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suprimir vegetação 
Porque 



Desenvolvimento 



Porém… 

• Quais são os dispositivos de CONTROLE? 

 
– LEGAIS 

– ADMINISTRATIVOS 

– OPERACIONAIS 

Desmatamento 

• Operação sem controle 

Supressão Vegetal 

• Operação controlada 



Dispositivos Legais  

• Leis 

 

• Decretos 

 

• Instruções Normativas 

 

• Medidas Provisórias 

 

• Portarias 

 

• Resoluções 



Dispositivos Legais  

• LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. 

 
• 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  [...] o proprietário da área, [...] 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 [...] 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. 



Dispositivos Legais  

• LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. 

 
CAPÍTULO V - DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA 

USO ALTERNATIVO DO SOLO 

 

• Art. 26º 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. 

 
– § 3º No caso de reposição florestal, deverão ser 

priorizados projetos que contemplem a utilização 
de espécies nativas do mesmo bioma onde 
ocorreu a supressão. 



Dispositivos Legais  

• LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. 

• O requerimento de autorização de supressão 
de deverá conter, no mínimo, as seguintes 
informações: 

 

• a localização do imóvel; 
 

• a localização das Áreas de Preservação 
Permanente; 

 

• a localização da Reserva Legal e das áreas de 
uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo 
menos um ponto de amarração do perímetro do 
imóvel; 

 

• a utilização efetiva e sustentável das áreas já 
convertidas; 

 

• o uso alternativo da área a ser desmatada. 



Dispositivos Legais  

• LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. 

 

• Art. 27º 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. 28º Não é permitida a conversão de 
vegetação nativa para uso alternativo do 
solo no imóvel rural que possuir área 
abandonada. 



Dispositivos Legais  

• LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. 

 

• Art. 59. [...] 
– § 4º No período entre a publicação desta Lei e a 

implantação do PRA em cada Estado e no Distrito 
Federal, [...] 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 APPs, RL e 
de uso restrito.  

 



Dispositivos Legais  

• DECRETO Nº 5.975 DE 30 DE NOVEMBRO 
DE 2006. 

 

• Art. 10.  A exploração de florestas e 
formações sucessoras que implique a 
supressão a corte raso de vegetação 
arbórea natural somente será permitida 
mediante autorização de supressão para o 
uso alternativo do solo expedida pelo órgão 
competente do SISNAMA.  

 
• § 1º  Entende-se por uso alternativo do solo a 

substituição de florestas e formações sucessoras 
por outras coberturas do solo, tais como projetos 
de assentamento para reforma agrária, 
agropecuários, industriais, de geração e 
transmissão de energia, de mineração e de 
transporte.  



Dispositivos Legais  

• LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 
2006 – Lei da 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. 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. 



CONAMA_RES_CONS_1994_034.pdf


Dispositivos Legais  

• LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 
2006 – Lei da Mata Atlântica 

 

• Art. 14º  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, [...] 
quando inexistir alternativa técnica e 
locacional ao empreendimento proposto [...]. 

 
• § 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 [...]. 



Dispositivos Legais  

• DECRETO Nº 6.660, DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2008. 

• Art. 19º  Além da autorização do órgão 
ambiental competente, será necessária a 
anuência prévia do IBAMA, [...], 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 localizada em área 
urbana ou região metropolitana.  

 
ICMBio quando se tratar de unidades de 

conservação instituídas pela União onde tais 

atividades sejam admitidas. 



Dispositivos Legais  

• DECRETO Nº 6.660, DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2008. 

 

• Art. 20º  A solicitação de anuência prévia de 
que trata o art. 19 deve ser instruída, no 
mínimo, com as seguintes informações: 
• I - dados do proprietário [...]; 

• II - dados da propriedade [...]; 

• III - outorga para utilização do imóvel [...] terrenos 
de marinha [...]; 

• 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, [...]; 



Dispositivos Legais  

• DECRETO Nº 6.660, DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2008. 

 

• Art. 20º  A solicitação de anuência prévia de 
que trata o art. 19 deve ser instruída, no 
mínimo, com as seguintes informações: 
• 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.  



Dispositivos Legais  

• DECRETO Nº 6.660, DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2008. 

 

• Art. 21º  A anuência prévia de que trata o art. 
19º 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. 



Dispositivos Legais  

• DECRETO Nº 6.660, DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2008. 

• CAPÍTULO IX - DO CORTE E SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE 
REGENERAÇÃO PARA ATIVIDADES 
IMPRESCINDÍVEIS À PEQUENA PROPRIEDADE E 
POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

 

• CAPÍTULO X - DO CORTE E SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE 
REGENERAÇÃO  

 

• CAPÍTULO XI - DO CORTE, SUPRESSÃO E MANEJO 
DE ESPÉCIES ARBÓREAS PIONEIRAS EM ESTÁGIO 
MÉDIO DE REGENERAÇÃO 

 

• CAPÍTULO XII - DA SUPRESSÃO DE ESPÉCIES 
AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO  

 

• CAPÍTULO XIII - DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 
PARA FINS DE LOTEAMENTO OU EDIFICAÇÃO 



Dispositivos Legais  

• INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 5, DE 
20 DE ABRIL DE 2011 - critérios e procedimentos para as 
análises dos pedidos para a supressão de vegetação de mata atlântica. 

 

• Art. 3º O processo deverá ser instruído com 
no mínimo a seguinte documentação: 
• I - certificado de regularidade no Cadastro 

Técnico Federal do empreendedor [...]; 

• II - dados do proprietário ou possuidor da área a 
ser suprimida; 

• III - dados da propriedade [...]; 

• [...] 

