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos com 
o manejo seletivo, indicação da sua destinação e cronograma de execução previsto.

Art. 58. Assegurado o controle e a fiscalização dos órgãos ambientais competentes 
dos respectivos planos ou projetos, assim como as obrigações do detentor do imóvel, 
o poder público poderá instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros, 
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podendo incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, priorita-
riamente, os imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3o, nas iniciativas de:22

I – preservação voluntária de vegetação nativa acima dos limites estabelecidos no 
art. 12;

II – proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção;
III – implantação de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril;
IV – recuperação ambiental de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva 

Legal;
V – recuperação de áreas degradadas;
VI – promoção de assistência técnica para regularização ambiental e recuperação 

de áreas degradadas;
VII – produção de mudas e sementes;
VIII – pagamento por serviços ambientais.

CAPÍTULO XIII – Disposições Transitórias
SEÇÃO I – Disposições Gerais

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, 
contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, 
por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de 
Regularização Ambiental – PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de 
adequá-las aos termos deste Capítulo.23

§ 1o Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em até 180 (cento e 
oitenta) dias a partir da data da publicação desta Lei, sem prejuízo do prazo definido 
no caput, normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o 
detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas 
peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, con-
forme preceitua o art. 24 da Constituição Federal.

§ 2o A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão 
ao PRA, devendo esta adesão ser requerida pelo interessado no prazo de 1 (um) ano, 
contado a partir da implantação a que se refere o caput, prorrogável por uma única 
vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo.

22 Lei no 12.727/2012 e Medida Provisória no 571/2012.
23 Lei no 12.727/2012.
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§ 3o Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante 
do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compro-
misso, que constituirá título executivo extrajudicial.

§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Es-
tado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto 
estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não 
poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à 
supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 
Legal e de uso restrito.

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções 
decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações 
estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental 
das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas refe-
ridas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas 
rurais consolidadas conforme definido no PRA.

§ 6o (Vetado)

Art. 60. A assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou 
posse rural perante o órgão ambiental competente, mencionado no art. 59, suspen-
derá a punibilidade dos crimes previstos nos arts. 38, 39 e 48 da Lei no 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, enquanto o termo estiver sendo cumprido.

§ 1o A prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão 
punitiva.

§ 2o Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização prevista nesta Lei.

SEÇÃO II – Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente

Art. 61. (Vetado)

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a 
continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em 
áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.24

24 Lei no 12.727/2012 e Medida Provisória no 571/2012.
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§ 1o Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam 
áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água 
naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 (cinco) 
metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura 
do curso d’água.

§ 2o Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 
2 (dois) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação 
Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das 
respectivas faixas marginais em 8 (oito) metros, contados da borda da calha do leito 
regular, independentemente da largura do curso d´água.

§ 3o Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 
4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação 
Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das 
respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, contados da borda da calha do 
leito regular, independentemente da largura do curso d’água.

§ 4o Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que 
possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos 
d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais:

I – (Vetado); e
II – nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 

(vinte) e o máximo de 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito regular.
§ 5o Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanen-

te no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a manutenção de 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a 
recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) metros.

§ 6o Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preser-
vação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção 
de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória 
a recomposição de faixa marginal com largura mínima de:

I – 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal;
II – 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal 

e de até 2 (dois) módulos fiscais;
III – 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos 

fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais; e
IV – 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) mó-

dulos fiscais.
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§ 7o Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recom-
posição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço 
brejoso e encharcado, de largura mínima de:

I – 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área de até 4 (quatro) módulos fiscais; e
II – 50 (cinquenta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) 

módulos fiscais.
§ 8o Será considerada, para os fins do disposto no caput e nos §§ 1o a 7o, a área 

detida pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008.
§ 9o A existência das situações previstas no caput deverá ser informada no CAR 

para fins de monitoramento, sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de 
conservação do solo e da água que visem à mitigação dos eventuais impactos.

§ 10. Antes mesmo da disponibilização do CAR, no caso das intervenções já 
existentes, é o proprietário ou possuidor rural responsável pela conservação do solo 
e da água, por meio de adoção de boas práticas agronômicas.

§ 11. A realização das atividades previstas no caput observará critérios técnicos 
de conservação do solo e da água indicados no PRA previsto nesta Lei, sendo vedada 
a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo nesses locais.

§ 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas 
atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1o a 7o, 
desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.

§ 13. A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, isolada ou conjun-
tamente, pelos seguintes métodos:

I – condução de regeneração natural de espécies nativas;
II – plantio de espécies nativas;
III – plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural 

de espécies nativas;
IV – plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas 

com nativas de ocorrência regional, em até 50% (cinquenta por cento) da área total 
a ser recomposta, no caso dos imóveis a que ser refere o inciso V do caput do art. 3o;

V – (Vetado).
§ 14. Em todos os casos previstos neste artigo, o poder público, verificada a exis-

tência de risco de agravamento de processos erosivos ou de inundações, determinará 
a adoção de medidas mitigadoras que garantam a estabilidade das margens e a quali-
dade da água, após deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente ou de órgão 
colegiado estadual equivalente.
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§ 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o término do prazo de adesão 
ao PRA de que trata o § 2o do art. 59, é autorizada a continuidade das atividades de-
senvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR 
para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do 
solo e da água.

§ 16. As Áreas de Preservação Permanente localizadas em imóveis inseridos nos 
limites de Unidades de Conservação de Proteção Integral criadas por ato do poder 
público até a data de publicação desta Lei não são passíveis de ter quaisquer atividades 
consideradas como consolidadas nos termos do caput e dos §§ 1o a 15, ressalvado o 
que dispuser o Plano de Manejo elaborado e aprovado de acordo com as orientações 
emitidas pelo órgão competente do Sisnama, nos termos do que dispuser regulamento 
do Chefe do Poder Executivo, devendo o proprietário, possuidor rural ou ocupante a 
qualquer título adotar todas as medidas indicadas.

§ 17. Em bacias hidrográficas consideradas críticas, conforme previsto em le-
gislação específica, o Chefe do Poder Executivo poderá, em ato próprio, estabelecer 
metas e diretrizes de recuperação ou conservação da vegetação nativa superiores às 
definidas no caput e nos §§ 1o a 7o, como projeto prioritário, ouvidos o Comitê de 
Bacia Hidrográfica e o Conselho Estadual de Meio Ambiente.

§ 18. (Vetado)

Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho 
de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossil-
vipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido 
que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de 
Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará:25

I – 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de 
até 2 (dois) módulos fiscais;

II – 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área 
superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais;

III – (Vetado).

Art. 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição 
de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de 
cursos d’água, lagos e lagoas naturais observará as exigências estabelecidas no art. 61-

25 Lei no 12.727/2012.
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A, observados os limites de cada área demarcada individualmente, objeto de contrato 
de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – Incra.26

Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou 
abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão 
ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o 
nível máximo operativo normal e a cota maxima maximorum.

Art. 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VIII, IX 
e X do art. 4o, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies 
lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao 
desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas 
para uso alternativo do solo.

§ 1o O pastoreio extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito às 
áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre, 
admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa perene ou de ciclo longo.

§ 2o A manutenção das culturas e da infraestrutura de que trata o caput é con-
dicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água indicadas pelos 
órgãos de assistência técnica rural.

§ 3o Admite-se, nas Áreas de Preservação Permanente, previstas no inciso VIII 
do art. 4o, dos imóveis rurais de até 4 (quatro) módulos fiscais, no âmbito do PRA, 
a partir de boas práticas agronômicas e de conservação do solo e da água, mediante 
deliberação dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente ou órgãos colegiados esta-
duais equivalentes, a consolidação de outras atividades agrossilvipastoris, ressalvadas 
as situações de risco de vida.

Art. 64. Na regularização fundiária de interesse social dos assentamentos inseridos 
em área urbana de ocupação consolidada e que ocupam Áreas de Preservação Perma-
nente, a regularização ambiental será admitida por meio da aprovação do projeto de 
regularização fundiária, na forma da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009.

§ 1o O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá incluir estudo 
técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação 
anterior com a adoção das medidas nele preconizadas.

26 Lei no 12.727/2012.
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§ 2o O estudo técnico mencionado no § 1o deverá conter, no mínimo, os seguintes 
elementos:

I – caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;
II – especificação dos sistemas de saneamento básico;
III – proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos 

e de inundações;
IV – recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;
V – comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, 

considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco 
e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso;

VI – comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela 
regularização proposta; e

VII – garantia de acesso público às praias e aos corpos d’água.

Art. 65. Na regularização fundiária de interesse específico dos assentamentos inse-
ridos em área urbana consolidada e que ocupam Áreas de Preservação Permanente 
não identificadas como áreas de risco, a regularização ambiental será admitida por 
meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da Lei no 11.977, 
de 7 de julho de 2009.

§ 1o O processo de regularização ambiental, para fins de prévia autorização pelo 
órgão ambiental competente, deverá ser instruído com os seguintes elementos:

I – a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área;
II – a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais 

e das restrições e potencialidades da área;
III – a especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de sane-

amento básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos;
IV – a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais 

na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas;
V – a especificação da ocupação consolidada existente na área;
VI – a identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos 

de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de 
lama e outras definidas como de risco geotécnico;

VII – a indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as característi-
cas típicas da Área de Preservação Permanente com a devida proposta de recuperação 
de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;

VIII – a avaliação dos riscos ambientais;
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IX – a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-am-
biental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização; e

X – a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias 
e aos corpos d’água, quando couber.

§ 2o Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou 
de qualquer curso d’água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 
15 (quinze) metros de cada lado.

§ 3o Em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não 
edificável de que trata o § 2o poderá ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros 
do ato do tombamento.

SEÇÃO III – Das Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal

Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 
2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá 
regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes 
alternativas, isolada ou conjuntamente:27

I – recompor a Reserva Legal;
II – permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;
III – compensar a Reserva Legal.
§ 1o A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor 

no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
§ 2o A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios 

estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, 
abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária 
à sua complementação.

§ 3o A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante 
o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agro-
florestal, observados os seguintes parâmetros:

I – o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de 
ocorrência regional;

II – a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta 
por cento) da área total a ser recuperada.

27 Lei no 12.727/2012.
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§ 4o Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a 
Reserva Legal na forma dos §§ 2o e 3o terão direito à sua exploração econômica, nos 
termos desta Lei.

§ 5o A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela 
inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:

I – aquisição de Cota de Reserva Ambiental – CRA;
II – arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;
III – doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Con-

servação de domínio público pendente de regularização fundiária;
IV – cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em 

imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação 
nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mes-
mo bioma.

§ 6o As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5o deverão:
I – ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;
II – estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;
III – se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias 

pela União ou pelos Estados.
§ 7o A definição de áreas prioritárias de que trata o § 6o buscará favorecer, entre 

outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação 
de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a conservação 
ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados.

§ 8o Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso 
III do caput poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, por 
parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural que não detém 
Reserva Legal em extensão suficiente, ao órgão público responsável pela Unidade de 
Conservação de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio 
público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária.

§ 9o As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas 
como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.

Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (qua-
tro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais 
inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada 
com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões 
para uso alternativo do solo.
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Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram su-
pressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos 
pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de 
promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exi-
gidos nesta Lei.

§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas 
situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de 
ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, 
contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios 
de prova em direito admitidos.

§ 2o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, e 
seus herdeiros necessários que possuam índice de Reserva Legal maior que 50% 
(cinquenta por cento) de cobertura florestal e não realizaram a supressão da vege-
tação nos percentuais previstos pela legislação em vigor à época poderão utilizar 
a área excedente de Reserva Legal também para fins de constituição de servidão 
ambiental, Cota de Reserva Ambiental – CRA e outros instrumentos congêneres 
previstos nesta Lei.

CAPÍTULO XIV – Disposições Complementares e Finais

Art. 69. São obrigados a registro no órgão federal competente do Sisnama os estabe-
lecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de motosserras, bem como 
aqueles que as adquirirem.

§ 1o A licença para o porte e uso de motosserras será renovada a cada 2 (dois) 
anos.

§ 2o Os fabricantes de motosserras são obrigados a imprimir, em local visível do 
equipamento, numeração cuja sequência será encaminhada ao órgão federal compe-
tente do Sisnama e constará nas correspondentes notas fiscais.

Art. 70. Além do disposto nesta Lei e sem prejuízo da criação de unidades de con-
servação da natureza, na forma da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e de outras 
ações cabíveis voltadas à proteção das florestas e outras formas de vegetação, o poder 
público federal, estadual ou municipal poderá:

I – proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou 
ameaçadas de extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência das popu-
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lações tradicionais, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de 
autorização prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies;

II – declarar qualquer árvore imune de corte, por motivo de sua localização, rari-
dade, beleza ou condição de porta-sementes;

III – estabelecer exigências administrativas sobre o registro e outras formas de con-
trole de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, indústria ou comércio 
de produtos ou subprodutos florestais.

Art. 71. A União, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
realizará o Inventário Florestal Nacional, para subsidiar a análise da existência e qua-
lidade das florestas do País, em imóveis privados e terras públicas.

Parágrafo único. A União estabelecerá critérios e mecanismos para uniformi-
zar a coleta, a manutenção e a atualização das informações do Inventário Florestal 
Nacional.

Art. 72. Para efeitos desta Lei, a atividade de silvicultura, quando realizada em área 
apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola, nos termos da Lei 
no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que “dispõe sobre a política agrícola”.

Art. 73. Os órgãos centrais e executores do Sisnama criarão e implementarão, com 
a participação dos órgãos estaduais, indicadores de sustentabilidade, a serem publi-
cados semestralmente, com vistas em aferir a evolução dos componentes do sistema 
abrangidos por disposições desta Lei.

Art. 74. A Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, de que trata o art. 20-B da Lei 
no 9.649, de 27 de maio de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.216-
37, de 31 de agosto de 2001, é autorizada a adotar medidas de restrição às importações 
de bens de origem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem 
normas e padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com as estabelecidas 
pela legislação brasileira.

Art. 75. Os PRAs instituídos pela União, Estados e Distrito Federal deverão incluir 
mecanismo que permita o acompanhamento de sua implementação, considerando os 
objetivos e metas nacionais para florestas, especialmente a implementação dos ins-
trumentos previstos nesta Lei, a adesão cadastral dos proprietários e possuidores de 
imóvel rural, a evolução da regularização das propriedades e posses rurais, o grau de 
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regularidade do uso de matéria-prima florestal e o controle e prevenção de incêndios 
florestais.

Art. 76. (Vetado)

Art. 77. (Vetado)

Art. 78. O art. 9o-A da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 9o-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, 
pode, por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firma-
do perante órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de toda a sua propriedade 
ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais 
existentes, instituindo servidão ambiental.
§ 1o O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, 
no mínimo, os seguintes itens:
I – memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos 
um ponto de amarração georreferenciado;
II – objeto da servidão ambiental;
III – direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor;
IV – prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental.
§ 2o A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente 
e à Reserva Legal mínima exigida.
§ 3o A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão 
ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal.
§ 4o Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de 
imóveis competente:
I – o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental;
II – o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental.
§ 5o Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve 
ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos.
§ 6o É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração 
da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de 
desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel.
§ 7o As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos 
termos do art. 44-A da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a ser 
consideradas, pelo efeito desta Lei, como de servidão ambiental.”
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Art. 78-A. Após 5 (cinco) anos da data da publicação desta Lei, as instituições fi-
nanceiras só concederão crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades, para 
proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR.28

Art. 79. A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar acrescida dos se-
guintes arts. 9o-B e 9o-C:

“Art. 9o-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária 
ou perpétua.
§ 1o O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 (quinze) anos.
§ 2o A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e 
de acesso aos recursos de fundos públicos, à Reserva Particular do Patrimônio 
Natural – RPPN, definida no art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.
§ 3o O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-
-la, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, 
em favor de outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha a 
conservação ambiental como fim social.”
“Art. 9o-C. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão am-
biental deve ser averbado na matrícula do imóvel.
§ 1o O contrato referido no caput deve conter, no mínimo, os seguintes itens:
I – a delimitação da área submetida a preservação, conservação ou recuperação 
ambiental;
II – o objeto da servidão ambiental;
III – os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes 
ou sucessores;
IV – os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental;
V – os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão 
ambiental;
VI – a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judi-
ciais necessárias, em caso de ser descumprido.
§ 2o São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações 
estipuladas no contrato:
I – manter a área sob servidão ambiental;
II – prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos 
recursos naturais ou artificiais;

28 Lei no 12.727/2012.



72 Coleção Ambiental

III – permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão 
ambiental;
IV – defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos.
§ 3o São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações 
estipuladas no contrato:
I – documentar as características ambientais da propriedade;
II – monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão am-
biental está sendo mantida;
III – prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou 
aos sucessores da propriedade;
IV – manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto 
da servidão;
V – defender judicialmente a servidão ambiental.”

Art. 80. A alínea “d” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro 
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10.  .....................................................................................................................
§ 1o  .............................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
II –  ...............................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
d) sob regime de servidão ambiental;
 .....................................................................................................................................”

Art. 81. O caput do art. 35 da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. A conservação, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou 
da vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata 
Atlântica cumpre função social e é de interesse público, podendo, a critério do 
proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que trata esta Lei ser computadas 
para efeito da Reserva Legal e seu excedente utilizado para fins de compensação 
ambiental ou instituição de Cota de Reserva Ambiental – CRA.
 .....................................................................................................................................”

Art. 82. São a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios autorizados a 
instituir, adaptar ou reformular, no prazo de 6 (seis) meses, no âmbito do Sisnama, 
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instituições florestais ou afins, devidamente aparelhadas para assegurar a plena con-
secução desta Lei.

Parágrafo único. As instituições referidas no caput poderão credenciar, mediante 
edital de seleção pública, profissionais devidamente habilitados para apoiar a regu-
larização ambiental das propriedades previstas no inciso V do art. 3o, nos termos de 
regulamento baixado por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 83. Revogam-se as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e suas alterações posteriores, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 
de agosto de 2001.

Brasília, 25 de maio de 2012; 191o da Independência e 124o da República.

DILMA ROUSSEFF – Mendes Ribeiro Filho –Márcio Pereira Zimmermann – Miriam 
Belchior – Marco Antonio Raupp – Izabella Mônica Vieira Teixeira – Gilberto José Spier 
Vargas – Aguinaldo Ribeiro – Luís Inácio Lucena Adams.

Promulgada em 25/5/2012 e publicada no DOU de 28/5/2012.
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Lei Complementar no 140/2011

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo 
único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate 
à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, 
da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

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

CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 1o Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do 
caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação en-
tre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 
naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer 
de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

Art. 2o Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:
I – licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a licenciar 

atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou poten-
cialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;

II – atuação supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo 
originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta Lei Comple-
mentar;
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III – atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a auxiliar no de-
sempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado 
pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas nesta Lei 
Complementar.

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere esta Lei 
Complementar:

I – proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;

II – garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do 
meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza 
e a redução das desigualdades sociais e regionais;

III – harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de 
atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir 
uma atuação administrativa eficiente;

IV – garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas 
as peculiaridades regionais e locais.

CAPÍTULO II – Dos Instrumentos de Cooperação

Art. 4o Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes instrumentos 
de cooperação institucional:

I – consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor;
II – convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com 

órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 da Constituição Federal;
III – Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais e Comissão 

Bipartite do Distrito Federal;
IV – fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos;
V – delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos 

previstos nesta Lei Complementar;
VI – delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro, 

respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar.
§ 1o Os instrumentos mencionados no inciso II do caput podem ser firmados com 

prazo indeterminado.
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§ 2o A Comissão Tripartite Nacional será formada, paritariamente, por repre-
sentantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descen-
tralizada entre os entes federativos.

§ 3o As Comissões Tripartites Estaduais serão formadas, paritariamente, por 
representantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados e dos Municípios, com 
o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os 
entes federativos.

§ 4o A Comissão Bipartite do Distrito Federal será formada, paritariamente, por 
representantes dos Poderes Executivos da União e do Distrito Federal, com o objetivo 
de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre esses entes 
federativos.

§ 5o As Comissões Tripartites e a Comissão Bipartite do Distrito Federal terão sua 
organização e funcionamento regidos pelos respectivos regimentos internos.

Art. 5o O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações 
administrativas a ele atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente destinatário 
da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administra-
tivas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente.

Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos do dis-
posto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente 
habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a 
serem delegadas.

CAPÍTULO III – Das Ações de Cooperação

Art. 6o As ações de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no 
art. 3o e a garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas 
as políticas governamentais.

Art. 7o São ações administrativas da União:
I – formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a Política Nacional do 

Meio Ambiente;
II – exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;
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III – promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos âm-
bitos nacional e internacional;

IV – promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades da ad-
ministração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
relacionados à proteção e à gestão ambiental;

V – articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à Política Na-
cional do Meio Ambiente;

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção 
e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;

VII – promover a articulação da Política Nacional do Meio Ambiente com as de 
Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e outras;

VIII – organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da adminis-
tração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Sistema Nacional 
de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);

IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, 
na forma da lei;

XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição 
para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União;

XIV – promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou 

na zona econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela 

União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de 

ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, 
conforme disposto na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999;

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e 
dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em 
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qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (Cnen); ou

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de pro-
posição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de 
porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento;1

XV – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações su-
cessoras em:

a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação 
instituídas pela União, exceto em APAs; e

b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, 
pela União;

XVI – elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e de 
espécies sobre-explotadas no território nacional, mediante laudos e estudos técnico-
-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ;

XVII – controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras 
que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas;

XVIII – aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora 
em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos;

XIX – controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na for-
ma de espécimes silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, partes ou produtos 
deles derivados;

XX – controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas;
XXI – proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no 

inciso XVI;
XXII – exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou regional;
XXIII – gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional asso-

ciado, respeitadas as atribuições setoriais;
XXIV – exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos 

perigosos; e
XXV – exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou 

terrestre, de produtos perigosos.
Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compre-

enda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será 

1 Decreto no 8.437/2015 (regulamentação).
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de atribuição da União exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida 
por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, 
assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da 
atividade ou empreendimento.2

Art. 8o São ações administrativas dos Estados:
I – executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio 

Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental;
II – exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;
III – formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual 

de Meio Ambiente;
IV – promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e 

entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;

V – articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas 
Nacional e Estadual de Meio Ambiente;

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção 
e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;

VII – organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, 
o Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente;

VIII – prestar informações à União para a formação e atualização do Sinima;
IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade com 

os zoneamentos de âmbito nacional e regional;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, 
na forma da lei;

XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição 
para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados;

XIV – promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, 

2 Decreto no 8.437/2015 (regulamentação).
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sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 
7o e 9o;

XV – promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 
localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

XVI – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações su-
cessoras em:

a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7o; e
c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, 

pelo Estado;
XVII – elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção 

no respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando 
as atividades que conservem essas espécies in situ;

XVIII – controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas 
à implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso 
XX do art. 7o;

XIX – aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre;
XX – exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual; e
XXI – exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos 

perigosos, ressalvado o disposto no inciso XXV do art. 7o.

Art. 9o São ações administrativas dos Municípios:
I – executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual 

de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção 
do meio ambiente;

II – exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;
III – formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente;
IV – promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e enti-

dades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção 
e à gestão ambiental;

V – articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas 
Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente;

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção 
e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
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VII – organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente;
VIII – prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização 

dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;
IX – elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, 
na forma da lei;

XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição 
para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;

XIV – observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Com-
plementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme 
tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, conside-
rados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

XV – observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei 
Complementar, aprovar:

a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em 
florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e

b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em 
empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.

Art. 10. São ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos arts. 8o e 9o.

Art. 11. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à auto-
rização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua caracterização como 
vegetação primária ou secundária em diferentes estágios de regeneração, assim como 
a existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção.

Art. 12. Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, 



84 Coleção Ambiental

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, e para autorização de supressão 
e manejo de vegetação, o critério do ente federativo instituidor da unidade de conser-
vação não será aplicado às Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

Parágrafo único. A definição do ente federativo responsável pelo licenciamento e 
autorização a que se refere o caput, no caso das APAs, seguirá os critérios previstos 
nas alíneas “a”, “b”, “e”, “f ” e “h” do inciso XIV do art. 7o, no inciso XIV do art. 8o e na 
alínea “a” do inciso XIV do art. 9o.

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambiental-
mente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas 
nos termos desta Lei Complementar.

§ 1o Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão 
responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os 
prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.

§ 2o A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada 
pelo ente federativo licenciador.

§ 3o Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços 
afins devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do 
serviço prestado pelo ente federativo.

Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para trami-
tação dos processos de licenciamento.

§ 1o As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento 
ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez 
ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos.

§ 2o As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos 
feitas pela autoridade licenciadora suspendem o prazo de aprovação, que continua a 
fluir após o seu atendimento integral pelo empreendedor.

§ 3o O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, 
não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, 
mas instaura a competência supletiva referida no art. 15.

§ 4o A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência 
mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na 
respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação defi-
nitiva do órgão ambiental competente.
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Art. 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administra-
tivas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses:

I – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado 
ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais 
ou distritais até a sua criação;

II – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no 
Município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua 
criação; e

III – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no 
Estado e no Município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua 
criação em um daqueles entes federativos.

Art. 16. A ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de 
apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas 
de cooperação.

Parágrafo único. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente 
detentor da atribuição nos termos desta Lei Complementar.

Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, confor-
me o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e 
instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental 
cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

§ 1o Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental de-
corrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva 
ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o 
caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia.

§ 2o Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, 
o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para 
evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente 
para as providências cabíveis.

§ 3o O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos 
da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e ativida-
des efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a 
legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por 
órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.
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CAPÍTULO IV – Disposições Finais e Transitórias

Art. 18. Esta Lei Complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e 
autorização ambiental iniciados a partir de sua vigência.

§ 1o Na hipótese de que trata a alínea “h” do inciso XIV do art. 7o, a aplicação desta 
Lei Complementar dar-se-á a partir da entrada em vigor do ato previsto no referido 
dispositivo.

§ 2o Na hipótese de que trata a alínea “a” do inciso XIV do art. 9o, a aplicação desta Lei 
Complementar dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo Conselho Estadual.

§ 3o Enquanto não forem estabelecidas as tipologias de que tratam os §§ 1o e 2o 
deste artigo, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão conduzidos 
conforme a legislação em vigor.

Art. 19. O manejo e a supressão de vegetação em situações ou áreas não previstas 
nesta Lei Complementar dar-se-ão nos termos da legislação em vigor.

Art. 20. O art. 10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabele-
cimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou poten-
cialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.
§ 1o Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão se-
rão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de 
grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão 
ambiental competente.
§ 2o (Revogado)
§ 3o (Revogado)
§ 4o (Revogado).”

Art. 21. Revogam-se os §§ 2o, 3o e 4o do art. 10 e o § 1o do art. 11 da Lei no 6.938, de 
31 de agosto de 1981.

Art. 22. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.



87Florestas

DILMA ROUSSEFF –Francisco Gaetani

Promulgada em 8/12/2011, publicada no DOU de 9/12/2011 e retificada no DOU de 12/12/2011.
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Lei no 12.892/2013

Declara o ambientalista Chico Mendes Patrono do Meio Ambiente 
Brasileiro.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

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

Art. 1o O ambientalista Chico Mendes é declarado Patrono do Meio Ambiente Bra-
sileiro.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de dezembro de 2013; 192o da Independência e 125o da República.

DILMA ROUSSEFF – Miriam Belchior – Izabella Mônica Vieira Teixeira

Promulgada em 13/12/2013 e publicada no DOU de 16/12/2013.
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Lei no 12.854/2013

Fomenta e incentiva ações que promovam a recuperação florestal e a 
implantação de sistemas agroflorestais em áreas rurais desapropriadas 
e em áreas degradadas, nos casos que especifica.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

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

Art. 1o Esta Lei fomenta e incentiva ações que promovam a recuperação florestal e 
a implantação de sistemas agroflorestais em áreas rurais desapropriadas pelo Poder 
Público e em áreas degradadas em posse de agricultores familiares assentados, de 
quilombolas e de indígenas.

Art. 2o O Governo Federal incentivará e fomentará, dentro dos programas e políticas 
públicas ambientais já existentes, ações de recuperação florestal e implantação de siste-
mas agroflorestais em áreas de assentamento rural desapropriadas pelo Poder Público 
ou em áreas degradadas que estejam em posse de agricultores familiares assentados, 
em especial, de comunidades quilombolas e indígenas.

Parágrafo único. Nas áreas citadas no art. 1o, as ações de reflorestamento deverão 
representar alternativa econômica e de segurança alimentar e energética para o público 
beneficiado.

Art. 3o O incentivo e o fomento de que trata esta Lei deverão buscar alternativas 
econômicas aos agricultores familiares, em especial, às famílias beneficiárias de pro-
gramas de assentamento rural, pequenos produtores rurais, quilombolas e indígenas.

Art. 4o As ações de recuperação florestal e a implantação de sistemas agroflorestais 
poderão ser financiadas com recursos de fundos nacionais como o de Mudança do 
Clima, o da Amazônia, o do Meio Ambiente e o de Desenvolvimento Florestal, além 
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de outras fontes provenientes de acordos bilaterais ou multilaterais, de acordos decor-
rentes de ajustes, contratos de gestão e convênios celebrados com órgãos e entidades da 
Administração Pública federal, estadual ou municipal, de doações e, ainda, de verbas 
do orçamento da União ou privadas.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de agosto de 2013; 192o da Independência e 125o da República.

DILMA ROUSSEFF – Antônio Andrade – Izabella Mônica Vieira Teixeira – Gilberto 
José Spier Vargas

Promulgada em 26/8/2013 e publicada no DOU de 27/8/2013.
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Lei no 11.516/2007

Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – Instituto Chico Mendes; altera as Leis nos 7.735, de 22 
de fevereiro de 1989, 11.284, de 2 de março de 2006, 9.985, de 18 de julho 
de 2000, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156, de 29 de julho de 2005, 
11.357, de 19 de outubro de 2006, e 7.957, de 20 de dezembro de 1989; 
revoga dispositivos da Lei no 8.028, de 12 de abril de 1990, e da Medida 
Provisória no 2.216-37, de 31 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

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

Art. 1o Fica criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
Instituto Chico Mendes, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito 
público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio 
Ambiente, com a finalidade de:

I – executar ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, 
referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, proteção, 
fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União;

II – executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis 
e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação 
de uso sustentável instituídas pela União;

III – fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conser-
vação da biodiversidade e de educação ambiental;

IV – exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conser-
vação instituídas pela União; e

V – promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades en-
volvidos, programas recreacionais, de uso público e de ecoturismo nas unidades de 
conservação, onde estas atividades sejam permitidas.
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Parágrafo único. O disposto no inciso IV do caput deste artigo não exclui o exercício 
supletivo do poder de polícia ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

Art. 2o O Instituto Chico Mendes será administrado por 1 (um) Presidente e 4 (qua-
tro) Diretores.

Art. 3o O patrimônio, os recursos orçamentários, extraorçamentários e financeiros, o 
pessoal, os cargos e funções vinculados ao Ibama, relacionados às finalidades elenca-
das no art. 1o desta Lei ficam transferidos para o Instituto Chico Mendes, bem como 
os direitos, créditos e obrigações, decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato, 
inclusive as respectivas receitas.

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo disciplinará a transição do patrimônio, 
dos recursos orçamentários, extraorçamentários e financeiros, de pessoal, de cargos 
e funções, de direitos, créditos e obrigações, decorrentes de lei, ato administrativo ou 
contrato, inclusive as respectivas receitas do Ibama para o Instituto Chico Mendes.

Art. 4o Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo, os seguintes cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções Gratificadas – FG, 
para integrar a estrutura do Instituto Chico Mendes.

I – 1 (um) DAS-6;
II – 3 (três) DAS-4; e
III – 153 (cento e cinquenta e três) FG-1.
Parágrafo único. As funções de que trata o inciso III do caput deste artigo deverão 

ser utilizadas exclusivamente para a estruturação das unidades de conservação da 
natureza instituídas pela União, de acordo com a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 5o O art. 2o da Lei no 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2o É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade ju-
rídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao 
Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de:
I – exercer o poder de polícia ambiental;
II – executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atri-
buições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade 
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ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monito-
ramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério 
do Meio Ambiente; e
III – executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade 
com a legislação ambiental vigente.”

Art. 6o A alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 39 da Lei no 11.284, de 2 de março de 
2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39.  .....................................................................................................................
§ 1o  .............................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
II –  ...............................................................................................................................
a) Instituto Chico Mendes: 40% (quarenta por cento), para utilização restrita 
na gestão das unidades de conservação de uso sustentável;
 .....................................................................................................................................”

Art. 7o O inciso III do caput do art. 6o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6o  .......................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
III – órgãos executores: o Instituto Chico Mendes e o Ibama, em caráter 
supletivo, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar 
o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de 
conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de 
atuação.
 .....................................................................................................................................”

Art. 8o O parágrafo único do art. 6o da Lei no 10.410, de 11 de janeiro de 2002, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6o  .......................................................................................................................
Parágrafo único. O exercício das atividades de fiscalização pelos titulares dos 
cargos de Técnico Ambiental deverá ser precedido de ato de designação próprio 
da autoridade ambiental à qual estejam vinculados e dar-se-á na forma de nor-
ma a ser baixada pelo Ibama ou pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes, conforme o Quadro de Pessoal a 
que pertencerem.”
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Art. 9o A Lei no 11.156, de 29 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 1o Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Especialista Ambiental – GDAEM, devida aos ocupantes dos cargos da Carreira 
de Especialista em Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
Instituto Chico Mendes, de que trata a Lei no 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 
quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo 
no Ministério do Meio Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico Mendes.”
“Art. 2o A GDAEM será atribuída em função do desempenho individual do 
servidor e do desempenho institucional do Ministério do Meio Ambiente, do 
Ibama ou do Instituto Chico Mendes, conforme o caso.
 ......................................................................................................................................
§ 4o A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o desempenho do 
órgão no alcance dos objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e 
atividades prioritárias e características específicas das atividades do Ministério 
do Meio Ambiente, do Ibama e do Instituto Chico Mendes.
 .....................................................................................................................................”
“Art. 4o A partir da data de produção dos efeitos financeiros do primeiro pe-
ríodo de avaliação, o titular de cargo efetivo referido no art. 1o desta Lei, em 
exercício no Ministério do Meio Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico 
Mendes, quando investido em cargo em comissão ou função de confiança fará 
jus à GDAEM, observado o posicionamento na tabela e o cargo efetivo ocupado 
pelo servidor, nas seguintes condições:
 ......................................................................................................................................
II – ocupantes de cargos comissionados DAS, níveis 1 a 4, de função de confian-
ça, ou equivalentes, perceberão até 100% (cem por cento) do valor máximo da 
GDAEM, exclusivamente em decorrência do resultado da avaliação institucional 
do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama ou do Instituto Chico Mendes, 
conforme o caso.”
“Art. 5o A partir da data de produção dos efeitos financeiros do primeiro pe-
ríodo de avaliação, o titular de cargo efetivo referido no art. 1o desta Lei que 
não se encontre em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no Ibama ou 
no Instituto Chico Mendes fará jus à GDAEM, observado o posicionamento na 
tabela e o cargo efetivo ocupado pelo servidor, nas seguintes situações:
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I – quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República, per-
ceberá a GDAEM calculada como se estivesse no Ministério do Meio Ambiente, 
no Ibama ou no Instituto Chico Mendes;
 .....................................................................................................................................”
“Art. 7o O servidor ativo beneficiário da GDAEM que obtiver na avaliação 
pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) do seu valor máximo em 2 
(duas) avaliações individuais consecutivas será imediatamente submetido a 
processo de capacitação, sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, 
do Ibama ou do Instituto Chico Mendes, conforme o órgão ou entidade de 
lotação do servidor.”
 ......................................................................................................................................
“Art. 9o Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-
Administrativa do Meio Ambiente – GDAMB, devida aos servidores dos 
Quadros de Pessoal do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e do Instituto 
Chico Mendes ocupantes de cargos de provimento efetivo, de nível superior, 
intermediário ou auxiliar, do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela 
Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou de planos correlatos das autarquias 
e fundações públicas, não integrantes de Carreiras estruturadas, quando em 
exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Ministério 
do Meio Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico Mendes.
 .....................................................................................................................................”
“Art. 10. A GDAMB será atribuída em função do desempenho individual do 
servidor e do desempenho institucional do Ministério do Meio Ambiente, do 
Ibama ou do Instituto Chico Mendes, conforme o caso.
 ......................................................................................................................................
§ 6o O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõem o Ministério 
do Meio Ambiente, o Ibama e o Instituto Chico Mendes para ser atribuído aos 
servidores corresponderá a 80 (oitenta) vezes o número de servidores ativos por 
nível que fazem jus à GDAMB, em exercício no Ministério do Meio Ambiente, 
no Ibama ou no Instituto Chico Mendes.
 .....................................................................................................................................”
“Art. 12. A partir da data de produção dos efeitos financeiros do primeiro pe-
ríodo de avaliação, o titular de cargo efetivo a que se refere o art. 9o desta Lei, 
em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico 
Mendes, quando investido em cargo em comissão ou função de confiança fará 
jus à GDAMB, nas seguintes condições:
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 ......................................................................................................................................
II – ocupantes de cargos comissionados DAS, níveis 1 a 4, de função de confian-
ça, ou equivalentes, perceberão até 100% (cem por cento) do valor máximo da 
GDAMB, exclusivamente em decorrência do resultado da avaliação institucional 
do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama ou do Instituto Chico Mendes, 
conforme o caso.”
“Art. 13. A partir da data de produção dos efeitos financeiros do primeiro pe-
ríodo de avaliação, o titular de cargo efetivo a que se refere o art. 9o desta Lei 
que não se encontre em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no Ibama 
ou no Instituto Chico Mendes fará jus à GDAMB nas seguintes situações:
I – quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República, 
calculada como se estivesse em exercício no Ministério do Meio Ambiente, no 
Ibama ou no Instituto Chico Mendes; e
 .....................................................................................................................................”
“Art. 15. O servidor ativo beneficiário da GDAMB que obtiver na avaliação 
pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) do limite máximo de pontos 
destinado à avaliação individual em 2 (duas) avaliações individuais consecutivas 
será imediatamente submetido a processo de capacitação, sob responsabilidade 
do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama ou do Instituto Chico Mendes, 
conforme a unidade de lotação do servidor.”

Art. 10. A Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 15. É vedada a aplicação do instituto da redistribuição de servidores dos 
Quadros de Pessoal do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes 
para outros órgãos e entidades da administração pública e destes órgãos e 
entidades para aqueles.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas redistribui-
ções entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ibama e o Instituto Chico Mendes.”
 .....................................................................................................................................”
“Art. 17. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-
Executiva e de Suporte do Meio Ambiente – GTEMA, devida aos titulares dos 
cargos do PECMA, de que trata o art. 12 desta Lei, quando lotados e em exer-
cício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Ministério 
do Meio Ambiente, no Ibama ou no Instituto Chico Mendes, em função do 
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alcance de metas de desempenho institucional e do efetivo desempenho indi-
vidual do servidor.
 ......................................................................................................................................
§ 2o O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõem o Ministério 
do Meio Ambiente, o Ibama e o Instituto Chico Mendes para ser atribuído aos 
servidores corresponderá a 80 (oitenta) vezes o número de servidores ativos por 
nível que fazem jus à GTEMA, em exercício no Ministério do Meio Ambiente, 
no Ibama ou no Instituto Chico Mendes.
 ......................................................................................................................................
§ 5o Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho 
individual e institucional e de atribuição da GTEMA serão estabelecidos em 
atos dos dirigentes máximos do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e do 
Instituto Chico Mendes, observada a legislação vigente.
 .....................................................................................................................................”

Art. 11. A Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental – 
GDAEM, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa do 
Meio Ambiente – GDAMB e a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-
-Executiva e de Suporte do Meio Ambiente – GTEMA dos servidores redistribuídos 
para o Instituto Chico Mendes continuarão a ser pagas no valor percebido em 26 de 
abril de 2007 até que produzam efeitos financeiros os resultados da primeira avaliação 
a ser processada com base nas metas de desempenho estabelecidas por aquele Institu-
to, observados os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho 
individual e institucional fixados em ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente e o 
disposto nas Leis nos 11.156, de 29 de julho de 2005, e 11.357, de 19 de outubro de 2006.

Art. 12. O art. 12 da Lei no 7.957, de 20 de dezembro de 1989, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 12. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – Instituto Chico Mendes ficam autorizados a contratar pessoal 
por tempo determinado, não superior a 180 (cento e oitenta) dias, vedada a 
prorrogação ou recontratação pelo período de 2 (dois) anos, para atender aos 
seguintes imprevistos:
I – prevenção, controle e combate a incêndios florestais nas unidades de 
conservação;
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II – preservação de áreas consideradas prioritárias para a conservação ambiental 
ameaçadas por fontes imprevistas;
III – controle e combate de fontes poluidoras imprevistas e que possam afetar a 
vida humana e também a qualidade do ar, da água, a flora e a fauna.”

Art. 13. A responsabilidade técnica, administrativa e judicial sobre o conteúdo de 
parecer técnico conclusivo visando à emissão de licença ambiental prévia por parte 
do Ibama será exclusiva de órgão colegiado do referido Instituto, estabelecido em 
regulamento.

Parágrafo único. Até a regulamentação do disposto no caput deste artigo, aplica-se 
ao licenciamento ambiental prévio a legislação vigente na data de publicação desta Lei.

Art. 14. Os órgãos públicos incumbidos da elaboração de parecer em processo vi-
sando à emissão de licença ambiental deverão fazê-lo em prazo a ser estabelecido em 
regulamento editado pela respectiva esfera de governo.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16. Ficam revogados:
I – o art. 36 da Lei no 8.028, de 12 de abril de 1990;
II – o art. 2o da Medida Provisória no 2.216-37, de 31 de agosto de 2001; e
III – o art. 20 da Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006.

Brasília, 28 de agosto de 2007; 186o da Independência e 119o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Paulo Bernardo Silva – Marina Silva

Promulgada em 28/8/2007 e publicada no DOU de 28/8/2007.
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Lei no 11.428/2006

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

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

TÍTULO I – Das Definições, Objetivos e Princípios do Regime Jurídico do Bioma 
Mata Atlântica

Art. 1o A conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma Mata Atlân-
tica, patrimônio nacional, observarão o que estabelece esta Lei, bem como a legislação 
ambiental vigente, em especial a Lei no 4.771, de 15 de setembro de 19651.

CAPÍTULO I – Das Definições

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica 
as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas 
delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, 
também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta 
Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, 
as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais 
do Nordeste.2

1 Ver Lei no 12.651/2012.
2 Ver Decreto no 6.660/2008.
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Parágrafo único. Somente os remanescentes de vegetação nativa no estágio primário 
e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de regeneração na área de abran-
gência definida no caput deste artigo terão seu uso e conservação regulados por esta Lei.

Art. 3o Consideram-se para os efeitos desta Lei:
I – pequeno produtor rural: aquele que, residindo na zona rural, detenha a posse de 

gleba rural não superior a 50 (cinquenta) hectares, explorando-a mediante o trabalho 
pessoal e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros, bem como as posses 
coletivas de terra considerando-se a fração individual não superior a 50 (cinquen-
ta) hectares, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos agrícolas, pecu-
ários ou silviculturais ou do extrativismo rural em 80% (oitenta por cento) no mínimo;

II – população tradicional: população vivendo em estreita relação com o ambiente 
natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, 
por meio de atividades de baixo impacto ambiental;

III – pousio: prática que prevê a interrupção de atividades ou usos agrícolas, pe-
cuários ou silviculturais do solo por até 10 (dez) anos para possibilitar a recuperação 
de sua fertilidade;

IV – prática preservacionista: atividade técnica e cientificamente fundamentada, 
imprescindível à proteção da integridade da vegetação nativa, tal como controle de 
fogo, erosão, espécies exóticas e invasoras;

V – exploração sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade 
dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversida-
de e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;

VI – enriquecimento ecológico: atividade técnica e cientificamente fundamentada 
que vise à recuperação da diversidade biológica em áreas de vegetação nativa, por meio 
da reintrodução de espécies nativas;

VII – utilidade pública:
a) atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infraestrutura de interesse nacional destinadas aos serviços 

públicos de transporte, saneamento e energia, declaradas pelo poder público federal 
ou dos Estados;

VIII – interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, 

tais como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de 
invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA;



101Florestas

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena pro-
priedade ou posse rural familiar que não descaracterizem a cobertura vegetal e não 
prejudiquem a função ambiental da área;

c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente.

Art. 4o A definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos estágios 
avançado, médio e inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica, nas hipóteses de 
vegetação nativa localizada, será de iniciativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente.

§ 1o O Conselho Nacional do Meio Ambiente terá prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias para estabelecer o que dispõe o caput deste artigo, sendo que qualquer intervenção 
na vegetação primária ou secundária nos estágios avançado e médio de regeneração 
somente poderá ocorrer após atendido o disposto neste artigo.

§ 2o Na definição referida no caput deste artigo, serão observados os seguintes 
parâmetros básicos:

I – fisionomia;
II – estratos predominantes;
III – distribuição diamétrica e altura;
IV – existência, diversidade e quantidade de epífitas;
V – existência, diversidade e quantidade de trepadeiras;
VI – presença, ausência e características da serapilheira;
VII – sub-bosque;
VIII – diversidade e dominância de espécies;
IX – espécies vegetais indicadoras.

Art. 5o A vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica não perderão esta classificação nos casos de 
incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada ou 
não licenciada.

CAPÍTULO II – Dos Objetivos e Princípios do Regime Jurídico do Bioma Mata 
Atlântica

Art. 6o A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por objetivo geral o 
desenvolvimento sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiver-
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sidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime 
hídrico e da estabilidade social.

Parágrafo único. Na proteção e na utilização do Bioma Mata Atlântica, serão observados 
os princípios da função socioambiental da propriedade, da equidade intergeracional, da 
prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência das informações e atos, 
da gestão democrática, da celeridade procedimental, da gratuidade dos serviços adminis-
trativos prestados ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais e do respeito 
ao direito de propriedade.

Art. 7o A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica far-se-ão dentro de condições 
que assegurem:

I – a manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico 
do Bioma Mata Atlântica para as presentes e futuras gerações;

II – o estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação e 
à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de recuperação e manutenção 
dos ecossistemas;

III – o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do 
equilíbrio ecológico;

IV – o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o cresci-
mento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico.

TÍTULO II – Do Regime Jurídico Geral do Bioma Mata Atlântica

Art. 8o O corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma Mata Atlântica far-se-
-ão de maneira diferenciada, conforme se trate de vegetação primária ou secundária, nesta 
última levando-se em conta o estágio de regeneração.

Art. 9o A exploração eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, de espécies 
da flora nativa, para consumo nas propriedades ou posses das populações tradicionais 
ou de pequenos produtores rurais, independe de autorização dos órgãos competentes, 
conforme regulamento.

Parágrafo único. Os órgãos competentes, sem prejuízo do disposto no caput deste 
artigo, deverão assistir as populações tradicionais e os pequenos produtores no manejo e 
exploração sustentáveis das espécies da flora nativa.
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Art. 10. O poder público fomentará o enriquecimento ecológico da vegetação do 
Bioma Mata Atlântica, bem como o plantio e o reflorestamento com espécies nativas, 
em especial as iniciativas voluntárias de proprietários rurais.

§ 1o Nos casos em que o enriquecimento ecológico exigir a supressão de espécies 
nativas que gerem produtos ou subprodutos comercializáveis, será exigida a autori-
zação do órgão estadual ou federal competente, mediante procedimento simplificado.

§ 2o Visando a controlar o efeito de borda nas áreas de entorno de fragmentos de 
vegetação nativa, o poder público fomentará o plantio de espécies florestais, nativas 
ou exóticas.

Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio 
de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados quando:

I – a vegetação:
a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em terri-

tório nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, 
e a intervenção ou o parcelamento puserem em risco a sobrevivência dessas espécies;

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão;
c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária 

em estágio avançado de regeneração;
d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou
e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos 

competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;
II – o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação ambiental, 

em especial as exigências da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 19653, no que respeita 
às Áreas de Preservação Permanente e à Reserva Legal.

Parágrafo único. Verificada a ocorrência do previsto na alínea “a” do inciso I deste 
artigo, os órgãos competentes do Poder Executivo adotarão as medidas necessárias 
para proteger as espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção caso 
existam fatores que o exijam, ou fomentarão e apoiarão as ações e os proprietários de 
áreas que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas espécies.

Art. 12. Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de vege-
tação do Bioma Mata Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas 
já substancialmente alteradas ou degradadas.

