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A CASA É SUA

PROJETO DE LEI N° J4t;J Ptf#b DE ft,/,(h-/
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APROVADO PRELIMINARMENTE
~ PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE
A COMISSAO DE CONST., JUSTIÇA
E REDAÇÃO

Em Or 1_--'----'

10 Secr

DECLARA DE INTERESSE
COMUM, DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE ~ IMUNE DE
CORTE A ÁRvdRE IPÊ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

.., da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. Fica declarado de interesse comum, de preservação permJnente e imune de

corte a árvore Ipê, no Estado de Goiás, conforme o art. 70 da Lei Fe~eral nO12.651, de

25 de maio de 2012.

Parágrafo único - As espécies protegidas nos termos deste artigo,1são as essênCias.

nativas dos gêneros Tabebuia e Handroanthus, ambos da família de bignoniácea.

Art. 2° - A supressão total ou parcial destas espécies só poderá ser a~mitida com prévia
I

autorização do poder público quando necessária à execução de obrasl planos, atividades

ou projetos de utilidade pública ou interesse social.

Parágrafo único - Na hipótese da supressão prevista no artigo os responsáveis serão

obrigados ao imediato replantio do número de árvores abatidas.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2021.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Açcorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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JUSTIFICATIVA

!
I

O presente projeto de lei visa declarar como de interesse comu~, de preservação

permanente e imune de corte a árvore Ipê, no Estado de Goiás, conforme o artigo 70 da

Lei Federal nO12.651, de 25 de maio de 2012. i
!

I

Art. 70. Além do disposto nesta Lei e sem prejuízo da criação de unidades de

conservação da natureza, na forma da Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, e
I

de outras ações cabíveis voltadas à proteção das florestas e outras formas de
I

vegetação, o poder público federal, estadual ou municipal poderá:
I

I - proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, end~micas, em perigo ou

ameaçadas de extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência das

populações tradicionais, delimitando as áreas compreendi~as no ato, fazendo

depender de autorização prévia, nessas áreas, o corte de oLtras espécies;

11- declarar qualquer árvore imune de corte, por motivo Ide sua localização,
I

raridade, beleza ou condição de porta-sementes; !

111- estabelecer exigências administrativas sobre o registrol e outras formas de

controle de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à e~tração, indústria ou

comércio de produtos ou subprodutos florestais.

!
O cerrado é o bioma típico da reglao centro-oeste do Brasil,1 englobando os

estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ocupa quase tbdo o estado de
I

Tocantins, parte do oeste de Minas Gerais e uma parcela do sul do Maraphão e do Piauí.

Sua vegetação abrange 22% do território brasileiro, que são aproximadamente, 203

milhões de hectares, sendo composta por 200 mil variedades de espéd~s de plantas.

Dentre essa variedade de plantas temos várias espécies de Ipês: Ipê amarelo

(Tabebuia ochracea), Ipê Amarelo (Tabebuia vellosoi), Ipê Ama1relo Da Serra
I

(Handroanthus albus), Ipê Branco (Tabebuia dura), Ipê do Cerrado (Tabebuia

O projeto em tela também está em consonância com o art. 80 déilLei Estadual nO

18.104, de 18 de julho de 2013, que reconhece o Bioma Cerrado domo Patrimônio
I

Natural do Estado de Goiás.
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chrysotricha), Ipê Rosa (Handroanthus pentaphylla), Ipê Rosa (Tabebuia róseo), Ipê

Roxo (Handroanthus avellanedae), Ipê Roxo (Tabebuia avellanedae), Ipê Roxo Sete

Folhas (Handroanthus heptaphyllus) e Ipê Verde (Cybistax antisyphilitica).

Os Ipês são caducifólias, ou seja, perdem todas as folhas que são substituídas

por cachos de flores de cores intensas. Atualmente, o Ipê é considerado a flor nacional.

Suas flores possuem forma de funil, como se fossem uma cornetinha. Podem ser

elas amarelas, roxas, rosas, brancas e até verdes. Florescem entre junho e novembro,

começando pela cor roxa e rosa, depois o amarelo e por último o branco. Elas caem no

decorrer de uma semana, cobrindo o chão com a sua cor. O nome ipê origina-se da

língua indígena tupi e significa casca dura. O mesmo também é conhecido como pau

d'arco, porque antigamente os índios utilizavam a madeira dessas árvores para fazerem

os seus arcos de caça e defesa.

Apesar dessa variedade de Ipês, essa árvore está em risco de extinção, já que é

uma das madeiras brasileiras mais cobiçadas no mercado internacional. Dados do Ibama

mostram que, entre os anos de 2012 e 2017, .92% dos Ipês que tombaram no Brasil

foram enviados para fora do país, indú~trias de móveis, assoalhos e de construção de

casas são os principais destinos.

Em Goiás, árvores de Ipês embelezam várias cidades e dão um colorido especial

ao cerrado goiano.