• VI - plantas e mapas georreferenciados do 
empreendimento contendo as áreas de influência 
direta e indireta, poligonal da área de vegetação 
objeto de corte ou supressão [...], hidrografia, 
relevo, residências [...], acessos, unidades de 
conservação [...], áreas de reserva legal 
averbadas e áreas de preservação permanente; 



Dispositivos Legais  

• INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 5, DE 
20 DE ABRIL DE 2011. 
 

• Art. 3º O processo deverá ser instruído com 
no mínimo a seguinte documentação: 
• VII - levantamento florístico e fitossociológico da 

área a ser cortada ou suprimida, [...]; 

• [...] 

• IX - estimativa do volume de produtos e 
subprodutos florestais a serem obtidos com a 
supressão; 

• X - descrição das atividades a serem 
desenvolvidas na área a ser suprimida; 

• [...] 

• XII - Anotações de Responsabilidade Técnica 
(ART) dos responsáveis pelos estudos técnicos 
de flora, fauna e topografia; 

• [...] 



Dispositivos Legais  

• DECRETO Nº 4.722, DE 5 DE JUNHO DE 
2003. 
 

• Art. 1º  A exploração da espécie Swietenia 
macrophylla King (mogno) em florestas 
nativas, primitivas ou regeneradas somente 
será permitida sob a forma de manejo 
florestal sustentável [...]. 

 

• [...] 

 

• Art. 3º Salvo o disposto no art. 1º, fica 
proibido o abate de árvores da espécie 
Swietenia Macrophylla King (mogno), 
inclusive em áreas nas quais seja autorizada 
a supressão de vegetação.  



Dispositivos Legais  

• LEI COMPLEMENTAR Nº 140, DE 8 DE 
DEZEMBRO DE 2011. 

 

• 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. 



Dispositivos Legais  

• LEI Nº 10.650, DE 16 DE ABRIL DE 2003. 
 

• Art. 4º Deverão ser publicados em Diário 
Oficial e ficar disponíveis, no respectivo 
órgão, em local de fácil acesso ao público, 
listagens e relações contendo os dados 
referentes aos seguintes assuntos: 

 
• I - pedidos de licenciamento, sua renovação e a 

respectiva concessão; 

 
• II - pedidos e licenças para supressão de 

vegetação; 

 
• [...] 



Órgão do SISNAMA 

Dispositivos Administrativos 

• Autorização de supressão vegetal 
– Deve ser solicitada no mínimo 30 dias antes do 

processo de Licenciamento ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Licenciamento Ambiental (LP, LI e LO). 

Demanda de 
Supressão 

Protocolo 
Análise 

documental 

Vistoria in 
loco 

Emissão do 
parecer 



Dispositivos Administrativos 

• Órgão Administrativo em Sergipe 
– ADEMA 

 

• Documentos 
 

– Análise prévia de processos 

 

– Requerimento de autorização para desmate 

 

– Documentos e informações necessárias nos 
processos de solicitação para autorização de 
desmatamento 

 

– Cadastro de informações técnicas para 
desmatamento  

Aula Supressão vegetal/ADEMA - Análise Prévia Desmatamento.pdf
Aula Supressão vegetal/ADEMA - Requerimento Desmatamento.pdf
Aula Supressão vegetal/ADEMA - Documentos e Informações Autorização Desmatamento.pdf
Aula Supressão vegetal/ADEMA - Documentos e Informações Autorização Desmatamento.pdf
Aula Supressão vegetal/ADEMA - Documentos e Informações Autorização Desmatamento.pdf
Aula Supressão vegetal/ADEMA - Cadastro de informações técnicas para desmatamento.pdf
Aula Supressão vegetal/ADEMA - Cadastro de informações técnicas para desmatamento.pdf


Dispositivos Administrativos 

• Fiscalização 
– Área efetiva suprimida; 

– Cumprimento das Condicionantes Ambientais; 

– Compensação Vegetal. 

 

 

• Autuação / Notificação 
– Medida de caráter disciplinador; 

– Atrelada a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, Crimes Ambientais (Seção II – Dos Crimes 
Contra a Flora); 

– Cabe recurso; 

– Celebração de Termo de Ajustamento de 
Conduta. 

– Financiamento do Fundo Estadual de Meio 
Ambiente. 

 

Aula Supressão vegetal/LO 721-2008 - GASCAV.pdf


Dispositivos Operacionais 

• Requisitos para definição de áreas para 
supressão vegetal 

 

– As áreas para supressão vegetal devem ser definidas 
em projeto de engenharia, segundo o escopo do 
Empreendimento, como por exemplo: hidroelétricas, 
dutos, terminais, etc. 

 

– Tipificação da vegetação a ser suprimida para o 
aproveitamento econômico da madeira. 



Dispositivos Operacionais 

• Antes do início do Processo de supressão 
vegetal 
– Requisitos legais ambientais locais - licenças, 

autorizações, etc.;  

 

– Requisitos legais locais de Segurança do Trabalho;  

 

– Requisitos de Competência dos Integrantes envolvidos 
– formação educacional, treinamento, experiência;  

 

– Requisitos Operacionais de Infraestrutura, tais como:  
• Equipamentos: tratores, motosseras, etc;  

• Implementos e Ferramentas;  

• Meios de comunicação;  

• Transporte de pessoas;  

• Material e equipamentos de combate a incêndio, 
conforme Plano de Atendimento a Situações de 
Emergência; 

• Apoio para emergências médicas, nos  termos do 
Procedimento de Emergências Médicas e Primeiros 
Socorros 



Dispositivos Operacionais 

• Fluxograma simplificado para supressão de vegetação 



igor@ufs.br 

Esta aula está disponível em 

www.igorpinheiro.com 

Obrigado! 