3 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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Art. 13. Os órgãos competentes do Poder Executivo adotarão normas e procedimen-
tos especiais para assegurar ao pequeno produtor e às populações tradicionais, nos 
pedidos de autorização de que trata esta Lei:

I – acesso fácil à autoridade administrativa, em local próximo ao seu lugar de 
moradia;

II – procedimentos gratuitos, céleres e simplificados, compatíveis com o seu nível 
de instrução;

III – análise e julgamento prioritários dos pedidos.

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de 
regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a 
vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos 
de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados 
e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa 
técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I 
do art. 30 e nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.

§ 1o A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do 
órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão 
federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo.

§ 2o A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada em área 
urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal competente, desde 
que o município possua conselho de meio ambiente, com caráter deliberativo e plano 
diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente funda-
mentada em parecer técnico.

§ 3o Na proposta de declaração de utilidade pública disposta na alínea “b” do in-
ciso VII do art. 3o desta Lei, caberá ao proponente indicar de forma detalhada a alta 
relevância e o interesse nacional.

Art. 15. Na hipótese de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, o órgão competente exigirá a elaboração de Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental, ao qual se dará publicidade, assegurada a participação 
pública.

Art. 16. Na regulamentação desta Lei, deverão ser adotadas normas e procedimen-
tos especiais, simplificados e céleres, para os casos de reutilização das áreas agrícolas 
submetidas ao pousio.
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Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios 
médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta 
Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área 
equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na 
mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, 
nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo 
Município ou região metropolitana.

§ 1o Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental 
prevista no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, 
em área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível 
na mesma microbacia hidrográfica.

§ 2o A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos casos 
previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou supressão ilegais.

Art. 18. No Bioma Mata Atlântica, é livre a coleta de subprodutos florestais tais como 
frutos, folhas ou sementes, bem como as atividades de uso indireto, desde que não 
coloquem em risco as espécies da fauna e flora, observando-se as limitações legais 
específicas e em particular as relativas ao acesso ao patrimônio genético, à proteção e 
ao acesso ao conhecimento tradicional associado e de biossegurança.

Art. 19. O corte eventual de vegetação primária ou secundária nos estágios médio e 
avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, para fins de práticas preservacionis-
tas e de pesquisa científica, será devidamente regulamentado pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente e autorizado pelo órgão competente do Sisnama.

TÍTULO III – Do Regime Jurídico Especial do Bioma Mata Atlântica
CAPÍTULO I – Da Proteção da Vegetação Primária

Art. 20. O corte e a supressão da vegetação primária do Bioma Mata Atlântica 
somente serão autorizados em caráter excepcional, quando necessários à realização 
de obras, projetos ou atividades de utilidade pública, pesquisas científicas e práticas 
preservacionistas.

Parágrafo único. O corte e a supressão de vegetação, no caso de utilidade pública, 
obedecerão ao disposto no art. 14 desta Lei, além da realização de Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA.
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CAPÍTULO II – Da Proteção da Vegetação Secundária em Estágio Avançado de 
Regeneração

Art. 21. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio 
avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados:

I – em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou 
projetos de utilidade pública, pesquisa científica e práticas preservacionistas;

II – (Vetado);
III – nos casos previstos no inciso I do art. 30 desta Lei.

Art. 22. O corte e a supressão previstos no inciso I do art. 21 desta Lei no caso de 
utilidade pública serão realizados na forma do art. 14 desta Lei, além da realização de 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental, bem como na forma do art. 19 desta Lei para 
os casos de práticas preservacionistas e pesquisas científicas.

CAPÍTULO III – Da Proteção da Vegetação Secundária em Estágio Médio de 
Regeneração

Art. 23. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio médio 
de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados:

I – em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou proje-
tos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa científica e práticas preservacionistas;

II – (Vetado);
III – quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais para 

o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais imprescindíveis 
à sua subsistência e de sua família, ressalvadas as áreas de preservação permanente e, 
quando for o caso, após averbação da reserva legal, nos termos da Lei no 4.771, de 15 
de setembro de 19654;

IV – nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.

Art. 24. O corte e a supressão da vegetação em estágio médio de regeneração, de que 
trata o inciso I do art. 23 desta Lei, nos casos de utilidade pública ou interesse social, 
obedecerão ao disposto no art. 14 desta Lei.

4 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do art. 23 desta Lei, a autorização é de 
competência do órgão estadual competente, informando-se ao Ibama, na forma da 
regulamentação desta Lei.

CAPÍTULO IV – Da Proteção da Vegetação Secundária em Estágio Inicial de 
Regeneração

Art. 25. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio ini-
cial de regeneração do Bioma Mata Atlântica serão autorizados pelo órgão estadual 
competente.

Parágrafo único. O corte, a supressão e a exploração de que trata este artigo, nos 
Estados em que a vegetação primária e secundária remanescente do Bioma Mata 
Atlântica for inferior a 5% (cinco por cento) da área original, submeter-se-ão ao regime 
jurídico aplicável à vegetação secundária em estágio médio de regeneração, ressalvadas 
as áreas urbanas e regiões metropolitanas.

Art. 26. Será admitida a prática agrícola do pousio nos Estados da Federação onde 
tal procedimento é utilizado tradicionalmente.

CAPÍTULO V – Da Exploração Seletiva de Vegetação Secundária em Estágios 
Avançado, Médio e Inicial de Regeneração

Art. 27. (Vetado)

Art. 28. O corte, a supressão e o manejo de espécies arbóreas pioneiras nativas em 
fragmentos florestais em estágio médio de regeneração, em que sua presença for 
superior a 60% (sessenta por cento) em relação às demais espécies, poderão ser auto-
rizados pelo órgão estadual competente, observado o disposto na Lei no 4.771, de 15 
de setembro de 19655.

Art. 29. (Vetado)

5 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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CAPÍTULO VI – Da Proteção do Bioma Mata Atlântica nas Áreas Urbanas e 
Regiões Metropolitanas

Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata Atlântica, para 
fins de loteamento ou edificação, nas regiões metropolitanas e áreas urbanas consi-
deradas como tal em lei específica, aplicando-se à supressão da vegetação secundária 
em estágio avançado de regeneração as seguintes restrições:

I – nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a 
supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração dependerá de 
prévia autorização do órgão estadual competente e somente será admitida, para fins 
de loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos que garantam a preser-
vação de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração em no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) da área total coberta por esta vegetação, ressalvado o disposto 
nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no Plano Diretor do Município e 
demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis;

II – nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência desta Lei, 
é vedada a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do 
Bioma Mata Atlântica para fins de loteamento ou edificação.

Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas em lei, o 
parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer edificação em área de vege-
tação secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, devem 
obedecer ao disposto no Plano Diretor do Município e demais normas aplicáveis, e 
dependerão de prévia autorização do órgão estadual competente, ressalvado o disposto 
nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei.

§ 1o Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta 
Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração so-
mente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de empre-
endimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio médio 
de regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da área total coberta por 
esta vegetação.

§ 2o Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência desta 
Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração fica condi-
cionada à manutenção de vegetação em estágio médio de regeneração em no mínimo 
50% (cinquenta por cento) da área total coberta por esta vegetação.
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CAPÍTULO VII – Das Atividades Minerárias em Áreas de Vegetação Secundária 
em Estágio Avançado e Médio de Regeneração

Art. 32. A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de rege-
neração para fins de atividades minerárias somente será admitida mediante:

I – licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, pelo empreen-
dedor, e desde que demonstrada a inexistência de alternativa técnica e locacional ao 
empreendimento proposto;

II – adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente 
à área do empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia 
hidrográfica e sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, independen-
temente do disposto no art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.

TÍTULO IV – Dos Incentivos Econômicos

Art. 33. O poder público, sem prejuízo das obrigações dos proprietários e posseiros 
estabelecidas na legislação ambiental, estimulará, com incentivos econômicos, a pro-
teção e o uso sustentável do Bioma Mata Atlântica.

§ 1o Na regulamentação dos incentivos econômicos ambientais, serão observadas 
as seguintes características da área beneficiada:

I – a importância e representatividade ambientais do ecossistema e da gleba;
II – a existência de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção;
III – a relevância dos recursos hídricos;
IV – o valor paisagístico, estético e turístico;
V – o respeito às obrigações impostas pela legislação ambiental;
VI – a capacidade de uso real e sua produtividade atual.
§ 2o Os incentivos de que trata este Título não excluem ou restringem outros 

benefícios, abatimentos e deduções em vigor, em especial as doações a entidades de 
utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 34. As infrações dos dispositivos que regem os benefícios econômicos ambientais, 
sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis, sujeitarão os responsáveis 
a multa civil de 3 (três) vezes o valor atualizado recebido, ou do imposto devido em 
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relação a cada exercício financeiro, além das penalidades e demais acréscimos previstos 
na legislação fiscal.

§ 1o Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por 
inadimplência ou irregularidade a pessoa física ou jurídica doadora ou propositora 
de projeto ou proposta de benefício.

§ 2o A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos de 
proponentes no órgão competente do Sisnama suspenderá a análise ou concessão de 
novos incentivos, até a efetiva regularização.

Art. 35. A conservação, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou da 
vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica 
cumpre função social e é de interesse público, podendo, a critério do proprietário, as 
áreas sujeitas à restrição de que trata esta Lei ser computadas para efeito da Reserva 
Legal e seu excedente utilizado para fins de compensação ambiental ou instituição de 
Cota de Reserva Ambiental – CRA.6

Parágrafo único. Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, as áreas de preservação 
permanente não integrarão a reserva legal.

CAPÍTULO I – Do Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica

Art. 36. Fica instituído o Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica destinado 
ao financiamento de projetos de restauração ambiental e de pesquisa científica.

§ 1o (Vetado)
§ 2o (Vetado)
§ 3o (Vetado)

Art. 37. Constituirão recursos do Fundo de que trata o art. 36 desta Lei:
I – dotações orçamentárias da União;
II – recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens 

móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou 
internacionais;

III – rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração 
decorrente de aplicações do seu patrimônio;

6 Lei no 12.651/2012.
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IV – outros, destinados em lei.

Art. 38. Serão beneficiados com recursos do Fundo de Restauração do Bioma Mata 
Atlântica os projetos que envolvam conservação de remanescentes de vegetação nativa, 
pesquisa científica ou áreas a serem restauradas, implementados em Municípios que 
possuam plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica, devida-
mente aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.

§ 1o Terão prioridade de apoio os projetos destinados à conservação e recuperação 
das áreas de preservação permanente, reservas legais, reservas particulares do patri-
mônio natural e áreas do entorno de unidades de conservação.

§ 2o Os projetos poderão beneficiar áreas públicas e privadas e serão executados 
por órgãos públicos, instituições acadêmicas públicas e organizações da sociedade civil 
de interesse público que atuem na conservação, restauração ou pesquisa científica no 
Bioma Mata Atlântica.

CAPÍTULO II – Da Servidão Ambiental

Art. 39. (Vetado)

Art. 40. (Vetado)

CAPÍTULO III – Dos Incentivos Creditícios

Art. 41. O proprietário ou posseiro que tenha vegetação primária ou secundária 
em estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica receberá das 
instituições financeiras benefícios creditícios, entre os quais:

I – prioridade na concessão de crédito agrícola, para os pequenos produtores rurais 
e populações tradicionais;

II – (Vetado);
III – (Vetado).
Parágrafo único. Os critérios, condições e mecanismos de controle dos benefícios 

referidos neste artigo serão definidos, anualmente, sob pena de responsabilidade, 
pelo órgão competente do Poder Executivo, após anuência do órgão competente do 
Ministério da Fazenda.
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TÍTULO V – Das Penalidades

Art. 42. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobser-
vância aos preceitos desta Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à 
fauna e aos demais atributos naturais sujeitam os infratores às sanções previstas em 
lei, em especial as dispostas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seus decretos 
regulamentadores.

Art. 43. A Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do se-
guinte art. 38-A:

“Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio 
avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com 
infringência das normas de proteção:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.”

Art. 44. (Vetado)

TÍTULO VI – Disposições Finais

Art. 45. (Vetado)

Art. 46. Os órgãos competentes adotarão as providências necessárias para o rigoroso 
e fiel cumprimento desta Lei, e estimularão estudos técnicos e científicos visando à 
conservação e ao manejo racional do Bioma Mata Atlântica e de sua biodiversidade.

Art. 47. Para os efeitos do inciso I do caput do art. 3o desta Lei, somente serão con-
sideradas as propriedades rurais com área de até 50 (cinquenta) hectares, registradas 
em cartório até a data de início de vigência desta Lei, ressalvados os casos de fracio-
namento por transmissão causa mortis.

Art. 48. O art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 10.  .....................................................................................................................
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§ 1o  .............................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
II – ................................................................................................................................
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio 
ou avançado de regeneração;
 ......................................................................................................................................
IV – ..............................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
 .....................................................................................................................................”

Art. 49. O § 6o do art. 44 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 19657, alterada pela 
Medida Provisória no 2.166-7, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 44.  .....................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
§ 6o O proprietário rural poderá ser desonerado das obrigações previstas neste 
artigo, mediante a doação ao órgão ambiental competente de área localizada 
no interior de unidade de conservação de domínio público, pendente de re-
gularização fundiária, respeitados os critérios previstos no inciso III do caput 
deste artigo.”

Art. 50. (Vetado)

Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Márcio Thomaz Bastos – Guido Mantega – Marina 
Silva – Álvaro Augusto Ribeiro Costa

Promulgada em 22/12/206, publicada no DOU de 26/12/2006 e retificada no DOU de 9/1/2007.

7 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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Lei no 11.284/2006

Dispõe sobre a gestão de f lorestas públicas para a produção 
sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, 
o Serviço Florestal Brasileiro – SFB; cria o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal – FNDF; altera as Leis nos 10.683, de 28 
de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 
de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

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

TÍTULO I – Disposições Preliminares
CAPÍTULO ÚNICO – Dos Princípios e Definições

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a gestão de florestas públicas para produção sustentá-
vel, institui o Serviço Florestal Brasileiro – SFB, na estrutura do Ministério do Meio 
Ambiente, e cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF.

Art. 2o Constituem princípios da gestão de florestas públicas:
I – a proteção dos ecossistemas, do solo, da água, da biodiversidade e valores cul-

turais associados, bem como do patrimônio público;
II – o estabelecimento de atividades que promovam o uso eficiente e racional das 

florestas e que contribuam para o cumprimento das metas do desenvolvimento sus-
tentável local, regional e de todo o País;

III – o respeito ao direito da população, em especial das comunidades locais, de 
acesso às florestas públicas e aos benefícios decorrentes de seu uso e conservação;
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IV – a promoção do processamento local e o incentivo ao incremento da agregação 
de valor aos produtos e serviços da floresta, bem como à diversificação industrial, ao 
desenvolvimento tecnológico, à utilização e à capacitação de empreendedores locais 
e da mão de obra regional;

V – o acesso livre de qualquer indivíduo às informações referentes à gestão de 
florestas públicas, nos termos da Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003;

VI – a promoção e difusão da pesquisa florestal, faunística e edáfica, relacionada 
à conservação, à recuperação e ao uso sustentável das florestas;

VII – o fomento ao conhecimento e a promoção da conscientização da população 
sobre a importância da conservação, da recuperação e do manejo sustentável dos 
recursos florestais;

VIII – a garantia de condições estáveis e seguras que estimulem investimentos de 
longo prazo no manejo, na conservação e na recuperação das florestas.

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão as adaptações 
necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender às peculiari-
dades das diversas modalidades de gestão de florestas públicas.

§ 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e 
em relação às florestas públicas sob sua jurisdição, poderão elaborar normas supletivas 
e complementares e estabelecer padrões relacionados à gestão florestal.

Art. 3o Para os fins do disposto nesta Lei, consideram-se:
I – florestas públicas: florestas, naturais ou plantadas, localizadas nos diversos 

biomas brasileiros, em bens sob o domínio da União, dos Estados, dos Municípios, 
do Distrito Federal ou das entidades da administração indireta;

II – recursos florestais: elementos ou características de determinada floresta, po-
tencial ou efetivamente geradores de produtos ou serviços florestais;

III – produtos florestais: produtos madeireiros e não madeireiros gerados pelo 
manejo florestal sustentável;

IV – serviços florestais: turismo e outras ações ou benefícios decorrentes do manejo 
e conservação da floresta, não caracterizados como produtos florestais;

V – ciclo: período decorrido entre 2 (dois) momentos de colheita de produtos 
florestais numa mesma área;

VI – manejo florestal sustentável: administração da floresta para a obtenção de 
benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sus-
tentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alter-
nativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e 
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subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de 
natureza florestal;

VII – concessão florestal: delegação onerosa, feita pelo poder concedente, do direito 
de praticar manejo florestal sustentável para exploração de produtos e serviços numa 
unidade de manejo, mediante licitação, à pessoa jurídica, em consórcio ou não, que 
atenda às exigências do respectivo edital de licitação e demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;

VIII – unidade de manejo: perímetro definido a partir de critérios técnicos, so-
cioculturais, econômicos e ambientais, localizado em florestas públicas, objeto de um 
Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, podendo conter áreas degradadas para 
fins de recuperação por meio de plantios florestais;

IX – lote de concessão florestal: conjunto de unidades de manejo a serem licitadas;
X – comunidades locais: populações tradicionais e outros grupos humanos, organi-

zados por gerações sucessivas, com estilo de vida relevante à conservação e à utilização 
sustentável da diversidade biológica;

XI – auditoria florestal: ato de avaliação independente e qualificada de atividades 
florestais e obrigações econômicas, sociais e ambientais assumidas de acordo com o 
PMFS e o contrato de concessão florestal, executada por entidade reconhecida pelo 
órgão gestor, mediante procedimento administrativo específico;

XII – inventário amostral: levantamento de informações qualitativas e quantitativas 
sobre determinada floresta, utilizando-se processo de amostragem;

XIII – órgão gestor: órgão ou entidade do poder concedente com a competência 
de disciplinar e conduzir o processo de outorga da concessão florestal;

XIV – órgão consultivo: órgão com representação do Poder Público e da sociedade civil, 
com a finalidade de assessorar, avaliar e propor diretrizes para a gestão de florestas públicas;

XV – poder concedente: União, Estado, Distrito Federal ou Município.

TÍTULO II – Da Gestão de Florestas Públicas para Produção Sustentável
CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 4o A gestão de florestas públicas para produção sustentável compreende:
I – a criação de florestas nacionais, estaduais e municipais, nos termos do art. 17 

da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e sua gestão direta;
II – a destinação de florestas públicas às comunidades locais, nos termos do art. 

6o desta Lei;
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III – a concessão florestal, incluindo florestas naturais ou plantadas e as unidades 
de manejo das áreas protegidas referidas no inciso I do caput deste artigo.

CAPÍTULO II – Da Gestão Direta

Art. 5o O Poder Público poderá exercer diretamente a gestão de florestas nacionais, 
estaduais e municipais criadas nos termos do art. 17 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 
2000, sendo-lhe facultado, para execução de atividades subsidiárias, firmar convênios, 
termos de parceria, contratos ou instrumentos similares com terceiros, observados os 
procedimentos licitatórios e demais exigências legais pertinentes.

§ 1o A duração dos contratos e instrumentos similares a que se refere o caput deste 
artigo fica limitada a 120 (cento e vinte) meses.

§ 2o Nas licitações para as contratações de que trata este artigo, além do preço, 
poderá ser considerado o critério da melhor técnica previsto no inciso II do caput do 
art. 26 desta Lei.

CAPÍTULO III – Da Destinação às Comunidades Locais

Art. 6o Antes da realização das concessões florestais, as florestas públicas ocupadas ou 
utilizadas por comunidades locais serão identificadas para a destinação, pelos órgãos 
competentes, por meio de:

I – criação de reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, 
observados os requisitos previstos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000;

II – concessão de uso, por meio de projetos de assentamento florestal, de desen-
volvimento sustentável, agroextrativistas ou outros similares, nos termos do art. 189 
da Constituição Federal e das diretrizes do Programa Nacional de Reforma Agrária;

III – outras formas previstas em lei.
§ 1o A destinação de que trata o caput deste artigo será feita de forma não onerosa 

para o beneficiário e efetuada em ato administrativo próprio, conforme previsto em 
legislação específica.

§ 2o Sem prejuízo das formas de destinação previstas no caput deste artigo, as 
comunidades locais poderão participar das licitações previstas no Capítulo IV deste 
Título, por meio de associações comunitárias, cooperativas ou outras pessoas jurídicas 
admitidas em lei.
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§ 3o O Poder Público poderá, com base em condicionantes socioambientais de-
finidas em regulamento, regularizar posses de comunidades locais sobre as áreas por 
elas tradicionalmente ocupadas ou utilizadas, que sejam imprescindíveis à conservação 
dos recursos ambientais essenciais para sua reprodução física e cultural, por meio de 
concessão de direito real de uso ou outra forma admitida em lei, dispensada licitação.

CAPÍTULO IV – Das Concessões Florestais
SEÇÃO I – Disposições Gerais

Art. 7o A concessão florestal será autorizada em ato do poder concedente e formalizada 
mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes 
e do edital de licitação.

Parágrafo único. Os relatórios ambientais preliminares, licenças ambientais, relató-
rios de impacto ambiental, contratos, relatórios de fiscalização e de auditorias e outros 
documentos relevantes do processo de concessão florestal serão disponibilizados por 
meio da Rede Mundial de Computadores, sem prejuízo do disposto no art. 25 desta Lei.

Art. 8o A publicação do edital de licitação de cada lote de concessão florestal deverá 
ser precedida de audiência pública, por região, realizada pelo órgão gestor, nos termos 
do regulamento, sem prejuízo de outras formas de consulta pública.

Art. 9o São elegíveis para fins de concessão as unidades de manejo previstas no Plano 
Anual de Outorga Florestal.

SEÇÃO II – Do Plano Anual de Outorga Florestal

Art. 10. O Plano Anual de Outorga Florestal – PAOF, proposto pelo órgão gestor e 
definido pelo poder concedente, conterá a descrição de todas as florestas públicas a 
serem submetidas a processos de concessão no ano em que vigorar.

§ 1o O Paof será submetido pelo órgão gestor à manifestação do órgão consultivo 
da respectiva esfera de governo.

§ 2o A inclusão de áreas de florestas públicas sob o domínio da União no Paof 
requer manifestação prévia da Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.
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§ 3o O Paof deverá ser previamente apreciado pelo Conselho de Defesa Nacional 
quando estiverem incluídas áreas situadas na faixa de fronteira definida no § 2o do 
art. 20 da Constituição Federal.

§ 4o (Vetado)

Art. 11. O Paof para concessão florestal considerará:
I – as políticas e o planejamento para o setor florestal, a reforma agrária, a regulari-

zação fundiária, a agricultura, o meio ambiente, os recursos hídricos, o ordenamento 
territorial e o desenvolvimento regional;

II – o Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE nacional e estadual e demais ins-
trumentos que disciplinam o uso, a ocupação e a exploração dos recursos ambientais;

III – a exclusão das unidades de conservação de proteção integral, das reservas de 
desenvolvimento sustentável, das reservas extrativistas, das reservas de fauna e das áreas 
de relevante interesse ecológico, salvo quanto a atividades expressamente admitidas 
no plano de manejo da unidade de conservação;

IV – a exclusão das terras indígenas, das áreas ocupadas por comunidades locais e 
das áreas de interesse para a criação de unidades de conservação de proteção integral;

V – as áreas de convergência com as concessões de outros setores, conforme re-
gulamento;

VI – as normas e as diretrizes governamentais relativas à faixa de fronteira e outras 
áreas consideradas indispensáveis para a defesa do território nacional;

VII – as políticas públicas dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 1o Além do disposto no caput deste artigo, o Paof da União considerará os Paofs 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 2o O Paof deverá prever zonas de uso restrito destinadas às comunidades locais.
§ 3o O Paof deve conter disposições relativas ao planejamento do monitoramento 

e fiscalização ambiental a cargo dos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
– SISNAMA, incluindo a estimativa dos recursos humanos e financeiros necessários 
para essas atividades.

SEÇÃO III – Do Processo de Outorga

Art. 12. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justi-
ficando a conveniência da concessão florestal, caracterizando seu objeto e a unidade 
de manejo.
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Art. 13. As licitações para concessão florestal observarão os termos desta Lei e, 
supletivamente, da legislação própria, respeitados os princípios da legalidade, mora-
lidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação 
ao instrumento convocatório.

§ 1o As licitações para concessão florestal serão realizadas na modalidade concor-
rência e outorgadas a título oneroso.

§ 2o Nas licitações para concessão florestal, é vedada a declaração de inexigibilidade 
prevista no art. 25 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

SEÇÃO IV – Do Objeto da Concessão

Art. 14. A concessão florestal terá como objeto a exploração de produtos e serviços 
florestais, contratualmente especificados, em unidade de manejo de floresta pública, 
com perímetro georreferenciado, registrada no respectivo cadastro de florestas públicas 
e incluída no lote de concessão florestal.

Parágrafo único. Fica instituído o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, inter-
ligado ao Sistema Nacional de Cadastro Rural e integrado:

I – pelo Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União;
II – pelos cadastros de florestas públicas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.

Art. 15. O objeto de cada concessão será fixado no edital, que definirá os produtos 
florestais e serviços cuja exploração será autorizada.

Art. 16. A concessão florestal confere ao concessionário somente os direitos expres-
samente previstos no contrato de concessão.

§ 1o É vedada a outorga de qualquer dos seguintes direitos no âmbito da concessão 
florestal:

I – titularidade imobiliária ou preferência em sua aquisição;
II – acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa e desenvolvimento, bio-

prospecção ou constituição de coleções;
III – uso dos recursos hídricos acima do especificado como insignificante, nos 

termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997;
IV – exploração dos recursos minerais;
V – exploração de recursos pesqueiros ou da fauna silvestre;
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VI – comercialização de créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em 
florestas naturais.

§ 2o No caso de reflorestamento de áreas degradadas ou convertidas para uso al-
ternativo do solo, o direito de comercializar créditos de carbono poderá ser incluído 
no objeto da concessão, nos termos de regulamento.

§ 3o O manejo da fauna silvestre pelas comunidades locais observará a legislação 
específica.

Art. 17. Os produtos de uso tradicional e de subsistência para as comunidades lo-
cais serão excluídos do objeto da concessão e explicitados no edital, juntamente com 
a definição das restrições e da responsabilidade pelo manejo das espécies das quais 
derivam esses produtos, bem como por eventuais prejuízos ao meio ambiente e ao 
poder concedente.

SEÇÃO V – Do Licenciamento Ambiental

Art. 18. A licença prévia para uso sustentável da unidade de manejo será reque-
rida pelo órgão gestor, mediante a apresentação de relatório ambiental preliminar 
ao órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
– SISNAMA.

§ 1o Nos casos potencialmente causadores de significativa degradação do meio 
ambiente, assim considerados, entre outros aspectos, em função da escala e da inten-
sidade do manejo florestal e da peculiaridade dos recursos ambientais, será exigido 
estudo prévio de impacto ambiental – EIA para a concessão da licença prévia.

§ 2o O órgão ambiental licenciador poderá optar pela realização de relatório am-
biental preliminar e EIA que abranjam diferentes unidades de manejo integrantes de 
um mesmo lote de concessão florestal, desde que as unidades se situem no mesmo 
ecossistema e no mesmo Estado.

§ 3o Os custos do relatório ambiental preliminar e do EIA serão ressarcidos pelo 
concessionário ganhador da licitação, na forma do art. 24 desta Lei.

§ 4o A licença prévia autoriza a elaboração do PMFS e, no caso de unidade de 
manejo inserida no Paof, a licitação para a concessão florestal.

§ 5o O início das atividades florestais na unidade de manejo somente poderá ser 
efetivado com a aprovação do respectivo PMFS pelo órgão competente do Sisnama e 
a consequente obtenção da licença de operação pelo concessionário.
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§ 6o O processo de licenciamento ambiental para uso sustentável da unidade de 
manejo compreende a licença prévia e a licença de operação, não se lhe aplicando a 
exigência de licença de instalação.

§ 7o Os conteúdos mínimos do relatório ambiental preliminar e do EIA relativos 
ao manejo florestal serão definidos em ato normativo específico.

§ 8o A aprovação do plano de manejo da unidade de conservação referida no inciso 
I do art. 4o desta Lei, nos termos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, substitui a 
licença prévia prevista no caput deste artigo, sem prejuízo da elaboração de EIA nos 
casos previstos no § 1o deste artigo e da observância de outros requisitos do licencia-
mento ambiental.

SEÇÃO VI – Da Habilitação

Art. 19. Além de outros requisitos previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
exige-se para habilitação nas licitações de concessão florestal a comprovação de au-
sência de:

I – débitos inscritos na dívida ativa relativos a infração ambiental nos órgãos com-
petentes integrantes do Sisnama;

II – decisões condenatórias, com trânsito em julgado, em ações penais relativas a 
crime contra o meio ambiente ou a ordem tributária ou a crime previdenciário, ob-
servada a reabilitação de que trata o art. 93 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal.

§ 1o Somente poderão ser habilitadas nas licitações para concessão florestal em-
presas ou outras pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sede e administração no País.

§ 2o Os órgãos do Sisnama organizarão sistema de informações unificado, tendo em 
vista assegurar a emissão do comprovante requerido no inciso I do caput deste artigo.

SEÇÃO VII – Do Edital de Licitação

Art. 20. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados os 
critérios e as normas gerais da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e conterá, espe-
cialmente:

I – o objeto, com a descrição dos produtos e dos serviços a serem explorados;
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II – a delimitação da unidade de manejo, com localização e topografia, além de 
mapas e imagens de satélite e das informações públicas disponíveis sobre a unidade;

III – os resultados do inventário amostral;
IV – o prazo da concessão e as condições de prorrogação;
V – a descrição da infraestrutura disponível;
VI – as condições e datas para a realização de visitas de reconhecimento das uni-

dades de manejo e levantamento de dados adicionais;
VII – a descrição das condições necessárias à exploração sustentável dos produtos 

e serviços florestais;
VIII – os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assi-

natura do contrato;
IX – o período, com data de abertura e encerramento, o local e o horário em que 

serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração 
dos orçamentos e apresentação das propostas;

X – os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade 
técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;

XI – os critérios, os indicadores, as fórmulas e parâmetros a serem utilizados no 
julgamento da proposta;

XII – o preço mínimo da concessão e os critérios de reajuste e revisão;
XIII – a descrição das garantias financeiras e dos seguros exigidos;
XIV – as características dos bens reversíveis, incluindo as condições em que se 

encontram aqueles já existentes;
XV – as condições de liderança da empresa ou pessoa jurídica responsável, na 

hipótese em que for permitida a participação de consórcio;
XVI – a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas 

no art. 30 desta Lei;
XVII – as condições de extinção do contrato de concessão.
§ 1o As exigências previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão adap-

tadas à escala da unidade de manejo florestal, caso não se justifique a exigência do 
detalhamento.

§ 2o O edital será submetido a audiência pública previamente ao seu lançamento, 
nos termos do art. 8o desta Lei.

Art. 21. As garantias previstas no inciso XIII do art. 20 desta Lei:
I – incluirão a cobertura de eventuais danos causados ao meio ambiente, ao erário 

e a terceiros;
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II – poderão incluir, nos termos de regulamento, a cobertura do desempenho do 
concessionário em termos de produção florestal.

§ 1o O poder concedente exigirá garantias suficientes e compatíveis com os ônus 
e riscos envolvidos nos contratos de concessão florestal.

§ 2o São modalidades de garantia:
I – caução em dinheiro;
II – títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda;

III – seguro-garantia;
IV – fiança bancária;
V – outras admitidas em lei.
§ 3o Para concessão florestal a pessoa jurídica de pequeno porte, microempresas e 

associações de comunidades locais, serão previstas em regulamento formas alternativas 
de fixação de garantias e preços florestais.

Art. 22. Quando permitida na licitação a participação de pessoa jurídica em con-
sórcio, observar-se-ão, adicionalmente aos requisitos referidos no art. 19 desta Lei, 
os seguintes requisitos:

I – comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de con-
sórcio, subscrito pelas consorciadas;

II – indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança esti-
puladas no edital e será a representante das consorciadas perante o poder concedente;

III – apresentação dos documentos de que trata o inciso X do caput do art. 20 desta 
Lei, por parte de cada consorciada;

IV – comprovação de cumprimento da exigência constante do inciso XV do caput 
do art. 20 desta Lei;

V – impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, 
por intermédio de mais de 1 (um) consórcio ou isoladamente.

§ 1o O licitante vencedor ficará obrigado a promover, antes da celebração do con-
trato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no 
inciso I do caput deste artigo.

§ 2o A pessoa jurídica líder do consórcio é responsável pelo cumprimento do 
contrato de concessão perante o poder concedente, sem prejuízo da responsabilidade 
solidária das demais consorciadas.
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§ 3o As alterações na constituição dos consórcios deverão ser submetidas pre-
viamente ao poder concedente para a verificação da manutenção das condições de 
habilitação, sob pena de rescisão do contrato de concessão.

Art. 23. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, determinar 
que o licitante vencedor, no caso de consórcio, constitua-se em empresa antes da 
celebração do contrato.

Art. 24. Os estudos, levantamentos, projetos, obras, despesas ou investimentos já 
efetuados na unidade de manejo e vinculados ao processo de licitação para concessão, 
realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos 
interessados.

§ 1o O edital de licitação indicará os itens, entre os especificados no caput deste 
artigo, e seus respectivos valores, que serão ressarcidos pelo vencedor da licitação.

§ 2o As empresas de pequeno porte, microempresas e associações de comunidades 
locais ficarão dispensadas do ressarcimento previsto no § 1o deste artigo.

Art. 25. É assegurado a qualquer pessoa o acesso aos contratos, decisões ou pareceres 
relativos à licitação ou às próprias concessões.

SEÇÃO VIII – Dos Critérios de Seleção

Art. 26. No julgamento da licitação, a melhor proposta será considerada em razão 
da combinação dos seguintes critérios:

I – o maior preço ofertado como pagamento ao poder concedente pela outorga da 
concessão florestal;

II – a melhor técnica, considerando:
a) o menor impacto ambiental;
b) os maiores benefícios sociais diretos;
c) a maior eficiência;
d) a maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da con-

cessão.
§ 1o A aplicação dos critérios descritos nos incisos I e II do caput deste artigo será 

previamente estabelecida no edital de licitação, com regras e fórmulas precisas para 
avaliação ambiental, econômica, social e financeira.
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§ 2o Para fins de aplicação do disposto no inciso II do caput deste artigo, o edital 
de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.

§ 3o O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou 
financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação.

SEÇÃO IX – Do Contrato de Concessão

Art. 27. Para cada unidade de manejo licitada, será assinado um contrato de concessão 
exclusivo com um único concessionário, que será responsável por todas as obrigações 
nele previstas, além de responder pelos prejuízos causados ao poder concedente, ao 
meio ambiente ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelos órgãos competentes 
exclua ou atenue essa responsabilidade.

§ 1o Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere o caput deste artigo, o con-
cessionário poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes 
ou subsidiárias ao manejo florestal sustentável dos produtos e à exploração dos serviços 
florestais concedidos.

§ 2o As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pelo concessionário serão 
regidas pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os 
terceiros contratados pelo concessionário e o poder concedente.

§ 3o A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento 
das normas regulamentares relacionadas a essas atividades.

§ 4o É vedada a subconcessão na concessão florestal.

Art. 28. A transferência do controle societário do concessionário sem prévia anu-
ência do poder concedente implicará a rescisão do contrato e a aplicação das sanções 
contratuais, sem prejuízo da execução das garantias oferecidas.

Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência referida no caput deste artigo, 
o pretendente deverá:

I – atender às exigências da habilitação estabelecidas para o concessionário;
II – comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

Art. 29. Nos contratos de financiamento, os concessionários poderão oferecer em 
garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a 
operacionalização e a continuidade da execução, pelo concessionário, do PMFS ou 
das demais atividades florestais.
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Parágrafo único. O limite previsto no caput deste artigo será definido pelo órgão 
gestor.

Art. 30. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:
I – ao objeto, com a descrição dos produtos e dos serviços a serem explorados e 

da unidade de manejo;
II – ao prazo da concessão;
III – ao prazo máximo para o concessionário iniciar a execução do PMFS;
IV – ao modo, à forma, às condições e aos prazos da realização das auditorias 

florestais;
V – ao modo, à forma e às condições de exploração de serviços e prática do manejo 

florestal;
VI – aos critérios, aos indicadores, às fórmulas e aos parâmetros definidores da 

qualidade do meio ambiente;
VII – aos critérios máximos e mínimos de aproveitamento dos recursos florestais;
VIII – às ações de melhoria e recuperação ambiental na área da concessão e seu 

entorno assumidas pelo concessionário;
IX – às ações voltadas ao benefício da comunidade local assumidas pelo conces-

sionário;
X – aos preços e aos critérios e procedimentos para reajuste e revisão;
XI – aos direitos e às obrigações do poder concedente e do concessionário, inclusive 

os relacionados a necessidades de alterações futuras e modernização, aperfeiçoamento 
e ampliação dos equipamentos, infraestrutura e instalações;

XII – às garantias oferecidas pelo concessionário;
XIII – à forma de monitoramento e avaliação das instalações, dos equipamentos, 

dos métodos e práticas de execução do manejo florestal sustentável e exploração de 
serviços;

XIV – às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o concessionário 
e sua forma de aplicação;

XV – aos casos de extinção do contrato de concessão;
XVI – aos bens reversíveis;
XVII – às condições para revisão e prorrogação;
XVIII – à obrigatoriedade, à forma e à periodicidade da prestação de contas do 

concessionário ao poder concedente;
XIX – aos critérios de bonificação para o concessionário que atingir melhores índices 

de desempenho socioambiental que os previstos no contrato, conforme regulamento;
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XX – ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.
§ 1o No exercício da fiscalização, o órgão gestor terá acesso aos dados relativos 

à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros do con-
cessionário, respeitando-se os limites do sigilo legal ou constitucionalmente previsto.

§ 2o Sem prejuízo das atribuições dos órgãos do Sisnama responsáveis pelo controle 
e fiscalização ambiental, o órgão gestor poderá suspender a execução de atividades 
desenvolvidas em desacordo com o contrato de concessão, devendo, nessa hipótese, 
determinar a imediata correção das irregularidades identificadas.

§ 3o A suspensão de que trata o § 2o deste artigo não isenta o concessionário do 
cumprimento das demais obrigações contratuais.

§ 4o As obrigações previstas nos incisos V a IX do caput deste artigo são de relevante 
interesse ambiental, para os efeitos do art. 68 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Art. 31. Incumbe ao concessionário:
I – elaborar e executar o PMFS, conforme previsto nas normas técnicas aplicáveis 

e especificações do contrato;
II – evitar ações ou omissões passíveis de gerar danos ao ecossistema ou a qualquer 

de seus elementos;
III – informar imediatamente a autoridade competente no caso de ações ou omissões 

próprias ou de terceiros ou fatos que acarretem danos ao ecossistema, a qualquer de 
seus elementos ou às comunidades locais;

IV – recuperar as áreas degradadas, quando identificado o nexo de causalidade 
entre suas ações ou omissões e os danos ocorridos, independentemente de culpa ou 
dolo, sem prejuízo das responsabilidades contratuais, administrativas, civis ou penais;

V – cumprir e fazer cumprir as normas de manejo florestal, as regras de exploração 
de serviços e as cláusulas contratuais da concessão;

VI – garantir a execução do ciclo contínuo, iniciada dentro do prazo máximo 
fixado no edital;

VII – buscar o uso múltiplo da floresta, nos limites contratualmente definidos e 
observadas as restrições aplicáveis às áreas de preservação permanente e as demais 
exigências da legislação ambiental;

VIII – realizar as benfeitorias necessárias na unidade de manejo;
IX – executar as atividades necessárias à manutenção da unidade de manejo e da 

infraestrutura;
X – comercializar o produto florestal auferido do manejo;
XI – executar medidas de prevenção e controle de incêndios;
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XII – monitorar a execução do PMFS;
XIII – zelar pela integridade dos bens e benfeitorias vinculados à unidade de ma-

nejo concedida;
XIV – manter atualizado o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;
XV – elaborar e disponibilizar o relatório anual sobre a gestão dos recursos florestais 

ao órgão gestor, nos termos definidos no contrato;
XVI – permitir amplo e irrestrito acesso aos encarregados da fiscalização e audi-

toria, a qualquer momento, às obras, aos equipamentos e às instalações da unidade 
de manejo, bem como à documentação necessária para o exercício da fiscalização;

XVII – realizar os investimentos ambientais e sociais definidos no contrato de concessão.
§ 1o As benfeitorias permanentes reverterão sem ônus ao titular da área ao final 

do contrato de concessão, ressalvados os casos previstos no edital de licitação e no 
contrato de concessão.

§ 2o Como requisito indispensável para o início das operações de exploração de 
produtos e serviços florestais, o concessionário deverá contar com o PMFS aprovado 
pelo órgão competente do Sisnama.

§ 3o Findo o contrato de concessão, o concessionário fica obrigado a devolver 
a unidade de manejo ao poder concedente nas condições previstas no contrato de 
concessão, sob pena de aplicação das devidas sanções contratuais e administrativas, 
bem como da responsabilização nas esferas penal e civil, inclusive a decorrente da Lei 
no 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 32. O PMFS deverá apresentar área geograficamente delimitada destinada à 
reserva absoluta, representativa dos ecossistemas florestais manejados, equivalente 
a, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total da área concedida, para conservação da 
biodiversidade e avaliação e monitoramento dos impactos do manejo florestal.

§ 1o Para efeito do cálculo do percentual previsto no caput deste artigo, não serão 
computadas as áreas de preservação permanente.

§ 2o A área de reserva absoluta não poderá ser objeto de qualquer tipo de explo-
ração econômica.

§ 3o A área de reserva absoluta poderá ser definida pelo órgão gestor previamente 
à elaboração do PMFS.

Art. 33. Para fins de garantir o direito de acesso às concessões florestais por pessoas 
jurídicas de pequeno porte, micro e médias empresas, serão definidos no Paof, nos 
termos de regulamento, lotes de concessão, contendo várias unidades de manejo de 
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tamanhos diversos, estabelecidos com base em critérios técnicos, que deverão con-
siderar as condições e as necessidades do setor florestal, as peculiaridades regionais, 
a estrutura das cadeias produtivas, as infraestruturas locais e o acesso aos mercados.

Art. 34. Sem prejuízo da legislação pertinente à proteção da concorrência e de outros 
requisitos estabelecidos em regulamento, deverão ser observadas as seguintes salva-
guardas para evitar a concentração econômica:

I – em cada lote de concessão florestal, não poderão ser outorgados a cada conces-
sionário, individualmente ou em consórcio, mais de 2 (dois) contratos;

II – cada concessionário, individualmente ou em consórcio, terá um limite percen-
tual máximo de área de concessão florestal, definido no Paof.

Parágrafo único. O limite previsto no inciso II do caput deste artigo será aplicado 
sobre o total da área destinada à concessão florestal pelo Paof e pelos planos anuais 
de outorga em execução aprovados nos anos anteriores.

Art. 35. O prazo dos contratos de concessão florestal será estabelecido de acordo com 
o ciclo de colheita ou exploração, considerando o produto ou grupo de produtos com 
ciclo mais longo incluído no objeto da concessão, podendo ser fixado prazo equivalente 
a, no mínimo, um ciclo e, no máximo, 40 (quarenta) anos.

Parágrafo único. O prazo dos contratos de concessão exclusivos para exploração 
de serviços florestais será de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 20 (vinte) anos.

SEÇÃO X – Dos Preços Florestais

Art. 36. O regime econômico e financeiro da concessão florestal, conforme estabe-
lecido no respectivo contrato, compreende:

I – o pagamento de preço calculado sobre os custos de realização do edital de 
licitação da concessão florestal da unidade de manejo;

II – o pagamento de preço, não inferior ao mínimo definido no edital de licitação, 
calculado em função da quantidade de produto ou serviço auferido do objeto da 
concessão ou do faturamento líquido ou bruto;

III – a responsabilidade do concessionário de realizar outros investimentos previstos 
no edital e no contrato;

IV – a indisponibilidade, pelo concessionário, salvo disposição contratual, dos bens 
considerados reversíveis.
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§ 1o O preço referido no inciso I do caput deste artigo será definido no edital de 
licitação e poderá ser parcelado em até 1 (um) ano, com base em critérios técnicos e 
levando-se em consideração as peculiaridades locais.

§ 2o A definição do preço mínimo no edital deverá considerar:
I – o estímulo à competição e à concorrência;
II – a garantia de condições de competição do manejo em terras privadas;
III – a cobertura dos custos do sistema de outorga;
IV – a geração de benefícios para a sociedade, aferidos inclusive pela renda gerada;
V – o estímulo ao uso múltiplo da floresta;
VI – a manutenção e a ampliação da competitividade da atividade de base florestal;
VII – as referências internacionais aplicáveis.
§ 3o Será fixado, nos termos de regulamento, valor mínimo a ser exigido anual-

mente do concessionário, independentemente da produção ou dos valores por ele 
auferidos com a exploração do objeto da concessão.

§ 4o O valor mínimo previsto no § 3o deste artigo integrará os pagamentos anuais 
devidos pelo concessionário para efeito do pagamento do preço referido no inciso II 
do caput deste artigo.

§ 5o A soma dos valores pagos com base no § 3o deste artigo não poderá ser su-
perior a 30% (trinta por cento) do preço referido no inciso II do caput deste artigo.

Art. 37. O preço referido no inciso II do caput do art. 36 desta Lei compreende:
I – o valor estabelecido no contrato de concessão;
II – os valores resultantes da aplicação dos critérios de revisão ou de reajuste, nas 

condições do respectivo contrato, definidos em ato específico do órgão gestor.
Parágrafo único. A divulgação do ato a que se refere o inciso II do caput deste 

artigo deverá preceder a data de pagamento do preço em, no mínimo, 30 (trinta) dias.

Art. 38. O contrato de concessão referido no art. 27 desta Lei poderá prever o com-
promisso de investimento mínimo anual do concessionário, destinado à modernização 
da execução dos PMFS, com vistas na sua sustentabilidade.

Art. 39. Os recursos financeiros oriundos dos preços da concessão florestal de unida-
des localizadas em áreas de domínio da União serão distribuídos da seguinte forma:1

I – o valor referido no § 3o do art. 36 desta Lei será destinado:

1 Lei no 11.516/2007 e Medida Provisória no 366/2007.
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a) 70% (setenta por cento) ao órgão gestor para a execução de suas atividades;
b) 30% (trinta por cento) ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-

sos Naturais Renováveis – IBAMA, para utilização restrita em atividades de controle 
e fiscalização ambiental de atividades florestais, de unidades de conservação e do 
desmatamento;

II – o preço pago, excluído o valor mencionado no inciso I do caput deste artigo, 
terá a seguinte destinação:

a) Estados: 30% (trinta por cento), destinados proporcionalmente à distribuição da 
floresta pública outorgada em suas respectivas jurisdições, para o apoio e promoção da 
utilização sustentável dos recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir 
com a finalidade deste aporte;

b) Municípios: 30% (trinta por cento), destinados proporcionalmente à distribuição 
da floresta pública outorgada em suas respectivas jurisdições, para o apoio e promoção 
da utilização sustentável dos recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir 
com a finalidade deste aporte;

c) Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF: 40% (quarenta por 
cento).

§ 1o Quando os recursos financeiros forem oriundos dos preços da concessão 
florestal de unidades localizadas em florestas nacionais criadas pela União nos 
termos do art. 17 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, serão distribuídos da 
seguinte forma:

I – o valor referido no § 3o do art. 36 desta Lei será destinado ao órgão gestor para 
a execução de suas atividades;

II – o preço pago, excluído o valor mencionado no inciso I do caput deste artigo, 
terá a seguinte destinação:

a) Instituto Chico Mendes: 40% (quarenta por cento), para utilização restrita na 
gestão das unidades de conservação de uso sustentável;

b) Estados: 20% (vinte por cento), destinados proporcionalmente à distribuição da 
floresta pública outorgada em suas respectivas jurisdições, para o apoio e promoção da 
utilização sustentável dos recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir 
com a finalidade deste aporte;

c) Municípios: 20% (vinte por cento), destinados proporcionalmente à distribuição 
da floresta pública outorgada em suas respectivas jurisdições, para o apoio e promoção 
da utilização sustentável dos recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir 
com a finalidade deste aporte;

d) FNDF: 20% (vinte por cento).
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§ 2o (Vetado)
§ 3o O repasse dos recursos a Estados e Municípios previsto neste artigo será con-

dicionado à instituição de conselho de meio ambiente pelo respectivo ente federativo, 
com participação social, e à aprovação, por este conselho:

I – do cumprimento das metas relativas à aplicação desses recursos referentes ao 
ano anterior;

II – da programação da aplicação dos recursos do ano em curso.

Art. 40. Os recursos financeiros oriundos dos preços de cada concessão florestal da 
União serão depositados e movimentados exclusivamente por intermédio dos meca-
nismos da conta única do Tesouro Nacional, na forma do regulamento.

§ 1o O Tesouro Nacional, trimestralmente, repassará aos Estados e Municípios os 
recursos recebidos de acordo com o previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do caput 
e nas alíneas “b” e “c” do inciso II do § 1o, ambos do art. 39 desta Lei.