Por essas razões peço aos nobres colegas de Parlamel1to a aprovação deste

Projeto de Lei.

Sala das Sessões aos de de 2021.

Atenciosamente,

f. ~i-' ", . ~
}~A.o~ -v ..J.:h..~

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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DECLARA DE INTERESSE
I

COMUM, DE IpRESERVAÇÃO

PERMANENTE I E IMUNE DE
, I _ ,

CORTE A ARVORE IPE E DA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
!

I

I

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei: I

i
Art. 1°. Fica declarado de interesse comum, de preservação perrt,anente e imune de

I
I

corte a árvore Ipê, no Estado de Goiás, conforme o art. 70 da Lei Federal nO12.651, de

25 de maio de 2012. I
I

Parágrafo único - As espécies protegidas nos termos deste artigo, são as essências
;

nativas dos gêneros Tabebuia e Handroanthus, ambos da família de bignoniácea.

Art. 2° - A supressão total ou parcial destas espécies só poderá ser admitida com prévia

autorização do poder público quando necessária à execução de obr~s, planos, atividades
I
I

ou projetos de utilidade pública ou interesse social.

Parágrafo único - Na hipótese da supressão prevista no artigo os responsáveis serão

obrigados ao imediato replantio do número de árvores abatidas.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

de 2021.
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JUSTIFICATIVA

o presente projeto de lei visa declarar como de interesse comum, de preservação

permanente e imune de corte a árvore Ipê, no Estado de Goiás, confdrme o arti'go 70 da

Lei Federal nO12.651, de 25 de maio de 2012.

Art, 70. Além do disposto nesta Lei e sem prejuízo da criação de unidades de

conservação da natureza, na forma da Lei nO9.985, de r 8 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, e~dêmicas, em perigo ou
I

ameaçadas de extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência das

populações tradicionais, delimitando as áreas compreerdidas no ato, fazendo

depender de autorização prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies;

11- declarar qualquer árvore imune de corte, por motil~O de sua localização,

raridade, beleza ou condição de porta-sementes;

111- estabelecer exigências administrativas sobre o registro e outras formas de

controle de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, indústria ou

comércio de produtos ou subprodutos florestais.

I
O projeto em tela também está em consonância com o art. 80 da Lei Estadual nO,

18.104, de 18 de julho de 2013, que reconhece o Bioma Cerrado como Patrimônio

Natural do Estado de Goiás, I
O cerrado é o bioma típico da região centro-oeste do Brasil, englobando os

estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ocupa qua1setodo o estado de

Tocantins, parte do oeste de Minas Gerais e uma parcela do sul do ~aranhão e do Piauí.

Sua vegetação abrange 22% do território brasileiro, que são apJoximadamente, 203

milhões de hectares, sendo composta por 200 mil variedades de eJpécies de plantas.
I

Dentre essa variedade de plantas temos várias espécies de Ipês: Ipê amarelo

(Tabebuia ochracea), Ipê Amarelo (Tabebuia vellosoi), Ipê Amarelo Da Serra

(Handroanthus albus), Ipê Branco (Tabebuia dura), Ipê do Cerrado (Tabebuia
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chrysotricha), Ipê Rosa (Handroanthus pentaphylla), Ipê Rosa ( I:::: o), Ipê

.,,~ LE.G

Roxo (Handroanthus avellanedae), Ipê Roxo (Tabebuia avellanedae), rpê Roxo Sete

Folhas (Handroanthus heptaphyllus) e Ipê Verde (Cybistax antisyphilitica).

Os Ipês são caducifólias, ou seja, perdem todas as folhas que são substituídas

por cachos de flores de cores intensas. Atualmente, o Ipê é considerado a flor nacional.

Suas flores possuem forma de funil, como se fossem uma cornetinha. Podem ser

elas amarelas, roxas, rosas, brancas e até verdes. Florescem entre junho e novembro,

começando pela cor roxa e rosa, depois o amarelo e por último o branco. Elas caem no

decorrer de uma semana, cobrindo o chão com a sua cor. O nome ipê origina-se da

língua indígena tupi e significa casca dura. O mesmo também é conhecido como pau

d'arco, porque antigamente os índios utilizavam a madeira dessas árvores para fazerem

os seus arcos de caça e defesa.

Apesar dessa variedade de Ipês, essa árvore estáém risco de extinção, já que é

uma das madeiras brasileiras mais cobiçadas no mercado internacional. Dados do Ibama

mostram que, entre os anos de 2012 e 2017, 92% dos Ipês que tombaram no Brasil

foram enviados para fora do país, indústrias de móveis, assoalhos e de construção de

i
\~

,

casas são os principais destinos.

Em Goiás, árvores de Ipês embelezam várias cidades e dão um colorido especial

ao cerrado goiano.

Por essas razões peço aos nobres colegas de Parlamento a aprovação deste

Projeto de Lei.

Sala das Sessões aos de de 2021.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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