§ 2o O Órgão Central de Contabilidade da União editará as normas gerais relativas 
à consolidação das contas públicas aplicáveis aos recursos financeiros oriundos da 
concessão florestal e à sua distribuição.

SEÇÃO XI – Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal

Art. 41. Fica criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF, de 
natureza contábil, gerido pelo órgão gestor federal, destinado a fomentar o desenvol-
vimento de atividades sustentáveis de base florestal no Brasil e a promover a inovação 
tecnológica do setor.

§ 1o Os recursos do FNDF serão aplicados prioritariamente em projetos nas se-
guintes áreas:

I – pesquisa e desenvolvimento tecnológico em manejo florestal;
II – assistência técnica e extensão florestal;
III – recuperação de áreas degradadas com espécies nativas;
IV – aproveitamento econômico racional e sustentável dos recursos florestais;
V – controle e monitoramento das atividades florestais e desmatamentos;
VI – capacitação em manejo florestal e formação de agentes multiplicadores em 

atividades florestais;
VII – educação ambiental;
VIII – proteção ao meio ambiente e conservação dos recursos naturais.



134 Coleção Ambiental

§ 2o O FNDF contará com um conselho consultivo, com participação dos entes 
federativos e da sociedade civil, com a função de opinar sobre a distribuição dos seus 
recursos e a avaliação de sua aplicação.

§ 3o Aplicam-se aos membros do conselho de que trata o § 2o deste artigo as res-
trições previstas no art. 59 desta Lei.

§ 4o Adicionalmente aos recursos previstos na alínea “c” do inciso II do caput e 
na alínea “d” do inciso II do § 1o, ambos do art. 39 desta Lei, constituem recursos do 
FNDF a reversão dos saldos anuais não aplicados, doações realizadas por entidades 
nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, e outras fontes de recursos que lhe 
forem especificamente destinadas, inclusive orçamentos compartilhados com outros 
entes da Federação.

§ 5o É vedada ao FNDF a prestação de garantias.
§ 6o Será elaborado plano anual de aplicação regionalizada dos recursos do FNDF, 

devendo o relatório de sua execução integrar o relatório anual de que trata o § 2o do 
art. 53 desta Lei, no âmbito da União.

§ 7o Os recursos do FNDF somente poderão ser destinados a projetos de órgãos 
e entidades públicas, ou de entidades privadas sem fins lucrativos.

§ 8o A aplicação dos recursos do FNDF nos projetos de que trata o inciso I do § 1o 
deste artigo será feita prioritariamente em entidades públicas de pesquisa.

§ 9o A aplicação dos recursos do FNDF nos projetos de que trata o § 1o deste 
artigo poderá abranger comunidades indígenas, sem prejuízo do atendimento de 
comunidades locais e outros beneficiários e observado o disposto no § 7o deste artigo.

SEÇÃO XII – Das Auditorias Florestais

Art. 42. Sem prejuízo das ações de fiscalização ordinárias, as concessões serão sub-
metidas a auditorias florestais, de caráter independente, em prazos não superiores a 3 
(três) anos, cujos custos serão de responsabilidade do concessionário.

§ 1o Em casos excepcionais, previstos no edital de licitação, nos quais a escala da 
atividade florestal torne inviável o pagamento dos custos das auditorias florestais pelo 
concessionário, o órgão gestor adotará formas alternativas de realização das auditorias, 
conforme regulamento.

§ 2o As auditorias apresentarão suas conclusões em um dos seguintes termos:
I – constatação de regular cumprimento do contrato de concessão, a ser devida-

mente validada pelo órgão gestor;
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II – constatação de deficiências sanáveis, que condiciona a manutenção contratual 
ao saneamento de todos os vícios e irregularidades verificados, no prazo máximo de 
6 (seis) meses;

III – constatação de descumprimento, que, devidamente validada, implica a apli-
cação de sanções segundo sua gravidade, incluindo a rescisão contratual, conforme 
esta Lei.

§ 3o As entidades que poderão realizar auditorias florestais serão reconhecidas em 
ato administrativo do órgão gestor.

Art. 43. Qualquer pessoa física ou jurídica, de forma justificada e devidamente assis-
tida por profissionais habilitados, poderá fazer visitas de comprovação às operações 
florestais de campo, sem obstar o regular desenvolvimento das atividades, observados 
os seguintes requisitos:

I – prévia obtenção de licença de visita no órgão gestor;
II – programação prévia com o concessionário.

SEÇÃO XIII – Da Extinção da Concessão

Art. 44. Extingue-se a concessão florestal por qualquer das seguintes causas:
I – esgotamento do prazo contratual;
II – rescisão;
III – anulação;
IV – falência ou extinção do concessionário e falecimento ou incapacidade do 

titular, no caso de empresa individual;
V – desistência e devolução, por opção do concessionário, do objeto da concessão.
§ 1o Extinta a concessão, retornam ao titular da floresta pública todos os bens 

reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, conforme previsto 
no edital e estabelecido em contrato.

§ 2o A extinção da concessão autoriza, independentemente de notificação prévia, 
a ocupação das instalações e a utilização, pelo titular da floresta pública, de todos os 
bens reversíveis.

§ 3o A extinção da concessão pelas causas previstas nos incisos II, IV e V do ca-
put deste artigo autoriza o poder concedente a executar as garantias contratuais, sem 
prejuízo da responsabilidade civil por danos ambientais prevista na Lei no 6.938, de 
31 de agosto de 1981.
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§ 4o A devolução de áreas não implicará ônus para o poder concedente, nem 
conferirá ao concessionário qualquer direito de indenização pelos bens reversíveis, 
os quais passarão à propriedade do poder concedente.

§ 5o Em qualquer caso de extinção da concessão, o concessionário fará, por sua 
conta exclusiva, a remoção dos equipamentos e bens que não sejam objetos de rever-
são, ficando obrigado a reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas atividades 
e praticar os atos de recuperação ambiental determinados pelos órgãos competentes.

Art. 45. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder con-
cedente, a rescisão da concessão, a aplicação das sanções contratuais e a execução das 
garantias, sem prejuízo da responsabilidade civil por danos ambientais prevista na Lei 
no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das devidas sanções nas esferas administrativa e penal.

§ 1o A rescisão da concessão poderá ser efetuada unilateralmente pelo poder 
concedente, quando:

I – o concessionário descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais e re-
gulamentares concernentes à concessão;

II – o concessionário descumprir o PMFS, de forma que afete elementos essenciais 
de proteção do meio ambiente e a sustentabilidade da atividade;

III – o concessionário paralisar a execução do PMFS por prazo maior que o previsto 
em contrato, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior, ou 
as que, com anuência do órgão gestor, visem à proteção ambiental;

IV – descumprimento, total ou parcial, da obrigação de pagamento dos preços 
florestais;

V – o concessionário perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
para manter a regular execução do PMFS;

VI – o concessionário não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos 
devidos prazos;

VII – o concessionário não atender a notificação do órgão gestor no sentido de 
regularizar o exercício de suas atividades;

VIII – o concessionário for condenado em sentença transitada em julgado por 
crime contra o meio ambiente ou a ordem tributária, ou por crime previdenciário;

IX – ocorrer fato superveniente de relevante interesse público que justifique a resci-
são, mediante lei autorizativa específica, com indenização das parcelas de investimento 
ainda não amortizadas vinculadas aos bens reversíveis que tenham sido realizados;

X – o concessionário submeter trabalhadores a condições degradantes de trabalho 
ou análogas à de escravo ou explorar o trabalho de crianças e adolescentes.
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§ 2o A rescisão do contrato de concessão deverá ser precedida da verificação de 
processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 3o Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes da noti-
ficação do concessionário e a fixação de prazo para correção das falhas e transgressões 
apontadas.

§ 4o Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a res-
cisão será efetuada por ato do poder concedente, sem prejuízo da responsabilização 
administrativa, civil e penal.

§ 5o Rescindido o contrato de concessão, não resultará para o órgão gestor qualquer 
espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compro-
missos com terceiros ou com empregados do concessionário.

§ 6o O Poder Público poderá instituir seguro para cobertura da indenização pre-
vista no inciso IX do § 1o deste artigo.

Art. 46. Desistência é o ato formal, irrevogável e irretratável pelo qual o concessionário 
manifesta seu desinteresse pela continuidade da concessão.

§ 1o A desistência é condicionada à aceitação expressa do poder concedente, e 
dependerá de avaliação prévia do órgão competente para determinar o cumprimento 
ou não do PMFS, devendo assumir o desistente o custo dessa avaliação e, conforme 
o caso, as obrigações emergentes.

§ 2o A desistência não desonerará o concessionário de suas obrigações com ter-
ceiros.

Art. 47. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa do concessio-
nário, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, 
mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim.

SEÇÃO XIV – Das Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais

Art. 48. As concessões em florestas nacionais, estaduais e municipais devem observar 
o disposto nesta Lei, na Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e no plano de manejo da 
unidade de conservação.

§ 1o A inserção de unidades de manejo das florestas nacionais, estaduais e 
municipais no Paof requer prévia autorização do órgão gestor da unidade de 
conservação.
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§ 2o Os recursos florestais das unidades de manejo de florestas nacionais, estaduais 
e municipais somente serão objeto de concessão após aprovação do plano de manejo 
da unidade de conservação, nos termos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 3o Para a elaboração do edital e do contrato de concessão florestal das unidades 
de manejo em florestas nacionais, estaduais e municipais, ouvir-se-á o respectivo 
conselho consultivo, constituído nos termos do art. 17, § 5o, da Lei no 9.985, de 18 de 
julho de 2000, o qual acompanhará todas as etapas do processo de outorga.

TÍTULO III – Dos Órgãos Responsáveis pela Gestão e Fiscalização
CAPÍTULO I – Do Poder Concedente

Art. 49. Cabe ao poder concedente, no âmbito de sua competência, formular as estra-
tégias, políticas, planos e programas para a gestão de florestas públicas e, especialmente:

I – definir o Paof;
II – ouvir o órgão consultivo sobre a adoção de ações de gestão de florestas públicas, 

bem como sobre o Paof;
III – definir as áreas a serem submetidas à concessão florestal;
IV – estabelecer os termos de licitação e os critérios de seleção;
V – publicar editais, julgar licitações, promover os demais procedimentos licita-

tórios, definir os critérios para formalização dos contratos para o manejo florestal 
sustentável e celebrar os contratos de concessão florestal;

VI – planejar ações voltadas à disciplina do mercado no setor florestal, quando 
couber.

§ 1o No exercício da competência referida nos incisos IV e V do caput deste artigo, 
o poder concedente poderá delegar ao órgão gestor a operacionalização dos procedi-
mentos licitatórios e a celebração de contratos, nos termos do regulamento.

§ 2o No âmbito federal, o Ministério do Meio Ambiente exercerá as competências 
definidas neste artigo.

CAPÍTULO II – Dos Órgãos do Sisnama Responsáveis pelo Controle e Fiscalização 
Ambiental

Art. 50. Caberá aos órgãos do Sisnama responsáveis pelo controle e fiscalização 
ambiental das atividades florestais em suas respectivas jurisdições:
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I – fiscalizar e garantir a proteção das florestas públicas;
II – efetuar em qualquer momento, de ofício, por solicitação da parte ou por de-

núncia de terceiros, fiscalização da unidade de manejo, independentemente de prévia 
notificação;

III – aplicar as devidas sanções administrativas em caso de infração ambiental;
IV – expedir a licença prévia para uso sustentável da unidade de manejo das res-

pectivas florestas públicas e outras licenças de sua competência;
V – aprovar e monitorar o PMFS da unidade de manejo das respectivas florestas 

públicas.
§ 1o Em âmbito federal, o IBAMA exercerá as atribuições previstas neste artigo.
§ 2o O IBAMA deve estruturar formas de atuação conjunta com os órgãos seccio-

nais e locais do Sisnama para a fiscalização e proteção das florestas públicas, podendo 
firmar convênios ou acordos de cooperação.

§ 3o Os órgãos seccionais e locais podem delegar ao IBAMA, mediante convênio 
ou acordo de cooperação, a aprovação e o monitoramento do PMFS das unidades de 
manejo das florestas públicas estaduais ou municipais e outras atribuições.

CAPÍTULO III – Do Órgão Consultivo

Art. 51. Sem prejuízo das atribuições do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, fica instituída a Comissão de Gestão de Florestas Públicas, no âmbito do 
Ministério do Meio Ambiente, de natureza consultiva, com as funções de exercer, na 
esfera federal, as atribuições de órgão consultivo previstas por esta Lei e, especialmente:2

I – assessorar, avaliar e propor diretrizes para gestão de florestas públicas da União;
II – manifestar-se sobre o Paof da União;
III – exercer as atribuições de órgão consultivo do SFB.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disporão sobre o 

órgão competente para exercer as atribuições de que trata este Capítulo nas respectivas 
esferas de atuação.

Art. 52. A Comissão de Gestão de Florestas Públicas será composta por representantes 
do Poder Público, dos empresários, dos trabalhadores, da comunidade científica, dos 

2 Ver Decreto no 5.795/2006.
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movimentos sociais e das organizações não governamentais, e terá sua composição e 
seu funcionamento definidos em regulamento.3

Parágrafo único. Os membros da Comissão de Gestão de Florestas Públicas exercem 
função não remunerada de interesse público relevante, com precedência, na esfera 
federal, sobre quaisquer cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, 
farão jus a transporte e diárias.

CAPÍTULO IV – Do Órgão Gestor

Art. 53. Caberá aos órgãos gestores federal, estaduais e municipais, no âmbito de 
suas competências:

I – elaborar proposta de Paof, a ser submetida ao poder concedente;
II – disciplinar a operacionalização da concessão florestal;
III – solicitar ao órgão ambiental competente a licença prévia prevista no art. 18 

desta Lei;
IV – elaborar inventário amostral, relatório ambiental preliminar e outros estudos;
V – publicar editais, julgar licitações, promover os demais procedimentos licitató-

rios, inclusive audiência e consulta pública, definir os critérios para formalização dos 
contratos e celebrá-los com concessionários de manejo florestal sustentável, quando 
delegado pelo poder concedente;

VI – gerir e fiscalizar os contratos de concessão florestal;
VII – dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre concessionários, 

produtores independentes e comunidades locais;
VIII – controlar e cobrar o cumprimento das metas fixadas no contrato de concessão;
IX – fixar os critérios para cálculo dos preços de que trata o art. 36 desta Lei e pro-

ceder à sua revisão e reajuste na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato;
X – cobrar e verificar o pagamento dos preços florestais e distribuí-los de acordo 

com esta Lei;
XI – acompanhar e intervir na execução do PMFS, nos casos e condições previstos 

nesta Lei;
XII – fixar e aplicar as penalidades administrativas e contratuais impostas aos 

concessionários, sem prejuízo das atribuições dos órgãos do Sisnama responsáveis 
pelo controle e fiscalização ambiental;

3 Ver Decreto no 5.795/2006.
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XIII – indicar ao poder concedente a necessidade de extinção da concessão, nos 
casos previstos nesta Lei e no contrato;

XIV – estimular o aumento da qualidade, produtividade, rendimento e conservação 
do meio ambiente nas áreas sob concessão florestal;

XV – dispor sobre a realização de auditorias florestais independentes, conhecer 
seus resultados e adotar as medidas cabíveis, conforme o resultado;

XVI – disciplinar o acesso às unidades de manejo;
XVII – atuar em estreita cooperação com os órgãos de defesa da concorrência, com 

vistas em impedir a concentração econômica nos serviços e produtos florestais e na 
promoção da concorrência;

XVIII – incentivar a competitividade e zelar pelo cumprimento da legislação de 
defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos 
agentes do setor florestal;

XIX – efetuar o controle prévio e a posteriori de atos e negócios jurídicos a serem 
celebrados entre concessionários, impondo-lhes restrições à mútua constituição de 
direitos e obrigações, especialmente comerciais, incluindo a abstenção do próprio ato 
ou contrato ilegal;

XX – conhecer e julgar recursos em procedimentos administrativos;
XXI – promover ações para a disciplina dos mercados de produtos florestais e seus 

derivados, em especial para controlar a competição de produtos florestais de origem 
não sustentável;

XXII – reconhecer em ato administrativo as entidades que poderão realizar audi-
torias florestais;

XXIII – estimular a agregação de valor ao produto florestal na região em que for 
explorado.

§ 1o Compete ao órgão gestor a guarda das florestas públicas durante o período de 
pousio entre uma concessão e outra ou, quando por qualquer motivo, houver extinção 
do contrato de concessão.

§ 2o O órgão gestor deverá encaminhar ao poder concedente, ao Poder Legislativo 
e ao conselho de meio ambiente, nas respectivas esferas de governo, relatório anual 
sobre as concessões outorgadas, o valor dos preços florestais, a situação de adimple-
mento dos concessionários, os PMFS e seu estado de execução, as vistorias e auditorias 
florestais realizadas e os respectivos resultados, assim como as demais informações 
relevantes sobre o efetivo cumprimento dos objetivos da gestão de florestas públicas.

§ 3o O relatório previsto no § 2o deste artigo relativo às concessões florestais da União 
deverá ser encaminhado ao Conama e ao Congresso Nacional até 31 de março de cada ano.
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§ 4o Caberá ao Conama, considerando as informações contidas no relatório refe-
rido no § 3o deste artigo, manifestar-se sobre a adequação do sistema de concessões 
florestais e de seu monitoramento e sugerir os aperfeiçoamentos necessários.

§ 5o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disporão sobre o órgão competen-
te para exercer as atribuições de que trata este Capítulo nas respectivas esferas de atuação.

TÍTULO IV – Do Serviço Florestal Brasileiro
CAPÍTULO I – Da Criação do Serviço Florestal Brasileiro

Art. 54. Fica criado, na estrutura básica do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço 
Florestal Brasileiro – SFB.

Art. 55. O SFB atua exclusivamente na gestão das florestas públicas e tem por competência:
I – exercer a função de órgão gestor prevista no art. 53 desta Lei, no âmbito federal, 

bem como de órgão gestor do FNDF;
II – apoiar a criação e gestão de programas de treinamento, capacitação, pesquisa 

e assistência técnica para a implementação de atividades florestais, incluindo manejo 
florestal, processamento de produtos florestais e exploração de serviços florestais;

III – estimular e fomentar a prática de atividades florestais sustentáveis madeireira, 
não madeireira e de serviços;

IV – promover estudos de mercado para produtos e serviços gerados pelas florestas;
V – propor planos de produção florestal sustentável de forma compatível com as 

demandas da sociedade;
VI – criar e manter o Sistema Nacional de Informações Florestais integrado ao 

Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente;
VII – gerenciar o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, exercendo as seguintes 

funções:
a) organizar e manter atualizado o Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União;
b) adotar as providências necessárias para interligar os cadastros estaduais e mu-

nicipais ao Cadastro Nacional;
VIII – apoiar e atuar em parceria com os seus congêneres estaduais e municipais.
§ 1o No exercício de suas atribuições, o SFB promoverá a articulação com os Es-

tados, o Distrito Federal e os Municípios, para a execução de suas atividades de forma 
compatível com as diretrizes nacionais de planejamento para o setor florestal e com a 
Política Nacional do Meio Ambiente.
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§ 2o Para a concessão das florestas públicas sob a titularidade dos outros entes da 
Federação, de órgãos e empresas públicas e de associações de comunidades locais, 
poderão ser firmados convênios com o Ministério do Meio Ambiente, representado 
pelo SFB.

§ 3o As atribuições previstas nos incisos II a V do caput deste artigo serão exercidas 
sem prejuízo de atividades desenvolvidas por outros órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública federal que atuem no setor.

CAPÍTULO II – Da Estrutura Organizacional e Gestão do Serviço Florestal 
Brasileiro
SEÇÃO I – Do Conselho Diretor

Art. 56. O Poder Executivo disporá sobre a estrutura organizacional e funcionamento 
do SFB, observado o disposto neste artigo.

§ 1o O SFB será dirigido por um Conselho Diretor, composto por um Diretor-Geral 
e 4 (quatro) diretores, em regime de colegiado, ao qual caberá:

I – exercer a administração do SFB;
II – examinar, decidir e executar ações necessárias ao cumprimento das compe-

tências do SFB;
III – editar normas sobre matérias de competência do SFB;
IV – aprovar o regimento interno do SFB, a organização, a estrutura e o âmbito 

decisório de cada diretoria;
V – elaborar e divulgar relatórios sobre as atividades do SFB;
VI – conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de componentes das 

diretorias do SFB.
§ 2o As decisões relativas às atribuições do SFB são tomadas pelo Conselho Diretor, 

por maioria absoluta de votos.

Art. 57. O SFB terá, em sua estrutura, unidade de assessoramento jurídico, observada 
a legislação pertinente.

Art. 58. O Diretor-Geral e os demais membros do Conselho Diretor do SFB serão 
brasileiros, de reputação ilibada, experiência comprovada e elevado conceito no campo 
de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados.

§ 1o (Vetado)
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§ 2o O regulamento do SFB disciplinará a substituição do Diretor-Geral e os demais 
membros do Conselho Diretor em seus impedimentos ou afastamentos regulamentares 
e ainda no período de vacância que anteceder à nomeação de novo diretor.

Art. 59. Está impedido de exercer cargo de direção no SFB quem mantiver, ou tiver 
mantido nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à nomeação, os seguintes vínculos 
com qualqu  er pessoa jurídica concessionária ou com produtor florestal independente:

I – acionista ou sócio com participação individual direta superior a 1% (um por cento) 
no capital social ou superior a 2% (dois por cento) no capital social de empresa controladora;

II – membro do conselho de administração, fiscal ou de diretoria executiva;
III – empregado, mesmo com o contrato de trabalho suspenso, inclusive das em-

presas controladoras ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras.
Parágrafo único. Também está impedido de exercer cargo de direção no SFB 

membro do conselho ou diretoria de associação ou sindicato, regional ou nacional, 
representativo de interesses dos agentes mencionados no caput deste artigo, ou de 
categoria profissional de empregados desses agentes.

Art. 60. O ex-dirigente do SFB, durante os 12 (doze) meses seguintes ao seu desligamento 
do cargo, estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da for-
ma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às pessoas jurídicas concessionárias, 
sob regulamentação ou fiscalização do SFB, inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias.

Parágrafo único. Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se o 
infrator às penas previstas no art. 321 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal, o ex-dirigente do SFB que descumprir o disposto no caput deste artigo.

Art. 61. Os cargos em comissão e funções gratificadas do SFB deverão ser exercidos, 
preferencialmente, por servidores do seu quadro efetivo, aplicando-se-lhes as restrições 
do art. 59 desta Lei.

SEÇÃO II – Da Ouvidoria

Art. 62. O SFB contará com uma Ouvidoria, à qual competirá:
I – receber pedidos de informação e esclarecimento, acompanhar o processo interno 

de apuração das denúncias e reclamações afetas ao SFB e responder diretamente aos 
interessados, que serão cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas;
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II – zelar pela qualidade dos serviços prestados pelo SFB e acompanhar o processo 
interno de apuração das denúncias e reclamações dos usuários, seja contra a atuação 
do SFB, seja contra a atuação dos concessionários;

III – produzir, semestralmente e quando julgar oportuno:
a) relatório circunstanciado de suas atividades e encaminhá-lo à Diretoria-Geral 

do SFB e ao Ministro de Estado do Meio Ambiente;
b) apreciações sobre a atuação do SFB, encaminhando-as ao Conselho Diretor, 

à Comissão de Gestão de Florestas Públicas, aos Ministros de Estado do Meio Am-
biente, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, bem como às comissões de fiscalização e controle da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, publicando-as para conhecimento 
geral.

§ 1o O Ouvidor atuará junto ao Conselho Diretor do SFB, sem subordinação hie-
rárquica, e exercerá as suas atribuições sem acumulação com outras funções.

§ 2o O Ouvidor será nomeado pelo Presidente da República para mandato de 3 
(três) anos, sem direito a recondução.

§ 3o O Ouvidor somente poderá perder o mandato em caso de renúncia, con-
denação judicial transitada em julgado ou condenação em processo administrativo 
disciplinar.

§ 4o O processo administrativo contra o Ouvidor somente poderá ser instaurado 
pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.

§ 5o O Ouvidor terá acesso a todos os assuntos e contará com o apoio adminis-
trativo de que necessitar.

§ 6o Aplica-se ao ex-Ouvidor o disposto no art. 60 desta Lei.

SEÇÃO III – Do Conselho Gestor

Art. 63. (Vetado)

SEÇÃO IV – Dos Servidores do SFB

Art. 64. O SFB constituirá quadro de pessoal, por meio da realização de concurso 
público de provas, ou de provas e títulos, ou da redistribuição de servidores de órgãos 
e entidades da administração federal direta, autárquica ou fundacional.
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Art. 65. O SFB poderá requisitar, independentemente da designação para cargo em 
comissão ou função de confiança, e sem prejuízo dos vencimentos e vantagens a que 
façam jus no órgão de origem, servidores de órgãos e entidades integrantes da admi-
nistração pública federal direta, autárquica e fundacional, observado o quantitativo 
máximo estabelecido em ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e do Meio Ambiente.

Parágrafo único. No caso de requisição ao Ibama, ela deverá ser precedida de 
autorização do órgão.

Art. 66. Ficam criados 49 (quarenta e nove) cargos do Grupo Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS, no âmbito do Poder Executivo Federal, para reestruturação 
do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de integrar a estrutura do SFB, 
assim distribuídos:

I – 1 (um) DAS-6;
II – 4 (quatro) DAS-5;
III – 17 (dezessete) DAS-4;
IV – 10 (dez) DAS-3;
V – 9 (nove) DAS-2;
VI – 8 (oito) DAS-1.

SEÇÃO V – Da Autonomia Administrativa do SFB

Art. 67. O Poder Executivo poderá assegurar ao SFB autonomia administrativa e fi-
nanceira, no grau conveniente ao exercício de suas atribuições, mediante a celebração de 
contrato de gestão e de desempenho, nos termos do § 8o do art. 37 da Constituição Fe-
deral, negociado e firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Diretor.

§ 1o O contrato de gestão e de desempenho será o instrumento de controle da atuação 
administrativa do SFB e da avaliação do seu desempenho, bem como elemento integrante 
da sua prestação de contas, bem como do Ministério do Meio Ambiente, aplicado o 
disposto no art. 9o da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, sendo sua inexistência consi-
derada falta de natureza formal, conforme disposto no inciso II do art. 16 da mesma Lei.

§ 2o O contrato de gestão e de desempenho deve estabelecer, nos programas anuais 
de trabalho, indicadores que permitam quantificar, de forma objetiva, a avaliação do SFB.

§ 3o O contrato de gestão e de desempenho será avaliado periodicamente e, se 
necessário, revisado por ocasião da renovação parcial da diretoria do SFB.
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SEÇÃO VI – Da Receita e do Acervo do Serviço Florestal Brasileiro

Art. 68. Constituem receitas do SFB:
I – recursos oriundos da cobrança dos preços de concessão florestal, conforme 

destinação prevista na alínea “a” do inciso I do caput e no inciso I do § 1o, ambos 
do art. 39 desta Lei, além de outros referentes ao contrato de concessão, incluindo 
os relativos aos custos do edital de licitação e os recursos advindos de aplicação de 
penalidades contratuais;

II – recursos ordinários do Tesouro Nacional, consignados no Orçamento Fis-
cal da União e em seus créditos adicionais, transferências e repasses que lhe forem 
conferidos;

III – produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, 
inclusive para fins de licitação pública, e de emolumentos administrativos;

IV – recursos provenientes de convênios ou acordos celebrados com entidades, 
organismos ou empresas públicas, ou contratos celebrados com empresas privadas;

V – doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados.

TÍTULO V – Disposições Transitórias e Finais

Art. 69. Sem prejuízo do disposto nos incisos VI e VII do art. 23 da Constituição 
Federal, a execução das atividades relacionadas às concessões florestais poderá ser de-
legada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios à União, bem como pela União aos 
demais entes federados, mediante convênio firmado com o órgão gestor competente.

Parágrafo único. É vedado ao órgão gestor conveniado exigir do concessionário sob 
sua ação complementar de regulação, controle e fiscalização obrigação não prevista 
previamente em contrato.

Art. 70. As unidades de manejo em florestas públicas com PMFS aprovados e em 
execução até a data de publicação desta Lei serão vistoriadas:

I – pelo órgão competente do Sisnama, para averiguar o andamento do manejo 
florestal;

II – pelo órgão fundiário competente, para averiguar a situação da ocupação, de 
acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação específica.

§ 1o As vistorias realizadas pelo órgão fundiário competente serão acompanhadas 
por representante do Poder Público local.
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§ 2o Nas unidades de manejo onde não for verificado o correto andamento do 
manejo florestal, os detentores do PMFS serão notificados para apresentar correções, 
no prazo estabelecido pelo órgão competente do Sisnama.

§ 3o Caso não sejam atendidas as exigências da notificação mencionada no § 2o 
deste artigo, o PMFS será cancelado e a área correspondente deverá ser desocupada 
sem ônus para o Poder Público e sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

§ 4o As unidades de manejo onde o correto andamento do manejo florestal for 
verificado ou saneado nos termos do § 2o deste artigo serão submetidas a processo 
licitatório, no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da manifestação 
dos órgãos a respeito da vistoria prevista no caput deste artigo, desde que não seja 
constatado conflito com comunidades locais pela ocupação do território e uso dos 
recursos florestais.

§ 5o Será dada a destinação prevista no art. 6o desta Lei às unidades de manejo 
onde o correto andamento do manejo florestal for verificado e os detentores dos PMFS 
forem comunidades locais.

§ 6o Até que sejam submetidas ao processo licitatório, as unidades de manejo 
mencionadas no § 4o deste artigo permanecerão sob a responsabilidade do detentor 
do PMFS, que poderá dar continuidade às atividades de manejo mediante assinatura 
de contrato com o poder concedente.

§ 7o O contrato previsto no § 6o deste artigo terá vigência limitada à assinatura do 
contrato de concessão resultante do processo licitatório.

§ 8o Findo o processo licitatório, o detentor do PMFS que der continuidade à 
sua execução, nos termos deste artigo, pagará ao órgão gestor competente valor pro-
porcional ao preço da concessão florestal definido na licitação, calculado com base 
no período decorrido desde a verificação pelo órgão competente do Sisnama até a 
adjudicação do vencedor na licitação.

Art. 71. A licitação para a concessão florestal das unidades de manejo mencionadas 
no § 4o do art. 70 desta Lei, além de observar os termos desta Lei, deverá seguir as 
seguintes determinações:

I – o vencedor da licitação, após firmar o contrato de concessão, deverá seguir o 
PMFS em execução, podendo revisá-lo nas condições previstas em regulamento;

II – o edital de licitação deverá conter os valores de ressarcimento das benfeitorias 
e investimentos já realizados na área a serem pagos ao detentor do PMFS pelo vence-
dor do processo de licitação, descontado o valor da produção auferida previamente à 
licitação nos termos do § 8o do art. 70 desta Lei.
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Art. 72. As florestas públicas não destinadas a manejo florestal ou unidades de con-
servação ficam impossibilitadas de conversão para uso alternativo do solo, até que sua 
classificação de acordo com o ZEE esteja oficializada e a conversão seja plenamente 
justificada.

Art. 73. As áreas públicas já ocupadas e convertidas para uso alternativo do solo na 
data de publicação desta Lei estarão excluídas das concessões florestais, desde que 
confirmada a sua vocação para o uso atual por meio do ZEE aprovado de acordo com 
a legislação pertinente.

§ 1o Nos remanescentes das áreas previstas no caput deste artigo, o Poder Público 
poderá autorizar novos Planos de Manejo Florestal Sustentável, observada a legislação 
vigente.

§ 2o Fica garantido o direito de continuidade das atividades econômicas realizadas, 
em conformidade com a lei, pelos atuais ocupantes em áreas de até 2.500ha (dois mil 
e quinhentos hectares), pelo prazo de 5 (cinco) anos a partir da data de publicação 
desta Lei.

Art. 74. Os parâmetros para definição dos tamanhos das unidades de manejo a se-
rem concedidas às pessoas jurídicas de pequeno porte, micro e médias empresas, na 
forma do art. 33 desta Lei, serão definidos em regulamento, previamente à aprovação 
do primeiro Paof.

Art. 75. Após 5 (cinco) anos da implantação do primeiro Paof, será feita avaliação 
sobre os aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais da aplicação desta Lei, a 
que se dará publicidade.

Art. 76. Em 10 (dez) anos contados da data de publicação desta Lei, a área total 
com concessões florestais da União não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do 
total de área de suas florestas públicas disponíveis para a concessão, com exceção das 
unidades de manejo localizadas em florestas nacionais criadas nos termos do art. 17 
da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 77. Ao final dos 10 (dez) primeiros anos contados da data de publicação desta 
Lei, cada concessionário, individualmente ou em consórcio, não poderá concentrar 
mais de 10% (dez por cento) do total da área das florestas públicas disponíveis para a 
concessão em cada esfera de governo.
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Art. 78. Até a aprovação do primeiro Paof, fica o poder concedente autorizado a 
realizar concessões florestais em:

I – unidades de manejo em áreas públicas que, somadas, não ultrapassem 750.000ha 
(setecentos e cinquenta mil hectares), localizadas numa faixa de até 100Km (cem 
quilômetros) ao longo da rodovia BR-163;

II – florestas nacionais ou estaduais criadas nos termos do art. 17 da Lei no 9.985, 
de 18 de julho de 2000, observados os seguintes requisitos:

a) autorização prévia do órgão gestor da unidade de conservação;
b) aprovação prévia do plano de manejo da unidade de conservação nos termos 

da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000;
c) oitiva do conselho consultivo da unidade de conservação, nos termos do § 3o 

do art. 48 desta Lei;
d) previsão de zonas de uso restrito destinadas às comunidades locais.
Parágrafo único. As concessões de que tratam os incisos I e II do caput deste ar-

tigo devem ser objeto de licitação e obedecer às normas previstas nos arts. 8o e 12 a 
47 desta Lei.

Art. 79. As associações civis que venham a participar, de qualquer forma, das con-
cessões florestais ou da gestão direta das florestas públicas deverão ser constituídas 
sob as leis brasileiras e ter sede e administração no País.

Art. 80. O inciso XV do art. 29 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29.  .....................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
XV – do Ministério do Meio Ambiente o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o Conselho 
Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Serviço Florestal 
Brasileiro, a Comissão de Gestão de Florestas Públicas e até 5 (cinco) Secretarias;
 .....................................................................................................................................”

Art. 81. O art. 1o da Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 1972, passa a vigorar acres-
cido do seguinte inciso V:

“Art. 1o  .......................................................................................................................
 ......................................................................................................................................



151Florestas

V – Cadastro Nacional de Florestas Públicas.
 .....................................................................................................................................”

Art. 82. A Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 50-A e 69-A:

“Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, planta-
da ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do 
órgão competente:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.
§ 1o Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata 
pessoal do agente ou de sua família.
§ 2o Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena será 
aumentada de 1 (um) ano por milhar de hectare.”
“Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou 
qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório am-
biental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1o Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano 
significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, 
incompleta ou enganosa.”

Art. 83. O art. 19 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 19654, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 19. A exploração de florestas e formações sucessoras, tanto de domínio 
público como de domínio privado, dependerá de prévia aprovação pelo órgão 
estadual competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 
bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, reposição florestal 
e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea 
forme.
§ 1o Compete ao Ibama a aprovação de que trata o caput deste artigo:
I – nas florestas públicas de domínio da União;
II – nas unidades de conservação criadas pela União;

4 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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III – nos empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental 
nacional ou regional, definidos em resolução do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA.
§ 2o Compete ao órgão ambiental municipal a aprovação de que trata o caput 
deste artigo:
I – nas florestas públicas de domínio do Município;
II – nas unidades de conservação criadas pelo Município;
III – nos casos que lhe forem delegados por convênio ou outro instrumento 
admissível, ouvidos, quando couber, os órgãos competentes da União, dos 
Estados e do Distrito Federal.
§ 3o No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que con-
templem a utilização de espécies nativas.”

Art. 84. A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 9o  .......................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
XIII – instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, 
seguro ambiental e outros.”
“Art. 9o-A Mediante anuência do órgão ambiental competente, o proprietário 
rural pode instituir servidão ambiental, pela qual voluntariamente renuncia, 
em caráter permanente ou temporário, total ou parcialmente, a direito de uso, 
exploração ou supressão de recursos naturais existentes na propriedade.
§ 1o A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente 
e de reserva legal.
§ 2o A limitação ao uso ou exploração da vegetação da área sob servidão 
instituída em relação aos recursos florestais deve ser, no mínimo, a mesma 
estabelecida para a reserva legal.
§ 3o A servidão ambiental deve ser averbada no registro de imóveis competente.
§ 4o Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão deve ser averbada 
na matrícula de todos os imóveis envolvidos.
§ 5o É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração 
da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de 
desmembramento ou de retificação dos limites da propriedade.”
“Art. 14.  .....................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
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§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das 
obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo.”
“Art. 17-G  ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
§ 2o Os recursos arrecadados com a TCFA terão utilização restrita em atividades 
de controle e fiscalização ambiental.”

Art. 85. O inciso II do caput do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes itens 22 e 23:

“Art. 167.  ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
II –  ...............................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
22. da reserva legal;
23. da servidão ambiental.”

Art. 86. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de março de 2006; 185o da Independência e 118o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Antonio Palocci Filho – Paulo Bernardo Silva – 
Marina Silva

Promulgada em 2/3/2006 e publicada no DOU de 3/3/2006.
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Lei no 9.605/1998

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

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

CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 1o (Vetado)

Art. 2o Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta 
Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o 
diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, 
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de 
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Art. 3o As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente 
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão 
de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 
benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 
físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

Art. 4o Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade 
for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Art. 5o (Vetado)
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CAPÍTULO II – Da Aplicação da Pena

Art. 6o Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente obser-
vará:

I – a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências 
para a saúde pública e para o meio ambiente;

II – os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse 
ambiental;

III – a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Art. 7o As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de 
liberdade quando:

I – tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior 
a quatro anos;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do conde-
nado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição 
seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a 
mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

Art. 8o As penas restritivas de direito são:
I – prestação de serviços à comunidade;
II – interdição temporária de direitos;
III – suspensão parcial ou total de atividades;
IV – prestação pecuniária;
V – recolhimento domiciliar.

Art. 9o A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado 
de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, 
no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se 
possível.

Art. 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condena-
do contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros 
benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de cinco anos, no caso 
de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes culposos.
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Art. 11. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obede-
cendo às prescrições legais.

Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à enti-
dade pública ou privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a 
um salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago 
será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator.

Art. 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de respon-
sabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou 
exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em 
residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual, conforme estabe-
lecido na sentença condenatória.

Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena:
I – baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
II – arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, 

ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
III – comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;
IV – colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou quali-
ficam o crime:

I – reincidência nos crimes de natureza ambiental;
II – ter o agente cometido a infração:
a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para a execução material da infração;
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio 

ambiente;
d) concorrendo para danos à propriedade alheia;
e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder 

Público, a regime especial de uso;
f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
g) em período de defeso à fauna;
h) em domingos ou feriados;
i) à noite;
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j) em épocas de seca ou inundações;
l) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
n) mediante fraude ou abuso de confiança;
o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas pú-

blicas ou beneficiada por incentivos fiscais;
q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades 

competentes;
r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.

Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser 
aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos.

Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2o do art. 78 do Código Penal 
será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem 
impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.

Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se 
ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, 
tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.

Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o 
montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa.

Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível poderá 
ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.

Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo 
para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos 
pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução po-
derá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para 
apuração do dano efetivamente sofrido.

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurí-
dicas, de acordo com o disposto no art. 3o, são:



158 Coleção Ambiental

I – multa;
II – restritivas de direitos;
III – prestação de serviços à comunidade.

Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são:
I – suspensão parcial ou total de atividades;
II – interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;
III – proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, 

subvenções ou doações.
§ 1o A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obede-

cendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente.
§ 2o A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver 

funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com 
violação de disposição legal ou regulamentar.

§ 3o A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, subven-
ções ou doações não poderá exceder o prazo de dez anos.

Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em:
I – custeio de programas e de projetos ambientais;
II – execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
III – manutenção de espaços públicos;
IV – contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim 
de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua 
liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como 
tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.

CAPÍTULO III – Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração 
Administrativa ou de Crime

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, 
lavrando-se os respectivos autos.1

1 Lei no 13.052/2014.
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§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal 
medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins 
zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a res-
ponsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1º deste 
artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas 
de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados 
a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados 
a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida 
a sua descaracterização por meio da reciclagem.

CAPÍTULO IV – Da Ação e do Processo Penal

Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública incondicionada.
Parágrafo único. (Vetado)

Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação 
imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei no 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a 
prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em 
caso de comprovada impossibilidade.

Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-
-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes 
modificações:

I – a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5o do artigo referido no 
caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada 
a impossibilidade prevista no inciso I do § 1o do mesmo artigo;

II – na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a 
reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo 
previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do 
prazo da prescrição;
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III – no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e 
IV do § 1o do artigo mencionado no caput;

IV – findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de 
constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser 
novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II 
deste artigo, observado o disposto no inciso III;

V – esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de puni-
bilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as 
providências necessárias à reparação integral do dano.

CAPÍTULO V – Dos Crimes contra o Meio Ambiente
SEÇÃO I – Dos Crimes contra a Fauna

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos 
ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 
competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena – detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 1o Incorre nas mesmas penas:
I – quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo 

com a obtida;
II – quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;
III – quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou de-

pósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota 
migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não 
autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

§ 2o No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada 
de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

§ 3o São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nati-
vas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte 
de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas 
jurisdicionais brasileiras.

§ 4o A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:
I – contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente 

no local da infração;
II – em período proibido à caça;
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III – durante a noite;
IV – com abuso de licença;
V – em unidade de conservação;
VI – com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição 

em massa.
§ 5o A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça 

profissional.
§ 6o As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.

Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem 
a autorização da autoridade ambiental competente:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e 
licença expedida por autoridade competente:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, do-
mésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1o Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 
alternativos.

§ 2o A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o pereci-
mento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías 
ou águas jurisdicionais brasileiras:

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:
I – quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de 

domínio público;
II – quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, 

permissão ou autorização da autoridade competente;
III – quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos 

de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.
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Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados 
por órgão competente:

Pena – detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I – pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos infe-

riores aos permitidos;
II – pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de apa-

relhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
III – transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes 

da coleta, apanha e pesca proibidas.

Art. 35. Pescar mediante a utilização de:
I – explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante;
II – substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente:
Pena – reclusão de um ano a cinco anos.

Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, 
extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, 
crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento eco-
nômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais 
da fauna e da flora.

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:
I – em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;
II – para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora 

de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente;
III – (Vetado);
IV – por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.

SEÇÃO II – Dos Crimes contra a Flora

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mes-
mo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
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Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avan-
çado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência 
das normas de proteção:2

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumula-
tivamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem 
permissão da autoridade competente:

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de 
que trata o art. 27 do Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente 
de sua localização:3

Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações 

Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e 
os Refúgios de Vida Silvestre.

§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior 
das Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância 
agravante para a fixação da pena.

§ 3o Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 40-A. (Vetado)4

§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de 
Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacio-
nais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior 
das Unidades de Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstância 
agravante para a fixação da pena.

§ 3o Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

2 Lei no 11.428/2006.
3 Lei no 9.985/2000.
4 Lei no 9.985/2000.
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Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um 

ano, e multa.

Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incên-
dios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo 
de assentamento humano:

Pena – detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 43. (Vetado)

Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação 
permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato 
do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, 
econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

Pena – reclusão, de um a dois anos, e multa.

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, car-
vão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, 
outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar 
o produto até final beneficiamento:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em 

depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem 
vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, ou-
torgada pela autoridade competente.

Art. 47. (Vetado)

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de 
vegetação:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
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Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas 
de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulati-
vamente.

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora 
de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou na-
tiva, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente:5

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.
§ 1o Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata 

pessoal do agente ou de sua família.
§ 2o Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena será aumen-

tada de 1 (um) ano por milhar de hectare.

Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de 
vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instru-
mentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, 
sem licença da autoridade competente:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a um 
terço se:

I – do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação 
do regime climático;

II – o crime é cometido:
a) no período de queda das sementes;
b) no período de formação de vegetações;

5 Lei no 11.284/2006.
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c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra 
somente no local da infração;

d) em época de seca ou inundação;
e) durante a noite, em domingo ou feriado.

SEÇÃO III – Da Poluição e outros Crimes Ambientais

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou 
a destruição significativa da flora:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1o Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2o Se o crime:
I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momen-

tânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da 
população;

III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento 
público de água de uma comunidade;

IV – dificultar ou impedir o uso público das praias;
V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, 

óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis 
ou regulamentos:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 3o Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de 

adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em 
caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente 
autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pes-

quisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou 
determinação do órgão competente.
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Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, 
transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxi-
ca, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:6

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I – abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desa-

cordo com as normas ambientais ou de segurança;
II – manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá desti-

nação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.
§ 2o Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada 

de um sexto a um terço.
§ 3o Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 57. (Vetado)

Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão aumentadas:
I – de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente 

em geral;
II – de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem;
III – até o dobro, se resultar a morte de outrem.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se 

do fato não resultar crime mais grave.

Art. 59. (Vetado)

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte 
do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, 
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as 
normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricul-
tura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:
6 Lei no 12.305/2010.



168 Coleção Ambiental

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

SEÇÃO IV – Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;
II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar 

protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de de-

tenção, sem prejuízo da multa.

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegi-
do por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico 
ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com 
a concedida:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim con-
siderado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, 
cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da 
autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:7

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
§ 1o Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu 

valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de 
detenção e multa.

§ 2o Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o 
patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida 
pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, 

7 Lei no 12.408/2011.
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no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das 
posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis 
pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.

SEÇÃO V – Dos Crimes contra a Administração Ambiental

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, 
sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização 
ou de licenciamento ambiental:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desa-
cordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização 
depende de ato autorizativo do Poder Público:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, 

sem prejuízo da multa.

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir 
obrigação de relevante interesse ambiental:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem pre-

juízo da multa.

Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de ques-
tões ambientais:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer 
outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou 
parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:8

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1o Se o crime é culposo:

8 Lei no 11.284/2006.
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Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano signi-

ficativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta 
ou enganosa.

CAPÍTULO VI – Da Infração Administrativa

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que 
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 
ambiente.

§ 1o São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar 
processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, 
bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2o Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir represen-
tação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do 
seu poder de polícia.

§ 3o A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obri-
gada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, 
sob pena de corresponsabilidade.

§ 4o As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, 
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições 
desta Lei.

Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar 
os seguintes prazos máximos:

I – vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de in-
fração, contados da data da ciência da autuação;

II – trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados 
da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;

III – vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância supe-
rior do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e 
Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação;

IV – cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da 
notificação.
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Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, obser-
vado o disposto no art. 6o:

I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, 

petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V – destruição ou inutilização do produto;
VI – suspensão de venda e fabricação do produto;
VII – embargo de obra ou atividade;
VIII – demolição de obra;
IX – suspensão parcial ou total de atividades;
X – (Vetado);
XI – restritiva de direitos.
§ 1o Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão 

aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
§ 2o A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da 

legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções 
previstas neste artigo.

§ 3o A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:
I – advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, 

no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, 
do Ministério da Marinha;

II – opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos 
Portos, do Ministério da Marinha.

§ 4o A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 5o A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se pro-
longar no tempo.

§ 6o A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão 
ao disposto no art. 25 desta Lei.

§ 7o As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão aplicadas quando o 
produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às pres-
crições legais ou regulamentares.

§ 8o As sanções restritivas de direito são:
I – suspensão de registro, licença ou autorização;
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II – cancelamento de registro, licença ou autorização;
III – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
IV – perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabe-

lecimentos oficiais de crédito;
V – proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três 

anos.

Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental 
serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei no 7.797, de 
10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto no 20.923, de 8 de janeiro de 
1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme 
dispuser o órgão arrecadador.

Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra 
medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 75. O valor da multa de que trata este Capítulo será fixado no regulamento desta 
Lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação perti-
nente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais).

Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal 
ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência.

CAPÍTULO VII – Da Cooperação Internacional para a Preservação do Meio 
Ambiente

Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o 
Governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária coope-
ração a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para:

I – produção de prova;
II – exame de objetos e lugares;
III – informações sobre pessoas e coisas;
IV – presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância 

para a decisão de uma causa;
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V – outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tra-
tados de que o Brasil seja parte.

§ 1o A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, 
que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu 
respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la.

§ 2o A solicitação deverá conter:
I – o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II – o objeto e o motivo de sua formulação;
III – a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;
IV – a especificação da assistência solicitada;
V – a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso.

Art. 78. Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente para a recipro-
cidade da cooperação internacional, deve ser mantido sistema de comunicações apto 
a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações com órgãos de outros países.

CAPÍTULO VIII – Disposições Finais

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do 
Código de Processo Penal.

Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integran-
tes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e 
fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade 
ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, 
termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores 
de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores.9

§ 1o O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, exclusi-
vamente, a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam 
promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exi-
gências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o 
respectivo instrumento disponha sobre:

9 Medidas Provisórias nos 2.163-41/2001 e 1.710-1/1998.
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I – o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos 
representantes legais;

II – o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das 
obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de 
três anos, com possibilidade de prorrogação por igual período;

III – a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o 
cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com 
metas trimestrais a serem atingidas;

IV – as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissa-
da e os casos de rescisão, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele 
pactuadas;

V – o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser superior ao valor do 
investimento previsto;

VI – o foro competente para dirimir litígios entre as partes.
§ 2o No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março de 1998, 

envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas 
físicas e jurídicas interessadas, até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requeri-
mento escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do SISNAMA, devendo 
ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento.

§ 3o Da data da protocolização do requerimento previsto no § 2o e enquanto per-
durar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em 
relação aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções 
administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado.

§ 4o A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede 
a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento.

§ 5o Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso, quando 
descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior.

§ 6o O termo de compromisso deverá ser firmado em até noventa dias, contados 
da protocolização do requerimento.

§ 7o O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as 
informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena 
de indeferimento do plano.

§ 8o Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no 
órgão oficial competente, mediante extrato.
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Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a contar 
de sua publicação.

Art. 81. (Vetado)

Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177o da Independência e 110o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Gustavo Krause

Promulgada em 12/2/1998, publicada no DOU de 13/02/1998 e retificada no DOU de 17/2/1998.
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Lei no 6.938/1981

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

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

Art. 1o Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 235 da 
Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) 
e institui o Cadastro de Defesa Ambiental.1

Da Política Nacional do Meio Ambiente

Art. 2o A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melho-
ria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional 
e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando 
o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo;

II – racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
III – planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV – proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
V – controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
VI – incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional 

e a proteção dos recursos ambientais;

1 Leis nos 8.028/1990 e 7.804/1989.
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VII – acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII – recuperação de áreas degradadas;2

IX – proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X – educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comu-

nidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.

Art. 3o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:3

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do 
meio ambiente;

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabe-

lecidos;
IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subter-

râneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a 
fauna e a flora.

Dos Objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente

Art. 4o A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação 

da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
II – à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e 

ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios;

2 Decreto no 97.632/1989 (regulamentação).
3 Lei no 7.804/1989.
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III – ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas 
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;

IV – ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para 
o uso racional de recursos ambientais;

V – à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e 
informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade 
de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

VI – à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização 
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio 
ecológico propício à vida;

VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou in-
denizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos.

Art. 5o As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em 
normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se relaciona com a pre-
servação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados 
os princípios estabelecidos no art. 2o desta Lei.

Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas 
em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.

Do Sistema Nacional do Meio Ambiente

Art. 6o Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Ter-
ritórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, 
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, assim estruturado:4

I – órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente 
da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para 
o meio ambiente e os recursos ambientais;

II – órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
– (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de 
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recur-

4 Leis nos 12.856/2013, 8.028/1990 e 7.804/1989.
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sos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 
qualidade de vida;

III – órgão central: a Secretaria Especial do Meio Ambiente da Presidência da 
República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como 
órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio 
ambiente;

IV – órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade – Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar a 
política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com 
as respectivas competências;

V – Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução 
de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar 
a degradação ambiental;

VI – Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle 
e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

§ 1o Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, 
elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio 
ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.

§ 2o Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, tam-
bém poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.

§ 3o Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo 
deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando 
solicitados por pessoa legitimamente interessada.

§ 4o De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar 
uma Fundação de apoio técnico científico às atividades do IBAMA.

Do Conselho Nacional do Meio Ambiente

Art. 7o (Revogado)5

Art. 8o Compete ao CONAMA:6

5 Leis nos 8.028/1990 e 7.804/1989.
6 Leis nos 11.941/2009, 8.028/1990 e 7.804/1989.



180 Coleção Ambiental

I – estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licen-
ciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos 
Estados e supervisionado pelo IBAMA;

II – determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas 
e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisi-
tando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, 
as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, 
e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação 
ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional;

III – (Revogado);
IV – (Vetado);
V – determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de be-

nefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a 
perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos 
oficiais de crédito;

VI – estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da po-
luição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos 
Ministérios competentes;

VII – estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos.

Parágrafo único. O Secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções, 
o Presidente do Conama.

Dos Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente

Art. 9o São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:7

I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II – o zoneamento ambiental:8

III – a avaliação de impactos ambientais;
IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
V – os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção 

de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;

7 Leis nos 11.284/2006 e 7.804/1989.
8 Decreto no 4.297/2002 (regulamentação).
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VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 
federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante 
interesse ecológico e reservas extrativistas;

VII – o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Am-

biental;
IX – as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental;
X – a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Reno-
váveis – IBAMA;

XI – a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-
-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;

XII – o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 
utilizadoras dos recursos ambientais;

XIII – instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, 
seguro ambiental e outros.

Art. 9o-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, 
por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante 
órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela 
para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo 
servidão ambiental.9

§ 1o O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, 
no mínimo, os seguintes itens:

I – memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um 
ponto de amarração georreferenciado;

II – objeto da servidão ambiental;
III – direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor;
IV – prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental.
§ 2o A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente e à 

Reserva Legal mínima exigida.
§ 3o A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental 

deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal.

9 Leis nos 12.651/2012 e 11.284/2006.
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§ 4o Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis 
competente:

I – o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental;
II – o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental.
§ 5o Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve ser 

averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos.
§ 6o É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da 

destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmem-
bramento ou de retificação dos limites do imóvel.

§ 7o As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos 
do art. 44-A da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 196510, passam a ser consideradas, 
pelo efeito desta Lei, como de servidão ambiental.

Art. 9o-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou per-
pétua.11

§ 1o O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 (quinze) anos.
§ 2o A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e de 

acesso aos recursos de fundos públicos, à Reserva Particular do Patrimônio Natural – 
RPPN, definida no art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 3o O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, 
total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de 
outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha a conservação am-
biental como fim social.

Art. 9o-C. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental 
deve ser averbado na matrícula do imóvel.12

§ 1o O contrato referido no caput deve conter, no mínimo, os seguintes itens:
I – a delimitação da área submetida a preservação, conservação ou recuperação 

ambiental;
II – o objeto da servidão ambiental;
III – os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou 

sucessores;

10 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
11 Lei no 12.651/2012.
12 Lei no 12.651/2012.
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IV – os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental;
V – os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão 

ambiental;
VI – a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais 

necessárias, em caso de ser descumprido.
§ 2o São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações 

estipuladas no contrato:
I – manter a área sob servidão ambiental;
II – prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos re-

cursos naturais ou artificiais;
III – permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental;
IV – defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos.
§ 3o São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações esti-

puladas no contrato:
I – documentar as características ambientais da propriedade;
II – monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental 

está sendo mantida;
III – prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos 

sucessores da propriedade;
IV – manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da 

servidão;
V – defender judicialmente a servidão ambiental.

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio 
licenciamento ambiental.13

§ 1o Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão 
publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande 
circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental 
competente.

§ 2o (Revogado)
§ 3o (Revogado)
§ 4o (Revogado)

13 Lei Complementar no 140/2011 e Lei no 7.804/1989.
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Art. 11. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para implan-
tação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, 
além das que forem oriundas do próprio CONAMA.14

§ 1o (Revogado)
§ 2o Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de 

entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de re-
cursos ambientais, afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores.

Art. 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condi-
cionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licen ciamento, na 
forma desta Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos 
pelo CONAMA.

Parágrafo único. As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer 
constar dos projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados 
ao controle de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente.

Art. 13. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, 
visando:

I – ao desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicos destinados 
a reduzir a degradação da qualidade ambiental;

II – à fabricação de equipamentos antipoluidores;
III – a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais.
Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do Poder Público, destinados 

ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas, considerarão, entre as suas metas 
prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e desenvolver conhecimentos 
básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica.

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção 
dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará 
os transgressores:15

I – à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) 
e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, 

14 Lei Complementar no 140/2011 e Lei no 7.804/1989.
15 Leis nos 11.284/2006 e 9.966/2000.
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agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, ve-
dada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, 
Territórios ou pelos Municípios;

II – à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder 
Público;

III – à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabe-
lecimentos oficiais de crédito;

IV – à suspensão de sua atividade.
§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Pú-
blico da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretá-
rio do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da per-
da, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira 
que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprimento resolução 
do CONAMA.

§ 4o (Revogado)
§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das 

obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo.

Art. 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vege-
tal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito à pena de 
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR.16

§ 1o A pena é aumentada até o dobro se:
I – resultar:
a) dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente;
b) lesão corporal grave;
II – a poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte;
III – o crime é praticado durante a noite, em domingo ou feriado.
§ 2o Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover 

as medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas.

16 Lei no 7.804/1989.
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Art. 16. (Revogado)17

Art. 17. Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA:18

I – Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, 
para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a consultoria 
técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria ou comércio de equi-
pamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras;

II – Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utiliza-
doras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas 
que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, 
transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, 
assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora.

Art. 17-A. São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, a serem aplicados 
em âmbito nacional, conforme Anexo a esta Lei.19

Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, cujo 
fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama para controle e fisca-
lização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.20

§ 1o (Revogado)
§ 2o (Revogado)

Art. 17-C. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes 
do Anexo VIII desta Lei.21

§ 1o O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o dia 31 de março de 
cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido 
pelo Ibama, para o fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização.
17 Lei no 7.804/1989.
18 Lei no 7.804/1989.
19 Lei no 9.960/2000.
20 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000. Ver ADI no 2.178-8/2000.
21 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000.
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§ 2o O descumprimento da providência determinada no § 1o sujeita o infrator a 
multa equivalente a vinte por cento da TCFA devida, sem prejuízo da exigência desta.

§ 3o (Revogado)

Art. 17-D. A TCFA é devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no 
Anexo IX desta Lei.22

§ 1o Para fins desta Lei, consideram-se:
I – microempresa e empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas que se en-

quadrem, respectivamente, nas descrições dos incisos I e II do caput do art. 2o da Lei 
no 9.841, de 5 de outubro de 1999;

II – empresa de médio porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual su-
perior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e igual ou inferior a R$ 
12.000.000,00 (doze milhões de reais);

III – empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual su-
perior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).

§ 2o O potencial de poluição (PP) e o grau de utilização (GU) de recursos naturais 
de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos no Anexo 
VIII desta Lei.

§ 3o Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, 
pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais elevado.

Art. 17-E. É o Ibama autorizado a cancelar débitos de valores inferiores a R$ 40,00 
(quarenta reais), existentes até 31 de dezembro de 1999.23

Art. 17-F. São isentas do pagamento da TCFA as entidades públicas federais, distritais, 
estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura de 
subsistência e as populações tradicionais.24

Art. 17-G. A TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, 
nos valores fixados no Anexo IX desta Lei, e o recolhimento será efetuado em conta 
bancária vinculada ao Ibama, por intermédio de documento próprio de arrecadação, 
até o quinto dia útil do mês subsequente.25

22 Lei no 10.165/2000. Ver ADI no 2.178-8/2000.
23 Lei no 9.960/2000.
24 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000. Ver ADI no 2.178-8/2000.
25 Leis nos 11.284/2006, 10.165/2000 e 9.960/2000.
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Parágrafo único. (Revogado)
§ 1o (Revogado)
§ 2o Os recursos arrecadados com a TCFA terão utilização restrita em atividades 

de controle e fiscalização ambiental.

Art. 17-H. A TCFA não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo 
anterior será cobrada com os seguintes acréscimos:26

I – juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao 
do vencimento, à razão de um por cento;

II – multa de mora de vinte por cento, reduzida a dez por cento se o pagamento 
for efetuado até o último dia do mês subsequente ao do vencimento;

III – encargo de vinte por cento, substitutivo da condenação do devedor em ho-
norários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como Dívida Ativa, 
reduzido para dez por cento se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da 
execução.

§ 1o-A. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.
§ 1o Os débitos relativos à TCFA poderão ser parcelados de acordo com os critérios 

fixados na legislação tributária, conforme dispuser o regulamento desta Lei.

Art. 17-I. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas nos 
incisos I e II do art. 17 e que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros até o 
último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da publicação desta Lei incorrerão em 
infração punível com multa de:27

I – R$ 50,00 (cinquenta reais), se pessoa física;
II – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), se microempresa;
III – R$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte;
IV – R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), se empresa de médio porte;
V – R$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte.
Parágrafo único. (Revogado)

Art. 17-J. (Revogado)28

26 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000. Ver ADI no 2.178-8/2000.
27 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000. Ver ADI no 2.178-8/2000.
28 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000.
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Art. 17-L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões 
relacionadas à fauna, à flora, e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos 
órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente.29

Art. 17-M. Os preços dos serviços administrativos prestados pelo Ibama, inclusive os 
referentes à venda de impressos e publicações, assim como os de entrada, permanência 
e utilização de áreas ou instalações nas unidades de conservação, serão definidos em 
portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do Presidente 
daquele Instituto.30

Art. 17-N. Os preços dos serviços técnicos do Laboratório de Produtos Florestais do 
Ibama, assim como os para venda de produtos da flora, serão, também, definidos em 
portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do Presidente 
daquele Instituto.31

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor o 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório 
Ambiental – ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.32

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder 
a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pela ADA.

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obri-
gatória.

§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota 
única ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o paga-
mento do ITR, em documento próprio de arrecadação do Ibama.

§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a 
R$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa 
nos termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei.

29 Lei no 9.960/2000.
30 Lei no 9.960/2000.
31 Lei no 9.960/2000.
32 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000.
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§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA 
não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do Ibama, estes lavrarão, 
de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria 
da Receita Federal, para as providências cabíveis.

Art. 17-P. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de TCFA, 
até o limite de sessenta por cento e relativamente ao mesmo ano, o montante efetiva-
mente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao Município e ao Distrito Federal em 
razão de taxa de fiscalização ambiental.33

§ 1o Valores recolhidos ao Estado, ao Município e ao Distrito Federal a qualquer 
outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de produtos, 
não constituem crédito para compensação com a TCFA.

§ 2o A restituição, administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que a 
determine, da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital compensada com a 
TCFA restaura o direito de crédito do Ibama contra o estabelecimento, relativamente 
ao valor compensado.

Art. 17-Q. É o Ibama autorizado a celebrar convênios com os Estados, os Municípios e 
o Distrito Federal para desempenharem atividades de fiscalização ambiental, podendo 
repassar-lhes parcela da receita obtida com a TCFA.34

Art. 18. (Revogado)35

Art. 19. Ressalvado o disposto nas Leis nos 5.357, de 17 de novembro de 1967, e 7.661, 
de 16 de maio de 1988, a receita proveniente da aplicação desta Lei será recolhida de 
acordo com o disposto no art. 4o da Lei no 7.735, de 22 de fevereiro de 1989.36

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.

33 Lei no 10.165/2000.
34 Lei no 10.165/2000.
35 Lei no 9.985/2000.
36 Lei no 7.804/1989.
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Decreto no 8.235/2014

Estabelece normas gerais complementares aos Programas de 
Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito Federal, de que trata 
o Decreto no 7.830, de 17 de outubro de 2012, institui o Programa Mais 
Ambiente Brasil, e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 12.651, de 25 
de maio de 2012,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Disposições Preliminares

Art. 1o Este Decreto estabelece normas gerais complementares aos Programas de 
Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito Federal – PRA, de que trata o 
Decreto no 7.830, de 17 de outubro de 2012, e institui o Programa Mais Ambiente 
Brasil.

Art. 2o Os programas a que se refere este Decreto restringem-se à regularização das 
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, que poderá ser 
efetivada mediante recuperação, recomposição, regeneração ou compensação.

Parágrafo único. A compensação aplica-se exclusivamente às Áreas de Reserva 
Legal e poderá ser feita mediante as opções previstas no § 5o do art. 66 da Lei no 12.651, 
de 25 de maio de 2012.

Art. 3o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais deverão inscrever seus imó-
veis no Cadastro Ambiental Rural – CAR, conforme disposto na Seção II do Capítulo 
II do Decreto no 7.830, de 2012.
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§ 1o A inscrição no CAR será realizada por meio do Sistema de Cadastro Ambien-
tal Rural – Sicar, que emitirá recibo para fins de cumprimento do disposto no § 2o do 
art. 14 e no § 3o do art. 29 da Lei no 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento 
suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida Lei.

§ 2o Realizada a inscrição no CAR, os proprietários ou os possuidores de imóveis 
rurais com passivo ambiental relativo às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 
Legal e de uso restrito poderão proceder à regularização ambiental mediante adesão 
aos Programas de Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito Federal – PRA, 
com base nas normas estabelecidas pelo Capítulo II deste Decreto e pelo Capítulo III 
do Decreto no 7.830, de 2012.

§ 3o Identificada na inscrição a existência de passivo ambiental, o proprietário ou 
possuidor de imóvel rural poderá solicitar de imediato a adesão ao PRA.

§ 4o As áreas degradadas ou alteradas, conceituadas nos incisos V e VI do caput 
do art. 2o do Decreto no 7.830, de 2012, serão consideradas áreas antropizadas para 
efeitos de cadastramento no CAR.

§ 5o A inscrição referida no § 2o poderá ser realizada pelo proprietário ou possuidor 
do imóvel rural independentemente de contratação de técnico responsável.

CAPÍTULO II – Dos Programas de Regularização Ambiental dos Estados e do 
Distrito Federal – PRA

Art. 4o Nos termos do § 1o do art. 59 da Lei no 12.651, de 2012, os programas de 
regularização ambiental serão implantados pelos Estados e pelo Distrito Federal, 
observados os seguintes requisitos:

I – termo de compromisso, com eficácia de título executivo extrajudicial;
II – mecanismos de controle e acompanhamento da recomposição, recuperação, 

regeneração ou compensação e de integração das informações no Sicar; e
III – mecanismos de acompanhamento da suspensão e extinção da punibilidade 

das infrações de que tratam o § 4o do art. 59 e o art. 60 da Lei no 12.651, de 2012, que 
incluam informações sobre o cumprimento das obrigações firmadas para a suspensão 
e o encerramento dos processos administrativo e criminal.

§ 1o Os órgãos competentes deverão firmar um único termo de compromisso por 
imóvel rural.

§ 2o Na hipótese de regularização do passivo ambiental por intermédio da com-
pensação da reserva legal, os proprietários ou possuidores deverão apresentar os 
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documentos comprobatórios de uma das opções previstas no § 5o do art. 66 da Lei 
no 12.651, de 2012.

Art. 5o Após a solicitação de adesão ao PRA, o proprietário ou possuidor do imóvel 
rural assinará termo de compromisso que deverá conter:

I – o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas ou dos repre-
sentantes legais;

II – os dados da propriedade ou posse rural;
III – a localização da Área de Preservação Permanente ou Reserva Legal ou área 

de uso restrito a ser recomposta, recuperada, regenerada ou compensada;
IV – descrição da proposta simplificada do proprietário ou possuidor que vise 

à recomposição, recuperação, regeneração ou compensação das áreas referidas no 
inciso III;

V – prazos para atendimento das opções constantes da proposta simplificada pre-
vista no inciso IV e o cronograma físico de execução das ações;

VI – as multas ou sanções que poderão ser aplicadas aos proprietários ou possui-
dores de imóveis rurais compromissados e os casos de rescisão, em decorrência do 
não cumprimento das obrigações nele pactuadas; e

VII – o foro competente para dirimir litígios entre as partes.
§ 1o Caso opte o interessado, no âmbito do PRA, pelo saneamento do passivo de 

Reserva Legal por meio de compensação, o termo de compromisso deverá conter as 
informações relativas à exata localização da área de que trata o art. 66, § 6o, da Lei 
no 12.651, de 2012, com o respectivo CAR.

§ 2o A proposta simplificada a que se refere o inciso IV do caput poderá ser 
apresentada pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural independentemente de 
contratação de técnico responsável.

§ 3o Tratando-se de Área de Reserva Legal, o prazo de vigência dos compromissos, 
previsto no inciso V do caput, poderá variar em até vinte anos, conforme disposto no 
§ 2o do art. 66 da Lei no 12.651, de 2012.

§ 4o No caso de território de uso coletivo titulado ou concedido aos povos ou 
comunidades tradicionais, o termo de compromisso será firmado entre o órgão 
competente e a instituição ou entidade representativa dos povos ou comunidades 
tradicionais.

§ 5o Em assentamentos de reforma agrária, o termo de compromisso a ser firmado 
com o órgão competente deverá ser assinado pelo beneficiário da reforma agrária e 
pelo órgão fundiário.
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Art. 6o Após a assinatura do termo de compromisso, o órgão competente fará a in-
serção imediata no Sicar das informações e das obrigações de regularização ambiental.

Art. 7o O termo de compromisso firmado poderá ser alterado em comum acordo, 
em razão de evolução tecnológica, caso fortuito ou força maior.

Art. 8o Quando houver necessidade de alteração das obrigações pactuadas ou das 
especificações técnicas, deverá ser encaminhada solicitação, com justificativa, ao órgão 
competente, para análise e deliberação.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às hipóteses de regularização 
da Reserva Legal por meio da compensação de que trata o parágrafo único do art. 2o.

Art. 9o Enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso pelos proprietários 
ou possuidores de imóveis rurais, ficará suspensa a aplicação de sanções administra-
tivas, associadas aos fatos que deram causa à celebração do termo de compromisso, 
conforme disposto no § 5o do art. 59 da Lei no 12.651, de 2012.

§ 1o A suspensão de que trata o caput não impede a aplicação de penalidade a 
infrações cometidas a partir de 22 de julho de 2008, conforme disposto no § 4o do art. 
59 da Lei no 12.651, de 2012.

§ 2o Caso seja descumprido o termo de compromisso:
I – será retomado o curso do processo administrativo, sem prejuízo da aplicação 

da multa e das sanções previstas no termo de compromisso; e
II – serão adotadas as providências necessárias para o prosseguimento do processo 

criminal.

Art. 10. O órgão competente poderá utilizar recursos tecnológicos para verificar 
o cumprimento das obrigações assumidas pelo proprietário ou possuidor rural no 
termo de compromisso.

Art. 11. O cumprimento das obrigações será atestado pelo órgão que efetivou o termo 
de compromisso, por intermédio de notificação simultânea ao órgão de origem da 
autuação e ao proprietário ou possuidor de imóvel rural.

Parágrafo único. Após a inscrição das informações no Sicar pelo órgão compe-
tente, o processo será concluído e as eventuais multas e sanções serão consideradas 
convertidas em serviços de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente, 
atendendo ao disposto no § 5o do art. 59 da Lei no 12.651, de 2012.



196 Coleção Ambiental

Art. 12. Os termos de compromissos ou instrumentos similares para a regularização 
ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 
Legal e de uso restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser 
revistos para se adequarem ao disposto na Lei no 12.651, de 2012.

§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente aos casos em que o proprietário 
ou o possuidor do imóvel rural requerer a revisão.

§ 2o Realizadas as adequações requeridas pelo proprietário ou possuidor, o termo 
de compromisso revisto deverá ser inscrito no Sicar.

§ 3o Caso não haja pedido de revisão, os termos ou instrumentos de que trata o 
caput serão respeitados.

CAPÍTULO III – Do Programa Mais Ambiente Brasil

Art. 13. Fica instituído o Programa Mais Ambiente Brasil, com o objetivo de apoiar, 
articular e integrar os Programas de Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito 
Federal, em atendimento ao disposto no art. 59 da Lei no 12.651, de 2012.

Art. 14. O Programa será composto de ações de apoio à regularização ambiental de 
imóveis rurais, em especial:

I – educação ambiental;
II – assistência técnica e extensão rural;
III – produção e distribuição de sementes e mudas; e
IV – capacitação de gestores públicos envolvidos no processo de regularização 

ambiental dos imóveis rurais nos Estados e no Distrito Federal.

Art. 15. Caberá ao Ministério do Meio Ambiente a coordenação do Programa de 
que trata este Capítulo.

Parágrafo único. As despesas com a execução das atividades do programa e suas 
ações correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente no orça-
mento do Ministério do Meio Ambiente.

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Art. 16. Para os fins do disposto no inciso III do § 6o do art. 66 da Lei no 12.651, de 
2012, consideram-se áreas prioritárias:
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I – as áreas definidas pelo Ministério do Meio Ambiente, nos termos do Decreto 
no 5.092, de 21 de maio de 2004;

II – as unidades de conservação de domínio público pendentes de regularização 
fundiária;

III – as áreas que abriguem espécies migratórias ou ameaçadas de extinção, se-
gundo lista oficial publicada pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente – Sisnama; e

IV – as áreas identificadas pelos Estados e Distrito Federal.

Art. 17. Em caso de solicitação de compensação da Reserva Legal a ser realizada fora 
do Estado, o órgão competente da origem do processo de regularização verificará, sem 
prejuízo dos demais requisitos previstos no § 6o do art. 66 da Lei no 12.651, de 2012, 
se a área a ser compensada atende ao disposto no art. 16.

Art. 18. A conclusão da compensação prevista no inciso III do § 5o do art. 66 da Lei 
no 12.651, de 2012, ocorrerá mediante apresentação de termo de doação.

Art. 19. Após aprovação da compensação da Reserva Legal, o órgão competente 
efetuará o registro no Sicar.

Art. 20. O Sicar disponibilizará demonstrativo da situação das informações declaradas 
no CAR relativas às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, 
para os fins do disposto no inciso II do caput do art. 3o do Decreto no 7.830, de 2012.

Art. 21. Nas hipóteses mencionadas no § 5o do art. 59 da Lei no 12.651, de 2012, 
em que haja áreas embargadas pelo órgão ambiental competente, o requerimento de 
desembargo deverá necessariamente estar acompanhado do termo de compromisso 
de que trata o art. 5o.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se apenas aos casos em que o interes-
sado tenha aderido ao PRA, nos termos deste Decreto.

Art. 22. Ato conjunto dos Ministros de Estado do Meio Ambiente, do Desenvolvi-
mento Agrário, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Advocacia-Geral da 
União disciplinará, no prazo de um ano, contado da data de publicação deste Decreto, 
o programa para conversão das multas aplicadas por desmates ocorridos em áreas onde 
não era vedada a supressão de vegetação referido no art. 42 da Lei no 12.651, de 2012.
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Parágrafo único. O cumprimento das obrigações estabelecidas no programa poderá 
resultar, na forma disciplinada pelo ato conjunto previsto no caput, na conversão da 
multa aplicada às hipóteses previstas no art. 3o, caput, inciso I, art. 139, art. 140 e art. 
141 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de maio de 2014; 193o da Independência e 126o da República.

DILMA ROUSSEFF – Neri Geller – Izabella Mônica Vieira Teixeira – Miguel Rossetto 
– Luís Inácio Lucena Adams

Decretado em 5/5/2014, publicado no DOU de 5/5/2014 (Edição extra) e retificado no DOU 

de 6/5/2014.
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Decreto no 7.830/2012

Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro 
Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas de 
Regularização Ambiental, de que trata a Lei no 12.651, de 25 de maio 
de 2012, e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 
no 12.651, de 25 de maio de 2012,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 1o Este Decreto dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, sobre 
o Cadastro Ambiental Rural – CAR, e estabelece normas de caráter geral aos Programas 
de Regularização Ambiental – PRA, de que trata a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012.

Art. 2o Para os efeitos deste Decreto entende-se por:
I – Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR – sistema eletrônico de âmbito 

nacional destinado ao gerenciamento de informações ambientais dos imóveis rurais;
II – Cadastro Ambiental Rural – CAR – registro eletrônico de abrangência nacional 

junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação 
sobre Meio Ambiente – SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a 
finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, 
compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e 
econômico e combate ao desmatamento;

III – termo de compromisso – documento formal de adesão ao Programa de Regu-
larização Ambiental – PRA, que contenha, no mínimo, os compromissos de manter, 
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recuperar ou recompor as áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso 
restrito do imóvel rural, ou ainda de compensar áreas de reserva legal;

IV – área de remanescente de vegetação nativa – área com vegetação nativa em 
estágio primário ou secundário avançado de regeneração;

V – área degradada – área que se encontra alterada em função de impacto antrópico, 
sem capacidade de regeneração natural;

VI – área alterada – área que após o impacto ainda mantém capacidade de rege-
neração natural;

VII – área abandonada – espaço de produção convertido para o uso alternativo 
do solo sem nenhuma exploração produtiva há pelo menos trinta e seis meses e não 
formalmente caracterizado como área de pousio;

VIII – recomposição – restituição de ecossistema ou de comunidade biológica 
nativa degradada ou alterada a condição não degradada, que pode ser diferente de 
sua condição original;

IX – planta – representação gráfica plana, em escala mínima de 1:50.000, que con-
tenha particularidades naturais e artificiais do imóvel rural;

X – croqui – representação gráfica simplificada da situação geográfica do imóvel 
rural, a partir de imagem de satélite georreferenciada disponibilizada via SICAR e que 
inclua os remanescentes de vegetação nativa, as servidões, as áreas de preservação 
permanente, as áreas de uso restrito, as áreas consolidadas e a localização das reservas 
legais;

XI – pousio – prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, 
pecuários ou silviculturais, por no máximo cinco anos, para possibilitar a recuperação 
da capacidade de uso ou da estrutura física do solo;

XII – rio perene – corpo de água lótico que possui naturalmente escoamento su-
perficial durante todo o período do ano;

XIII – rio intermitente – corpo de água lótico que naturalmente não apresenta 
escoamento superficial por períodos do ano;

XIV – rio efêmero – corpo de água lótico que possui escoamento superficial apenas 
durante ou imediatamente após períodos de precipitação;

XV – regularização ambiental – atividades desenvolvidas e implementadas no imó-
vel rural que visem a atender ao disposto na legislação ambiental e, de forma prioritária, 
à manutenção e recuperação de áreas de preservação permanente, de reserva legal e 
de uso restrito, e à compensação da reserva legal, quando couber;

XVI – sistema agroflorestal – sistema de uso e ocupação do solo em que plantas 
lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, 
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arbóreas, culturas agrícolas, forrageiras em uma mesma unidade de manejo, de acordo 
com arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações entre 
estes componentes;

XVII – projeto de recomposição de área degradada e alterada – instrumento de 
planejamento das ações de recomposição contendo metodologias, cronograma e 
insumos; e

XVIII – Cota de Reserva Ambiental – CRA – título nominativo representativo 
de área com vegetação nativa existente ou em processo de recuperação conforme o 
disposto no art. 44 da Lei no 12.651, de 2012.

CAPÍTULO II – Do Sistema de Cadastro Ambiental Rural e do Cadastro 
Ambiental Rural
SEÇÃO I – Do Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR

Art. 3o Fica criado o Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, com os seguintes 
objetivos:

I – receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todos os entes federativos;
II – cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu pe-

rímetro e localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às áreas de interesse 
social, às áreas de utilidade pública, às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de 
Uso Restrito, às áreas consolidadas e às Reservas Legais;

III – monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a 
supressão da vegetação nativa e da cobertura vegetal nas áreas de Preservação Perma-
nente, de Uso Restrito, e de Reserva Legal, no interior dos imóveis rurais;

IV – promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação 
ambiental no território nacional; e

V – disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental 
dos imóveis rurais em território nacional, na Internet.

§ 1o Os órgãos integrantes do SINIMA disponibilizarão em sítio eletrônico lo-
calizado na Internet a interface de programa de cadastramento integrada ao SICAR 
destinado à inscrição, consulta e acompanhamento da situação da regularização 
ambiental dos imóveis rurais.

§ 2o Os entes federativos que não disponham de sistema para o cadastramento de 
imóveis rurais poderão utilizar o módulo de cadastro ambiental rural, disponível no 
SICAR, por meio de instrumento de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente.
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§ 3o Os órgãos competentes poderão desenvolver módulos complementares para 
atender a peculiaridades locais, desde que sejam compatíveis com o SICAR e observem 
os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – e-PING, em linguagem e 
mecanismos de gestão de dados.

§ 4o O Ministério do Meio Ambiente disponibilizará imagens destinadas ao ma-
peamento das propriedades e posses rurais para compor a base de dados do sistema 
de informações geográficas do SICAR, com vistas à implantação do CAR.

Art. 4o Os entes federativos que já disponham de sistema para o cadastramento de 
imóveis rurais deverão integrar sua base de dados ao SICAR, nos termos do inciso 
VIII do caput do art. 8o e do inciso VIII do caput do art. 9o da Lei Complementar 
no 140, de 8 de dezembro de 2011.

SEÇÃO II – Do Cadastro Ambiental Rural

Art. 5o O Cadastro Ambiental Rural – CAR deverá contemplar os dados do pro-
prietário, possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel rural, a respectiva planta 
georreferenciada do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de 
utilidade pública, com a informação da localização dos remanescentes de vegetação 
nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas 
consolidadas e da localização das Reservas Legais.

Art. 6o A inscrição no CAR, obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, 
tem natureza declaratória e permanente, e conterá informações sobre o imóvel rural, 
conforme o disposto no art. 21.

§ 1o As informações são de responsabilidade do declarante, que incorrerá em san-
ções penais e administrativas, sem prejuízo de outras previstas na legislação, quando 
total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas.

§ 2o A inscrição no CAR deverá ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da 
sua implantação, preferencialmente junto ao órgão ambiental municipal ou estadual 
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

§ 3o As informações serão atualizadas periodicamente ou sempre que houver 
alteração de natureza dominial ou possessória.

§ 4o A atualização ou alteração dos dados inseridos no CAR só poderão ser efe-
tuadas pelo proprietário ou possuidor rural ou representante legalmente constituído.
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Art. 7o Caso detectadas pendências ou inconsistências nas informações declaradas e 
nos documentos apresentados no CAR, o órgão responsável deverá notificar o reque-
rente, de uma única vez, para que preste informações complementares ou promova a 
correção e adequação das informações prestadas.

§ 1o Na hipótese do caput, o requerente deverá fazer as alterações no prazo estabe-
lecido pelo órgão ambiental competente, sob pena de cancelamento da sua inscrição 
no CAR.

§ 2o Enquanto não houver manifestação do órgão competente acerca de pendências 
ou inconsistências nas informações declaradas e nos documentos apresentados para 
a inscrição no CAR, será considerada efetivada a inscrição do imóvel rural no CAR, 
para todos os fins previstos em lei.

§ 3o O órgão ambiental competente poderá realizar vistorias de campo sempre que 
julgar necessário para verificação das informações declaradas e acompanhamento dos 
compromissos assumidos.

§ 4o Os documentos comprobatórios das informações declaradas poderão ser 
solicitados, a qualquer tempo, pelo órgão competente, e poderão ser fornecidos por 
meio digital.

Art. 8o Para o registro no CAR dos imóveis rurais referidos no inciso V do caput 
do art. 3o, da Lei no 12.651, de 2012, será observado procedimento simplificado, 
nos termos de ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente, no qual será obri-
gatória apenas a identificação do proprietário ou possuidor rural, a comprovação 
da propriedade ou posse e a apresentação de croqui que indique o perímetro do 
imóvel, as Áreas de Preservação Permanente e os remanescentes que formam a 
Reserva Legal.

§ 1o Caberá ao proprietário ou possuidor apresentar os dados com a identificação 
da área proposta de Reserva Legal.

§ 2o Caberá aos órgãos competentes integrantes do SISNAMA, ou instituição por 
ele habilitada, realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas, devendo o 
poder público prestar apoio técnico e jurídico, assegurada a gratuidade de que trata o 
parágrafo único do art. 53 da Lei no 12.651, de 2012, sendo facultado ao proprietário 
ou possuidor fazê-lo por seus próprios meios.

§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo ao proprietário ou posseiro rural com até 
quatro módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, e aos povos e 
comunidades indígenas e tradicionais que façam uso coletivo do seu território.
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CAPÍTULO III – Do Programa de Regularização Ambiental – PRA

Art. 9o Serão instituídos, no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal, 
Programas de Regularização Ambiental – PRAs, que compreenderão o conjunto de 
ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros rurais com o 
objetivo de adequar e promover a regularização ambiental com vistas ao cumprimento 
do disposto no Capítulo XIII da Lei no 12.651, de 2012.

Parágrafo único. São instrumentos do Programa de Regularização Ambiental:
I – o Cadastro Ambiental Rural – CAR, conforme disposto no caput do art. 5o;
II – o termo de compromisso;
III – o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas; e
IV – as Cotas de Reserva Ambiental – CRA, quando couber.

Art. 10. Os Programas de Regularização Ambiental – PRAs deverão ser implantados 
no prazo de um ano, contado da data da publicação da Lei no 12.651, de 2012, pror-
rogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 11. A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão 
ao PRA, a que deverá ser requerida pelo interessado no prazo de um ano, contado a 
partir da sua implantação, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato 
do Chefe do Poder Executivo.

Art. 12. No período entre a publicação da Lei no 12.651, de 2012, e a implantação do PRA 
em cada Estado e no Distrito Federal, e após a adesão do interessado ao PRA e enquanto 
estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá 
ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irre-
gular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

Art. 13. A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções 
decorrentes das infrações mencionadas no art. 12, e cumpridas as obrigações estabe-
lecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exi-
gências previstas na Lei no 12.651, de 2012, nos prazos e condições neles estabelecidos.

Parágrafo único. As multas decorrentes das infrações referidas no caput serão 
consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas 
conforme definido no PRA.
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Art. 14. O proprietário ou possuidor rural inscrito no CAR que for autuado pelas 
infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, durante o prazo de que trata o art. 11, 
poderá promover a regularização da situação por meio da adesão ao PRA, aplicando-
-se-lhe o disposto no art. 13.

Art. 15. Os PRAs a serem instituídos pela União, Estados e Distrito Federal deverão 
incluir mecanismo que permita o acompanhamento de sua implementação, conside-
rando os objetivos e metas nacionais para florestas, especialmente a implementação 
dos instrumentos previstos na Lei no 12.651, de 2012 , a adesão cadastral dos proprie-
tários e possuidores de imóvel rural, a evolução da regularização das propriedades e 
posses rurais, o grau de regularidade do uso de matéria-prima florestal e o controle e 
prevenção de incêndios florestais.

Art. 16. As atividades contidas nos Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas 
e Alteradas deverão ser concluídas de acordo com o cronograma previsto no Termo 
de Compromisso.

§ 1o A recomposição da Reserva Legal de que trata o art. 66 da Lei no 12.651, de 
2012, deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do SISNAMA e 
ser concluída em até vinte anos, abrangendo, a cada dois anos, no mínimo um décimo 
da área total necessária à sua complementação.

§ 2o É facultado ao proprietário ou possuidor de imóvel rural, o uso alternativo do 
solo da área necessária à recomposição ou regeneração da Reserva Legal, resguardada 
a área da parcela mínima definida no Termo de Compromisso que já tenha sido ou que 
esteja sendo recomposta ou regenerada, devendo adotar boas práticas agronômicas 
com vistas à conservação do solo e água.

Art. 17. Os PRAs deverão prever as sanções a serem aplicadas pelo não cumprimento 
dos Termos de Compromisso firmados nos termos deste Decreto.

Art. 18. A recomposição das áreas de reserva legal poderá ser realizada mediante o 
plantio intercalado de espécies nativas e exóticas, em sistema agroflorestal, observados 
os seguintes parâmetros:

I – o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de 
ocorrência regional; e

II – a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a cinquenta por 
cento da área total a ser recuperada.
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Parágrafo único. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que optar por re-
compor a reserva legal com utilização do plantio intercalado de espécies exóticas terá 
direito a sua exploração econômica.

Art. 19. A recomposição das Áreas de Preservação Permanente poderá ser feita, 
isolada ou conjuntamente, pelos seguintes métodos:

I – condução de regeneração natural de espécies nativas;
II – plantio de espécies nativas;
III – plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural 

de espécies nativas; e
IV – plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com 

nativas de ocorrência regional, em até cinquenta por cento da área total a ser recomposta, 
no caso dos imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3o da Lei no 12.651, de 2012.

§ 1o Para os imóveis rurais com área de até um módulo fiscal que possuam áreas 
consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d›água naturais, 
será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em cinco metros, con-
tados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d›água.

§ 2o Para os imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de até dois 
módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente 
ao longo de cursos d›água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas 
faixas marginais em oito metros, contados da borda da calha do leito regular, inde-
pendentemente da largura do curso d›água.

§ 3o Para os imóveis rurais com área superior a dois módulos fiscais e de até quatro 
módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente 
ao longo de cursos d›água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas 
faixas marginais em quinze metros, contados da borda da calha do leito regular, in-
dependentemente da largura do curso d›água.

§ 4o Para fins do que dispõe o inciso II do § 4o do art. 61-A da Lei no 12.651, de 
2012, a recomposição das faixas marginais ao longo dos cursos d›água naturais será 
de, no mínimo:

I – vinte metros, contados da borda da calha do leito regular, para imóveis com 
área superior a quatro e de até dez módulos fiscais, nos cursos d’água com até dez 
metros de largura; e

II – nos demais casos, extensão correspondente à metade da largura do curso 
d’água, observado o mínimo de trinta e o máximo de cem metros, contados da borda 
da calha do leito regular.
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§ 5o Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanen-
te no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a manutenção de 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a 
recomposição do raio mínimo de quinze metros.

§ 6o Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preser-
vação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção 
de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória 
a recomposição de faixa marginal com largura mínima de:

I – cinco metros, para imóveis rurais com área de até um módulo fiscal;
II – oito metros, para imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de 

até dois módulos fiscais;
III – quinze metros, para imóveis rurais com área superior a dois módulos fiscais 

e de até quatro módulos fiscais; e
IV – trinta metros, para imóveis rurais com área superior a quatro módulos fiscais.
§ 7o Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recom-

posição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço 
brejoso e encharcado, de largura mínima de:

I – trinta metros, para imóveis rurais com área de até quatro módulos fiscais; e
II – cinquenta metros, para imóveis rurais com área superior a quatro módulos 

fiscais.
§ 8o Será considerada, para os fins do disposto neste artigo, a área detida pelo 

imóvel rural em 22 de julho de 2008.

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Art. 20. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que firmaram o Termo de 
Adesão e Compromisso que trata o inciso I do caput do art. 3o do Decreto no 7.029, de 
10 de dezembro de 2009, até a data de publicação deste Decreto, não serão autuados 
com base nos arts. 43, 48, 51 e 55 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Art. 21. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente estabelecerá a data a partir 
da qual o CAR será considerado implantado para os fins do disposto neste Decreto e 
detalhará as informações e os documentos necessários à inscrição no CAR, ouvidos 
os Ministros de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvi-
mento Agrário.
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Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23. Fica revogado o Decreto no 7.029, de 10 de dezembro de 2009.

Brasília, 17 de outubro de 2012; 191o da Independência e 124o da República.

DILMA ROUSSEFF – Mendes Ribeiro Filho – Izabella Mônica Vieira Teixeira – 
Laudemir André Müller – Luís Inácio Lucena Adams

Decretado em 17/10/2012 e publicado no DOU de 18/10/2012.
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Decreto no 7.167/2010

Regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 11.284, 
de 2 de março de 2006,

DECRETA:

Art. 1o O Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF, criado pela Lei 
no 11.284, de 2 de março de 2006, de natureza contábil e gerido pelo Serviço Flores-
tal Brasileiro – SFB, tem por finalidade fomentar o desenvolvimento de atividades 
sustentáveis de base florestal no Brasil e promover a inovação tecnológica do setor.

Art. 2o Constituem recursos do FNDF:
I – a arrecadação obtida dos preços das concessões florestais localizadas em áreas 

de domínio da União, conforme disposto nas alíneas “c” do inciso II do caput e na 
alínea “d” do inciso II do § 1o, ambos do art. 39 da Lei no 11.284, de 2006;

II – doações realizadas por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou 
privadas;

III – a reversão dos saldos anuais não aplicados; e
IV – outras fontes de recursos que lhe forem especificamente destinados, incluindo 

orçamentos compartilhados com outros entes da Federação.

Art. 3o Fica criado o Conselho Consultivo do FNDF, de que trata o § 2o do art. 41 da 
Lei no 11.284, de 2006, com a função de opinar sobre a distribuição dos seus recursos 
e a avaliação da sua aplicação.

Art. 4o O Conselho Consultivo terá a seguinte composição:1

1 Decreto no 7.309/2010.
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I – um representante do Serviço Florestal Brasileiro – SFB, que o presidirá;
II – um representante do Ministério do Meio Ambiente;
III – um representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário;
IV – um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia;
V – um representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
VI – um representante dos Estados federados, indicado pela Associação Brasileira 

de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA;
VII – um representante dos Municípios, indicado pela Associação Nacional dos 

Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA;
VIII – um representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas – SEBRAE;
IX – um representante de cada um dos seguintes setores, indicados pelo Fórum 

Brasileiro de Organizações Não Governamentais e Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento – FBOMS:

a) movimentos sociais;
b) organizações ambientalistas; e
c) comunidades tradicionais;
X – um representante dos trabalhadores indicado pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Indústria de Madeira e Construção – CONTICOM;
XI – um representante do setor empresarial, indicado pela Confederação Nacional 

da Indústria – CNI; e
XII – um representante dos trabalhadores, indicado pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG.
§ 1o Os membros do Conselho Consultivo do FNDF serão indicados pelos repre-

sentantes legais dos respectivos órgãos e entidades e designados pelo Diretor-Geral 
do SFB, por um período de dois anos, renovável por igual período.

§ 2o O presidente do Conselho Consultivo terá voto de desempate.
§ 3o Ao Conselho Consultivo compete aprovar seu regimento interno e suas 

modificações.
§ 4o O Conselho Consultivo reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes ao ano e, 

extraordinariamente, mediante convocação de seu presidente.
§ 5o As funções dos membros do Conselho Consultivo do FNDF não serão remu-

neradas e o seu exercício será considerado serviço público relevante.
§ 6o O SFB atuará como Secretaria-Executiva do Conselho Consultivo do FNDF.

Art. 5o O SFB deverá elaborar plano anual de aplicação regionalizada e, após ouvido 
o Conselho Consultivo do FNDF, publicá-lo até o dia 31 de dezembro de cada ano.
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§ 1o O plano anual de aplicação regionalizada deverá conter:
I – informações sobre a carteira de projetos em execução, o volume de recursos já 

contratado e a estimativa de recursos disponíveis para aplicação;
II – indicação de áreas, temas e regiões prioritários para aplicação; e
III – indicação das modalidades de seleção, formas de aplicação e volume de re-

cursos.
§ 2o O SFB, após ouvido o Conselho Consultivo do FNDF, publicará relatório sobre 

a execução do plano anual de aplicação regionalizada, que deverá integrar o relatório 
anual de que trata o § 2o do art. 53 da Lei no 11.284, de 2006.

Art. 6o Os recursos do FNDF serão aplicados prioritariamente em projetos nas áreas 
descritas no § 1o do art. 41 da Lei no 11.284, de 2006, por meio das formas previstas 
em lei.

Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de maio de 2010; 189o da Independência e 122o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Izabella Mônica Vieira Teixeira

Decretado em 5/5/2010 e publicado no DOU de 6/5/2010.
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Decreto no 6.660/2008

Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, 
que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 
Mata Atlântica

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Das Disposições Gerais

Art. 1o O mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, previsto 
no art. 2o da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, contempla a configuração 
original das seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados: Flo-
resta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de 
Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta 
Estacional Decidual; campos de altitude; áreas das formações pioneiras, conhecidas 
como manguezais, restingas, campos salinos e áreas aluviais; refúgios vegetacionais; 
áreas de tensão ecológica; brejos interioranos e encraves florestais, representados por 
disjunções de Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional 
Semidecidual e Floresta Estacional Decidual; áreas de estepe, savana e savana-estépica; 
e vegetação nativa das ilhas costeiras e oceânicas.

§ 1o Somente os remanescentes de vegetação nativa primária e vegetação nativa 
secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração na área de abrangên-
cia do mapa definida no caput terão seu uso e conservação regulados por este Decreto, 
não interferindo em áreas já ocupadas com agricultura, cidades, pastagens e florestas 
plantadas ou outras áreas desprovidas de vegetação nativa.



213Florestas

§ 2o Aplica-se a todos os tipos de vegetação nativa delimitados no mapa referido 
no caput o regime jurídico de conservação, proteção, regeneração e utilização esta-
belecido na Lei no 11.428, de 2006, e neste Decreto, bem como a legislação ambiental 
vigente, em especial a Lei no 4.771, de 15 de setembro de 19651.

§ 3o O mapa do IBGE referido no caput e no art. 2o da Lei no 11.428, de 2006, de-
nominado Mapa da Área de Aplicação da Lei no 11.428, de 2006, será disponibilizado 
nos sítios eletrônicos do Ministério do Meio Ambiente e do IBGE e de forma impressa.

CAPÍTULO II – Da Exploração Eventual, sem Propósito Comercial Direto ou 
Indireto, de Espécies da Flora Nativa

Art. 2o A exploração eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, de espécies 
da flora nativa provenientes de formações naturais, para consumo nas propriedades ru-
rais, posses das populações tradicionais ou de pequenos produtores rurais, de que trata 
o art. 9o da Lei no 11.428, de 2006, independe de autorização dos órgãos competentes.

§ 1o Considera-se exploração eventual sem propósito comercial direto ou indireto:
I – quando se tratar de lenha para uso doméstico:
a) a retirada não superior a quinze metros cúbicos por ano por propriedade ou posse; e
b) a exploração preferencial de espécies pioneiras definidas de acordo com o § 2o 

do art. 35;
II – quando se tratar de madeira para construção de benfeitorias e utensílios na 

posse ou propriedade rural:
a) a retirada não superior a vinte metros cúbicos por propriedade ou posse, a cada 

período de três anos; e
b) a manutenção de exemplares da flora nativa, vivos ou mortos, que tenham função 

relevante na alimentação, reprodução e abrigo da fauna silvestre.
§ 2o Para os efeitos do que dispõe o art. 8o da Lei 11.428, de 2006, a exploração 

prevista no caput fica limitada às áreas de vegetação secundária nos estágios inicial, 
médio e avançado de regeneração e à exploração ou corte de árvores nativas isoladas 
provenientes de formações naturais.

§ 3o Os limites para a exploração prevista no caput, no caso de posse coletiva de 
populações tradicionais ou de pequenos produtores rurais, serão adotados por uni-
dade familiar.

1 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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§ 4o A exploração de matéria-prima florestal nativa para uso no processamento de 
produtos ou subprodutos destinados à comercialização, tais como lenha para secagem 
ou processamento de folhas, frutos e sementes, assim como a exploração de matéria-
-prima florestal nativa para fabricação de artefatos de madeira para comercialização, 
entre outros, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, observado o 
disposto neste Decreto.

§ 5o Para os fins do disposto neste artigo, é vedada a exploração de espécies in-
cluídas na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção ou 
constantes de listas dos Estados, bem como aquelas constantes de listas de proibição 
de corte objeto de proteção por atos normativos dos entes federativos.

Art. 3o O transporte de produtos e subprodutos florestais provenientes da exploração 
prevista no inciso II do § 1o do art. 2o além dos limites da posse ou propriedade rural, 
para fins de beneficiamento, deverá ser acompanhado da respectiva autorização para 
o transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa emitida pelo órgão 
ambiental competente.

§ 1o O requerimento da autorização para o transporte de produtos e subprodu-
tos florestais de que trata o caput deverá ser instruído com, no mínimo, as seguintes 
informações:

I – dados de volume individual e total por espécie, previamente identificadas e 
numeradas;

II – justificativa de utilização e descrição dos subprodutos a serem gerados;
III – indicação do responsável pelo beneficiamento dos produtos; e
IV – indicação do responsável pelo transporte dos produtos e subprodutos gerados, 

bem como do trajeto de ida e volta a ser percorrido.
§ 2o O órgão ambiental competente poderá autorizar o transporte de produtos e 

subprodutos florestais de que trata o caput por meio de aposição de anuência no próprio 
requerimento, mantendo uma via arquivada no órgão, para fins de registro e controle.

CAPÍTULO III – Do Enriquecimento Ecológico da Vegetação Secundária da Mata 
Atlântica

Art. 4o O enriquecimento ecológico da vegetação secundária da Mata Atlântica, 
promovido por meio do plantio ou da semeadura de espécies nativas, independe de 
autorização do órgão ambiental competente, quando realizado:
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I – em remanescentes de vegetação nativa secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração, sem necessidade de qualquer corte ou supressão de espécies 
nativas existentes;

II – com supressão de espécies nativas que não gere produtos ou subprodutos 
comercializáveis, direta ou indiretamente.

§ 1o Para os efeitos do inciso II, considera-se supressão de espécies nativas que 
não gera produtos ou subprodutos comercializáveis, direta ou indiretamente, aquela 
realizada em remanescentes florestais nos estágios inicial e médio de regeneração, em 
áreas de até dois hectares por ano, que envolva o corte e o manejo seletivo de espécies 
nativas, observados os limites e as condições estabelecidos no art. 2o.

§ 2o O enriquecimento ecológico realizado em unidades de conservação observará 
o disposto neste Decreto e no Plano de Manejo da Unidade.

Art. 5o Nos casos em que o enriquecimento ecológico exigir o corte ou a supressão 
de espécies nativas que gerem produtos ou subprodutos comercializáveis, o órgão 
ambiental competente poderá autorizar o corte ou supressão de espécies não arbóreas 
e o corte de espécies florestais pioneiras definidas de acordo com § 2o do art. 35.

§ 1o O corte ou a supressão de que trata o caput somente serão autorizados até o 
percentual máximo de quarenta por cento dos indivíduos de cada espécie pioneira 
existente na área sob enriquecimento.

§ 2o Nas práticas silviculturais necessárias à realização do enriquecimento ecológi-
co, deverão ser adotadas medidas para a minimização dos impactos sobre os indivíduos 
jovens das espécies arbóreas secundárias e climácicas.

Art. 6o Para os efeitos deste Decreto, não constitui enriquecimento ecológico a ati-
vidade que importe a supressão ou corte de:

I – espécies nativas que integram a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção ou constantes de listas dos Estados;

II – espécies heliófilas que, mesmo apresentando comportamento pioneiro, carac-
terizam formações climácicas;

III – vegetação primária; e
IV – espécies florestais arbóreas em vegetação secundária no estágio avançado de 

regeneração, ressalvado o disposto no § 2o do art. 2o.

Art. 7o Para requerer a autorização de que trata o art. 5o, o interessado deverá apre-
sentar, no mínimo, as seguintes informações:



216 Coleção Ambiental

I – dados do proprietário ou possuidor;
II – dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula ou certidão atualizada 

do imóvel no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, ou comprovante de posse;
III – outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do Patrimônio da 

União, em se tratando de terrenos de marinha e acrescidos de marinha, bem como 
nos demais bens de domínio da União, na forma estabelecida no Decreto-Lei no 9.760, 
de 5 de setembro de 1946;

IV – inventário fitossociológico da área a ser enriquecida ecologicamente, com vistas 
a determinar o estágio de regeneração da vegetação e a indicação da fitofisionomia 
original, elaborado com metodologia e suficiência amostral adequadas, observados 
os parâmetros estabelecidos no art. 4o, § 2o, da Lei no 11.428, de 2006, e as definições 
constantes das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA de 
que trata o caput do referido artigo;

V – nome científico e popular das espécies arbóreas pioneiras a serem cortadas e 
estimativa de volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos;

VI – comprovação da averbação da reserva legal ou comprovante de compensação 
nos termos da Lei no 4.771, de 19652;

VII – localização com a indicação das coordenadas geográficas dos vértices do 
imóvel, das áreas de preservação permanente, da reserva legal e dos vértices da área 
sob enriquecimento;

VIII – nome científico e popular das espécies nativas a serem plantadas ou rein-
troduzidas;

IX – tamanho da área a ser enriquecida;
X – estimativa da quantidade de exemplares preexistentes das espécies a serem 

plantadas ou reintroduzidas na área enriquecida;
XI – quantidade a ser plantada ou reintroduzida de cada espécie;
XII – cronograma de execução previsto; e
XIII – laudo técnico com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

de profissional habilitado, atestando o estágio de regeneração da vegetação.
§ 1o O requerimento de que trata o caput poderá ser feito individualmente ou, no 

caso de programas de fomento, para grupos de propriedades.
§ 2o O órgão ambiental competente somente poderá emitir a autorização para corte 

ou supressão de espécies nativas após análise das informações prestadas na forma do 
caput e prévia vistoria de campo que ateste a veracidade das informações.

2 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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Art. 8o Os detentores de espécies nativas comprovadamente plantadas pelo sistema de 
enriquecimento ecológico após o início da vigência deste Decreto, em remanescentes 
de vegetação secundária nos estágios inicial, médio ou avançado de regeneração da 
Mata Atlântica, poderão cortar ou explorar e comercializar os produtos delas oriundos 
mediante autorização do órgão ambiental competente.

Parágrafo único. O corte ou a exploração de que trata o caput somente serão 
autorizados se o plantio estiver previamente cadastrado junto ao órgão ambiental 
competente e até o limite máximo de cinquenta por cento dos exemplares plan-
tados.

Art. 9o Para os fins do disposto no parágrafo único do art. 8o, será criado, no órgão 
ambiental competente, Cadastro de Espécies Nativas Plantadas pelo Sistema de En-
riquecimento Ecológico.

Parágrafo único. O pedido de cadastramento deverá ser instruído pelo interessa-
do com as informações previstas no art. 7o, além de outras estabelecidas pelo órgão 
ambiental competente.

Art. 10. Para requerer a autorização de corte ou exploração de que trata o art. 8o, o 
interessado deverá apresentar, no mínimo, as seguintes informações:

I – dados do proprietário ou possuidor;
II – número do plantio no Cadastro de Espécies Nativas Plantadas pelo Sistema de 

Enriquecimento Ecológico junto ao órgão ambiental competente;
III – dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula do imóvel no 

Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, ou comprovante de posse;
IV – outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do Patrimônio da 

União, em se tratando de terrenos de marinha e acrescidos de marinha, bem como 
nos demais bens de domínio da União, na forma estabelecida no Decreto-Lei no 9.760, 
de 1946;

V – quantidade total de árvores plantadas de cada espécie no sistema de enrique-
cimento ecológico;

VI – nome científico e popular das espécies;
VII – data ou ano do plantio no sistema de enriquecimento ecológico;
VIII – identificação e quantificação das espécies a serem cortadas e volume de 

produtos e subprodutos florestais a serem obtidos;
IX – localização da área enriquecida a ser objeto de corte seletivo, com a indicação 

das coordenadas geográficas de seus vértices; e
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X – laudo técnico com a respectiva ART, de profissional habilitado, atestando tratar-
-se de espécies florestais nativas plantadas no sistema de enriquecimento ecológico, 
bem como a data ou ano do seu plantio.

Parágrafo único. O órgão ambiental competente somente poderá emitir a autori-
zação para corte ou exploração após análise das informações prestadas na forma do 
caput e prévia vistoria de campo que ateste o efetivo plantio no sistema de enrique-
cimento ecológico.

Art. 11. O transporte de produtos e subprodutos florestais provenientes do corte ou 
exploração previsto nos arts. 5o e 8o deverá ser acompanhado da respectiva autorização 
para o transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa emitida pelo 
órgão ambiental competente.

CAPÍTULO IV – Do Plantio e Reflorestamento com Espécies Nativas

Art. 12. O plantio ou o reflorestamento com espécies nativas independem de auto-
rização do órgão ambiental competente.

Parágrafo único. O plantio e o reflorestamento de que trata este artigo, para ativida-
des de manejo agroflorestal sustentável, poderão ser efetivados de forma consorciada 
com espécies exóticas, florestais ou agrícolas, observada a legislação aplicável quando 
se tratar de área de preservação permanente e de reserva legal.

Art. 13. A partir da edição deste Decreto, o órgão ambiental competente poderá 
autorizar, mediante cadastramento prévio, o plantio de espécie nativa em meio à 
vegetação secundária arbórea nos estágios médio e avançado de regeneração, com a 
finalidade de produção e comercialização.

§ 1o Nos casos em que o plantio referido no caput exigir o corte ou a supressão 
de espécies nativas que gerem produtos ou subprodutos comercializáveis, o órgão 
ambiental competente poderá autorizar o corte ou supressão de espécies não arbó-
reas e o corte de espécies florestais pioneiras definidas de acordo com § 2o do art. 35, 
limitado, neste caso, ao percentual máximo de quarenta por cento dos indivíduos de 
cada espécie pioneira existente na área sob plantio.

§ 2o É vedado, para fins do plantio referido no caput, a supressão ou corte de:
I – espécies nativas que integram a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira 

Ameaçadas de Extinção ou constantes de listas dos Estados;
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II – vegetação primária; e
III – espécies florestais arbóreas em vegetação secundária no estágio avançado de 

regeneração, ressalvado o disposto no § 2o do art. 2o.
§ 3o Nas práticas silviculturais necessárias à realização do plantio, deverão ser 

adotadas medidas para a minimização dos impactos sobre os indivíduos jovens das 
espécies arbóreas secundárias e climácicas.

§ 4o Para requerer a autorização de que trata o § 1o, o interessado deverá apresentar 
as mesmas informações previstas no art. 7o.

§ 5o O transporte de produtos e subprodutos florestais provenientes do corte ou 
exploração previsto no § 1o deverá ser acompanhado da respectiva autorização para o 
transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa emitida pelo órgão 
ambiental competente.

Art. 14. O corte ou a exploração de espécies nativas comprovadamente plantadas 
somente serão permitidos se o plantio ou o reflorestamento tiver sido previamente 
cadastrado junto ao órgão ambiental competente no prazo máximo de sessenta dias 
após a realização do plantio ou do reflorestamento.

§ 1o Para os fins do disposto no caput, será criado ou mantido, no órgão ambiental 
competente, Cadastro de Espécies Nativas Plantadas ou Reflorestadas.

§ 2o O interessado deverá instruir o pedido de cadastramento com, no mínimo, 
as seguintes informações:

I – dados do proprietário ou possuidor;
II – dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula ou certidão 

atualizada do imóvel no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, ou com-
provante de posse;

III – outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do Patrimônio da 
União, em se tratando de terrenos de marinha e acrescidos de marinha, bem como 
nos demais bens de domínio da União, na forma estabelecida no Decreto-Lei no 9.760, 
de 1946;

IV – localização com a indicação das coordenadas geográficas dos vértices do 
imóvel e dos vértices da área plantada ou reflorestada;

V – nome científico e popular das espécies plantadas e o sistema de plantio adotado;
VI – data ou período do plantio;
VII – número de espécimes de cada espécie plantada por intermédio de mudas; e
VIII – quantidade estimada de sementes de cada espécie, no caso da utilização de 

sistema de plantio por semeadura.
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Art. 15. Os detentores de espécies florestais nativas plantadas, cadastradas junto 
ao órgão ambiental competente, quando da colheita, comercialização ou transporte 
dos produtos delas oriundos, deverão, preliminarmente, notificar o órgão ambiental 
competente, prestando, no mínimo, as seguintes informações:

I – número do cadastro do respectivo plantio ou reflorestamento;
II – identificação e quantificação das espécies a serem cortadas e volume de produtos 

e subprodutos florestais a serem obtidos; e
III – localização da área a ser objeto de corte ou supressão com a indicação das 

coordenadas geográficas de seus vértices.

Art. 16. Os detentores de espécies florestais nativas plantadas até a data da publicação 
deste Decreto, que não cadastrarem o plantio ou o reflorestamento junto ao órgão am-
biental competente, quando da colheita, comercialização ou transporte dos produtos 
delas oriundos, deverão, preliminarmente, notificar o órgão ambiental competente, 
prestando, no mínimo, as seguintes informações:

I – dados do proprietário ou possuidor;
II – dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula do imóvel no 

Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, ou comprovante de posse;
III – outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do Patrimônio da 

União, em se tratando de terrenos de marinha e acrescidos de marinha, bem como 
nos demais bens de domínio da União, na forma estabelecida no Decreto-Lei no 9.760, 
de 1946;

IV – quantidade total de árvores plantadas de cada espécie, bem como o nome 
científico e popular das espécies;

V – data ou ano do plantio;
VI – identificação e quantificação das espécies a serem cortadas e volume de pro-

dutos e subprodutos florestais a serem obtidos;
VII – localização com a indicação das coordenadas geográficas dos vértices da área 

plantada a ser objeto de corte ou supressão; e
VIII – laudo técnico com a respectiva ART, de profissional habilitado, atestando 

tratar-se de espécies florestais nativas plantadas, bem como a data ou ano do seu 
plantio, quando se tratar de espécies constantes da Lista Oficial de Espécies da Flora 
Brasileira Ameaçadas de Extinção ou de listas dos Estados.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica para o plantio de espécie 
nativa em meio a vegetação secundária arbórea nos estágios médio e avançado de 
regeneração previsto no art. 13.
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Art. 17. A emissão da autorização para o transporte de produtos e subprodutos flores-
tais oriundos de espécies nativas plantadas não constantes da Lista Oficial de Espécies 
da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção ou de listas dos Estados fica condicionada 
à análise das informações prestadas na forma do art. 15, quando se tratar de plantio 
ou reflorestamento cadastrado, ou na forma do art. 16, quando se tratar de plantio ou 
reflorestamento não cadastrado.

Parágrafo único. No caso de espécies nativas plantadas constantes da Lista Ofi-
cial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção ou de listas dos Estados, 
cadastradas ou não junto ao órgão ambiental competente, a autorização para o trans-
porte de produtos e subprodutos florestais somente poderá ser emitida após análise 
das informações prestadas na forma do caput e prévia vistoria de campo que ateste o 
efetivo plantio.

Art. 18. Ficam isentos de prestar as informações previstas nos arts. 15 e 16 os de-
tentores de espécies florestais nativas plantadas que realizarem a colheita ou o corte 
eventual até o máximo de vinte metros cúbicos, a cada três anos, para uso ou consumo 
na propriedade, sem propósito comercial direto ou indireto, e desde que os produtos flo-
restais não necessitem de transporte e beneficiamento fora dos limites da propriedade.

CAPÍTULO V – Da Anuência dos Órgãos Federais de Meio Ambiente

Art. 19. Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista no art. 14 da 
Lei no 11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que trata o § 1o do 
referido artigo, somente quando a supressão de vegetação primária ou secundária em 
estágio médio ou avançado de regeneração ultrapassar os limites a seguir estabelecidos:

I – cinquenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; ou
II – três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, quando lo-

calizada em área urbana ou região metropolitana.
§ 1o A anuência prévia de que trata o caput é de competência do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes quando se tratar 
de supressão, corte ou exploração de vegetação localizada nas unidades de conservação 
instituídas pela União onde tais atividades sejam admitidas.

§ 2o Para os fins do inciso II do caput, deverá ser observado o disposto nos arts. 
30 e 31 da Lei no 11.428, de 2006.
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Art. 20. A solicitação de anuência prévia de que trata o art. 19 deve ser instruída, no 
mínimo, com as seguintes informações:

I – dados do proprietário ou possuidor da área a ser suprimida;
II – dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula ou certidão 

atualizada do imóvel no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, ou com-
provante de posse;

III – outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do Patrimônio da 
União, em se tratando de terrenos de marinha e acrescidos de marinha, bem como 
nos demais bens de domínio da União, na forma estabelecida no Decreto-Lei no 9.760, 
de 1946;

IV – localização com a indicação das coordenadas geográficas dos vértices da área 
a ser objeto de corte ou supressão;

V – inventário fitossociológico da área a ser cortada ou suprimida, com vistas a 
determinar o estágio de regeneração da vegetação e a indicação da fitofisionomia 
original, elaborado com metodologia e suficiência amostral adequadas, observados 
os parâmetros estabelecidos no art. 4o, § 2o, da Lei no 11.428, de 2006, e as definições 
constantes das resoluções do CONAMA de que trata o caput do referido artigo;

VI – cronograma de execução previsto;
VII – estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos 

com a supressão; e
VIII – descrição das atividades a serem desenvolvidas na área a ser suprimida.
Parágrafo único. As informações de que trata o caput poderão ser substituídas 

por cópia do estudo ambiental do empreendimento ou atividade, desde que as 
contemple.

Art. 21. A anuência prévia de que trata o art. 19 pode ser emitida com condicionantes 
para mitigar os impactos da atividade sobre o ecossistema remanescente.

Parágrafo único. As condicionantes de que trata este artigo devem ser estabelecidas 
durante o processo de licenciamento ambiental.

CAPÍTULO VI – Do Pousio

Art. 22. Considera-se pousio a prática que prevê a interrupção de atividades ou 
usos agrícolas, pecuários ou silviculturais do solo por até dez anos para possibilitar a 
recuperação de sua fertilidade.



223Florestas

Parágrafo único. A supressão da vegetação secundária em estágio inicial de re-
generação da área submetida a pousio somente poderá ser autorizada pelo órgão 
ambiental competente nos imóveis onde, comprovadamente, essa prática vem sendo 
utilizada tradicionalmente.

Art. 23. A supressão de até dois hectares por ano da vegetação em área submetida a pou-
sio, na pequena propriedade rural ou posses de população tradicional ou de pequenos 
produtores rurais, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, devendo 
o interessado apresentar requerimento contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I – dimensão da área a ser suprimida;
II – idade aproximada da vegetação;
III – caracterização da vegetação indicando as espécies lenhosas predominantes;
IV – indicação da atividade agrícola, pecuária ou silvicultural a ser desenvolvida 

na área;
V – estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos 

com a supressão e o destino a ser dado a eles, quando houver; e
VI – localização com a indicação das coordenadas geográficas dos vértices da área 

a ser cortada ou suprimida.
§ 1o O limite estabelecido no caput, no caso de posse coletiva de populações tra-

dicionais ou de pequenos produtores rurais, será adotado por unidade familiar.
§ 2o Quando a supressão da vegetação de área submetida a pousio for superior a 

dois hectares, a autorização somente poderá ser concedida de acordo com o disposto 
no art. 32.

§ 3o A autorização de que trata o caput somente poderá ser concedida após aná-
lise das informações prestadas e prévia vistoria de campo que ateste a veracidade das 
informações.

Art. 24. No caso de sistema integrado de pousio, a autorização de supressão de vege-
tação secundária em estágio inicial de regeneração poderá ser concedida pelo órgão 
ambiental competente, para o conjunto de módulos de rotação do sistema no imóvel, 
por período não superior a dez anos.

§ 1o Entende-se por sistema integrado de pousio o uso intercalado de diferentes 
módulos ou áreas de cultivo nos limites da respectiva propriedade ou posse.

§ 2o Para requerer a autorização de supressão de vegetação do sistema integrado 
de pousio de que trata o caput, o interessado deverá apresentar, entre outros, os se-
guintes documentos:
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I – dados do proprietário ou possuidor;
II – dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula ou certidão 

atualizada do imóvel no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, ou com-
provante da posse;

III – outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do Patrimônio da 
União, em se tratando de terrenos de marinha e acrescidos de marinha, bem como 
nos demais bens de domínio da União, na forma estabelecida no Decreto-Lei no 9.760, 
de 1946;

IV – localização com a indicação das coordenadas geográficas dos vértices do imó-
vel, das áreas de preservação permanente e da reserva legal e dos módulos das áreas 
a serem utilizadas no sistema integrado de pousio, dentro da propriedade ou posse;

V – comprovação da averbação da reserva legal ou comprovante de compensação 
nos termos da Lei no 4.771, de 19653;

VI – previsão da área a ser cortada ou suprimida por período e sua localização no 
sistema integrado de pousio dentro da propriedade ou posse, bem como o período 
total de rotação do sistema, limitado a dez anos;

VII – estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos 
a cada período com o corte ou supressão da vegetação e o destino a ser dado a eles; e

VIII – descrição das atividades agrícolas, pecuárias ou silviculturais a serem de-
senvolvidas no sistema.

§ 3o A autorização de que trata o caput somente poderá ser concedida após aná-
lise das informações prestadas e prévia vistoria de campo que ateste a veracidade das 
informações.

Art. 25. O transporte de produtos e subprodutos florestais provenientes do corte ou 
supressão previstos nos arts. 23 e 24 deverá ser acompanhado da respectiva autorização 
para o transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa emitida pelo 
órgão ambiental competente.

CAPÍTULO VII – Da Destinação de Área Equivalente à Desmatada

Art. 26. Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 17 e 32, inciso II, da Lei 
no 11.428, de 2006, o empreendedor deverá:

3 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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I – destinar área equivalente à extensão da área desmatada, para conservação, com as 
mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na 
mesma microbacia hidrográfica e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei no 11.428, 
de 2006, em áreas localizadas no mesmo Município ou região metropolitana; ou

II – destinar, mediante doação ao Poder Público, área equivalente no interior de 
unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, 
localizada na mesma bacia hidrográfica, no mesmo Estado e, sempre que possível, na 
mesma microbacia hidrográfica.

§ 1o Verificada pelo órgão ambiental a inexistência de área que atenda aos requi-
sitos previstos nos incisos I e II, o empreendedor deverá efetuar a reposição florestal, 
com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, 
sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica.

§ 2o A execução da reposição florestal de que trata o § 1o deverá seguir as diretri-
zes definidas em projeto técnico, elaborado por profissional habilitado e previamente 
aprovado pelo órgão ambiental competente, contemplando metodologia que garanta 
o restabelecimento de índices de diversidade florística compatíveis com os estágios 
de regeneração da área desmatada.

Art. 27. A área destinada na forma de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 26, pode-
rá constituir Reserva Particular do Patrimônio Natural, nos termos do art. 21 da Lei 
no 9.985, de 18 de julho de 2000, ou servidão florestal em caráter permanente conforme 
previsto no art. 44-A da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 19654 – Código Florestal.

Parágrafo único. O órgão ambiental competente promoverá vistoria prévia na área 
destinada à compensação para avaliar e atestar que as características ecológicas e a 
extensão da área são equivalentes àquelas da área desmatada.

CAPÍTULO VIII – Da Coleta de Subprodutos Florestais e Atividades de Uso 
Indireto

Art. 28. Na coleta de subprodutos florestais, tais como frutos, folhas ou sementes, 
prevista no art. 18 da Lei no 11.428, de 2006, deverão ser observados:

I – os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando 
houver;

4 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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II – a época de maturação dos frutos e sementes;
III – técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie 

coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas e raízes;
IV – técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência da espécie na área sob 

coleta no caso de coleta de cipós, bulbos e bambus;
V – as limitações legais específicas e, em particular, as relativas ao acesso ao patri-

mônio genético, à proteção e ao acesso ao conhecimento tradicional associado e de 
biossegurança, quando houver; e

VI – a manutenção das funções relevantes na alimentação, reprodução e abrigo da 
flora e fauna silvestre.

§ 1o No caso de a coleta de subprodutos florestais de que trata o caput gerar produ-
tos ou subprodutos destinados à comercialização direta ou indireta, será exigida auto-
rização de transporte destes, conforme previsão normativa específica, quando houver.

§ 2o A coleta de sementes e frutos em unidades de conservação de proteção inte-
gral dependerá de autorização do gestor da unidade, observado o disposto no plano 
de manejo da unidade.

§ 3o A prática do extrativismo sustentável, por intermédio da condução de espécie 
nativa produtora de folhas, frutos ou sementes, visando a produção e comercialização, 
deverá observar o disposto no caput e, onde couber, as regras do Sistema Participativo 
de Garantia da Qualidade Orgânica nos termos do Decreto no 6.323, de 27 de dezembro 
de 2007, assegurando-se o direito de continuidade de exploração da espécie plantada 
ou conduzida no período subsequente.

§ 4o É livre a coleta de frutos e a condução do cacaueiro no sistema de cabruca, 
desde que não descaracterize a cobertura vegetal nativa e não prejudique a função 
ambiental da área.

Art. 29. Para os fins do disposto no art. 18 da Lei no 11.428, de 2006, ressalvadas as 
áreas de preservação permanente, consideram-se de uso indireto, não necessitando 
de autorização dos órgãos ambientais competentes, as seguintes atividades:

I – abertura de pequenas vias e corredores de acesso;
II – implantação de trilhas para desenvolvimento de ecoturismo;
III – implantação de aceiros para prevenção e combate a incêndios florestais;
IV – construção e manutenção de cercas ou picadas de divisa de propriedades; e
V – pastoreio extensivo tradicional em remanescentes de campos de altitude, nos 

estágios secundários de regeneração, desde que não promova a supressão da vegetação 
nativa ou a introdução de espécies vegetais exóticas.
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Parágrafo único. As atividades de uso indireto de que trata o caput não poderão 
colocar em risco as espécies da fauna e flora ou provocar a supressão de espécies 
ameaçadas de extinção constantes da Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção ou constantes de listas dos Estados.

CAPÍTULO IX – Do Corte e Supressão de Vegetação Secundária em Estágio 
Médio de Regeneração para Atividades Imprescindíveis à Pequena Propriedade e 
Populações Tradicionais

Art. 30. O corte e a supressão de vegetação secundária em estágio médio de rege-
neração para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais 
imprescindíveis à subsistência de pequeno produtor rural e populações tradicionais e 
de suas famílias, previstos no art. 23, inciso III, da Lei no 11.428, de 2006, depende de 
autorização do órgão estadual competente, devendo o interessado apresentar reque-
rimento contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I – dados do proprietário ou possuidor;
II – dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula do imóvel no 

Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, ou comprovante de posse;
III – outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do Patrimônio da União, 

em se tratando de terrenos de marinha e acrescidos de marinha, bem como nos demais 
bens de domínio da União, na forma estabelecida no Decreto-Lei no 9.760, de 1946;

IV – localização com a indicação das coordenadas geográficas dos vértices da área 
a ser cortada ou suprimida;

V – inventário fitossociológico da área a ser cortada ou suprimida, com vistas a 
determinar o estágio de regeneração da vegetação e a indicação da fitofisionomia 
original, elaborado com metodologia e suficiência amostral adequadas, observados 
os parâmetros estabelecidos no art. 4o, § 2o, da Lei no 11.428, de 2006, e as definições 
constantes das resoluções do CONAMA de que trata o caput do referido artigo;

VI – comprovação da averbação da reserva legal ou comprovante de compensação 
nos termos da Lei no 4.771, de 19655;

VII – cronograma de execução previsto;
VIII – estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos 

com a supressão e o seu destino;

5 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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IX – descrição das atividades a serem desenvolvidas na área a ser suprimida; e
X – justificativa demonstrando tratar-se de atividades imprescindíveis à subsistência 

de pequeno produtor rural ou de populações tradicionais.
§ 1o Consideram-se atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais im-

prescindíveis à subsistência do pequeno produtor rural e populações tradicionais e de 
suas famílias, de que trata o caput, o corte e a supressão de vegetação em estágio médio 
de regeneração até o limite máximo de dois hectares da área coberta por vegetação em 
estágio médio de regeneração existente na propriedade ou posse.

§ 2o No caso de posse coletiva de população tradicional, o limite estabelecido no 
§ 1o aplica-se à unidade familiar.

§ 3o A emissão de autorização de que trata o caput, nos termos do parágrafo único 
do art. 24 da Lei no 11.428, de 2006, deve ser informada ao IBAMA, juntamente com 
os dados respectivos.

§ 4o A autorização de que trata o caput somente poderá ser concedida após aná-
lise das informações prestadas e prévia vistoria de campo que ateste a veracidade das 
informações e a inexistência de alternativa locacional na propriedade ou posse para 
a atividade pretendida.

Art. 31. O transporte de produtos e subprodutos florestais provenientes da explo-
ração prevista no art. 30 deverá ser acompanhado da respectiva autorização para o 
transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa emitida pelo órgão 
ambiental competente.

CAPÍTULO X – Do Corte e Supressão de Vegetação Secundária em Estágio Inicial 
de Regeneração

Art. 32. O corte ou supressão da vegetação secundária em estágio inicial de regenera-
ção da Mata Atlântica depende de autorização do órgão estadual competente, devendo 
o interessado apresentar requerimento contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I – dados do proprietário ou possuidor;
II – dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula ou certidão 

atualizada do imóvel no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, ou com-
provante de posse;

III – outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do Patrimônio da 
União, em se tratando de terrenos de marinha e acrescidos de marinha, bem como 
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nos demais bens de domínio da União, na forma estabelecida no Decreto-Lei no 9.760, 
de 1946;

IV – localização com a indicação das coordenadas geográficas dos vértices do imóvel, 
das áreas de preservação permanente, da reserva legal e da área a ser cortada ou suprimida;

V – inventário fitossociológico da área a ser cortada ou suprimida, com vistas a 
determinar o estágio de regeneração da vegetação e a indicação da fitofisionomia 
original, elaborado com metodologia e suficiência amostral adequadas, observados 
os parâmetros estabelecidos no art. 4o, § 2o, da Lei no 11.428, de 2006, e as definições 
constantes das resoluções do CONAMA de que trata o caput do referido artigo;

VI – comprovação da averbação da reserva legal ou comprovante de compensação 
nos termos da Lei no 4.771, de 19656;

VII – cronograma de execução previsto; e
VIII – estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos 

com a supressão.
Parágrafo único. A autorização de que trata o caput somente poderá ser conce-

dida após análise das informações prestadas e prévia vistoria de campo que ateste a 
veracidade das informações.

Art. 33. No caso de pequenos produtores rurais ou posses das populações tradicionais, 
o interessado em obter autorização para o corte ou supressão da vegetação secundária 
em estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica deverá apresentar requerimento 
contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I – dimensão da área pretendida;
II – idade da vegetação;
III – caracterização da vegetação indicando as espécies lenhosas predominantes;
IV – indicação da atividade a ser desenvolvida na área;
V – comprovação da averbação da reserva legal ou comprovante de compensação 

nos termos da Lei no 4.771, de 19657; e
VI – localização com a indicação das coordenadas geográficas dos vértices da área 

a ser cortada ou suprimida.
Parágrafo único. A autorização de que trata o caput somente poderá ser concedida 

após análise das informações prestadas e prévia vistoria de campo que ateste a veraci-
dade das informações, e ate o limite de até dois hectares por ano.

6 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
7 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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Art. 34. O transporte de produtos e subprodutos florestais provenientes do corte ou 
supressão prevista nos arts. 32 e 33 deverá ser acompanhado da respectiva autorização 
para o transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa emitida pelo 
órgão ambiental competente.

CAPÍTULO XI – Do Corte, Supressão e Manejo de Espécies Arbóreas Pioneiras 
em Estágio Médio de Regeneração

Art. 35. Nos fragmentos florestais da Mata Atlântica em estágio médio de regene-
ração, o corte, a supressão e o manejo de espécies arbóreas pioneiras nativas, de que 
trata o art. 28 da Lei no 11.428, de 2006, com presença superior a sessenta por cento 
em relação às demais espécies do fragmento florestal, dependem de autorização do 
órgão estadual competente.

§ 1o O cálculo do percentual previsto no caput deverá levar em consideração 
somente os indivíduos com Diâmetro na Altura do Peito – DAP acima de cinco cen-
tímetros.

§ 2o O Ministério do Meio Ambiente definirá, mediante portaria, as espécies ar-
bóreas pioneiras passíveis de corte, supressão e manejo em fragmentos florestais em 
estágio médio de regeneração da Mata Atlântica.

Art. 36. O corte, a supressão e o manejo de espécies arbóreas pioneiras de que trata 
o art. 35 somente poderão ocorrer quando:

I – as espécies constarem da portaria referida no § 2o do art. 35;
II – o volume e intensidade do corte não descaracterizem o estágio médio de re-

generação do fragmento;
III – forem adotadas medidas para a minimização dos impactos sobre espécies 

arbóreas secundárias e climácicas existentes na área; e
IV – não se referirem a espécies que integram a Lista Oficial de Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçadas de Extinção ou constantes de listas dos Estados.

Art. 37. O interessado em obter a autorização de que trata o art. 35 deverá apresentar 
requerimento contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I – dados do proprietário ou possuidor;
II – dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula do imóvel no 

Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, ou comprovante de posse;
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III – outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do Patrimônio da 
União, em se tratando de terrenos de marinha e acrescidos de marinha, bem como 
nos demais bens de domínio da União, na forma estabelecida no Decreto-Lei no 9.760, 
de 1946;

IV – localização com a indicação das coordenadas geográficas dos vértices do 
imóvel, das áreas de preservação permanente, da reserva legal e da área a ser objeto 
de corte, supressão ou manejo de espécies pioneiras;

V – inventário fitossociológico da área a ser cortada ou suprimida, com vistas a 
determinar o estágio de regeneração da vegetação e a indicação da fitofisionomia 
original, elaborado com metodologia e suficiência amostral adequadas, observados 
os parâmetros estabelecidos no art. 4o, § 2o, da Lei no 11.428, de 2006, e as definições 
constantes das resoluções do CONAMA de que trata o caput do referido artigo;

VI – comprovação da averbação da reserva legal ou comprovante de compensação 
nos termos da Lei no 4.771, de 19658;

VII – cronograma de execução previsto; e
VIII – estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos 

com o corte, manejo ou supressão.
Parágrafo único. A autorização de que trata o art. 35 somente poderá ser conce-

dida após análise das informações prestadas e prévia vistoria de campo que ateste a 
veracidade das informações.

Art. 38. O transporte de produtos e subprodutos florestais provenientes do corte, 
supressão ou manejo, previstos no art. 35 deverá ser acompanhado da respectiva 
autorização para o transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa 
emitida pelo órgão ambiental competente.

CAPÍTULO XII – Da Supressão de Espécies Ameaçadas de Extinção

Art. 39. A autorização para o corte ou a supressão, em remanescentes de vegetação 
nativa, de espécie ameaçada de extinção constante da Lista Oficial de Espécies da Flora 
Brasileira Ameaçadas de Extinção ou constantes de listas dos Estados, nos casos de 
que tratam os arts. 20, 21, 23, incisos I e IV, e 32 da Lei no 11.428, de 2006, deverá ser 
precedida de parecer técnico do órgão ambiental competente atestando a inexistên-

8 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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cia de alternativa técnica e locacional e que os impactos do corte ou supressão serão 
adequadamente mitigados e não agravarão o risco à sobrevivência in situ da espécie.

Parágrafo único. Nos termos do art. 11, inciso I, alínea “a”, da Lei no 11.428, de 
2006, é vedada a autorização de que trata o caput nos casos em que a intervenção, par-
celamento ou empreendimento puserem em risco a sobrevivência in situ de espécies 
da flora ou fauna ameaçadas de extinção, tais como:

I – corte ou supressão de espécie ameaçada de extinção de ocorrência restrita à área 
de abrangência direta da intervenção, parcelamento ou empreendimento; ou

II – corte ou supressão de população vegetal com variabilidade genética exclusiva 
na área de abrangência direta da intervenção, parcelamento ou empreendimento.

CAPÍTULO XIII – Da Supressão de Vegetação para Fins de Loteamento ou 
Edificação

Art. 40. O corte ou supressão de vegetação para fins de loteamento ou edificação, 
de que tratam os arts. 30 e 31 da Lei no 11.428, de 2006, depende de autorização do 
órgão estadual competente, devendo o interessado apresentar requerimento contendo, 
no mínimo, as seguintes informações, sem prejuízo da realização de licenciamento 
ambiental, quando couber:

I – dados do proprietário ou possuidor;
II – dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula do imóvel no 

Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, ou comprovante de posse;
III – outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do Patrimônio da União, 

em se tratando de terrenos de marinha e acrescidos de marinha, bem como nos demais 
bens de domínio da União, na forma estabelecida no Decreto-Lei no 9.760, de 1946;

IV – localização com a indicação das coordenadas geográficas dos vértices do imó-
vel, das áreas de preservação permanente e da área a ser objeto de corte ou supressão;

V – inventário fitossociológico da área a ser cortada ou suprimida, com vistas a 
determinar o estágio de regeneração da vegetação e a indicação da fitofisionomia 
original, elaborado com metodologia e suficiência amostral adequadas, observados 
os parâmetros estabelecidos no art. 4o, § 2o, da Lei no 11.428, de 2006, e as definições 
constantes das resoluções do CONAMA de que trata o caput do referido artigo;

VI – cronograma de execução previsto; e
VII – estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos 

com a supressão e o destino a ser dado a esses produtos.
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§ 1o A autorização de que trata o caput somente poderá ser concedida após análise das 
informações prestadas e prévia vistoria de campo que ateste a veracidade das informações.

§ 2o O corte ou a supressão de que trata o caput ficarão condicionados à destinação 
de área equivalente de acordo com o disposto no art. 26.

Art. 41. O percentual de vegetação nativa secundária em estágio avançado e médio 
de regeneração a ser preservado, de que tratam os arts. 30, inciso I, e 31, §§ 1o e 2o, da 
Lei no 11.428, de 2006, deverá ser calculado em relação à área total coberta por essa 
vegetação existente no imóvel do empreendimento.

Art. 42. O transporte de produtos e subprodutos florestais provenientes do corte ou 
supressão prevista no art. 40 deverá ser acompanhado da respectiva autorização para 
o transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa emitida pelo órgão 
ambiental competente.

CAPÍTULO XIV – Do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 
Atlântica

Art. 43. O plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica, de que 
trata o art. 38 da Lei no 11.428, de 2006, deverá conter, no mínimo, os seguintes itens:

I – diagnóstico da vegetação nativa contendo mapeamento dos remanescentes em 
escala de 1:50.000 ou maior;

II – indicação dos principais vetores de desmatamento ou destruição da vegetação nativa;
III – indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação da vegetação 

nativa; e
IV – indicações de ações preventivas aos desmatamentos ou destruição da vegeta-

ção nativa e de conservação e utilização sustentável da Mata Atlântica no Município.
Parágrafo único. O plano municipal de que trata o caput poderá ser elaborado em 

parceria com instituições de pesquisa ou organizações da sociedade civil, devendo ser 
aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.

CAPÍTULO XV – Das Disposições Finais

Art. 44. Os órgãos competentes deverão assistir às populações tradicionais e aos 
pequenos produtores, nos termos do art. 13 da Lei no 11.428, de 2006.
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Art. 45. Nos casos em que este Decreto exigir a indicação de coordenadas geográ-
ficas dos vértices de áreas, tais coordenadas poderão ser obtidas com a utilização de 
equipamentos portáteis de navegação do Sistema Global de Posicionamento – GPS.

Art. 46. Os projetos de recuperação de vegetação nativa da Mata Atlântica, inclu-
sive em área de preservação permanente e reserva legal, são elegíveis para os fins de 
incentivos econômicos eventualmente previstos na legislação nacional e nos acordos 
internacionais relacionados à proteção, conservação e uso sustentável da biodiversidade 
e de florestas ou de mitigação de mudanças climáticas.

Art. 47. O extrativismo sustentável e a comercialização de produtos e subprodutos 
oriundos de remanescentes da Mata Atlântica, quando realizados por pequenos pro-
dutores rurais e populações tradicionais, poderão integrar Sistemas Participativos de 
Garantia da Qualidade Orgânica, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no 
Decreto no 6.323, de 2007.

Art. 48. A alternativa técnica e locacional prevista no art. 14 da Lei no 11.428, de 
2006, observados os inventários e planos previstos para os respectivos setores, deve 
ser aprovada no processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

Art. 49. Os empreendimentos ou atividades iniciados em desconformidade com o 
disposto neste Decreto deverão adaptar-se às suas disposições, no prazo determinado 
pela autoridade competente.

Art. 50. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 51. Fica revogado o Decreto no 750, de 10 de fevereiro de 1993.

Brasília, 21 de novembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Carlos Minc

Decretado em 21/11/2008 e publicado no DOU de 24/11/2008.
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Decreto no 6.514/2008

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Capítulo 
VI da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e nas Leis nos 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, 8.005, de 22 de março de 1990, 9.873, de 23 de novembro de 1999, e 6.938, de 
31 de agosto de 1981,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Das Infrações e Sanções Administrativas ao Meio Ambiente
SEÇÃO I – Das Disposições Gerais

Art. 1o Este Capítulo dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas 
respectivas sanções administrativas.

Art. 2o Considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou omissão que 
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 
ambiente, conforme o disposto na Seção III deste Capítulo.

Parágrafo único. O elenco constante da Seção III deste Capítulo não exclui a pre-
visão de outras infrações previstas na legislação.

Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:1

I – advertência;
II – multa simples;

1 Decreto no 6.686/2008.
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III – multa diária;
IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais 

produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos 
ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V – destruição ou inutilização do produto;
VI – suspensão de venda e fabricação do produto;
VII – embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
VIII – demolição de obra;
IX – suspensão parcial ou total das atividades; e
X – restritiva de direitos.
§ 1o Os valores estabelecidos na Seção III deste Capítulo, quando não disposto de 

forma diferente, referem-se à multa simples e não impedem a aplicação cumulativa 
das demais sanções previstas neste Decreto.

§ 2o A caracterização de negligência ou dolo será exigível nas hipóteses previstas 
nos incisos I e II do § 3o do art. 72 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Art. 4o O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará as sanções estabele-
cidas neste Decreto, observando:2

I – gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências 
para a saúde pública e para o meio ambiente;

II – antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse 
ambiental; e

III – situação econômica do infrator.
§ 1o Para a aplicação do disposto no inciso I, o órgão ou entidade ambiental esta-

belecerá de forma objetiva critérios complementares para o agravamento e atenuação 
das sanções administrativas.

§ 2o As sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas à confirmação pela 
autoridade julgadora.

SUBSEÇÃO I – Da Advertência

Art. 5o A sanção de advertência poderá ser aplicada, mediante a lavratura de auto 
de infração, para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, 
garantidos a ampla defesa e o contraditório.
2 Decreto no 6.686/2008.
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§ 1o Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio am-
biente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 
(mil reais), ou que, no caso de multa por unidade de medida, a multa aplicável não 
exceda o valor referido.

§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput, caso o agente autuante constate a exis-
tência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto de infração com a indicação 
da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o 
infrator sane tais irregularidades.

§ 3o Sanadas as irregularidades no prazo concedido, o agente autuante certificará 
o ocorrido nos autos e dará seguimento ao processo estabelecido no Capítulo II.

§ 4o Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de sanar as irregularidades, o 
agente autuante certificará o ocorrido e aplicará a sanção de multa relativa à infração 
praticada, independentemente da advertência.

Art. 6o A sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções.

Art. 7o Fica vedada a aplicação de nova sanção de advertência no período de três 
anos contados do julgamento da defesa da última advertência ou de outra penalidade 
aplicada.

SUBSEÇÃO II – Das Multas

Art. 8o A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de 
carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida 
pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Parágrafo único. O órgão ou entidade ambiental poderá especificar a unidade de 
medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental objeto da infração.

Art. 9o O valor da multa de que trata este Decreto será corrigido, periodicamente, 
com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 
50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Art. 10. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se 
prolongar no tempo3.
3 Decreto no 6.686/2008.
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§ 1o Constatada a situação prevista no caput, o agente autuante lavrará auto de 
infração, indicando, além dos requisitos constantes do art. 97, o valor da multa-dia.

§ 2o O valor da multa-dia deverá ser fixado de acordo com os critérios estabe-
lecidos neste Decreto, não podendo ser inferior ao mínimo estabelecido no art. 9o 
nem superior a dez por cento do valor da multa simples máxima cominada para a 
infração.

§ 3o Lavrado o auto de infração, será aberto prazo de defesa nos termos estabele-
cidos no Capítulo II deste Decreto.

§ 4o A multa diária deixará de ser aplicada a partir da data em que o autuado apre-
sentar ao órgão ambiental documentos que comprovem a regularização da situação 
que deu causa à lavratura do auto de infração.

§ 5o Caso o agente autuante ou a autoridade competente verifique que a situação 
que deu causa à lavratura do auto de infração não foi regularizada, a multa diária 
voltará a ser imposta desde a data em que deixou de ser aplicada, sendo notificado o 
autuado, sem prejuízo da adoção de outras sanções previstas neste Decreto.

§ 6o Por ocasião do julgamento do auto de infração, a autoridade ambiental deverá, 
em caso de procedência da autuação, confirmar ou modificar o valor da multa-dia, 
decidir o período de sua aplicação e consolidar o montante devido pelo autuado para 
posterior execução.

§ 7o O valor da multa será consolidado e executado periodicamente após o julga-
mento final, nos casos em que a infração não tenha cessado.

§ 8o A celebração de termo de compromisso de reparação ou cessação dos danos 
encerrará a contagem da multa diária.

Art. 11. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no perí-
odo de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior devidamente 
confirmado no julgamento de que trata o art. 124, implica:4

I – aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou
II – aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta.
§ 1o O agravamento será apurado no procedimento da nova infração, do qual se 

fará constar, por cópia, o auto de infração anterior e o julgamento que o confirmou.
§ 2o Antes do julgamento da nova infração, a autoridade ambiental deverá verifi-

car a existência de auto de infração anterior confirmado em julgamento, para fins de 
aplicação do agravamento da nova penalidade.

4 Decreto no 6.686/2008.
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§ 3o Após o julgamento da nova infração, não será efetuado o agravamento da 
penalidade.

§ 4o Constatada a existência de auto de infração anteriormente confirmado em 
julgamento, a autoridade ambiental deverá:

I – agravar a pena conforme disposto no caput;
II – notificar o autuado para que se manifeste sobre o agravamento da penalidade 

no prazo de dez dias; e
III – julgar a nova infração considerando o agravamento da penalidade.
§ 5o O disposto no § 3o não se aplica para fins de majoração do valor da multa, 

conforme previsão contida nos arts. 123 e 129.

Art. 12. O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos Estados, Mu-
nicípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a aplicação de penalidade pecuniária 
pelo órgão federal, em decorrência do mesmo fato, respeitados os limites estabelecidos 
neste Decreto.5

Parágrafo único. Somente o efetivo pagamento da multa será considerado para 
efeito da substituição de que trata o caput, não sendo admitida para esta finalidade 
a celebração de termo de compromisso de ajustamento de conduta ou outra forma 
de compromisso de regularização da infração ou composição de dano, salvo se deste 
também participar o órgão ambiental federal.

Art. 13. Reverterão ao Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA vinte por cento 
dos valores arrecadados em pagamento de multas aplicadas pela União, podendo o 
referido percentual ser alterado, a critério dos órgãos arrecadadores.6

SUBSEÇÃO III – Das Demais Sanções Administrativas

Art. 14. A sanção de apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 
produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos 
ou veículos e embarcações de qualquer natureza utilizados na infração reger-se-á pelo 
disposto nas Seções II, IV e VI do Capítulo II deste Decreto.7

5 Decreto no 6.686/2008.
6 Decreto no 6.686/2008.
7 Decreto no 6.686/2008.
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Art. 15. As sanções indicadas nos incisos V a IX do art. 3o serão aplicadas quando 
o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às 
determinações legais ou regulamentares.

Art. 15-A. embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente 
caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em 
áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.8

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão 
da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação 
que regularize a obra ou atividade.9

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente au-
tuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, 
excetuando as atividades de subsistência.10

§ 1o O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e mate-
rialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados 
de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão 
constar do respectivo auto de infração para posterior georreferenciamento.

§ 2o Não se aplicará a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, 
nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação 
permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado 
de mata nativa.

Art. 17. O embargo de área irregularmente explorada e objeto do Plano de Manejo 
Florestal Sustentável – PMFS não exonera seu detentor da execução de atividades 
de manutenção ou recuperação da floresta, na forma e prazos fixados no PMFS e no 
termo de responsabilidade de manutenção da floresta.11

Art. 18. O descumprimento total ou parcial de embargo, sem prejuízo do disposto 
no art. 79, ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções:12

8 Decreto no 6.686/2008.
9 Decreto no 6.686/2008.
10 Decreto no 6.686/2008.
11 Decreto no 6.686/2008.
12 Decreto no 6.686/2008.
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I – suspensão da atividade que originou a infração e da venda de produtos ou 
subprodutos criados ou produzidos na área ou local objeto do embargo infringido; e

II – cancelamento de registros, licenças ou autorizações de funcionamento da 
atividade econômica junto aos órgãos ambientais e de fiscalização.

§ 1o O órgão ou entidade ambiental promoverá a divulgação dos dados do imóvel 
rural, da área ou local embargado e do respectivo titular em lista oficial, resguardados 
os dados protegidos por legislação específica para efeitos do disposto no inciso III 
do art. 4o da Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, especificando o exato local da área 
embargada e informando que o auto de infração encontra-se julgado ou pendente de 
julgamento.

§ 2o A pedido do interessado, o órgão ambiental autuante emitirá certidão em que 
conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, 
conforme o caso.

Art. 19. A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental, 
após o contraditório e ampla defesa, quando:13

I – verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo 
com a legislação ambiental; ou

II – quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legis-
lação ambiental e não seja passível de regularização.

§ 1o A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo 
assinalado, após o julgamento do auto de infração, sem prejuízo do disposto no art. 112.

§ 2o As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator, que 
será notificado para realizá-la ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que 
tenham sido efetuados pela administração.

§ 3o Não será aplicada a penalidade de demolição quando, mediante laudo técnico, 
for comprovado que o desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais que sua 
manutenção, caso em que a autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada, 
deverá, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, impor as medidas necessárias à 
cessação e mitigação do dano ambiental, observada a legislação em vigor.

Art. 20. As sanções restritivas de direito aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas são:14

I – suspensão de registro, licença ou autorização;

13 Decreto no 6.686/2008.
14 Decreto no 6.686/2008.



242 Coleção Ambiental

II – cancelamento de registro, licença ou autorização;
III – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
IV – perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabe-

lecimentos oficiais de crédito; e
V – proibição de contratar com a administração pública.
§ 1o A autoridade ambiental fixará o período de vigência das sanções previstas 

neste artigo, observando os seguintes prazos:
I – até três anos para a sanção prevista no inciso V;
II – até um ano para as demais sanções.
§ 2o Em qualquer caso, a extinção da sanção fica condicionada à regularização da 

conduta que deu origem ao auto de infração.

SEÇÃO II – Dos Prazos Prescricionais

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática 
de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de 
infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.15

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela admi-
nistração com a lavratura do auto de infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração para-
lisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão 
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da 
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de 
que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação 
de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I – pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por 

qualquer outro meio, inclusive por edital;
II – por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III – pela decisão condenatória recorrível.

15 Decreto no 6.686/2008.



243Florestas

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do 
que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art. 23. O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa 
de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei no 6.938, de 31 
de agosto de 1981.

SEÇÃO III – Das Infrações Administrativas Cometidas contra o Meio Ambiente
SUBSEÇÃO I – Das Infrações contra a Fauna

Art. 24. Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silves-
tre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 
autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:16

Multa de:
I – R$ 500,00 (quinhentos reais) por indivíduo de espécie não constante de listas 

oficiais de risco ou ameaça de extinção;
II – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas ofi-

ciais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção de Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES.

§ 1o As multas serão aplicadas em dobro se a infração for praticada com finalidade 
de obter vantagem pecuniária.

§ 2o Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a 
fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma 
ou fração.

§ 3o Incorre nas mesmas multas:
I – quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo 

com a obtida;
II – quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou
III – quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro 

ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa 
ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de 
criadouros não autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização da auto-
ridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida.

16 Decreto no 6.686/2008.
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§ 4o No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ame-
açada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, 
deixar de aplicar a multa, em analogia ao disposto no § 2o do art. 29 da Lei no 9.605, 
de 1998.

§ 5o No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente dei-
xar de aplicar as sanções previstas neste Decreto, quando o agente espontaneamente 
entregar os animais ao órgão ambiental competente.

§ 6o Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em de-
sacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante 
promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

§ 7o São espécimes da fauna silvestre, para os efeitos deste Decreto, todos os or-
ganismos incluídos no reino animal, pertencentes às espécies nativas, migratórias e 
quaisquer outras não exóticas, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de 
seu ciclo original de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em 
águas jurisdicionais brasileiras.

§ 8o A coleta de material destinado a fins científicos somente é considerada infra-
ção, nos termos deste artigo, quando se caracterizar, pelo seu resultado, como danosa 
ao meio ambiente.

§ 9o A autoridade julgadora poderá, considerando a natureza dos animais, em razão 
de seu pequeno porte, aplicar multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 
(cem mil reais) quando a contagem individual for de difícil execução ou quando, nesta 
situação, ocorrendo a contagem individual, a multa final restar desproporcional em 
relação à gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator.

Art. 25. Introduzir espécime animal silvestre, nativo ou exótico, no País ou fora de sua 
área de distribuição natural, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida 
pela autoridade ambiental competente, quando exigível:17

Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), por indivíduo de espécie não constante em listas 

oficiais de espécies em risco ou ameaçadas de extinção;
II – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas 

oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES.
§ 1o Entende-se por introdução de espécime animal no País, além do ato de in-

gresso nas fronteiras nacionais, a guarda e manutenção continuada a qualquer tempo.

17 Decreto no 6.686/2008.
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§ 2o Incorre nas mesmas penas quem reintroduz na natureza espécime da fauna 
silvestre sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade am-
biental competente, quando exigível.

Art. 26. Exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da 
autoridade competente:18

Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade não constante em listas oficiais de 

espécies em risco ou ameaçadas de extinção; ou
II – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade constante de listas oficiais de fauna 

brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES.
Parágrafo único. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório 

esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente 
autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

Art. 27. Praticar caça profissional no País:19

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de:
I – R$ 500,00 (quinhentos reais), por indivíduo capturado; ou
II – R$ 10.000,00 (dez mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais 

de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES.

Art. 28. Comercializar produtos, instrumentos e objetos que impliquem a caça, 
perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com acréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais), 
por unidade excedente.

Art. 29. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, do-
mésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por indivíduo.

Art. 30. Molestar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo, pinípede ou 
sirênio em águas jurisdicionais brasileiras:

Multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

18 Decreto no 6.686/2008.
19 Decreto no 6.686/2008.
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Art. 31. Deixar, o jardim zoológico e os criadouros autorizados, de ter o livro de 
registro do acervo faunístico ou mantê-lo de forma irregular:

Multa de R$ 500,00 a R$ 5.000,00 (mil reais).
Parágrafo único. Incorre na mesma multa quem deixa de manter registro de acervo 

faunístico e movimentação de plantel em sistemas informatizados de controle de fauna 
ou fornece dados inconsistentes ou fraudados.

Art. 32. Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores oriundos 
de comércio de animais silvestres:

Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 33. Explorar ou fazer uso comercial de imagem de animal silvestre mantido 
irregularmente em cativeiro ou em situação de abuso ou maus-tratos:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica ao uso de imagem para fins 

jornalísticos, informativos, acadêmicos, de pesquisas científicas e educacionais.

Art. 34. Causar degradação em viveiros, açudes ou estação de aquicultura de domínio 
público:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art. 35. Pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida:
Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acrés-

cimo de R$ 20,00 (vinte reais), por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por 
espécime quando se tratar de produto de pesca para uso ornamental.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:
I – pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos infe-

riores aos permitidos;
II – pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de apa-

relhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
III – transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes 

da coleta, apanha e pesca proibida;
IV – transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, industrializa ou comercializa 

pescados ou produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou autorização 
do órgão competente;
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V – captura, extrai, coleta, transporta, comercializa ou exporta espécimes de es-
pécies ornamentais oriundos da pesca, sem autorização do órgão competente ou em 
desacordo com a obtida; e

VI – deixa de apresentar declaração de estoque.

Art. 36. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato 
com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro 
meio proibido pela autoridade competente:

Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acrés-
cimo de R$ 20,00 (vinte reais), por quilo ou fração do produto da pescaria.

Art. 37. Exercer a pesca sem prévio cadastro, inscrição, autorização, licença, permissão 
ou registro do órgão competente, ou em desacordo com o obtido:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com acréscimo 
de R$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração do produto da pesca, ou por espécime 
quando se tratar de produto de pesca para ornamentação.

Parágrafo único. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório 
esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente 
autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

Art. 38. Importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de 
desenvolvimento, bem como introduzir espécies nativas, exóticas ou não autóctones 
em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização ou licença do órgão competente, 
ou em desacordo com a obtida:

Multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com 
acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração do produto da pescaria, ou 
por espécime quando se tratar de espécies aquáticas, oriundas de produto de pesca 
para ornamentação.

§ 1o Incorre na mesma multa quem introduzir espécies nativas ou exóticas em 
águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização do órgão competente, ou em desa-
cordo com a obtida.

§ 2o A multa de que trata o caput será aplicada em dobro se houver dano ou des-
truição de recife de coral.

Art. 39. Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, bem como recifes 
de coral sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida:
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Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com 
acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou espécime do produto.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:
I – utiliza, comercializa ou armazena invertebrados aquáticos, algas, ou recifes de 

coral ou subprodutos destes sem autorização do órgão competente ou em desacordo 
com a obtida; e

II – fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de 
moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

Art. 40. A comercialização do produto da pesca de que trata esta Subseção agravará a 
penalidade da respectiva infração quando esta incidir sobre espécies sobre-explotadas 
ou ameaçadas de sobre-explotação, conforme do órgão ambiental competente, com 
o acréscimo de:

I – R$ 40,00 (quarenta reais) por quilo ou fração do produto da pesca de espécie 
constante das listas oficiais brasileiras de espécies ameaçadas de sobre-explotação; ou

II – R$ 60,00 (sessenta reais) por quilo ou fração do produto da pesca de espécie 
constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobre-explotadas.

Art. 41. Deixar, os comandantes de embarcações destinadas à pesca, de preencher e entre-
gar, ao fim de cada viagem ou semanalmente, os mapas fornecidos pelo órgão competente:

Multa: R$ 1.000,00 (mil reais).

Art. 42. Para os efeitos deste Decreto, considera-se pesca todo ato tendente a extrair, 
retirar, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crus-
táceos, moluscos aquáticos e vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento 
econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais 
da fauna e da flora.

Parágrafo único. Entende-se por ato tendente à pesca aquele em que o infrator 
esteja munido, equipado ou armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou 
dirigindo-se a ela.

SUBSEÇÃO II – Das Infrações contra a Flora

Art. 43. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou 
utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preser-
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vação permanente, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em 
desacordo com a obtida:20

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por 
hectare ou fração.

Art. 44. Cortar árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja 
espécie seja especialmente protegida, sem permissão da autoridade competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare 
ou fração, ou R$ 500,00 (quinhentos reais) por árvore, metro cúbico ou fração.

Art. 45. Extrair de florestas de domínio público ou áreas de preservação permanente, 
sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:

Multa simples de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
por hectare ou fração.

Art. 46. Transformar madeira oriunda de floresta ou demais formas de vegetação 
nativa em carvão, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, 
econômica ou não, sem licença ou em desacordo com as determinações legais:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico de carvão-mdc.

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou 
em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de 
licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via 
que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:21

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro 
cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, 
transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, 
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada 
pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

§ 2o Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazena-
mento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico 

20 Decreto no 6.686/2008.
21 Decreto no 6.686/2008.
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oficiais, inclusive no que diz respeito à quantidade e espécie autorizada para transporte 
e armazenamento.

§ 3o Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no 
ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental 
competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do 
objeto da fiscalização.

§ 4o Para as demais infrações previstas neste artigo, o agente autuante promoverá 
a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros pro-
dutos de origem vegetal que não guarde correspondência com aquele autorizado pela 
autoridade ambiental competente, em razão da quantidade ou espécie.

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de 
vegetação nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, 
quando couber, área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja 
regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente:22

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica para o uso permitido das áreas 

de preservação permanente.

Art. 49. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa, objeto 
de especial preservação, não passíveis de autorização para exploração ou supressão:23

Multa de R$ 6.000,00 (seis mil reis) por hectare ou fração.
Parágrafo único. A multa será acrescida de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou 

fração quando a situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação primária 
ou secundária no estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica.

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de 
espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença 
da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.
§ 1o A multa será acrescida de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração 

quando a situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação secundária no 
estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica.

22 Decreto no 6.686/2008.
23 Decreto no 6.686/2008.
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§ 2o Para os fins dispostos no art. 49 e no caput deste artigo, são consideradas de 
especial preservação as florestas e demais formas de vegetação nativa que tenham regi-
me jurídico próprio e especial de conservação ou preservação definido pela legislação.

Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vege-
tação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão 
florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental 
competente ou em desacordo com a concedida:24

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

Art. 51-A. Executar manejo florestal sem autorização prévia do órgão ambiental 
competente, sem observar os requisitos técnicos estabelecidos em PMFS ou em desa-
cordo com a autorização concedida:25

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.

Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva 
legal, sem autorização da autoridade competente:26

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.

Art. 53. Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de 
espécies nativas plantadas, localizada fora de área de reserva legal averbada, de do-
mínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou 
em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, 
quilo, mdc ou metro cúbico.

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem deixa de cumprir a reposição 
florestal obrigatória.

Art. 54. Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou subproduto 
de origem animal ou vegetal produzido sobre área objeto de embargo:27

Multa de R$ R$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou unidade.

24 Decreto no 6.686/2008.
25 Decreto no 6.686/2008.
26 Decreto no 6.686/2008.
27 Decreto no 6.686/2008.
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Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo dependerá de prévia divul-
gação dos dados do imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular de 
que trata o § 1o do art. 18 e estará limitada à área onde efetivamente ocorreu o ilícito.

Art. 55. Deixar de averbar a reserva legal:28

Penalidade de advertência e multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00 
(quinhentos reais) por hectare ou fração da área de reserva legal.

§ 1o O autuado será advertido para que, no prazo de cento e oitenta dias, apresente 
termo de compromisso de regularização da reserva legal na forma das alternativas 
previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965.

§ 2o Durante o período previsto no § 1o, a multa diária será suspensa.
§ 3o Caso o autuado não apresente o termo de compromisso previsto no § 1o nos 

cento e vinte dias assinalados, deverá a autoridade ambiental cobrar a multa diária 
desde o dia da lavratura do auto de infração, na forma estipulada neste Decreto.

§ 4o As sanções previstas neste artigo não serão aplicadas quando o prazo previsto 
não for cumprido por culpa imputável exclusivamente ao órgão ambiental.

§ 5o O proprietário ou possuidor terá prazo de cento e vinte dias para averbar a 
localização, compensação ou desoneração da reserva legal, contados da emissão dos 
documentos por parte do órgão ambiental competente ou instituição habilitada.

§ 6o No prazo a que se refere o § 5o, as sanções previstas neste artigo não serão 
aplicadas.

Art. 56. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas 
de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$1.000,00 (mil reais) por unidade ou metro 
quadrado.

Art. 57. Comercializar, portar ou utilizar em floresta ou demais formas de vegetação, 
motosserra sem licença ou registro da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por unidade.

Art. 58. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente 
ou em desacordo com a obtida:

28 Decretos nos 7.830/2012, 7.029/2009 e 6.686/2008. Ver Decretos nos 8.235/2014, 7.719/ 2012, 7.640/2011 
e 7.497/2011.
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Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.

Art. 59. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incên-
dios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo 
de assentamento humano:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade.

Art. 60. As sanções administrativas previstas nesta Subseção serão aumentadas pela 
metade quando:

I – ressalvados os casos previstos nos arts. 46 e 58, a infração for consumada me-
diante uso de fogo ou provocação de incêndio; e

II – a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies 
ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.

Art. 60-A. Nas hipóteses previstas nos arts. 50, 51, 52 e 53, em se tratando de espécies 
nativas plantadas, a autorização de corte poderá ser substituída pelo protocolo do pe-
dido junto ao órgão ambiental competente, caso em que este será instado pelo agente 
de fiscalização a fazer as necessárias verificações quanto à real origem do material.29

SUBSEÇÃO III – Das Infrações Relativas à Poluição e outras Infrações Ambientais

Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou 
a destruição significativa da biodiversidade:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais).

Parágrafo único. As multas e demais penalidades de que trata o caput serão apli-
cadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando 
a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do 
impacto.

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:30

29 Decreto no 6.686/2008.
30 Decretos nos 7.404/2010 e 6.686/2008.
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I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;
II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, 

dos habitantes das áreas afetadas ou que provoque, de forma recorrente, significativo 
desconforto respiratório ou olfativo devidamente atestado pelo agente autuante;

III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento 
público de água de uma comunidade;

IV – dificultar ou impedir o uso público das praias pelo lançamento de substâncias, 
efluentes, carreamento de materiais ou uso indevido dos recursos naturais;

V – lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias 
oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos;

VI – deixar, aquele que tem obrigação, de dar destinação ambientalmente ade-
quada a produtos, subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias quando assim 
determinar a lei ou ato normativo;

VII – deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de 
precaução ou contenção em caso de risco ou de dano ambiental grave ou irreversível;

VIII – provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o pereci-
mento de espécimes da biodiversidade;

IX – lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer recursos 
hídricos;

X – lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os resí-
duos de mineração;

XI – queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações 
e equipamentos não licenciados para a atividade;

XII – descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa implantado 
nos termos da Lei no 12.305, de 2010, consoante as responsabilidades específicas es-
tabelecidas para o referido sistema;

XIII – deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta sele-
tiva, quando a referida coleta for instituída pelo titular do serviço público de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos;

XIV – destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em descon-
formidade com o § 1o do art. 9o da Lei no 12.305, de 2010, e respectivo regulamento;

XV – deixar de manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente 
e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações do sistema 
de logística reversa sobre sua responsabilidade;

XVI – não manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao 
órgão licenciador do SISNAMA e a outras autoridades, informações completas sobre 
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a implementação e a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos 
sob sua responsabilidade; e

XVII – deixar de atender às regras sobre registro, gerenciamento e informação 
previstos no § 2o do art. 39 da Lei no 12.305, de 2010.

§ 1o As multas de que tratam os incisos I a XI deste artigo serão aplicadas após 
laudo de constatação.

§ 2o Os consumidores que descumprirem as respectivas obrigações previstas 
nos sistemas de logística reversa e de coleta seletiva estarão sujeitos à penalidade de 
advertência.

§ 3o No caso de reincidência no cometimento da infração prevista no § 2o, poderá 
ser aplicada a penalidade de multa, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00 
(quinhentos reais).

§ 4o A multa simples a que se refere o § 3o pode ser convertida em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 5o Não estão compreendidas na infração do inciso IX as atividades de deslo-
camento de material do leito de corpos d’água por meio de dragagem, devidamente 
licenciado ou aprovado.

§ 6o As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, 
devidamente licenciadas pelo órgão competente do SISNAMA, não são consideradas 
corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso IX.

Parágrafo único. As multas de que trata este artigo e demais penalidades serão 
aplicadas após laudo de constatação.

Art. 63. Executar pesquisa, lavra ou extração de minerais sem a competente autori-
zação, permissão, concessão ou licença da autoridade ambiental competente ou em 
desacordo com a obtida:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), por 
hectare ou fração.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem deixa de recuperar a área pes-
quisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou 
determinação do órgão ambiental competente.

Art. 64. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, 
transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxi-
ca, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos:
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Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
§ 1o Incorre nas mesmas penas quem abandona os produtos ou substâncias refe-

ridas no caput, decarta de forma irregular ou os utiliza em desacordo com as normas 
de segurança.

§ 2o Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada 
ao quíntuplo.

Art. 65. Deixar, o fabricante de veículos ou motores, de cumprir os requisitos de 
garantia ao atendimento dos limites vigentes de emissão de poluentes atmosféricos e 
de ruído, durante os prazos e quilometragens previstos na legislação:

Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, 
atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efeti-
va ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais 
competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e 
regulamentos pertinentes:31

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:
I – constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou 

serviço sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou 
em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente 
estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor; e

II – deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

Art. 67. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à fauna, 
à flora ou aos ecossistemas:32

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Art. 68. Conduzir, permitir ou autorizar a condução de veículo automotor em desa-
cordo com os limites e exigências ambientais previstos na legislação:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

31 Decreto no 6.686/2008.
32 Decreto no 6.686/2008.
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Art. 69. Importar ou comercializar veículo automotor sem Licença para Uso da 
Configuração de Veículos ou Motor – LCVM expedida pela autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e correção 
de todas as unidades de veículo ou motor que sofrerem alterações.

Art. 70. Importar pneu usado ou reformado em desacordo com a legislação:
Multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por unidade.
§ 1o Incorre na mesma multa quem comercializa, transporta, armazena, guarda 

ou mantém em depósito pneu usado ou reformado, importado nessas condições.
§ 2o Ficam isentas do pagamento da multa a que se refere este artigo as importações 

de pneumáticos reformados classificados nas NCM 4012.1100, 4012.1200, 4012.1300 
e 4012.1900, procedentes dos Estados Partes do MERCOSUL, ao amparo do Acordo 
de Complementação Econômica no 18.

Art. 71. Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou motores 
novos ou usados que provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas 
na legislação:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por veículo, 
e correção da irregularidade.

Art. 71-A. Importar resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como os resíduos 
sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e ani-
mal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou 
recuperação:33

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

SUBSEÇÃO IV – Das Infrações Contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 
Cultural

Art. 72. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; ou
II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar 

protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:

33 Decreto no 7.404/2010.
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Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art. 73. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegi-
do por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico 
ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com 
a concedida:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 74. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim con-
siderado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, 
cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da 
autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 75. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação alheia ou monu-
mento urbano:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, a multa 

é aplicada em dobro.

SUBSEÇÃO V – Das Infrações Administrativas Contra a Administração Ambiental

Art. 76. Deixar de inscrever-se no Cadastro Técnico Federal de que trata o art.17 da 
Lei 6.938, de 1981:

Multa de:
I – R$ 50,00 (cinquenta reais), se pessoa física;
II – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), se microempresa;
III – R$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte;
IV – R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), se empresa de médio porte; e
V – R$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte.

Art. 77. Obstar ou dificultar a ação do Poder Público no exercício de atividades de 
fiscalização ambiental:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
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Art. 78. Obstar ou dificultar a ação do órgão ambiental, ou de terceiro por ele encar-
regado, na coleta de dados para a execução de georreferenciamento de imóveis rurais 
para fins de fiscalização:34

Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais) por hectare do imóvel.

Art. 79. Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 80. Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamen-
te notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à 
regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação 
ambiental:35

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 81. Deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos 
pela legislação ou, quando aplicável, naquele determinado pela autoridade ambiental:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 82. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental 
total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de contro-
le, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento 
administrativo ambiental:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 83. Deixar de cumprir compensação ambiental determinada por lei, na forma 
e no prazo exigidos pela autoridade ambiental:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

SUBSEÇÃO VI – Das Infrações Cometidas Exclusivamente em Unidades de 
Conservação

Art. 84. Introduzir em unidade de conservação espécies alóctones:

34 Decreto no 6.686/2008.
35 Decreto no 6.686/2008.
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Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental, as 

florestas nacionais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento susten-
tável, bem como os animais e plantas necessários à administração e às atividades das 
demais categorias de unidades de conservação, de acordo com o que se dispuser em 
regulamento e no plano de manejo da unidade.

§ 2o Nas áreas particulares localizadas em refúgios de vida silvestre, monumentos 
naturais e reservas particulares do patrimônio natural podem ser criados animais do-
mésticos e cultivadas plantas considerados compatíveis com as finalidades da unidade, 
de acordo com o que dispuser o seu plano de manejo.

Art. 85. Violar as limitações administrativas provisórias impostas às atividades efetiva 
ou potencialmente causadoras de degradação ambiental nas áreas delimitadas para 
realização de estudos com vistas à criação de unidade de conservação:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem explora a corte raso a floresta 

ou outras formas de vegetação nativa nas áreas definidas no caput.

Art. 86. Realizar pesquisa científica, envolvendo ou não coleta de material biológico, 
em unidade de conservação sem a devida autorização, quando esta for exigível:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1o A multa será aplicada em dobro caso as atividades de pesquisa coloquem em 

risco demográfico as espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.
§ 2o Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas 

particulares do patrimônio natural, quando as atividades de pesquisa científica não 
envolverem a coleta de material biológico.

Art. 87. Explorar comercialmente produtos ou subprodutos não madeireiros, ou ainda 
serviços obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou 
culturais em unidade de conservação sem autorização ou permissão do órgão gestor 
da unidade ou em desacordo com a obtida, quando esta for exigível:36

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção am-

biental e reservas particulares do patrimônio natural.

36 Decreto no 6.686/2008
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Art. 88. Explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação sem 
autorização do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a recebida:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção am-

biental e reservas particulares do patrimônio natural.

Art. 89. Realizar liberação planejada ou cultivo de organismos geneticamente mo-
dificados em áreas de proteção ambiental, ou zonas de amortecimento das demais 
categorias de unidades de conservação, em desacordo com o estabelecido em seus 
respectivos planos de manejo, regulamentos ou recomendações da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança – CTNBio:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais).

§ 1o A multa será aumentada ao triplo se o ato ocorrer no interior de unidade de 
conservação de proteção integral.

§ 2o A multa será aumentado ao quádruplo se o organismo geneticamente mo-
dificado, liberado ou cultivado irregularmente em unidade de conservação, possuir 
na área ancestral direto ou parente silvestre ou se representar risco à biodiversidade.

§ 3o O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos 
geneticamente modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação 
até que seja fixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo plano 
de manejo.

Art. 90. Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo com os ob-
jetivos da unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 91. Causar dano à unidade de conservação:37

Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 92. Penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instru-
mentos próprios para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos 
florestais e minerais, sem licença da autoridade competente, quando esta for exigível:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

37 Decreto no 6.686/2008.
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Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem penetrar em unidade de con-
servação cuja visitação pública ou permanência sejam vedadas pelas normas aplicáveis 
ou ocorram em desacordo com a licença da autoridade competente.

Art. 93. As infrações previstas neste Decreto, exceto as dispostas nesta Subseção, 
quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amor-
tecimento, terão os valores de suas respectivas multas aplicadas em dobro, ressalvados 
os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este.

CAPÍTULO II – Do Processo Administrativo para Apuração de Infrações 
Ambientais
SEÇÃO I – Das Disposições Preliminares

Art. 94. Este Capítulo regula o processo administrativo federal para a apuração de 
infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Parágrafo único. O objetivo deste Capítulo é dar unidade às normas legais esparsas 
que versam sobre procedimentos administrativos em matéria ambiental, bem como, 
nos termos do que dispõe o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, disciplinar 
as regras de funcionamento pelas quais a administração pública federal, de caráter 
ambiental, deverá pautar-se na condução do processo.

Art. 95. O processo será orientado pelos princípios da legalidade, finalidade, motiva-
ção, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segu-
rança jurídica, interesse público e eficiência, bem como pelos critérios mencionados 
no parágrafo único do art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

SEÇÃO II – Da Autuação

Art. 96. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado 
auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o con-
traditório e a ampla defesa.38

§ 1o O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas:

38 Decreto no 6.686/2008.
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I – pessoalmente;
II – por seu representante legal;
III – por carta registrada com aviso de recebimento;
IV – por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se 

não for localizado no endereço.
§ 2o Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante 

certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado.
§ 3o Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrati-

va, e inexistindo preposto identificado, o agente autuante aplicará o disposto no § 1o, 
encaminhando o auto de infração por via postal com aviso de recebimento ou outro 
meio válido que assegure a sua ciência.

Art. 97. O auto de infração deverá ser lavrado em impresso próprio, com a identifica-
ção do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações administrativas constatadas 
e a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, não 
devendo conter emendas ou rasuras que comprometam sua validade.

Art. 98. O auto de infração será encaminhado à unidade administrativa responsável 
pela apuração da infração, oportunidade em que se fará a autuação processual no 
prazo máximo de cinco dias úteis, contados de seu recebimento, ressalvados os casos 
de força maior devidamente justificados.

Art. 99. O auto de infração que apresentar vício sanável poderá, a qualquer tempo, ser 
convalidado de ofício pela autoridade julgadora, mediante despacho saneador, após o 
pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral Federal que atua junto à respectiva 
unidade administrativa da entidade responsável pela autuação.

Parágrafo único. Constatado o vício sanável, sob alegação do autuado, o procedi-
mento será anulado a partir da fase processual em que o vício foi produzido, reabrindo-
-se novo prazo para defesa, aproveitando-se os atos regularmente produzidos.

Art. 100. O auto de infração que apresentar vício insanável deverá ser declarado nulo 
pela autoridade julgadora competente, que determinará o arquivamento do processo, 
após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral Federal que atua junto à 
respectiva unidade administrativa da entidade responsável pela autuação.39

39 Decreto no 6.686/2008.
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§ 1o Para os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a correção 
da autuação implica modificação do fato descrito no auto de infração.

§ 2o Nos casos em que o auto de infração for declarado nulo e estiver caracteri-
zada a conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, deverá ser lavrado novo auto, 
observadas as regras relativas à prescrição.

§ 3o O erro no enquadramento legal da infração não implica vício insanável, 
podendo ser alterado pela autoridade julgadora mediante decisão fundamentada que 
retifique o auto de infração.

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder 
de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:40

I – apreensão;
II – embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
III – suspensão de venda ou fabricação de produto;
IV – suspensão parcial ou total de atividades;
V – destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da in-

fração; e
VI – demolição.
§ 1o As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência 

de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático 
do processo administrativo.

§ 2o A aplicação de tais medidas será lavrada em formulário próprio, sem emendas 
ou rasuras que comprometam sua validade, e deverá conter, além da indicação dos 
respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, os motivos que ensejaram 
o agente autuante a assim proceder.

§ 3o A administração ambiental estabelecerá os formulários específicos a que se 
refere o § 2o.

§ 4o O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente 
caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em 
áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, veículos de 
qualquer natureza referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998, serão ob-
jeto da apreensão de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

40 Decreto no 6.686/2008.
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Art. 103. Os animais domésticos e exóticos serão apreendidos quando:41

I – forem encontrados no interior de unidade de conservação de proteção integral; ou
II – forem encontrados em área de preservação permanente ou quando impedirem 

a regeneração natural de vegetação em área cujo corte não tenha sido autorizado, desde 
que, em todos os casos, tenha havido prévio embargo.

§ 1o Na hipótese prevista no inciso II, os proprietários deverão ser previamente 
notificados para que promovam a remoção dos animais do local no prazo assinalado 
pela autoridade competente.

§ 2o Não será adotado o procedimento previsto no § 1o quando não for possível 
identificar o proprietário dos animais apreendidos, seu preposto ou representante.

§ 3o O disposto no caput não será aplicado quando a atividade tenha sido caracte-
rizada como de baixo impacto e previamente autorizada, quando couber, nos termos 
da legislação em vigor.

Art. 104. A autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada em que se de-
monstre a existência de interesse público relevante, poderá autorizar o uso do bem 
apreendido nas hipóteses em que não haja outro meio disponível para a consecução 
da respectiva ação fiscalizatória.

Parágrafo único. Os veículos de qualquer natureza que forem apreendidos poderão 
ser utilizados pela administração ambiental para fazer o deslocamento do material 
apreendido até local adequado ou para promover a recomposição do dano ambiental.

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade res-
ponsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, 
até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, 
o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado 
em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo 
valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser 
confiado:

I – a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, edu-
cacional, hospitalar, penal e militar; ou

41 Decreto no 6.686/2008.
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II – ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de 
utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário 
serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, 
salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos 
e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de res-
sarcimento relativas aos custos do depósito.

Art. 107. Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza 
dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procederá da 
seguinte forma:42

I – os animais da fauna silvestre serão libertados em seu hábitat ou entregues a 
jardins zoológicos, fundações, entidades de caráter cientifico, centros de triagem, cria-
douros regulares ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade 
de técnicos habilitados, podendo ainda, respeitados os regulamentos vigentes, serem 
entregues em guarda doméstica provisória.

II – os animais domésticos ou exóticos mencionados no art. 103 poderão ser 
vendidos;

III – os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão 
avaliados e doados.

§ 1o Os animais de que trata o inciso II, após avaliados, poderão ser doados, me-
diante decisão motivada da autoridade ambiental, sempre que sua guarda ou venda 
forem inviáveis econômica ou operacionalmente.

§ 2o A doação a que se refere o § 1o será feita às instituições mencionadas no art. 135.
§ 3o O órgão ou entidade ambiental deverá estabelecer mecanismos que assegurem 

a indenização ao proprietário dos animais vendidos ou doados, pelo valor de avalia-
ção consignado no termo de apreensão, caso esta não seja confirmada na decisão do 
processo administrativo.

§ 4o Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que este-
jam acondicionadas a céu aberto ou que não puderem ser guardadas ou depositadas 
em locais próprios, sob vigilância, ou ainda quando inviável o transporte e guarda, 
atestados pelo agente autuante no documento de apreensão.

42 Decreto no 6.686/2008.
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§ 5o A libertação dos animais da fauna silvestre em seu hábitat natural deverá 
observar os critérios técnicos previamente estabelecidos pelo órgão ou entidade am-
biental competente.

Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo 
impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e 
dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente 
ao local onde verificou-se a prática do ilícito.43

§ 1o No caso de descumprimento ou violação do embargo, a autoridade com-
petente, além de adotar as medidas previstas nos arts. 18 e 79, deverá comunicar ao 
Ministério Público, no prazo máximo de setenta e duas horas, para que seja apurado 
o cometimento de infração penal.

§ 2o Nos casos em que o responsável pela infração administrativa ou o detentor do 
imóvel onde foi praticada a infração for indeterminado, desconhecido ou de domicílio 
indefinido, será realizada notificação da lavratura do termo de embargo mediante a 
publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.

Art. 109. A suspensão de venda ou fabricação de produto constitui medida que visa a 
evitar a colocação no mercado de produtos e subprodutos oriundos de infração admi-
nistrativa ao meio ambiente ou que tenha como objetivo interromper o uso contínuo 
de matéria-prima e subprodutos de origem ilegal.

Art. 110. A suspensão parcial ou total de atividades constitui medida que visa a impe-
dir a continuidade de processos produtivos em desacordo com a legislação ambiental.

Art. 111. Os produtos, inclusive madeiras, subprodutos e instrumentos utilizados na 
prática da infração poderão ser destruídos ou inutilizados quando:

I – a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas 
situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias; ou

II – possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segu-
rança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização.

Parágrafo único. O termo de destruição ou inutilização deverá ser instruído com 
elementos que identifiquem as condições anteriores e posteriores à ação, bem como 
a avaliação dos bens destruídos.

43 Decreto no 6.686/2008.
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Art. 112. A demolição de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada 
diretamente para a infração ambiental dar-se-á excepcionalmente no ato da fiscalização 
nos casos em que se constatar que a ausência da demolição importa em iminente risco 
de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde.44

§ 1o A demolição poderá ser feita pelo agente autuante, por quem este autorizar 
ou pelo próprio infrator e deverá ser devidamente descrita e documentada, inclusive 
com fotografias.

§ 2o As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator.
§ 3o A demolição de que trata o caput não será realizada em edificações residenciais.

SEÇÃO III – Da Defesa

Art. 113. O autuado poderá, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência da 
autuação, oferecer defesa contra o auto de infração.

§ 1o O órgão ambiental responsável aplicará o desconto de trinta por cento de que 
trata o art. 3o da Lei no 8.005, de 22 de março de 1990, sempre que o autuado decidir 
efetuar o pagamento da penalidade no prazo previsto no caput.

§ 2o O órgão ambiental responsável concederá desconto de trinta por cento do 
valor corrigido da penalidade, nos termos do art. 4o da Lei no 8.005, de 1990, para 
os pagamentos realizados após o prazo do caput e no curso do processo pendente de 
julgamento.

Art. 114. A defesa poderá ser protocolizada em qualquer unidade administrativa 
do órgão ambiental que promoveu a autuação, que o encaminhará imediatamente à 
unidade responsável.

Art. 115. A defesa será formulada por escrito e deverá conter os fatos e fundamentos 
jurídicos que contrariem o disposto no auto de infração e termos que o acompanham, 
bem como a especificação das provas que o autuado pretende produzir a seu favor, 
devidamente justificadas.

Parágrafo único. Requerimentos formulados fora do prazo de defesa não serão 
conhecidos, podendo ser desentranhados dos autos conforme decisão da autoridade 
ambiental competente.

44 Decreto no 6.686/2008.
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Art. 116. O autuado poderá ser representado por advogado ou procurador legalmente 
constituído, devendo, para tanto, anexar à defesa o respectivo instrumento de procuração.

Parágrafo único. O autuado poderá requerer prazo de até dez dias para a juntada 
do instrumento a que se refere o caput.

Art. 117. A defesa não será conhecida quando apresentada:
I – fora do prazo;
II – por quem não seja legitimado; ou
III – perante órgão ou entidade ambiental incompetente.

SEÇÃO IV – Da Instrução e Julgamento

Art. 118. Ao autuado caberá a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do 
dever atribuído à autoridade julgadora para instrução do processo.

Art. 119. A autoridade julgadora poderá requisitar a produção de provas necessárias 
à sua convicção, bem como parecer técnico ou contradita do agente autuante, especi-
ficando o objeto a ser esclarecido.

§ 1o O parecer técnico deverá ser elaborado no prazo máximo de dez dias, ressal-
vadas as situações devidamente justificadas.

§ 2o A contradita deverá ser elaborada pelo agente autuante no prazo de cinco 
dias, contados a partir do recebimento do processo.

§ 3o Entende-se por contradita, para efeito deste Decreto, as informações e es-
clarecimentos prestados pelo agente autuante necessários à elucidação dos fatos que 
originaram o auto de infração, ou das razões alegadas pelo autuado, facultado ao agente, 
nesta fase, opinar pelo acolhimento parcial ou total da defesa.

Art. 120. As provas propostas pelo autuado, quando impertinentes, desnecessárias ou 
protelatórias, poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada da autoridade 
julgadora competente.

Art. 121. O órgão da Procuradoria-Geral Federal, quando houver controvérsia jurídica, 
emitirá parecer fundamentado para a motivação da decisão da autoridade julgadora.45

45 Decreto no 6.686/2008.
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Art. 122. Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alega-
ções finais, no prazo máximo de dez dias.46

Parágrafo único. A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e 
em sítio na rede mundial de computadores a relação dos processos que entrarão na 
pauta de julgamento, para fins de apresentação de alegações finais pelos interessados.

Art. 123. A decisão da autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo 
agente autuante, ou ao valor da multa, podendo, em decisão motivada, de ofício ou a 
requerimento do interessado, minorar, manter ou majorar o seu valor, respeitados os 
limites estabelecidos na legislação ambiental vigente.47

Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser 
cientificado antes da respectiva decisão, por meio de aviso de recebimento, para que 
se manifeste no prazo das alegações finais.

Art. 124. Oferecida ou não a defesa, a autoridade julgadora, no prazo de trinta dias, 
julgará o auto de infração, decidindo sobre a aplicação das penalidades.

§ 1o Nos termos do que dispõe o art. 101, as medidas administrativas que forem 
aplicadas no momento da autuação deverão ser apreciadas no ato decisório, sob pena 
de ineficácia.

§ 2o A inobservância do prazo para julgamento não torna nula a decisão da auto-
ridade julgadora e o processo.

§ 3o O órgão ou entidade ambiental competente indicará, em ato próprio, a autori-
dade administrativa responsável pelo julgamento da defesa, observando-se o disposto 
no art. 17 da Lei no 9.784, de 1999.

Art. 125. A decisão deverá ser motivada, com a indicação dos fatos e fundamentos 
jurídicos em que se baseia.

Parágrafo único. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo 
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 
informações ou decisões, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.

Art. 126. Julgado o auto de infração, o autuado será notificado por via postal com 
aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência para 

46 Decreto no 6.686/2008.
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pagar a multa no prazo de cinco dias, a partir do recebimento da notificação, ou para 
apresentar recurso.

Parágrafo único. O pagamento realizado no prazo disposto no caput contará com 
o desconto de trinta por cento do valor corrigido da penalidade, nos termos do art. 
4o da Lei no 8.005, de 1990.

SEÇÃO V – Dos Recursos

Art. 127. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso no prazo 
de vinte dias.48

§ 1o O recurso hierárquico de que trata este artigo será dirigido à autoridade ad-
ministrativa julgadora que proferiu a decisão na defesa, a qual, se não a reconsiderar 
no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

§ 2o O órgão ou entidade ambiental competente indicará, em ato próprio, a autori-
dade superior que será responsável pelo julgamento do recurso mencionado no caput.

Art. 127-A. A autoridade que proferiu a decisão na defesa recorrerá de ofício à au-
toridade superior nas hipóteses a serem definidas pelo órgão ou entidade ambiental.49

Parágrafo único. O recurso de ofício será interposto mediante declaração na pró-
pria decisão.

Art. 128. O recurso interposto na forma prevista no art. 127 não terá efeito suspen-
sivo.

§ 1o Na hipótese de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, a 
autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido do 
recorrente, conceder efeito suspensivo ao recurso.

§ 2o Quando se tratar de penalidade de multa, o recurso de que trata o art. 127 
terá efeito suspensivo quanto a esta penalidade.

Art. 129. A autoridade superior responsável pelo julgamento do recurso poderá 
confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida.50

48 Decreto no 6.686/2008.
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50 Decreto no 6.686/2008.



272 Coleção Ambiental

§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2o No caso de aplicação de multa, o recurso de ofício somente será cabível nas 

hipóteses a serem definidas pelo órgão ou entidade ambiental.

Art. 130. Da decisão proferida pela autoridade superior caberá recurso ao CONAMA, 
no prazo de vinte dias.51

§ 1o O recurso de que trata este artigo será dirigido à autoridade superior que 
proferiu a decisão no recurso, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, e 
após exame prévio de admissibilidade, o encaminhará ao Presidente do CONAMA.

§ 2o A autoridade julgadora junto ao CONAMA não poderá modificar a penalidade 
aplicada para agravar a situação do recorrente.

§ 3o O recurso interposto na forma prevista neste artigo não terá efeito suspensivo, 
salvo quanto à penalidade de multa.

§ 4o Na hipótese de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, a 
autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido do 
recorrente, dar efeito suspensivo ao recurso.

§ 5o O órgão ou entidade ambiental disciplinará os requisitos e procedimentos 
para o processamento do recurso previsto no caput deste artigo.

Art. 131. O recurso não será conhecido quando interposto:
I – fora do prazo;
II – perante órgão ambiental incompetente; ou
III – por quem não seja legitimado.

Art. 132. Após o julgamento, o CONAMA restituirá os processos ao órgão ambien-
tal de origem, para que efetue a notificação do interessado, dando ciência da decisão 
proferida.

Art. 133. Havendo decisão confirmatória do auto de infração por parte do CONAMA, 
o interessado será notificado nos termos do art. 126.

Parágrafo único. As multas estarão sujeitas à atualização monetária desde a lavratura 
do auto de infração até o seu efetivo pagamento, sem prejuízo da aplicação de juros 
de mora e demais encargos conforme previsto em lei.

51 Decreto no 6.686/2008.
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SEÇÃO VI – Do Procedimento Relativo à Destinação dos Bens e Animais 
Apreendidos

Art. 134. Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreen-
didos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais 
retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:52

I – os produtos perecíveis serão doados;
II – as madeiras poderão ser doadas a órgãos ou entidades públicas, vendidas ou 

utilizadas pela administração quando houver necessidade, conforme decisão motivada 
da autoridade competente;

III – os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados 
a instituições científicas, culturais ou educacionais;

IV – os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, 
utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, ga-
rantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o 
instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V – os demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos no inciso 
IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998, poderão ser utilizados pela administração quan-
do houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão 
motivada da autoridade ambiental;

VI – os animais domésticos e exóticos serão vendidos ou doados;
VII – os animais da fauna silvestre serão libertados em seu hábitat ou entregues a 

jardins zoológicos, fundações, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades 
assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

Art. 135. Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para ór-
gãos e entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, mi-
litar e social, bem como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente.53

Parágrafo único. Os produtos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados 
a instituições científicas, culturais ou educacionais.

Art. 136. Tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou 
nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente, as medidas a serem adotadas, inclusive 

52 Decreto no 6.686/2008.
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a destruição, serão determinadas pelo órgão competente e correrão a expensas do 
infrator.

Art. 137. O termo de doação de bens apreendidos vedará a transferência a terceiros, 
a qualquer título, dos animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equi-
pamentos, veículos e embarcações doados.

Parágrafo único. A autoridade ambiental poderá autorizar a transferência dos 
bens doados quando tal medida for considerada mais adequada à execução dos fins 
institucionais dos beneficiários.

Art. 138. Os bens sujeitos à venda serão submetidos a leilão, nos termos do § 5o do 
art. 22 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único. Os custos operacionais de depósito, remoção, transporte, bene-
ficiamento e demais encargos legais correrão à conta do adquirente.

SEÇÃO VII – Do Procedimento de Conversão de Multa Simples em Serviços de 
Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente

Art. 139. A autoridade ambiental poderá, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 
72 da Lei no 9.605, de 1998, converter a multa simples em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente:

I – execução de obras ou atividades de recuperação de danos decorrentes da pró-
pria infração;

II – implementação de obras ou atividades de recuperação de áreas degradadas, 
bem como de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente;

III – custeio ou execução de programas e de projetos ambientais desenvolvidos por 
entidades públicas de proteção e conservação do meio ambiente; e

IV – manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a preservação 
do meio ambiente.

Art. 141. Não será concedida a conversão de multa para reparação de danos de que 
trata o inciso I do art. 140, quando:
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I – não se caracterizar dano direto ao meio ambiente; e
II – a recuperação da área degradada puder ser realizada pela simples regeneração 

natural.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a multa poderá ser convertida nos servi-

ços descritos nos incisos II, III e IV do art. 140, sem prejuízo da reparação dos danos 
praticados pelo infrator.

Art. 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta Seção 
por ocasião da apresentação da defesa.

Art. 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente não poderá ser inferior ao valor da multa convertida.54

§ 1o Na hipótese de a recuperação dos danos ambientais de que trata do inciso I 
do art. 140 importar recursos inferiores ao valor da multa convertida, a diferença será 
aplicada nos outros serviços descritos no art. 140.

§ 2o Independentemente do valor da multa aplicada, fica o autuado obrigado a 
reparar integralmente o dano que tenha causado.

§ 3o A autoridade ambiental aplicará o desconto de quarenta por cento sobre o 
valor da multa consolidada.

Art. 144. A conversão de multa destinada à reparação de danos ou recuperação da 
áreas degradadas pressupõe que o autuado apresente pré-projeto acompanhando o 
requerimento.

§ 1o Caso o autuado ainda não disponha de pré-projeto na data de apresentação 
do requerimento, a autoridade ambiental, se provocada, poderá conceder o prazo de 
até trinta dias para que ele proceda à juntada aos autos do referido documento.

§ 2o A autoridade ambiental poderá dispensar o projeto de recuperação ambiental 
ou autorizar a substituição por projeto simplificado quando a recuperação ambiental 
for de menor complexidade.

§ 3o Antes de decidir o pedido de conversão da multa, a autoridade ambiental 
poderá determinar ao autuado que proceda a emendas, revisões e ajustes no pré-
-projeto.

§ 4o O não atendimento por parte do autuado de qualquer das situações previstas 
neste artigo importará no pronto indeferimento do pedido de conversão de multa.

54 Decreto no 6.686/2008.
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Art. 145. Por ocasião do julgamento da defesa, a autoridade julgadora deverá, numa 
única decisão, julgar o auto de infração e o pedido de conversão da multa.

§ 1o A decisão sobre o pedido de conversão é discricionária, podendo a administração, 
em decisão motivada, deferir ou não o pedido formulado, observado o que dispõe o art. 141.

§ 2o Em caso de acatamento do pedido de conversão, deverá a autoridade julgadora 
notificar o autuado para que compareça à sede da respectiva unidade administrativa 
para a assinatura de termo de compromisso.

§ 3o O deferimento do pedido de conversão suspende o prazo para a interposição 
de recurso durante o prazo definido pelo órgão ou entidade ambiental para a celebração 
do termo de compromisso de que trata o art. 146.

Art. 146. Havendo decisão favorável ao pedido de conversão de multa, as partes ce-
lebrarão termo de compromisso, que deverá conter as seguintes cláusulas obrigatórias:

I – nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e dos respectivos 
representantes legais;

II – prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das 
obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo 
de três anos, com possibilidade de prorrogação por igual período;

III – descrição detalhada de seu objeto, valor do investimento previsto e crono-
grama físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas 
a serem atingidas;

IV – multa a ser aplicada em decorrência do não cumprimento das obrigações nele 
pactuadas, que não poderá ser inferior ao valor da multa convertida, nem superior 
ao dobro desse valor; e

V – foro competente para dirimir litígios entre as partes.
§ 1o A assinatura do termo de compromisso implicará renúncia ao direito de 

recorrer administrativamente.
§ 2o A celebração do termo de compromisso não põe fim ao processo adminis-

trativo, devendo a autoridade competente monitorar e avaliar, no máximo a cada dois 
anos, se as obrigações assumidas estão sendo cumpridas.

§ 3o O termo de compromisso terá efeitos na esfera civil e administrativa.
§ 4o O descumprimento do termo de compromisso implica:
I – na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em Dívida Ativa para 

cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral; e
II – na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações assumidas, tendo 

em vista seu caráter de título executivo extrajudicial.
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§ 5o O termo de compromisso poderá conter cláusulas relativas às demais sanções 
aplicadas em decorrência do julgamento do auto de infração.

§ 6o A assinatura do termo de compromisso tratado neste artigo suspende a exi-
gibilidade da multa aplicada.

Art. 147. Os termos de compromisso deverão ser publicados no diário oficial, me-
diante extrato.

Art. 148. A conversão da multa não poderá ser concedida novamente ao mesmo 
infrator durante o período de cinco anos, contados da data da assinatura do termo 
de compromisso.

CAPÍTULO III – Das Disposições Finais

Art. 149. Os órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
– SISNAMA ficam obrigados a dar, trimestralmente, publicidade das sanções admi-
nistrativas aplicadas com fundamento neste Decreto:55

I – no Sistema Nacional de Informações Ambientais – SISNIMA, de que trata o 
art. 9o, inciso VII, da Lei no 6.938, de 1981; e

II – em seu sítio na rede mundial de computadores.
Parágrafo único. Quando da publicação das listas, nos termos do caput, o órgão 

ambiental deverá, obrigatoriamente, informar se os processos estão julgados em de-
finitivo ou encontram-se pendentes de julgamento ou recurso.

Art. 150. Nos termos do que dispõe o § 1o do art. 70 da Lei no 9.605, de 1998, este 
Decreto se aplica, no que couber, à Capitania dos Portos do Comando da Marinha.

Art. 151. Os órgãos e entidades ambientais federais competentes estabelecerão, por 
meio de instrução normativa, os procedimentos administrativos complementares 
relativos à execução deste Decreto.

Art. 152. O disposto no art. 55 entrará em vigor em 11 de junho de 2012.56

55 Decreto no 6.686/2008.
56 Decretos nos 7.719/2012, 7.640/2011, 7.497/2011, 7.029/2009 e 6.686/2008.
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Art. 152-A. Os embargos impostos em decorrência da ocupação irregular de áreas 
de reserva legal não averbadas e cuja vegetação nativa tenha sido suprimida até 21 de 
dezembro de 2007, serão suspensos até 11 de dezembro de 2009, mediante o protocolo 
pelo interessado de pedido de regularização da reserva legal junto ao órgão ambiental 
competente.57

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica a desmatamentos irregulares 
ocorridos no Bioma Amazônia.

Art. 153. Ficam revogados os Decretos nos 3.179, de 21 de setembro de 1999, 3.919, 
de 14 de setembro de 2001, 4.592, de 11 de fevereiro de 2003, 5.523, de 25 de agosto 
de 2005, os arts. 26 e 27 do Decreto no 5.975, de 30 de novembro de 2006, e os arts. 12 
e 13 do Decreto no 6.321, de 21 de dezembro de 2007.

Art. 154. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de julho de 2008; 187o da Independência e 120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Carlos Minc

Decretado em 22/7/2008 e publicado no DOU de 23/7/2008.

57 Decretos nos 6.695/2008 e 6.686/2008.
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Decreto no 6.063/2007

Regulamenta, no âmbito federal, dispositivos da Lei no 11.284, de 2 de 
março de 2006, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a 
produção sustentável, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, e tendo em vista o disposto na Lei no 11.284, de 2 de março de 2006,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Das Disposições Preliminares

Art. 1o Este Decreto dispõe sobre o Cadastro Nacional de Florestas Públicas e regu-
lamenta, em âmbito federal, a destinação de florestas públicas às comunidades locais, 
o Plano Anual de Outorga Florestal – PAOF, o licenciamento ambiental para o uso 
dos recursos florestais nos lotes ou unidades de manejo, a licitação e os contratos de 
concessão florestal, o monitoramento e as auditorias da gestão de florestas públicas, 
para os fins do disposto na Lei no 11.284, de 2 de março de 2006.

CAPÍTULO II – Do Cadastro Nacional de Florestas Públicas

Art. 2o O Cadastro Nacional de Florestas Públicas, interligado ao Sistema Nacional 
de Cadastro Rural, é integrado:

I – pelo Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União;
II – pelos cadastros de florestas públicas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.
§ 1o O Cadastro Nacional de Florestas Públicas será integrado por bases próprias 

de informações produzidas e compartilhadas pelos órgãos e entidades gestores de 
florestas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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§ 2o O Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União será gerido pelo Serviço 
Florestal Brasileiro e incluirá:

I – áreas inseridas no Cadastro de Terras Indígenas;
II – unidades de conservação federais, com exceção das áreas privadas localizadas 

em categorias de unidades que não exijam a desapropriação; e
III – florestas localizadas em imóveis urbanos ou rurais matriculados ou em pro-

cesso de arrecadação em nome da União, autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista.

§ 3o As florestas públicas em áreas militares somente serão incluídas no Cadastro-
-Geral de Florestas Públicas da União mediante autorização do Ministério da Defesa.

§ 4o As florestas públicas federais plantadas após 2 de março de 2006, não loca-
lizadas em áreas de reserva legal ou em unidades de conservação, serão cadastradas 
mediante consulta ao órgão gestor da respectiva floresta.

Art. 3o O Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União é composto por florestas 
públicas em três estágios:

I – identificação;
II – delimitação; e
III – demarcação.
§ 1o No estágio de identificação, constarão polígonos georreferenciados de florestas, 

plantadas ou naturais, localizadas em terras de domínio da União.
§ 2o No estágio de delimitação, os polígonos de florestas públicas federais serão 

averbados nas matrículas dos imóveis públicos.
§ 3o No estágio de demarcação, os polígonos das florestas públicas federais serão 

materializados no campo e os dados georreferenciados serão inseridos no Cadastro-
-Geral de Florestas Públicas da União.

§ 4o Para os fins do Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União, o Serviço 
Florestal Brasileiro regulamentará cada um dos estágios previstos no caput.

§ 5o Aplica-se às florestas públicas definidas nos incisos I e II do § 2o do art. 2o, 
apenas o estágio de identificação.

Art. 4o O Serviço Florestal Brasileiro editará resolução sobre as tipologias e classes de 
cobertura florestal, por bioma, para fins de identificação das florestas públicas federais.

Parágrafo único. A resolução de que trata o caput observará as caracterizações 
das tipologias e classes de cobertura florestal, definidas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE.
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Art. 5o O Serviço Florestal Brasileiro manterá no Sistema Nacional de Informações 
Florestais banco de dados com imagens de satélite e outras formas de sensoriamento 
remoto que tenham coberto todo o território nacional para o ano de 2006.

Art. 6o As florestas públicas identificadas nas tipologias e classes de cobertura florestal, 
definidas nos termos do art. 4o, serão incluídas no Cadastro-Geral de Florestas Públicas 
da União, observada a data de vigência da Lei no 11.284, de 2006.

Parágrafo único. Para fins de recuperação, o Serviço Florestal Brasileiro poderá 
incluir, no Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União, áreas degradadas contidas 
nos polígonos de florestas públicas federais.

Art. 7o O Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União conterá, quando couber, 
em relação a cada floresta pública, as seguintes informações:

I – dados fundiários, incluindo número de matrícula do imóvel no cartório de 
registro de imóveis;

II – Município e Estado de localização;
III – titular e gestor da floresta pública;
IV – polígono georreferenciado;
V – bioma, tipo e aspectos da cobertura florestal, conforme norma editada nos 

termos do art. 4o;
VI – referências de estudos associados à floresta pública, que envolvam recursos 

naturais renováveis e não renováveis, relativos aos limites da respectiva floresta;
VII – uso e destinação comunitários;
VIII – pretensões de posse eventualmente incidentes sobre a floresta pública;
IX – existência de conflitos fundiários ou sociais;
X – atividades desenvolvidas, certificações, normas, atos e contratos administrativos 

e contratos cíveis incidentes nos limites da floresta pública; e
XI – recomendações de uso formuladas pelo Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Brasil – ZEE e com base no Decreto no 5.092, de 21 de maio de 2004.

Art. 8o O Serviço Florestal Brasileiro definirá padrões técnicos do Cadastro-Geral de 
Florestas Públicas da União, observado o código único estabelecido em ato conjunto 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e da Secretaria da 
Receita Federal, nos termos do § 3o do art. 1o da Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 
1972, de forma a permitir a identificação e o compartilhamento de suas informações 
com as instituições participantes do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, a 
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Secretaria do Patrimônio da União e os Cadastros Estaduais e Municipais de Florestas 
Públicas.

§ 1o Na definição dos padrões técnicos do Cadastro-Geral de Florestas Públicas 
da União, deve-se observar, no mínimo, o seguinte:

I – definições e terminologias relativas à identificação da cobertura florestal;
II – base cartográfica a ser utilizada;
III – projeções e formato dos dados georreferenciados e tabelas;
IV – informações mínimas do cadastro;
V – meios de garantir a publicidade e o acesso aos dados do cadastro; e
VI – normas e procedimentos de integração das informações com o Sistema Na-

cional de Cadastro Rural e os cadastros de florestas públicas dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

§ 2o O Serviço Florestal Brasileiro regulamentará os mecanismos para a revisão 
dos polígonos de florestas públicas para adaptá-los às alterações técnicas, de titulari-
dade ou àquelas que se fizerem necessárias durante a definição dos lotes de concessão.

Art. 9o As florestas públicas federais não destinadas a manejo florestal ou unidades de 
conservação ficam impossibilitadas de conversão para uso alternativo do solo, até que 
sua recomendação de uso pelo ZEE esteja oficializada e a conversão seja plenamente 
justificada, nos termos do art. 72 da Lei no 11.284, de 2006.

§ 1o A floresta pública que após 2 de março de 2006 seja irregularmente objeto 
de desmatamento, exploração econômica ou degradação será incluída ou mantida no 
Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União.

§ 2o A inclusão a que se refere o § 1o dar-se-á quando comprovada a existência 
de floresta em 2 de março de 2006 em área pública desmatada, explorada economi-
camente ou degradada.

§ 3o A manutenção a que se refere o § 1o dar-se-á quando a floresta pública cons-
tante do Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União for irregularmente desmatada, 
explorada economicamente ou degradada.

§ 4o Para os fins do disposto no caput, o Serviço Florestal Brasileiro publicará e 
disponibilizará por meio da Internet o mapa da cobertura florestal do Brasil para o 
ano de 2006.

Art. 10. As atividades de pesquisa envolvendo recursos florestais, recursos naturais 
não renováveis e recursos hídricos poderão ser desenvolvidas nas florestas públicas 
mencionadas no art. 9o, desde que compatível com o disposto no contrato de conces-
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são e com as atividades nele autorizadas, e que contem com autorização expressa dos 
órgãos competentes.

Art. 11. As florestas públicas não incluídas no Cadastro-Geral de Florestas Públicas 
da União não perdem a proteção conferida pela Lei no 11.284, de 2006.

Art. 12. Sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas e penais, cabe ao res-
ponsável pelo desmatamento, exploração ou degradação de floresta pública federal, 
mencionada no § 1o do art. 9o, a recuperação da floresta de forma direta ou indireta, 
em observância ao § 1o do art. 14 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 13. O Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União será acessível ao público 
por meio da Internet.

CAPÍTULO III – Da Destinação de Florestas Públicas às Comunidades Locais

Art. 14. Antes da realização das licitações para concessão florestal, as florestas pú-
blicas, em que serão alocadas as unidades de manejo, quando ocupadas ou utilizadas 
por comunidades locais, definidas no inciso X do art. 3o da Lei no 11.284, de 2006, 
serão identificadas para destinação a essas comunidades, nos termos do art. 6o e 17 
da mesma Lei.

Parágrafo único. O Serviço Florestal Brasileiro atuará em conjunto com órgãos 
responsáveis pela destinação mencionada no caput.

Art. 15. As modalidades de destinação às comunidades locais devem ser baseadas 
no uso sustentável das florestas públicas.

§ 1o O planejamento das dimensões das florestas públicas a serem destinadas à 
comunidade local, individual ou coletivamente, deve considerar o uso sustentável 
dos recursos florestais, bem como o beneficiamento dos produtos extraídos, como a 
principal fonte de sustentabilidade dos beneficiários.

§ 2o O Serviço Florestal Brasileiro elaborará estudos e avaliações técnicas para 
subsidiar o atendimento do disposto no § 1o.

Art. 16. Nas florestas públicas destinadas às comunidades locais, a substituição da 
cobertura vegetal natural por espécies cultiváveis, além de observar o disposto na Lei 
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no 4.771, de 15 de setembro de 19651, e no Decreto no 5.975, de 30 de novembro de 
2006, somente será permitida quando, cumulativamente:

I – houver previsão da substituição da cobertura vegetal no plano de manejo, no 
plano de desenvolvimento de assentamento ou em outros instrumentos de planeja-
mento pertinentes à modalidade de destinação; e

II – a área total de substituição não for superior a dez por cento da área total indi-
vidual ou coletiva e limitado a doze hectares por unidade familiar.

Parágrafo único. A utilização das florestas públicas sob posses de comunidades 
locais, passíveis de regularização ou regularizadas, observará o disposto no caput.

Art. 17. O Serviço Florestal Brasileiro, no âmbito da competência prevista no art. 
55 da Lei no 11.284, de 2006, apoiará a pesquisa e a assistência técnica para o desen-
volvimento das atividades florestais pelas comunidades locais, inclusive por meio do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF.

Art. 18. Nas Florestas Nacionais, para os fins do disposto no art. 17 da Lei no 11.284, 
de 2006, serão formalizados termos de uso, com indicação do respectivo prazo de vi-
gência com as comunidades locais, residentes no interior e no entorno das unidades de 
conservação, para a extração dos produtos florestais de uso tradicional e de subsistência, 
especificando as restrições e a responsabilidade pelo manejo das espécies das quais 
derivam esses produtos, bem como por eventuais prejuízos ao meio ambiente e à União.

Parágrafo único. São requisitos para a formalização do termo de uso:
I – identificação dos usuários;
II – estudo técnico que caracterize os usuários como comunidades locais, nos 

termos do inciso X do art. 3o da Lei no 11.284, de 2006; e
III – previsão do uso dos produtos florestais dele constantes e da permanência 

dos comunitários em zonas de amortecimento, se for o caso, no plano de manejo da 
unidade de conservação.

CAPÍTULO IV – Do Plano Anual de Outorga Florestal

Art. 19. O PAOF, proposto pelo Serviço Florestal Brasileiro e definido pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente, conterá a descrição de todas as florestas públicas passíveis de 
serem submetidas a concessão no ano em que vigorar.
1 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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Parágrafo único. Somente serão incluídas no PAOF as florestas públicas devida-
mente identificadas no Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União, nos termos 
do § 1o do art. 3o, observado o disposto no § 5o do mesmo artigo quanto às florestas 
públicas definidas no inciso II do § 2o do art. 2o.

Art. 20. O PAOF terá o seguinte conteúdo mínimo:
I – identificação do total de florestas públicas constantes do Cadastro-Geral de 

Florestas Públicas da União;
II – área total já submetida a concessões florestais federais e previsão de produção 

dessas áreas;
III – identificação da demanda por produtos e serviços florestais;
IV – identificação da oferta de produtos e serviços oriundos do manejo florestal 

sustentável nas regiões que abranger, incluindo florestas privadas, florestas destinadas 
às comunidades locais e florestas públicas submetidas à concessão florestal;

V – identificação georreferenciada das florestas públicas federais passíveis de serem 
submetidas a processo de concessão florestal, durante o período de sua vigência;

VI – identificação georreferenciada das terras indígenas, das unidades de conser-
vação, das áreas destinadas às comunidades locais, áreas prioritárias para recuperação 
e áreas de interesse para criação de unidades de conservação de proteção integral, que 
sejam adjacentes às áreas destinadas à concessão florestal federal;

VII – compatibilidade com outras políticas setoriais, conforme previsto no art. 11 
da Lei no 11.284, de 2006;

VIII – descrição da infraestrutura, condições de logística, capacidade de proces-
samento e tecnologia existentes nas regiões por ele abrangidas;

IX – indicação da adoção dos mecanismos de acesso democrático às concessões 
florestais federais, incluindo:

a) regras a serem observadas para a definição das unidades de manejo;
b) definição do percentual máximo de área de concessão florestal que um con-

cessionário, individualmente ou em consórcio, poderá deter, relativo à área destinada 
à concessão florestal pelos PAOF da União vigente e executados nos anos anteriores, 
nos termos do art. 34, inciso II e parágrafo único, da Lei no 11.284, de 2006;

X – descrição das atividades previstas para o seu período de vigência, em es-
pecial aquelas relacionadas à revisão de contratos, monitoramento, fiscalização e 
auditorias; e

XI – previsão dos meios necessários para sua implementação, incluindo os recursos 
humanos e financeiros.
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Parágrafo único. A previsão a que se refere o inciso XI do caput será considerada 
na elaboração do projeto de lei orçamentária anual, enviado ao Congresso Nacional 
a cada ano.

Art. 21. A elaboração do PAOF da União considerará, dentre os instrumentos da 
política para o meio ambiente, de que trata o art. 11, inciso I, da Lei no 11.284, de 2006, 
as recomendações de uso definidas no Decreto no 5.092, de 2004.

Art. 22. Para os fins de consideração das áreas de convergência com as concessões de 
outros setores, de que trata o art. 11, inciso V, da Lei no 11.284, de 2006, na elaboração 
do PAOF da União serão considerados os contratos de concessão, autorizações, licenças 
e outorgas para mineração, petróleo, gás, estradas, linhas de transmissão, geração de 
energia, oleodutos, gasodutos e para o uso da água.

Art. 23. O PAOF da União será concluído até o dia 31 de julho do ano anterior ao 
seu período de vigência, em conformidade com os prazos para a elaboração da lei 
orçamentária anual.

§ 1o Para os fins do disposto no § 1o do art. 11 da Lei no 11.284, de 2006, o Serviço 
Florestal Brasileiro considerará os PAOF dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, encaminhados até o dia 30 de junho de cada ano.

§ 2o Os PAOF encaminhados após a data prevista no § 1o serão considerados pela 
União somente no ano seguinte ao de seu recebimento.

Art. 24. Para os fins do disposto no art. 33 da Lei no 11.284, de 2006, serão definidas 
unidades de manejo pequenas, médias e grandes, com base em critérios técnicos que 
atendam às peculiaridades regionais, definidos no PAOF, considerando os seguintes 
parâmetros:

I – área necessária para completar um ciclo de produção da floresta para os produtos 
manejados, de acordo com o inciso V do art. 3o da Lei no 11.284, de 2006;

II – estrutura, porte e capacidade dos agentes envolvidos na cadeia produtiva.

CAPÍTULO V – Do Licenciamento Ambiental

Art. 25. Para o licenciamento ambiental do uso dos recursos florestais nos lotes ou 
unidades de manejo, será elaborado o Relatório Ambiental Preliminar – RAP.
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Art. 26. Para o licenciamento ambiental do manejo florestal, o concessionário sub-
meterá à análise técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA o Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, nos 
termos do art. 19 da Lei no 4.771, de 19652, e do Decreto no 5.975, de 2006.

Art. 27. Os empreendimentos industriais incidentes nas unidades de manejo e as 
obras de infraestrutura não inerentes aos PMFS observarão as normas específicas de 
licenciamento ambiental.

Art. 28. Na elaboração do RAP, será observado um termo de referência, preparado 
em conjunto pelo IBAMA e pelo Serviço Florestal Brasileiro, com, no mínimo, o 
seguinte conteúdo:

I – descrição e localização georreferenciada das unidades de manejo;
II – descrição das características de solo, relevo, tipologia vegetal e classe de co-

bertura;
III – descrição da flora e da fauna, inclusive com a indicação daquelas ameaçadas 

de extinção e endêmicas;
IV – descrição dos recursos hídricos das unidades de manejo;
V – resultados do inventário florestal;
VI – descrição da área do entorno;
VII – caracterização e descrição das áreas de uso comunitário, unidades de con-

servação, áreas prioritárias para a conservação, terras indígenas e áreas quilombolas 
adjacentes às unidades de manejo;

VIII – identificação dos potenciais impactos ambientais e sociais e ações para 
prevenção e mitigação dos impactos negativos; e

IX – recomendações de condicionantes para execução de atividades de manejo 
florestal.

CAPÍTULO VI – Da Licitação

Art. 29. Nas concessões florestais, os lotes e as unidades de manejo serão definidos 
nos editais de licitação e incidirão em florestas públicas que observem o seguinte:

I – possuam previsão no PAOF, com o atendimento das diretrizes nele definidas;

2 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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II – encontrem-se no Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União nos seguintes 
estágios:

a) de identificação, para unidades de manejo localizadas em florestas nacionais; e
b) de delimitação, para as unidades de manejo localizadas em florestas públicas 

federais e fora das florestas nacionais.
§ 1o Os lotes de concessão poderão ser compostos por unidades de manejo con-

tíguas.
§ 2o As unidades de manejo contíguas, a serem submetidas à concessão florestal 

pela União na vigência de um mesmo PAOF, devem necessariamente compor um 
mesmo lote de concessão florestal.

Art. 30. A publicação de edital de licitação de lotes de concessão florestal será pre-
cedida de audiência pública, amplamente divulgada e convocada com antecedência 
mínima de quinze dias, e será dirigida pelo Serviço Florestal Brasileiro.

§ 1o O Serviço Florestal Brasileiro realizará as audiências públicas no local de 
abrangência do respectivo lote, considerando os seguintes objetivos básicos:

I – identificar e debater o objeto da concessão florestal e as exclusões;
II – identificar e debater os aspectos relevantes do edital de concessão, em especial, 

a distribuição e forma das unidades de manejo e os critérios e indicadores para seleção 
da melhor oferta;

III – propiciar aos diversos atores interessados a possibilidade de oferecerem co-
mentários e sugestões sobre a matéria em discussão; e

IV – dar publicidade e transparência às suas ações.
§ 2o As datas e locais de realização das audiências será divulgada pelos meios de 

comunicação de maior acesso ao público da região e pela Internet.
§ 3o Os documentos utilizados para subsidiar a audiência pública serão disponibili-

zados para consulta na Internet e enviados para as prefeituras e câmaras de vereadores 
dos Municípios abrangidos pelo edital.

Art. 31. A justificativa técnica da conveniência da concessão florestal federal será ela-
borada pelo Serviço Florestal Brasileiro e publicada pelo Ministério do Meio Ambiente 
previamente ao edital de licitação, caracterizando seu objeto e a unidade de manejo.

Art. 32. O edital de licitação das concessões florestais federais será publicado com 
antecedência mínima de quarenta e cinco dias da abertura do processo de julgamento 
das propostas.
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Parágrafo único. Além da publicidade prevista na legislação aplicável, o edital 
será disponibilizado na Internet e locais públicos na região de abrangência do lote de 
concessão, definidos no edital.

Art. 33. Todos os atos inerentes ao processo de licitação serão realizados na sede do 
Serviço Florestal Brasileiro ou no âmbito de suas unidades regionais, conforme jus-
tificativa técnica, exceto as audiências públicas e outros atos, previstos em resolução 
do mesmo órgão.

Art. 34. Para habilitação nas licitações de concessão florestal federais, a comprovação 
de ausência de débitos inscritos na dívida ativa relativos a infração ambiental, prevista 
no inciso I do art. 19 da Lei no 11.284, de 2006, dar-se-á por meio de documentos 
emitidos pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA 
da localização das unidades de manejo pretendidas e da sede do licitante, cuja emissão 
será preferencialmente por meio da Internet, nos termos do § 2o do mencionado art. 
19 e do Decreto no 5.975, de 2006.

Art. 35. Os editais de licitação federais devem conter a descrição detalhada da me-
todologia para julgamento das propostas, levando-se em consideração os seguintes 
critérios definidos no art. 26 da Lei no 11.284, de 2006:

I – maior preço ofertado como pagamento à União pela outorga da concessão florestal;
II – melhor técnica, considerando:
a) menor impacto ambiental;
b) maiores benefícios sociais diretos;
c) maior eficiência; e
d) maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da concessão.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no inciso II, considera-se:
I – menor impacto ambiental: o menor impacto negativo ou o maior impacto positivo;
II – maior eficiência: derivada do uso dos recursos florestais; e
III – região da concessão: os Municípios abrangidos pelo lote de concessão.

Art. 36. O Serviço Florestal Brasileiro definirá para cada edital de licitação federal 
um conjunto de indicadores que permita avaliar a melhor oferta.

§ 1o O conjunto de indicadores será composto por pelo menos um indicador para 
cada um dos critérios previstos no caput do art. 35 e para cada um dos componentes 
da melhor técnica, previstos nas alíneas do inciso II do caput do mesmo artigo.
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§ 2o Os indicadores poderão ser utilizados para fins de pontuação para definição 
da melhor proposta ou para fins de bonificação e deverão ter as seguintes caracte-
rísticas:

I – ser objetivamente mensuráveis;
II – relacionar-se a aspectos de responsabilidade direta do concessionário; e
III – ter aplicabilidade e relevância para avaliar o respectivo critério.
§ 3o Para cada indicador previsto no edital, serão definidos parâmetros para sua 

pontuação, incluindo os valores mínimos aceitáveis para habilitação da proposta.
§ 4o Os editais de licitação deverão prever a fórmula precisa de cálculo da melhor 

oferta, com base nos indicadores a serem utilizados.
§ 5o A metodologia de pontuação máxima deverá ser montada de tal forma a 

garantir que:
I – o peso de cada critério referido no art. 35 nunca seja menor que um ou maior 

que três;
II – o peso de cada item, na definição do critério referido no inciso II do art. 35, 

nunca seja menor que um ou maior que três;
III – o peso do critério técnica seja maior ou igual ao peso do critério preço.
§ 6o A utilização de indicadores terá pelo menos um dos seguintes objetivos:
I – eliminatório: que indica parâmetros mínimos a serem atingidos para a quali-

ficação do concorrente;
II – classificatório: que indica parâmetros para a pontuação no julgamento das 

propostas, durante o processo licitatório; e
III – bonificador: que indica parâmetros a serem atingidos para bonificação na 

execução do contrato pelo concessionário.

Art. 37. O preço calculado sobre os custos de realização do edital de licitação da 
concessão florestal federal de cada unidade de manejo, previsto no art. 36, inciso I, da 
Lei no 11.284, de 2006, será definido com base no custo médio do edital por hectare e 
especificado no edital de licitação, considerando os custos dos seguintes itens:

I – inventário florestal;
II – estudos preliminares contratados especificamente para compor o edital;
III – RAP e processo de licenciamento;
IV – publicação e julgamento das propostas.
§ 1o Os custos relacionados às ações realizadas pelo poder público e que, por 

sua natureza, geram benefícios permanentes ao patrimônio público não comporão 
o custo do edital.
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§ 2o No cálculo do preço do custo de realização do edital para as unidades de ma-
nejo pequenas, poderá ser aplicado fator de correção a ser determinado pelo Serviço 
Florestal Brasileiro.

§ 3o A forma e o prazo para o pagamento do preço calculado sobre os custos de 
realização do edital de licitação da concessão florestal da unidade de manejo serão 
especificados no edital.

Art. 38. Em atendimento ao disposto no § 1o do art. 20 da Lei no 11.284, de 2006, 
para unidades de manejo pequenas ou médias, poderão ser utilizados resultados 
de inventários florestais de áreas adjacentes ou com características florestais seme-
lhantes.

Art. 39. Os parâmetros necessários para a definição do preço da concessão florestal 
federal, previstos no inciso II do art. 36 da Lei no 11.284, de 2006, serão especificados 
no edital de licitação, observando os seguintes aspectos dos produtos e serviços:

I – unidades de medida;
II – critérios de agrupamento; e
III – metodologia de medição e quantificação.
§ 1o Os critérios de agrupamentos de produtos e serviços florestais para fins de 

formação de preço devem permitir a inclusão de novos produtos e serviços.
§ 2o A definição do preço mínimo da concessão florestal no edital de licitação 

poderá ser feita a partir de:
I – preços mínimos de cada produto ou serviço tal como definido no caput;
II – estimativa de arrecadação anual total dos produtos e serviços; e
III – combinação dos dois métodos especificados nos incisos I e II deste parágrafo.

Art. 40. Nas concessões florestais federais, o valor mínimo anual, definido no § 3o do 
art. 36 da Lei no 11.284, de 2006, será de até trinta por cento do preço anual vencedor 
do processo licitatório, calculado em função da estimativa de produção fixada no edital 
e os preços de produtos e serviços contidos na proposta vencedora.

§ 1o O percentual aplicável para a definição do valor mínimo será fixado no edital.
§ 2o O valor mínimo anual será fixado e expresso no contrato de concessão em 

moeda corrente do País, cabendo revisões e reajustes.
§ 3o O pagamento do valor mínimo anual será compensado no preço da concessão 

florestal de que trata o inciso II do art. 36 da Lei no 11.284, de 2006, desde que ocorra 
no mesmo ano.
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§ 4o O valor mínimo somente será exigível após a aprovação do PMFS pelo IBAMA, 
salvo quando o atraso na aprovação for de responsabilidade do concessionário.

Art. 41. O edital de licitação especificará prazo máximo para o concessionário 
apresentar o PMFS ao órgão competente, após assinatura do contrato de concessão, 
limitado ao máximo de doze meses.

Art. 42. O edital de licitação deverá prever a responsabilidade pela demarcação da 
unidade de manejo.

Parágrafo único. Quando a demarcação for de responsabilidade do concessionário, 
sua execução será aprovada pelo Serviço Florestal Brasileiro.

Art. 43. Os bens reversíveis, que retornam ao titular da floresta pública após a extin-
ção da concessão, serão definidos no edital de licitação e deverão incluir pelo menos:

I – demarcação da unidade de manejo;
II – infraestrutura de acesso;
III – cercas, aceiros e porteiras; e
IV – construções e instalações permanentes.

CAPÍTULO VII – Do Contrato de Concessão Florestal Federal

Art. 44. Para os fins de aplicação do § 1o do art. 27 da Lei no 11.284, de 2006, nas 
concessões florestais federais, são consideradas:

I – inerentes ao manejo florestal as seguintes atividades:
a) planejamento e operações florestais, incluindo:
1. inventário florestal;
2. PMFS e planejamento operacional;
3. construção e manutenção de vias de acesso e ramais;
4. colheita e transporte de produtos florestais;
5. silvicultura pós-colheita;
6. monitoramento ambiental;
7. proteção florestal;
II – subsidiárias ao manejo florestal as seguintes atividades:
a) operações de apoio, incluindo:
1. segurança e vigilância;
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2. manutenção de máquinas e infraestrutura;
3. gerenciamento de acampamentos;
4. proteção florestal;
b) operações de processamento de produtos florestais;
c) operações de serviço, incluindo:
1. guia de visitação; e
2. transporte de turistas.

Art. 45. O controle do percentual máximo de concessão florestal que cada conces-
sionário, individualmente ou em consórcio poderá deter, observados os limites do 
inciso II do art. 34, bem como o disposto no art. 77, ambos da Lei no 11.284, de 2006, 
será efetuado pelo Serviço Florestal Brasileiro, nos termos do inciso XIX do art. 53 
da mesma Lei.

Parágrafo único. Outros aspectos inerentes aos atos e negócios jurídicos a serem 
celebrados entre concessionários serão submetidos ao Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência, quando necessário.

Art. 46. Serão previstos nos contratos de concessão florestal federais critérios de 
bonificação para o concessionário que atingir parâmetros de desempenho socioam-
biental, além das obrigações legais e contratuais.

§ 1o A bonificação por desempenho poderá ser expressa em desconto nos preços 
florestais.

§ 2o Os critérios e indicadores de bonificação por desempenho serão definidos 
pelo Serviço Florestal Brasileiro e expressos no edital de licitação.

§ 3o A aplicação do mecanismo de bonificação por desempenho não poderá re-
sultar em valores menores que os preços mínimos definidos no edital de licitação a 
que se refere o § 2o do art. 36 da Lei no 11.284, de 2006.

Art. 47. A forma de implementação e as hipóteses de execução das garantias, pre-
vistas no art. 21 da Lei no 11.284, de 2006, serão especificadas mediante resolução do 
Serviço Florestal Brasileiro.

Parágrafo único. A garantia da proposta visa assegurar que o vencedor do 
processo licitatório firme, no prazo previsto no edital, o contrato de concessão 
nos termos da proposta vencedora, à qual se encontra vinculado, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades indicadas no caput do art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993.
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Art. 48. O reajuste dos preços florestais será anual, com base em metodologia a ser 
definida pelo Serviço Florestal Brasileiro e especificada no edital de licitação e no 
contrato de concessão.

Art. 49. O Serviço Florestal Brasileiro desenvolverá e manterá atualizado sistema de 
acompanhamento dos preços e outros aspectos do mercado de produtos e serviços 
florestais.

Art. 50. Os contratos de concessão florestal federais deverão prever direitos e obri-
gações para sua integração a contratos, autorizações, licenças e outorgas de outros 
setores explicitados no § 1o do art. 16 da Lei no 11.284, de 2006.

Art. 51. Em caso de não cumprimento dos critérios técnicos e do não pagamento 
dos preços florestais, além de outras sanções cabíveis, o Serviço Florestal Brasileiro 
poderá determinar a imediata suspensão da execução das atividades desenvolvidas 
em desacordo com o contrato de concessão e determinar a imediata correção das 
irregularidades identificadas, nos termos do § 2o do art. 30 da Lei no 11.284, de 2006.

§ 1o O contrato de concessão florestal federal deverá prever as situações que jus-
tifiquem o descumprimento das obrigações contratuais, em especial, o pagamento do 
valor mínimo anual.

§ 2o O contrato de concessão florestal federal indicará os procedimentos a serem 
utilizados na gestão e solução dos conflitos sociais e as penalidades aplicáveis à sua 
não adoção.

§ 3o O contrato de concessão florestal federal indicará a adoção de procedimentos 
administrativos que viabilizem a solução de divergências na interpretação e na aplicação 
dos contratos de concessão florestal.

CAPÍTULO VIII – Do Monitoramento e Auditoria das Florestas Públicas Federais
SEÇÃO I – Do Monitoramento

Art. 52. O monitoramento das florestas públicas federais considerará, no mínimo, 
os seguintes aspectos:

I – a implementação do PMFS;
II – a proteção de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção;
III – a proteção dos corpos d’água;
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IV – a proteção da floresta contra incêndios, desmatamentos e explorações ilegais 
e outras ameaças à integridade das florestas públicas;

V – a dinâmica de desenvolvimento da floresta;
VI – as condições de trabalho;
VII – a existência de conflitos socioambientais;
VIII – os impactos sociais, ambientais, econômicos e outros que possam afetar a 

segurança pública e a defesa nacional;
IX – a qualidade da indústria de beneficiamento primário; e
X – o cumprimento do contrato.

Art. 53. O Serviço Florestal Brasileiro articulará com outros órgãos e entidades 
responsáveis pelo planejamento, gestão e execução dos sistemas de monitoramento, 
controle e fiscalização, visando à implementação do disposto no art. 50, quanto à gestão 
das florestas públicas federais.

Art. 54. O Relatório Anual de Gestão de Florestas Públicas da União, de que trata o 
§ 2o do art. 53 da Lei no 11.284, de 2006, indicará os resultados do monitoramento das 
florestas públicas federais, considerando os aspectos enumerados no art. 52.

Parágrafo único. Além dos encaminhamentos previstos no § 2o do art. 53 da Lei 
no 11.284, de 2006, o Relatório Anual de Gestão de Florestas Públicas será amplamen-
te divulgado pelo Serviço Florestal Brasileiro, podendo ser debatido em audiências 
públicas.

Art. 55. Todos os sistemas utilizados para o monitoramento da gestão de florestas 
públicas federais deverão conter dispositivos de consulta por meio da Internet.

SEÇÃO II – Da Auditoria

Art. 56. O Serviço Florestal Brasileiro estabelecerá os critérios, os indicadores, o 
conteúdo, os prazos, as condições para a realização e a forma de garantir a publicidade 
das auditorias florestais, realizadas em florestas públicas federais.

Art. 57. O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
– INMETRO consolidará o procedimento de avaliação de conformidade, inclusive 
no que se refere a:
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I – sistema de acreditação de entidades públicas ou privadas para realização de 
auditorias florestais;

II – critérios mínimos de auditoria;
II – modelos de relatórios das auditorias florestais; e
IV – prazos para a entrega de relatórios.

Art. 58. As auditorias florestais, realizadas em florestas públicas federais, serão re-
alizadas por organismos acreditados pelo INMETRO, para a execução de atividades 
de análise do cumprimento das normas referentes ao manejo florestal e ao contrato 
de concessão florestal, que incluirá obrigatoriamente as verificações em campo e a 
consulta à comunidade e autoridades locais.

Art. 59. Os seguintes expedientes poderão ser utilizados pelo Serviço Florestal Bra-
sileiro para viabilizar as auditorias em pequenas unidades de manejo:

I – auditorias em grupo;
II – procedimentos simplificados, definidos pelo INMETRO; e
III – desconto no preço dos recursos florestais auferidos da floresta pública.

CAPÍTULO IX – Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 60. A delegação prevista no § 1o do art. 49 da Lei no 11.284, de 2006, dar-se-á 
por meio de contrato de gestão firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o 
Conselho Diretor do Serviço Florestal Brasileiro, nos termos do art. 67 da mesma Lei.

Art. 61. O PAOF da União do ano de 2007 poderá ser concluído no mesmo ano de 
sua vigência, admitida a simplificação do conteúdo mínimo, de que trata o art. 20, 
conforme disposto em ato do Ministério do Meio Ambiente.

Art. 62. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de março de 2007; 186o da Independência e 119o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Marina silva

Decretado em 20/3/2007 e publicado no DOU de 21/3/2007.
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Decreto no 3.607/2000

Dispõe sobre a implementação da Convenção sobre Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de 
Extinção – CITES, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Convenção sobre Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, firmada 
em Washington, em 3 de março de 1973, aprovada pelo Decreto Legislativo no 54, de 24 
de junho de 1975, e promulgada pelo Decreto no 76.623, de 17 de novembro de 1975, 
tendo sido aprovada sua alteração pelo Decreto Legislativo no 35, de 5 de dezembro 
de 1985, e promulgada pelo Decreto no 92.446, de 7 de março de 1986, e
Considerando a necessidade de serem adotadas medidas no sentido de assegurar o 
cumprimento das disposições contidas na Convenção, com vistas a proteger certas 
espécies contra o comércio excessivo, para assegurar sua sobrevivência;
Considerando, ainda, a necessidade de serem designadas Autoridades Administrativas 
e Científicas nos países signatários da Convenção; e
Considerando, por fim, que dentre as competências atribuídas ao Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, previstas na Lei 
no 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, encontra-se a de executar e fazer executar as leis 
de conservação, preservação e uso racional da flora e fauna;

DECRETA:

CAPÍTULO I – Das Disposições Gerais

Art. 1o O comércio internacional de espécies e espécimes incluídas nos Anexos I, 
II e III da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna 
Selvagens em Perigo de Extinção – CITES está sujeito às disposições deste Decreto.
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Art. 2o Para efeitos deste Decreto, entende-se por:
I – “Convenção”, a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da 

Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES;
II – “espécie”, toda espécie, subespécie ou uma população geograficamente isolada;
III – “espécime”, qualquer animal ou planta, vivo ou morto;
IV – “comércio”, exportação, reexportação, importação e introdução procedente do mar;
V – “reexportação”, a exportação de todo espécime que tenha sido previamente 

importado;
VI – “introdução procedente do mar”, o transporte para o interior de um país, de 

espécimes de espécies capturadas no meio marinho, fora da jurisdição de qualquer país;
VII – “Licença ou Certificado CITES”, o documento emitido pela Autoridade 

Administrativa que possui as características descritas no Capítulo III deste Decreto;
VIII – “Certificado Pré-Convenção”, o documento que cumpre os requisitos do 

Capítulo III deste Decreto e no qual conste a informação pertinente ao local do nas-
cimento do espécime, cativeiro ou habitat natural em data anterior à Convenção, ou 
que a inclusão da espécie no respectivo Anexo tenha sido feita posteriormente; e

IX – “fins preferencialmente comerciais”, refere-se às atividades cujos aspectos 
comerciais são predominantes.

SEÇÃO I – Da Autoridade Administrativa

Art. 3o Fica designada como Autoridade Administrativa, conforme determina a letra 
“a” do artigo IX da Convenção, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA.

Art. 4o Caberá à Autoridade Administrativa, além das atribuições para a emissão de 
licenças previstas no Capítulo II:

I – manter o registro do comércio de espécimes das espécies incluídas nos Anexos 
I, II e III da CITES, que deverá conter, no mínimo:

a) nomes e endereços dos exportadores e importadores;
b) número e natureza das Licenças e Certificados emitidos;
c) países com os quais foi realizado o comércio;
d) quantidade e tipos de espécimes;
e) nomes das espécies incluídas nos Anexos I, II e III da CITES; e
f) tamanho e sexo dos espécimes, quando for o caso;
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II – elaborar e remeter relatórios periódicos à Secretaria da CITES, nos termos do 
artigo VIII da Convenção;

III – fiscalizar as condições de transporte, cuidado e embalagem dos espécimes 
vivos, objeto de comércio;

IV – coordenar as demais autoridades que com ela atuam em conjunto na atribuição 
prevista no inciso anterior;

V – apreender os espécimes obtidos em infração à Lei no 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998;

VI – devolver ao país de origem ou determinar o destino provisório ou definitivo 
dos espécimes vivos apreendidos nos termos do inciso anterior;

VII – organizar e manter atualizado o registro dos infratores;
VIII – propor emendas, inclusões e transferências aos Anexos I, II e III da CITES, 

conforme estabelecido nos artigos XV e XVI da Convenção;
IX – propor a capacitação do pessoal necessário para o cumprimento da Convenção 

e deste Decreto;
X – designar, em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, o Departamento de 

Polícia Federal e o Ministério da Agricultura e Abastecimento, os portos habilitados 
para a entrada e saída de espécimes, sujeitos ao comércio internacional; e

XI – estabelecer as características das marcas que devem ser utilizadas nos espéci-
mes, produtos e subprodutos, objeto do comércio internacional;

Parágrafo único. As Licenças ou Certificados CITES com efeito retroativo somente 
poderão ser emitidos nos casos em que:

I – houver acordo entre a autoridade do país exportador e a autoridade do país 
importador em seguir este procedimento;

II – a irregularidade não seja atribuída a nenhuma das partes envolvidas na transação; e
III – as espécies objeto da transação não estiverem incluídas no Anexo I da Convenção.

SEÇÃO II – Da Autoridade Científica

Art. 5o Ficam designados como Autoridades Científicas, conforme determina a letra 
“b” do art. IX da Convenção, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – Instituto Chico Mendes e o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro – JBRJ.1

1 Decreto no 7.515/2011.
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Parágrafo único. As Autoridades Científicas poderão designar pessoas físicas ou 
jurídicas de reconhecida capacidade científica, para auxiliá-las no desempenho da 
sua função.

Art. 6o Caberá às Autoridades Científicas, além das atribuições previstas no Capítulo II:2
I – informar à Autoridade Administrativa as variações relevantes do status popula-

cional das espécies incluídas nos Anexos II e III da CITES, com o objetivo de propor 
a elaboração de planos de manejo;

II – cooperar na realização de programas de conservação e manejo de espécies 
autóctones incluídas nos Anexos II e III da CITES, com comércio internacional sig-
nificativo, estabelecido pelas Autoridades Científicas; e

III – assessorar a Autoridade Administrativa a respeito do destino provisório ou 
definitivo dos espécimes interditados, apreendidos ou confiscados.

CAPÍTULO II – Dos Procedimentos Necessários ao Comércio Internacional de 
Espécies
SEÇÃO I – Das Espécies Integrantes do Anexo I da CITES

Art. 7o As espécies incluídas no Anexo I da CITES são consideradas ameaçadas de 
extinção e que são ou podem ser afetadas pelo comércio, de modo que sua comer-
cialização somente poderá ser autorizada pela Autoridade Administrativa mediante 
concessão de Licença ou Certificado.

§ 1o Para exportação de qualquer espécime de uma espécie incluída no Anexo I da 
CITES, será necessária a concessão e apresentação prévia de Licença de exportação, 
que somente será concedida após o atendimento dos seguintes requisitos:

I – emissão de parecer, pela Autoridade Científica, atestando que a exportação não 
prejudicará a sobrevivência da espécie; e

II – verificação, pela Autoridade Administrativa, se o transporte não causará danos 
à espécime, se foi concedida a Licença de importação e se é legal sua aquisição.

§ 2o Para importação de qualquer espécime de uma espécie incluída no Anexo I da 
CITES, será necessária a concessão e apresentação prévia de Licença de exportação ou 
Certificado de reexportação, e de Licença de importação, que será concedida somente 
uma vez, após o atendimento dos seguintes requisitos:

2 Decreto no 7.515/2011.



301Florestas

I – emissão de parecer, pela Autoridade Científica, atestando que a exportação 
não prejudicará a sobrevivência da espécie e que o destinatário dispõe de instalações 
apropriadas para abrigá-lo, no caso de espécime vivo; e

II – verificação, pela Autoridade Administrativa, que o espécime não será utilizado, 
preferencialmente, para fins comerciais.

§ 3o Para reexportação de qualquer espécime de espécie incluída no Anexo I da 
CITES, será necessária a concessão e apresentação prévia de Certificado de reex-
portação, que será concedido somente uma vez, após a verificação, pela Autoridade 
Administrativa, se o transporte não causará danos ao espécime, se a importação foi 
realizada de acordo com as normas previstas na Convenção e se foi concedida Licença 
de importação para qualquer espécime vivo.

§ 4o Para a introdução procedente do mar de qualquer espécime de uma espécie 
incluída no Anexo I da CITES, será necessária a concessão prévia de Certificado, 
expedido pela Autoridade Administrativa do país de introdução, que será concedido 
somente uma vez, após o atendimento dos seguintes requisitos:

I – emissão de parecer, pela Autoridade Científica, atestando que a exportação não 
prejudicará a sobrevivência da espécie; e

II – verificação, pela Autoridade Administrativa, que o espécime não será utiliza-
do, preferencialmente, para fins comerciais e que o destinatário dispõe de instalações 
apropriadas para abrigá-lo.

SEÇÃO II – Das Espécies Integrantes do Anexo II da CITES

Art. 8o As espécies incluídas no Anexo II da CITES são aquelas que, embora atual-
mente não se encontrem necessariamente em perigo de extinção, poderão chegar a 
esta situação, a menos que o comércio de espécimes de tais espécies esteja sujeito a 
regulamentação rigorosa, podendo ser autorizada a sua comercialização, pela Auto-
ridade Administrativa, mediante a concessão de Licença ou emissão de Certificado.

§ 1o Para exportação de qualquer espécime de uma espécie incluída no Anexo II 
da CITES, será necessária a concessão e apresentação prévia de Licença de exportação, 
que será concedida somente uma vez, após o atendimento dos seguintes requisitos:

I – emissão de parecer, pela Autoridade Científica, atestando que a exportação não 
prejudicará a sobrevivência da espécie; e

II – verificação, pela Autoridade Administrativa, se o transporte não causará danos 
ao espécime e se é legal sua aquisição.
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§ 2o As Licenças emitidas, de acordo com o disposto no parágrafo anterior, serão 
acompanhadas e controladas pela Autoridade Científica, que deverá comunicar à 
Autoridade Administrativa a necessidade da adoção de medidas, visando limitar a 
concessão de Licenças de exportação.

§ 3o Para reexportação de qualquer espécime de uma espécie incluída no Anexo II 
da CITES, será necessária a concessão e apresentação prévia de Licença de exportação ou 
de Certificado de reexportação, que será concedido somente uma vez, após a verificação, 
pela Autoridade Administrativa, se a importação foi realizada de acordo com as normas 
previstas na Convenção e se a forma de transporte não causará danos ao espécime.

§ 4o Para a introdução procedente do mar de qualquer espécime de uma espécie 
incluída no Anexo II da CITES, será necessária a concessão de Certificado, precedido 
do atendimento dos seguintes requisitos e procedimentos:

I – emissão de parecer, pela Autoridade Científica, atestando que a introdução não 
prejudicará a sobrevivência da espécie;

II – verificação, pela Autoridade Administrativa, que não será causado dano ao 
espécime; e

III – o Certificado poderá ser fornecido somente uma vez ou por períodos que não 
excedam um ano, observado o limite predeterminado pelas Autoridades Científicas.

Art. 9o A autorização para a importação de espécimes de espécies incluídas no Ane-
xo II da CITES, será condicionada à apresentação, pelo interessado, da Licença de 
exportação ou Certificado CITES de reexportação.

§ 1o A Autoridade Administrativa poderá estabelecer cotas de importação para 
os espécimes de espécies incluídas no Anexo II da CITES.

§ 2o No caso de serem estabelecidas as cotas previstas no parágrafo anterior, as 
Licenças CITES de importação somente poderão ser concedidas por um período 
não superior a seis meses, ficando o importador isento de apresentar, previamente, a 
Licença de exportação citada no caput deste artigo.

SEÇÃO III – Das Espécies Integrantes do Anexo III da CITES

Art. 10. As espécies incluídas no Anexo III da CITES por intermédio da declaração 
de qualquer país são aquelas cuja exploração necessita ser restrita ou impedida e que 
requer a cooperação no seu controle, podendo ser autorizada sua comercialização, 
mediante concessão de Licença ou Certificado, pela Autoridade Administrativa.
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§ 1o Para exportação de qualquer espécime de espécie incluída no Anexo III da 
CITES, será necessária a concessão e apresentação prévia de Licença de exportação 
ou Certificado de origem, que serão concedidos somente uma vez, após verificado, 
pela Autoridade Administrativa, a legalidade de sua aquisição e se o transporte não 
causará danos ao espécime.

§ 2o Para importação de qualquer espécime de espécie incluída no Anexo III da 
CITES, será necessária a apresentação de Certificado de origem e, quando for originária 
de país que a tenha incluído no citado Anexo III, de Licença de exportação.

§ 3o Para a reexportação, será necessária a apresentação de Certificado, concedi-
do pela Autoridade Administrativa do país de reexportação, assegurando que foram 
cumpridas todas as disposições da Convenção.

CAPÍTULO III – Da Forma e Validade das Licenças e Certificados CITES

Art. 11. Toda Licença ou Certificado CITES deverá conter, no mínimo, as seguintes 
informações:

I – título da Convenção;
II – nome e domicílio da Autoridade Administrativa que o emitiu;
III – número de controle;
IV – nomes, sobrenomes e domicílios do importador e do exportador;
V – tipo da operação comercial (exportação, reexportação, importação ou intro-

dução procedente do mar);
VI – nome científico da espécie ou das espécies;
VII – descrição do espécime ou dos espécimes em um dos três idiomas oficiais da 

Convenção;
VIII – número de identificação das marcas dos espécimes, se as tiverem;
IX – Anexo da CITES em que a espécie está incluída;
X – propósito da transação;
XI – data em que a Licença ou Certificado foi emitido e data em que expira;
XII – nome e assinatura do emitente;
XIII – selo de segurança da Autoridade Administrativa; e
XIV – origem dos espécimes que a Licença ou Certificado ampara.

Art. 12. Os Certificados CITES de reexportação deverão conter, além das informações 
exigidas no artigo anterior, os seguintes dados:
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I – o país de origem;
II – o número de controle da Licença ou Certificado CITES emitido pelo país de 

origem e a data em que este foi emitido; e
III – o país da última reexportação caso já tenha sido reexportado, e, neste caso, o 

número do Certificado e a data em que foi expedido.

Art. 13. As Licenças e Certificados CITES são intransferíveis e poderão ter o período 
de sua validade estabelecido até o máximo de seis meses, sendo facultado à Autoridade 
Administrativa determinar prazo inferior.

Art. 14. A Autoridade Administrativa cancelará ou recusará as Licenças e Certifi-
cados CITES emitidos com fundamento em informações falsas ou que estiverem em 
desacordo com o estabelecido neste Capítulo.

Parágrafo único. A Autoridade Administrativa do país de importação cancelará e 
conservará a Licença de exportação ou Certificado de reexportação, apresentada para 
amparar a importação.

Art. 15. Toda pessoa física ou jurídica que se dedique à comercialização, a qualquer 
título, ao transporte ou à compra e venda de espécimes importados, de espécies incluídas 
na Convenção e seus produtos e subprodutos, deverá possuir Certificado CITES original.

§ 1o As cópias do Certificado de que trata o caput somente poderão ser aceitas 
quando estiverem registradas perante a Autoridade Administrativa e nos casos de 
transferências parciais derivadas do Certificado CITES original.

§ 2o No embarque de cada espécime, será requerida a Licença ou Certificado respectivo.

CAPÍTULO IV – Das Isenções

Art. 16. As disposições previstas no Capítulo II deste Decreto não serão aplicadas 
nos seguintes casos:

I – trânsito ou transbordo de espécimes no território de país que seja signatário da 
Convenção, enquanto os espécimes permanecerem sob o controle aduaneiro;

II – quando a Autoridade Administrativa do país de exportação ou de reexportação 
verificar que um espécime foi adquirido antes da Convenção entrar em vigor;

III – espécimes que sejam objetos pessoais ou de uso doméstico, exceto nos casos 
previstos no § 3o do art. 7o da Convenção;
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IV – empréstimo, doação ou intercâmbio sem fim comercial entre cientistas ou institui-
ções científicas registradas junto às Autoridades Administrativas dos respectivos países; e

V – espécimes que fazem parte de zoológico, circo, coleção zoológica ou botânicas 
ambulantes, desde que sejam obedecidos os seguintes requisitos:

a) o exportador ou importador registre todos os pormenores sobre os espécimes 
junto à Autoridade Administrativa;

b) os espécimes estejam incluídos nos incisos II a IV deste artigo; e
c) a Autoridade Administrativa verifique se o transporte não causará danos ao 

espécime.

Art. 17. Nos casos de espécimes de espécies de animais criados em cativeiro ou espé-
cimes de espécies de vegetais reproduzidos artificialmente, seja parte ou derivado, será 
aceito Certificado da Autoridade Administrativa do país de exportação neste sentido, 
em substituição às Licenças e Certificados previstos no Capítulo II.

CAPÍTULO V – Do Comércio com Países que Não São Membros da Convenção

Art. 18. A comercialização de espécimes de espécies incluídas nos Anexos II e III da 
CITES, oriundas de países que não são signatários da Convenção, somente poderá ser 
aceita pela Autoridade Administrativa quando for especificada a autoridade gover-
namental e a instituição científica competentes para emitir a liberação e atestar que o 
comércio não está sendo realizado em detrimento das populações da respectiva espécie.

Art. 19. As solicitações de importação de espécies incluídas no Anexo I, oriundas 
de países que não são signatários da Convenção, somente poderão ser autorizadas 
quando vierem acompanhadas de documentação que corresponda à descrita no artigo 
anterior e após prévia consulta à Secretaria da CITES, a fim de ser atestada a situação 
da espécie no país exportador.

CAPÍTULO VI – Das Disposições Finais

Art. 20. Os exemplares vivos pertencentes à fauna silvestre exótica, que tenham ingressado 
no País ou que tenha sido tentado seu ingresso sem Licença ou Certificado CITES, deverão 
ser devolvidos ao país exportador.
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Parágrafo único. Caso a devolução prevista no caput possa vir a prejudicar os 
exemplares vivos, poderão ser tomadas outras medidas que visem assegurar a sua 
sobrevivência.

Art. 21. A devolução ao país exportador dos produtos e subprodutos provenientes da 
fauna silvestre exótica, que tenham ingressado ou que tenha sido tentado seu ingresso 
sem a Licença ou Certificado CITES, dar-se-á à custa do infrator.

Art. 22. Considera-se espécimes das espécies incluídas no Anexo II da CITES, os 
espécimes de uma espécie animal incluída no seu Anexo I, reproduzidos em cativeiro 
para fins comerciais, e de espécie vegetal incluída no citado Anexo I, reproduzidas 
artificialmente para fins comerciais.

Art. 23. A validade dos Certificados CITES de introdução procedente do mar, dos 
espécimes das espécies incluídas nos Anexos I e II da CITES, será determinada pela 
Autoridade Administrativa.

Art. 24. As resoluções, emendas e alterações dos Anexos I, II e III da CITES, adotadas 
nas Reuniões da Conferência das Partes, entrarão em vigor após a publicação de ato 
normativo, de competência do Ministro de Estado do Meio Ambiente.

Art. 25. O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA editarão normas complemen-
tares a este Decreto.

Art. 26. As autoridades nacionais competentes para combater o tráfico, fiscalizar a 
importação, a exportação e as normas de vigilância sanitária deverão editar normas 
internas visando o cumprimento das disposições contidas neste Decreto.

Art. 27. O Estado brasileiro poderá, mediante indicação do IBAMA, formular re-
serva relativa à transferência de uma espécie do Anexo II para o Anexo I da CITES, 
conforme artigo XXIII da Convenção, e poderá continuar tratando a espécie como se 
estivesse incluída no citado Anexo II para todos os seus efeitos, inclusive a emissão 
de documentos e controle do comércio.

Art. 28. A exportação de espécies incluídas nos Anexos II e III da CITES poderá ser 
objeto de contingenciamento a ser estabelecido, conjuntamente, pelo Ministério do 
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Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por meio da Secretaria de Comércio 
Exterior, e pelo Ministério do Meio Ambiente, que determinarão as quantidades anuais 
e semestrais, admissíveis para exportação das espécies.

Art. 29. Cabe ao Ministério do Meio Ambiente a definição de diretrizes nacionais 
visando a implementação dos compromissos da Convenção assumidos pelo País, o 
assessoramento do Ministério das Relações Exteriores nas negociações internacionais 
e a coordenação e elaboração de relatórios nacionais referentes a avanços de políticas 
e legislação referentes ao Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Sel-
vagens em Perigo de Extinção.

Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de setembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – José Sarney Filho

Decretado em 21/9/2000 e publicado no DOU de 22/9/2000.
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Decreto no 2.119/1997

Dispõe sobre o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
do Brasil e sobre a sua Comissão de Coordenação, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil e a sua 
Comissão de Coordenação, instituídos pelo Decreto no 563, de 5 de junho de 1992, 
passam a reger-se pelas disposições deste Decreto.

Art. 2o O Programa tem por objetivo a implantação de um modelo de desenvolvi-
mento sustentável em florestas tropicais brasileiras, constituindo-se de um conjunto de 
projetos de execução integrada pelos governos federal, estaduais e municipais e a socie-
dade civil organizada, com o apoio técnico e financeiro da comunidade internacional.

Parágrafo único. A primeira fase do Programa inclui atividades como: zoneamento 
ecológico-econômico; monitoramento e vigilância; controle e fiscalização; fortaleci-
mento institucional de órgãos estaduais de meio ambiente; implantação e operação 
de parques e reservas, florestas nacionais, reservas extrativistas e terras indígenas; 
pesquisas orientadas ao desenvolvimento sustentável e ao estabelecimento de centros 
de excelência científica; manejo de recursos naturais; reabilitação de áreas degradadas; 
educação ambiental e projetos demonstrativos.

Art. 3o A Comissão de Coordenação será integradas por:1

I – um representante de cada um dos seguintes órgãos federais:

1 Decreto no 4.927/2003.
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a) Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal, do Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, que a presidirá;

b) Secretaria Executiva do Ministério da Justiça;
c) Secretaria de Desenvolvimento Científico do Ministério da Ciência e Tecnologia;
d) Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e Orçamento;
e) Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
f) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda;
g) Departamento de Temas Especiais do Ministério das Relações Exteriores;
h) Departamento de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica do Ministério 

das Relações Exteriores;
i) Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores;
j) Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM;
l) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA;
m) Fundação Nacional do Índio – FUNAI;
II – dois representantes dos órgãos estaduais de Meio Ambiente e de Planejamento 

dos Estados da Amazônia Legal;
III – dois representantes de organizações não governamentais, com atuação na 

Amazônia Legal;
IV – um representante de organizações não governamentais, com atuação na Mata 

Atlântica.
§ 1o Os representantes do Governo Federal, juntamente com seus suplentes, serão 

indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e designados pelo Ministro de Estado 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

§ 2o A participação dos Governos dos Estados da Amazônia Legal far-se-á mediante 
rodízio entre os seus representantes, titulares e suplentes, que serão indicados pelos 
órgãos de Meio Ambiente e de Planejamento, e designados pelo Ministro de Estado do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, para mandato de um ano.

§ 3o Os representantes das organizações não governamentais, juntamente com 
seus suplentes, serão indicados pelas respectivas entidades e designados pelo Minis-
tro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, para 
mandato de dois anos.

Art. 4o Poderão participar das reuniões da Comissão de Coordenação, a convite do 
seu Presidente, representantes de outros órgãos e entidades da administração pública, 
de pessoas jurídicas ou pessoas físicas.
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Art. 5o A Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal prestará o 
apoio técnico administrativo à Comissão de Coordenação.

Art. 6o Compete à Comissão de Coordenação:
I – aprovar a programação anual e a aplicação dos recursos financeiros, bem assim 

as fases de implantação dos projetos do Programa;
II – avaliar os resultados do monitoramento físico e financeiro dos projetos do 

Programa;
III – analisar os resultados da avaliação técnica independente, a ser realizada 

anualmente;
IV – elaborar as diretrizes técnicas do Programa, para cada uma de suas fases;
V – aprovar, mediante proposição do Presidente da Comissão de Coordenação, a 

criação, composição, atribuições e procedimentos operacionais das secretarias técnicas 
do Programa;

VI – analisar os resultados dos acompanhamentos sistemáticos de desempenho 
dos projetos e a avaliação final do programa;

VII – aprovar seu regimento interno.
Parágrafo único. O estabelecimento de diretrizes para negociações e entendimentos 

dos órgãos competentes do Governo brasileiro, com o Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento – BIRD e órgãos bilaterais de financiamento do Programa, 
será definido em reuniões específicas da Comissão de Coordenação, com a participação 
exclusiva dos representantes dos órgãos do Governo Federal, que a compõem.

Art. 7o O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
estabelecerá a estrutura e os procedimentos necessários ao funcionamento dos serviços 
de secretaria executiva da Comissão de Coordenação.

Art. 8o O financiamento do Programa correrá à conta do Projeto/Atividade Proteção 
das Florestas Tropicais, do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, de doações internacionais e de outras fontes externas e internas que 
venham a ser identificadas.

Art. 9o A participação na Comissão não enseja qualquer tipo de remuneração e será 
considerada de relevante interesse público.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 11. Fica revogado o Decreto no 563, de 5 de junho de 1992.

Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176o da Independência e 109o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Gustavo Krause

Decretado em 13/1/1997 e publicado no DOU de 14/1/1997.
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Decreto no 99.274/1990

Regulamenta a Lei no 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei no 6.938, de 
31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de 
Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 6.902, de 27 de 
abril de 1981, e na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pelas Leis nos 7.804, 
de 18 de julho de 1989, e 8.028, de 12 de abril de 1990,

DECRETA:

TÍTULO I – Da Execução da Política Nacional do Meio Ambiente
CAPÍTULO I – Das Atribuições

Art. 1o Na execução da Política Nacional do Meio Ambiente cumpre ao Poder Público, 
nos seus diferentes níveis de governo:

I – manter a fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando à compa-
tibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico;

II – proteger as áreas representativas de ecossistemas mediante a implantação de 
unidades de conservação e preservação ecológica;

III – manter, através de órgãos especializados da Administração Pública, o con-
trole permanente das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, de modo a 
compatibilizá-las com os critérios vigentes de proteção ambiental;

IV – incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para o uso racional e a proteção 
dos recursos ambientais, utilizando nesse sentido os planos e programas regionais ou 
setoriais de desenvolvimento industrial e agrícola;
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V – implantar, nas áreas críticas de poluição, um sistema permanente de acompa-
nhamento dos índices locais de qualidade ambiental;

VI – identificar e informar, aos órgãos e entidades do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente, a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo 
medidas para sua recuperação; e

VII – orientar a educação, em todos os níveis, para a participação ativa do cidadão e 
da comunidade na defesa do meio ambiente, cuidando para que os currículos escolares 
das diversas matérias obrigatórias contemplem o estudo da ecologia.

Art. 2o A execução da Política Nacional do Meio Ambiente, no âmbito da Adminis-
tração Pública Federal, terá a coordenação do Secretário do Meio Ambiente.

CAPÍTULO II – Da Estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente

Art. 3o O Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), constituído pelos órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas fundações 
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, tem a seguinte estrutura:1

I – Órgão Superior: o Conselho de Governo;
II – Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama);
III – Órgão Central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República 

(Semam/PR);
IV – Órgãos Executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade – Instituto Chico Mendes;

V – Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades da Administração Pública Federal 
direta e indireta, as fundações instituídas pelo Poder Público cujas atividades estejam 
associadas às de proteção da qualidade ambiental ou àquelas de disciplinamento do 
uso de recursos ambientais, bem assim os órgãos e entidades estaduais responsáveis 
pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização de atividades 
capazes de provocar a degradação ambiental; e

1 Decreto no 6.792/2009.
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VI – Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo con-
trole e fiscalização das atividades referidas no inciso anterior, nas suas respectivas 
jurisdições.

SEÇÃO I – Da Constituição e Funcionamento do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente

Art. 4o O CONAMA compõe-se de:2

I – Plenário;
II – Câmara Especial Recursal;
III – Comitê de Integração de Políticas Ambientais;
IV – Câmaras Técnicas;
V – Grupos de Trabalho; e
VI – Grupos Assessores.

Art. 5o Integram o Plenário do Conama:3

I – o Ministro de Estado do Meio Ambiente, que o presidirá;
II – o Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente, que será o seu 

Secretário-Executivo;
III – um representante do IBAMA e um do Instituto Chico Mendes;
IV – um representante da Agência Nacional de Águas – ANA;
V – um representante de cada um dos Ministérios, das Secretarias da Presidência 

da República e dos Comandos Militares do Ministério da Defesa, indicados pelos 
respectivos titulares;

VI – um representante de cada um dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, 
indicados pelos respectivos governadores;

VII – oito representantes dos Governos Municipais que possuam órgão ambiental 
estruturado e Conselho de Meio Ambiente com caráter deliberativo, sendo:

a) um representante de cada região geográfica do País;
b) um representante da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – 

ANAMMA;
c) dois representantes de entidades municipalistas de âmbito nacional;

2 Decreto no 6.792/2009 e 3.942/2001.
3 Decretos nos 6.792/2009, 3.942/2001, 2.120/1997, 1.542/1995, 1.523/1995 e 99.355/1990.
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VIII – vinte e um representantes de entidades de trabalhadores e da sociedade 
civil, sendo:

a) dois representantes de entidades ambientalistas de cada uma das Regiões Ge-
ográficas do País;

b) um representante de entidade ambientalista de âmbito nacional;
c) três representantes de associações legalmente constituídas para a defesa dos 

recursos naturais e do combate à poluição, de livre escolha do Presidente da República;
d) um representante de entidades profissionais, de âmbito nacional, com atuação 

na área ambiental e de saneamento, indicado pela Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental – ABES;

e) um representante de trabalhadores indicado pelas centrais sindicais e confedera-
ções de trabalhadores da área urbana (Central Única dos Trabalhadores – CUT, Força 
Sindical, Confederação Geral dos Trabalhadores – CGT, Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria – CNTI e Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio – CNTC), escolhido em processo coordenado pela CNTI e CNTC;

f) um representante de trabalhadores da área rural, indicado pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG;

g) um representante de populações tradicionais, escolhido em processo coordenado 
pelo Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Populações Tradicionais 
– CNPT/IBAMA;

h) um representante da comunidade indígena indicado pelo Conselho de Articu-
lação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil – CAPOIB;

i) um representante da comunidade científica, indicado pela Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência – SBPC;

j) um representante do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros Militares – CNCG;

l) um representante da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza – FBCN;
IX – oito representantes de entidades empresariais; e
X – um membro honorário indicado pelo Plenário.
§ 1o Integram também o Plenário do CONAMA, na condição de Conselheiros 

Convidados, sem direito a voto:
I – um representante do Ministério Público Federal;
II – um representante dos Ministérios Públicos Estaduais, indicado pelo Conselho 

Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça; e
III – um representante da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 

Minorias da Câmara dos Deputados.
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§ 2o Os representantes referidos nos incisos III a X do caput e no § 1o e seus 
respectivos suplentes serão designados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.

§ 3o Os representantes referidos no inciso III do caput e no § 1o e seus respectivos 
suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades.

§ 4o Incumbirá à ANAMMA coordenar o processo de escolha dos representantes 
a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso VII e ao Presidente do CONAMA a 
indicação das entidades referidas na alínea “c” desse mesmo inciso.

§ 5o Os representantes das entidades de trabalhadores e empresariais serão indi-
cados pelas respectivas Confederações Nacionais.

§ 6o Os representantes referidos no inciso VIII, alíneas “a” e “b”, serão eleitos pelas 
entidades inscritas, há pelo menos um ano, no Cadastro Nacional de Entidades Am-
bientalistas – CNEA, na respectiva região, mediante carta registrada ou protocolizada 
junto ao CONAMA.

§ 7o Terá mandato de dois anos, renovável por igual período, o representante de 
que trata o inciso X.

Art. 6o O Plenário do CONAMA reunir-se-á, em caráter ordinário, a cada três meses, 
no Distrito Federal, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, 
por iniciativa própria ou a requerimento de pelo menos dois terços de seus membros.4

§ 1o As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas fora do Distrito Federal, 
sempre que razões superiores, de conveniência técnica ou política, assim o exigirem.

§ 2o O Plenário do CONAMA reunir-se-á em sessão pública, com a presença de 
pelo menos a metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples 
dos membros presentes no Plenário, cabendo ao Presidente da sessão, além do voto 
pessoal, o de qualidade.

§ 3o O Presidente do CONAMA será substituído, nos seus impedimentos, pelo 
Secretário-Executivo do CONAMA e, na falta deste, pelo Conselheiro representante 
do Ministério do Meio Ambiente.

§ 4o A participação dos membros do CONAMA é considerada serviço de natureza 
relevante e não será remunerada, cabendo às instituições representadas o custeio das 
despesas de deslocamento e estadia.

§ 5o Os membros representantes da sociedade civil, previsto no inciso VIII, alíneas 
“a”, “b”, “c”, “d”, “g”, “h”, “i” e “l” do caput do art. 5o, poderão ter as despesas de deslocamen-
to e estada pagas à conta de recursos orçamentários do Ministério do Meio Ambiente.

4 Decretos nos 3.942/2001, 2.120/1997, 1.523/1995 e 99.355/1990.
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Art. 6o-A. A Câmara Especial Recursal é a instância administrativa do CONAMA 
responsável pelo julgamento, em caráter final, das multas e outras penalidades admi-
nistrativas impostas pelo IBAMA.5

Parágrafo único. As decisões da Câmara terão caráter terminativo.

Art. 6o-B. A Câmara Especial Recursal será composta por um representante, titular 
e suplente, de cada órgão e entidade a seguir indicados:6

I – Ministério do Meio Ambiente, que a presidirá;
II – Ministério da Justiça;
III – Instituto Chico Mendes;
IV – IBAMA;
V – entidade ambientalista;
VI – entidades empresariais; e
VII – entidades de trabalhadores.
§ 1o As indicações dos representantes que comporão a Câmara Especial Recursal 

obedecerão aos mesmos procedimentos de que trata o art. 5o.
§ 2o Os representantes de que trata este artigo serão escolhidos entre profissionais 

com formação jurídica e experiência na área ambiental, para período de dois anos, 
renovável por igual prazo.

§ 3o A Câmara reunir-se-á, por convocação do seu Presidente, em Brasília e em 
sessão pública, com a presença de pelo menos a metade mais um dos seus membros e 
deliberará por maioria simples dos membros presentes, cabendo ao Presidente, além 
do voto pessoal, o de qualidade.

§ 4o A participação na Câmara será considerada serviço de natureza relevante, 
não remunerada.

§ 5o A organização e funcionamento da Câmara serão incluídos no regimento 
interno do CONAMA, devendo os membros daquela Câmara, já na primeira sessão, 
elaborar proposta naquele sentido, a ser apresentada ao Conselho.

§ 6o Para atender aos fins dispostos na Seção V do Capítulo II do Decreto no 6.514, 
de 22 de julho de 2008, os membros da Câmara estabelecerão as regras temporárias 
de funcionamento até que seja elaborada e aprovada a proposta de alteração do regi-
mento de que trata o § 5o.

5 Decreto no 6.792/2009.
6 Decreto no 6.792/2009.
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SEÇÃO II – Da Competência do Conselho Nacional do Meio Ambiente

Art. 7o Compete ao CONAMA:7

I – estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licencia-
mento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios e supervisionada pelo referido Instituto;

II – determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas 
e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisi-
tando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, 
as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, 
e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação 
ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional;

III – decidir, por meio da Câmara Especial Recursal, como última instância admi-
nistrativa, os recursos contra as multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA;

IV – determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios 
fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou sus-
pensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

V – estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição 
causada por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos 
Ministérios competentes;

VI – estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos;

VII – assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas 
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais;

VIII – deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis 
com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

IX – estabelecer os critérios técnicos para declaração de áreas críticas, saturadas 
ou em vias de saturação;

X – acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação da Natureza – SNUC, conforme disposto no inciso I do art. 6o da Lei no 9.985, 
de 18 de julho de 2000;

XI – propor sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas 
ambientais;

7 Decretos nos 6.792/2009, 3.942/2001 e 1.205/1994.
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XII – incentivar a instituição e o fortalecimento institucional dos Conselhos Esta-
duais e Municipais de Meio Ambiente, de gestão de recursos ambientais e dos Comitês 
de Bacia Hidrográfica;

XIII – avaliar a implementação e a execução da política ambiental do País;
XIV – recomendar ao órgão ambiental competente a elaboração do Relatório de Qua-

lidade Ambiental, previsto no art. 9o inciso X da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
XV – estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos;
XVI – promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente;
XVII – elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Nacional de 

Meio Ambiente, a ser proposta aos órgãos e às entidades do SISNAMA, sob a forma 
de recomendação;

XVIII – deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e mo-
ções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente; e

XIX – elaborar o seu regimento interno.
§ 1o As normas e os critérios para o licenciamento de atividades potencial ou efeti-

vamente poluidoras deverão estabelecer os requisitos necessários à proteção ambiental.
§ 2o As penalidades previstas no inciso IV deste artigo somente serão aplicadas 

nos casos previamente definidos em ato específico do CONAMA, assegurando-se ao 
interessado a ampla defesa.

§ 3o Na fixação de normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente, o CONAMA levará em consideração a capacidade 
de autorregeneração dos corpos receptores e a necessidade de estabelecer parâmetros 
genéricos mensuráveis.

§ 4o A Agenda Nacional de Meio Ambiente de que trata o inciso XVII deste artigo 
constitui-se de documento a ser dirigido ao SISNAMA, recomendando os temas, pro-
gramas e projetos considerados prioritários para a melhoria da qualidade ambiental 
e o desenvolvimento sustentável do País, indicando os objetivos a serem alcançados 
num período de dois anos.

SEÇÃO III – Das Câmaras Técnicas

Art. 8o O Conama poderá dividir-se em Câmaras Técnicas, para examinar e relatar 
ao Plenário assuntos de sua competência.8

8 Decreto no 6.792/2009.
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§ 1o A competência, a composição e o prazo de funcionamento de cada uma das 
Câmaras Técnicas constará do ato do Conama que a criar.

§ 2o Na composição das Câmaras Técnicas, integradas por até dez membros, 
titulares e suplentes, deverá ser observada a participação das diferentes categorias de 
interesse multissetorial representadas no Plenário.

Art. 9o Em caso de urgência, o Presidente do Conama poderá criar Câmaras Técnicas 
ad referendum do Plenário.

SEÇÃO IV – Do Órgão Central

Art. 10. Caberá ao Ministério do Meio Ambiente, por intermédio de sua Secretaria-
-Executiva, prover os serviços de apoio técnico e administrativo do CONAMA.9

Art. 11. Para atender ao suporte técnico e administrativo do CONAMA, a Secretaria-
-Executiva do Ministério do Meio Ambiente deverá:10

I – solicitar colaboração, quando necessário, aos órgãos específicos singulares, ao 
Gabinete e às entidades vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente;

II – coordenar, por meio do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambien-
te – SINIMA, o intercâmbio de informações entre os órgãos integrantes do SISNAMA; e

III – promover a publicação e divulgação dos atos do CONAMA.

SEÇÃO V – Da Coordenação dos Órgãos Seccionais Federais

Art. 12. Os Órgãos Seccionais, de que trata o art. 3o, inciso V, primeira parte, serão 
coordenados, no que se referir à Política Nacional do Meio Ambiente, pelo Secretário 
do Meio Ambiente.

SEÇÃO VI – Dos Órgãos Seccionais Estaduais e dos Órgãos Locais

Art. 13. A integração dos Órgãos Setoriais Estaduais (art. 30, inciso V, segunda 
parte) e dos Órgãos Locais ao Sisnama, bem assim a delegação de funções do nível 

9 Decretos nos 3.942/2001, 2.120/1997, 1.523/1995 e 99.355/1990.
10 Decretos nos 3.942/2001, 2.120/1997, 1.523/1995 e 99.355/1990.
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federal para o estadual poderão ser objeto de convênios celebrados entre cada Órgão 
Setorial Estadual e a SEMAM/PR, admitida a interveniência de Órgãos Setoriais 
Federais do Sisnama.

CAPÍTULO III – Da Atuação do Sistema Nacional do Meio Ambiente

Art. 14. A atuação do Sisnama efetivar-se-á mediante articulação coordenada dos 
órgãos e entidades que o constituem, observado o seguinte:

I – o acesso da opinião pública às informações relativas às agressões ao meio am-
biente e às ações de proteção ambiental, na forma estabelecida pelo Conama; e

II – caberá aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a regionalização das 
medidas emanadas do Sisnama, elaborando normas e padrões supletivos e comple-
mentares.

Parágrafo único. As normas e padrões dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios poderão fixar parâmetros de emissão, ejeção e emanação de agentes poluidores, 
observada a legislação federal.

Art. 15. Os Órgãos Seccionais prestarão ao Conama informações sobre os seus planos 
de ação e programas em execução, consubstanciadas em relatórios anuais, sem prejuízo 
de relatórios parciais para atendimento de solicitações específicas.

Parágrafo único. A Semam/PR consolidará os relatórios mencionados neste 
artigo em um relatório anual sobre a situação do meio ambiente no País, a ser pu-
blicado e submetido à consideração do Conama, em sua segunda reunião do ano 
subsequente.

Art. 16. O Conama, por intermédio da Semam/PR, poderá solicitar informações 
e pareceres dos Órgãos Seccionais e Locais, justificando, na respectiva requisição, o 
prazo para o seu atendimento.

§ 1o Nas atividades de licenciamento, fiscalização e controle deverão ser evitadas 
exigências burocráticas excessivas ou pedidos de informações já disponíveis.

§ 2o Poderão ser requeridos à Semam/PR, bem assim aos Órgãos Executor, Sec-
cionais e Locais, por pessoa física ou jurídica que comprove legítimo interesse, os 
resultados das análises técnicas de que disponham.

§ 3o Os órgãos integrantes do Sisnama, quando solicitarem ou prestarem infor-
mações, deverão preservar o sigilo industrial e evitar a concorrência desleal, correndo 
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o processo, quando for o caso, sob sigilo administrativo, pelo qual será responsável a 
autoridade dele encarregada.

CAPÍTULO IV – Do Licenciamento das Atividades

Art. 17. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual com-
petente integrante do Sisnama, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1o Caberá ao Conama fixar os critérios básicos, segundo os quais serão exigidos 
estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo, entre outros, os 
seguintes itens:

a) diagnóstico ambiental da área;
b) descrição da ação proposta e suas alternativas; e
c) identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e negativos.
§ 2o O estudo de impacto ambiental será realizado por técnicos habilitados e 

constituirá o Relatório de Impacto Ambiental Rima, correndo as despesas à conta do 
proponente do projeto.

§ 3o Respeitada a matéria de sigilo industrial, assim expressamente caracterizada a 
pedido do interessado, o Rima, devidamente fundamentado, será acessível ao público.

§ 4o Resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento, em qualquer 
das suas modalidades, sua renovação e a respectiva concessão da licença serão objeto 
de publicação resumida, paga pelo interessado, no jornal oficial do Estado e em um 
periódico de grande circulação, regional ou local, conforme modelo aprovado pelo 
Conama.

Art. 18. O órgão estadual do meio ambiente e o Ibama, este em caráter supletivo, sem 
prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinarão, sempre que necessário, 
a redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas ou 
efluentes líquidos e os resíduos sólidos nas condições e limites estipulados no licen-
ciamento concedido.

Art. 19. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as 
seguintes licenças:
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I – Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo 
requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, 
observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo;

II – Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com 
as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e

III – Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o 
início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle 
de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação.

§ 1o Os prazos para a concessão das licenças serão fixados pelo Conama, observada 
a natureza técnica da atividade.

§ 2o Nos casos previstos em resolução do Conama, o licenciamento de que trata 
este artigo dependerá de homologação do Ibama.

§ 3o Iniciadas as atividades de implantação e operação, antes da expedição das 
respectivas licenças, os dirigentes dos Órgãos Setoriais do Ibama deverão, sob pena 
de responsabilidade funcional, comunicar o fato às entidades financiadoras dessas 
atividades, sem prejuízo da imposição de penalidades, medidas administrativas de 
interdição, judiciais, de embargo, e outras providências cautelares.

§ 4o O licenciamento dos estabelecimentos destinados a produzir materiais nuclea-
res ou a utilizar a energia nuclear e suas aplicações, competirá à Comissão Nacional de 
Energia Nuclear – CNEN, mediante parecer do Ibama, ouvidos os órgãos de controle 
ambiental estaduais ou municipais.

§ 5o Excluída a competência de que trata o parágrafo anterior, nos demais casos 
de competência federal o Ibama expedirá as respectivas licenças, após considerar o 
exame técnico procedido pelos órgãos estaduais e municipais de controle da poluição.

Art. 20. Caberá recurso administrativo:
I – para o Secretário de Assuntos Estratégicos, das decisões da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear – CNEN; e
II – para o Secretário do Meio Ambiente, nos casos de licenciamento da compe-

tência privativa do Ibama, inclusive nos de denegação de certificado homologatório.
Parágrafo único. No âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o 

recurso de que trata este artigo será interposto para a autoridade prevista na respectiva 
legislação.

Art. 21. Compete à Semam/PR propor ao Conama a expedição de normas gerais para 
implantação e fiscalização do licenciamento previsto neste Decreto.



324 Coleção Ambiental

§ 1o A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de 
qualidade ambiental serão exercidos pelo Ibama, em caráter supletivo à atuação dos 
Órgãos Seccionais Estaduais e dos Órgãos Locais.

§ 2o Inclui-se na competência supletiva do Ibama a análise prévia de projetos, de 
entidades públicas ou privadas, que interessem à conservação ou à recuperação dos 
recursos ambientais.

§ 3o O proprietário de estabelecimento ou o seu preposto responsável permitirá, 
sob a pena da lei, o ingresso da fiscalização no local das atividades potencialmente 
poluidoras para a inspeção de todas as suas áreas.

§ 4o As autoridades policiais, quando necessário, deverão prestar auxílio aos agentes 
fiscalizadores no exercício de suas atribuições.

Art. 22. O Ibama, na análise dos projetos submetidos ao seu exame, exigirá, para efeito 
de aprovação, que sejam adotadas, pelo interessado, medidas capazes de assegurar 
que as matérias-primas, insumos e bens produzidos tenham padrão de qualidade que 
elimine ou reduza, o efeito poluente derivado de seu emprego e utilização.

CAPÍTULO V – Dos Incentivos

Art. 23. As entidades governamentais de financiamento ou gestoras de incentivos, 
condicionarão a sua concessão à comprovação do licenciamento previsto neste decreto.

CAPÍTULO VI – Do Cadastramento

Art. 24. O Ibama submeterá à aprovação do Conama as normas necessárias à implan-
tação do Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.

TÍTULO II – Das Estações Ecológicas e das Áreas de Proteção Ambiental
CAPÍTULO I – Das Estações Ecológicas

Art. 25. As Estações Ecológicas Federais serão criadas por Decreto do Poder Execu-
tivo, mediante proposta do Secretário do Meio Ambiente, e terão sua administração 
coordenada pelo IBAMA.
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§ 1o O ato de criação da Estação Ecológica definirá os seus limites geográficos, a 
sua denominação, a entidade responsável por sua administração e o zoneamento a 
que se refere o art. 1o, § 2o, da Lei no 6.902, de 27 de abril de 1981.

§ 2o Para a execução de obras de engenharia que possam afetar as estações ecoló-
gicas, será obrigatória a audiência prévia do Conama.

Art. 26. Nas Estações Ecológicas Federais, o zoneamento a que se refere o art. 1o, § 
2o, da Lei no 6.902, de 1981, será estabelecido pelo Ibama.

Art. 27. Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez qui-
lômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará subordinada às normas 
editadas pelo Conama.

CAPÍTULO II – Das Áreas de Proteção Ambiental

Art. 28. No âmbito federal, compete ao Secretário do Meio Ambiente, com base em pare-
cer do Ibama, propor ao Presidente da República a criação de Áreas de Proteção Ambiental.

Art. 29. O Decreto que declarar a Área de Proteção Ambiental mencionará a sua 
denominação, limites geográficos, principais objetivos e as proibições e restrições de 
uso dos recursos ambientais nela contidos.

Art. 30. A entidade supervisora e fiscalizadora da Área de Proteção Ambiental deverá 
orientar e assistir os proprietários, a fim de que os objetivos da legislação pertinente 
sejam atingidos.

Parágrafo único. Os proprietários de terras abrangidas pelas Áreas de Proteção 
Ambiental poderão mencionar os nomes destas nas placas indicadoras de proprieda-
de, na promoção de atividades turísticas, bem assim na indicação de procedência dos 
produtos nela originados.

Art. 31. Serão considerados de relevância e merecedores do reconhecimento público 
os serviços prestados, por qualquer forma, à causa conservacionista.

Art. 32. As instituições federais de crédito e financiamento darão prioridade aos 
pedidos encaminhados com apoio da SEMAM/PR, destinados à melhoria do uso 
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racional do solo e das condições sanitárias e habitacionais das propriedades situadas 
nas Áreas de Proteção Ambiental.

TÍTULO III – Das Penalidades

Art. 33. Constitui infração, para os efeitos deste Decreto, toda ação ou omissão que 
importe na inobservância de preceitos nele estabelecidos ou na desobediência às 
determinações de caráter normativo dos órgãos ou das autoridades administrativas 
competentes.

Art. 34. Serão impostas multas diárias de 61,70 a 6.170 Bônus do Tesouro Nacional 
(BTN), proporcionalmente à degradação ambiental causada, nas seguintes infrações:

I – contribuir para que um corpo d’água fique em categoria de qualidade inferior 
à prevista na classificação oficial;

II – contribuir para que a qualidade do ar ambiental seja inferior ao nível mínimo 
estabelecido em resolução;

III – emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos causa-
dores de degradação ambiental, em desacordo com o estabelecido em resolução ou 
licença especial;

IV – exercer atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, sem a 
licença ambiental legalmente exigível ou em desacordo com a mesma;

V – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento 
público de água de uma comunidade;

VI – causar poluição de qualquer natureza que provoque destruição de plantas 
cultivadas ou silvestres;

VII – ferir, matar ou capturar, por quaisquer meios, nas Unidades de Conservação, 
exemplares de espécies consideradas raras da biota regional;

VIII – causar degradação ambiental mediante assoreamento de coleções d’àgua ou 
erosão acelerada, nas Unidades de Conservação;

IX – desrespeitar interdições de uso, de passagem e outras estabelecidas adminis-
trativamente para a proteção contra a degradação ambiental;

X – impedir ou dificultar a atuação dos agentes credenciados pelo Ibama, para inspe-
cionar situação de perigo potencial ou examinar a ocorrência de degradação ambiental;

XI – causar danos ambientais, de qualquer natureza, que provoquem destruição ou 
outros efeitos desfavoráveis à biota nativa ou às plantas cultivadas e criações de animais;
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XII – descumprir resoluções do Conama.

Art. 35. Serão impostas multas de 308,50 a 6.170 BTN, proporcionalmente à degra-
dação ambiental causada, nas seguintes infrações:

I – realizar em Área de Proteção Ambiental, sem licença do respectivo órgão de 
controle ambiental, abertura de canais ou obras de terraplanagem, com movimentação 
de areia, terra ou material rochoso, em volume superior a 100m3, que possam causar 
degradação ambiental;

II – causar poluição de qualquer natureza que possa trazer danos à saúde ou ame-
açar o bem-estar.

Art. 36. Serão impostas multas de 617 a 6.170 BTN nas seguintes infrações:
I – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, 

dos habitantes de um quarteirão urbano ou localidade equivalente;
II – causar poluição do solo que torne uma área, urbana ou rural, imprópria para 

a ocupação humana;
III – causar poluição de qualquer natureza, que provoque mortandade de mamí-

feros, aves, répteis, anfíbios ou peixes.

Art. 37. O valor das multas será graduado de acordo com as seguintes circunstâncias:
I – atenuantes:
a) menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
b) reparação espontânea do dano ou limitação da degradação ambiental causada;
c) comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo 

iminente de degradação ambiental;
d) colaboração com os agentes encarregados da fiscalização e do controle am-

biental;
II – agravantes:
a) reincidência específica;
b) maior extensão da degradação ambiental;
c) dolo, mesmo eventual;
d) ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia;
e) infração ocorrida em zona urbana;
f) danos permanentes à saúde humana;
g) atingir área sob proteção legal;
h) emprego de métodos cruéis na morte ou captura de animais.
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Art. 38. No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou 
omissão inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até 
cessar a ação degradadora.

Art. 39. Quando a mesma infração for objeto de punição em mais de um dispositivo 
deste decreto, prevalecerá o enquadramento no item mais específico em relação ao 
mais genérico.

Art. 40. Quando as infrações forem causadas por menores ou incapazes, responderá 
pela multa quem for juridicamente responsável pelos mesmos.

Art. 41. A imposição de penalidades pecuniárias, por infrações à legislação ambiental, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, excluirá a exigência de multas 
federais, na mesma hipótese de incidência.11

Art. 42. As multas poderão ter a sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por 
termo de compromisso aprovado pela autoridade ambiental que aplicou a penalidade, se 
obrigar à adoção de medidas específicas para cessar e corrigir a degradação ambiental.

Parágrafo único. Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será 
reduzida em até noventa por cento.

Art. 43. Os recursos administrativos interpostos contra a imposição de multas, aten-
dido o requisito legal de garantia da instância, serão, no âmbito federal, encaminhados 
à decisão do Secretário do Meio Ambiente e, em última instância, ao Conama.

Parágrafo único. Das decisões do Secretário do Meio Ambiente, favoráveis ao 
recorrente, caberá recurso ex officio para o Conama, quando se tratar de multas su-
periores a 3.085 BTN.

Art. 44. O Ibama poderá celebrar convênios com entidades oficiais dos Estados, dele-
gando-lhes, em casos determinados, o exercício das atividades de fiscalização e controle.

TÍTULO IV – Das Disposições Finais

Art. 45. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

11 Decreto no 122/1991.
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Art. 46. Revogam-se os Decretos nos 88.351, de 1o de junho de 1983, 89.532, de 6 de 
abril de 1984, 91.305, de 3 de junho de 1985, 91.630, de 28 de novembro de 1986, 94.085, 
de 10 de março de 1987, 94.764, de 11 de agosto de 1987, 94.998, de 5 de outubro de 
1987, 96.150, de 13 de junho de 1988, 97.558, de 7 de março de 1989, 97.802, de 5 de 
junho de 1989, e 98.109, de 31 de agosto de 1989.

Brasília, 6 de junho de 1990; 169o da Independência e 102o da República.

FERNANDO COLLOR – Bernardo Cabral

Decretado em 6/6/1990 e publicado no DOU de 7/6/1990.
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Índice temático geral

A

AGRICULTURA FAMILIAR
* Lei no 12.854/2013
* Lei no 12.651/2012

AMAZÔNIA LEGAL
* Lei no 12.854/2013
* Lei no 12.651/2012
* Decreto no 2.119/1997

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP
* Lei no 12.651/2012
* Decreto no 8.235/2014
* Decreto no 6.660/2008

ÁREA DE RESERVA LEGAL
* Lei no 12.651/2012
* Lei no 11.284/2006
* Decreto no 8.235/2014
* Decreto no 6.514/2008

ÁREAS DE USO RESTRITO
* Lei no 12.651/2012
* Decreto no 7.830/2012

ÁREA URBANA
* Lei no 12.651/2012
* Lei no 11.428/2006
* Decreto no 99.274/1990
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C

CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR
* Lei no 12.651/2012
* Decreto no 8.235/2014
* Decreto no 6.063/2007

COTA DE RESERVA AMBIENTAL – CRA
* Lei no 12.651/2012
* Lei no 11.428/2006
* Decreto no 7.830/2012

D

DESMATAMENTO
* Lei no 12.651/2012
* Lei no 11.428/2006
* Decreto no 7.830/2012
* Decreto no 6.660/2008
* Decreto no 6.514/2008
* Decreto no 6.063/2007

DIVERSIDADE BIOLÓGICA
* Convenção sobre a Diversidade Biológica
* Lei no 11.428/2006
* Lei no 11.284/2006
* Medida Provisória no 2.186-16/2001

F

FLORESTAS
* Lei Complementar no 140/2011
* Lei no 12.651/2012
* Lei no 11.428/2006
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* Lei no 11.284/2006
* Lei no 9.605/1998
* Decreto no 7.830/2012
* Decreto no 6.514/2008
* Decreto no 6.063/2007
* Decreto no 2.119/1997

FOGO
* Lei no 12.651/2012
* Lei no 11.428/2006
* Decreto no 6.514/2008

I

IMÓVEL RURAL
* Lei no 12.651/2012
* Lei no 11.428/2006
* Decreto no 7.830/2012
* Decreto no 6.514/2008

INCÊNDIO
* Lei no 12.651/2012
* Lei no 11.516/2007
* Lei no 11.428/2006
* Lei no 9.605/1998
* Decreto no 7.830/2012
* Decreto no 6.660/2008
* Decreto no 6.063/2007

M

MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
* Lei no 12.651/2012
* Lei no 11.284/2006
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* Decreto no 6.514/2008
* Decreto no 6.063/2007

P

PEQUENA PROPRIEDADE
* Lei no 12.651/2012
* Decreto no 6.660/2008

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO

* Lei no 12.651/2012

PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – PMFS
* Lei no 12.651/2012
* Lei no 11.284/2006
* Decreto no 6.514/2008
* Decreto no 6.063/2007

PLANO DE SUPRIMENTO SUSTENTÁVEL – PSS
* Lei no 12.651/2012

POLÍTICA NACIONAL DE MANEJO E CONTROLE DE QUEIMADAS, 
PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

* Lei no 12.651/2012

POSSE
* Lei no 12.854/2013
* Lei no 12.651/2012

PROGRAMA MAIS AMBIENTE BRASIL
* Lei no 12.651/2012
* Decreto no 8.235/2014

PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – PRAS
* Lei no 12.651/2012
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* Decreto no 8.235/2014
* Decreto no 7.830/2012

S

SISNAMA
* Lei no 12.651/2012
* Lei no 11.428/2006
* Lei no 11.284/2006
* Lei no 9.605/1998
* Lei no 6.938/1981
* Decreto no 8.235/2014
* Decreto no 7.830/2012
* Decreto no 6.514/2008
* Decreto no 6.063/2007
* Decreto no 99.274/1990

U

USO ALTERNATIVO DO SOLO
* Lei no 12.651/2012
* Lei no 11.284/2006
* Decreto no 7.830/2012
* Decreto no 6.063/2007

USO ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL DOS APICUNS E SALGADOS
* Lei no 12.651/2012

Z

ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO – ZEE
* Lei no 12.651/2012
* Decreto no 6.063/2007
* Decreto no 2.119/1997



A norma central deste volume é a Lei no 12.651/2012, marco legal que substitui a Lei no 
4.771/1965, também conhecida como Código Florestal Brasileiro – uma denominação 
imprópria, dado que aquela norma jamais teve o propósito de esgotar o tema da proteção 
da flora nacional, muito embora sua ementa contivesse a expressão “Código Florestal”.

Além dos dispositivos constitucionais pertinentes ao tema, esta edição oferece ao leitor o 
texto da Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos 
Países da América, bem como o de outras leis e decretos correlatos.
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