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INTRODUÇÃO 
 

A criação de áreas protegidas é um dos mecanismos mais eficientes na conservação da 

biodiversidade. As Áreas Protegidas são entendidas aqui como espaços territorialmente 

demarcados cuja principal função é a conservação e/ou a preservação de recursos, 

naturais e/ou culturais, a elas associados (MEDEIROS, 2003). Ainda, segundo 

Hockings (2003) “as áreas protegidas são o pilar central em estratégias de conservação. 

Elas protegem a biodiversidade e mantém a qualidade ambiental dos ecossistemas”. 

Além de seu importante papel na conservação da biodiversidade, as áreas protegidas 

realizam inúmeros serviços ambientais para sociedade, dentre eles: regulação do clima, 

controle da erosão do solo, absorção e reciclagem de resíduos gerados por ação humana, 

regulação dos fluxos hidrológicos, suprimento de água (estocagem e retenção), 

processos de formação do solo, ciclo de nutrientes, polinização, recursos genéticos, 

recreação e cultura (AGAREZ, 2006). Entretanto, apesar de tantos atributos, um dos 

maiores desafios relacionados a criação e gestão de áreas protegidas no Brasil está 

relacionado a questão do seu financiamento (YOUNG E RONCISVALLE, 2002). Este 

problema é especialmente crônico nas áreas públicas, mas também observado em áreas 

privadas. 

No Brasil, a proteção da natureza no interior de propriedades privadas pode ser feita 

essencialmente de três formas: através da criação de Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPNs), pela manutenção das Áreas de Preservação Permanente ou pela 

implementação das Reservas Legais (RLs). As RPPNs possuem caráter voluntário 

enquanto as RLs e APPs são obrigatórias. Uma vez que os custos de sua implementação 

passam a ser de responsabilidade exclusiva dos proprietários, o financiamento dessas 

áreas no país, sobretudo as Reservas Legais, esbarra em uma série de entraves.  

São dois os principais entraves recorrentemente apontados como limitantes ao 

estabelecimento de RLs, sobretudo na Mata Atlântica. O primeiro está relacionado aos 

custos de averbação da RL que são de responsabilidade do proprietário rural e estes 

muitas vezes não dispõem de recursos para tal. O segundo é endereçado aos custos 

reposição com floresta nativa da área que compõe a RL. Pela fraca aplicação desse 

instrumento, muitas áreas destinadas como RL encontram-se degradadas e o seu custo 
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de recuperação é elevado, tornando-se muitas vezes inviável para o pequeno e médio 

proprietários recuperá-la. O financiamento dessas áreas parece ser uma questão decisiva 

para a sua efetiva implementação e funcionamento. Nesse sentido, é importante que 

sejam discutidos mecanismos financeiros que auxiliem os proprietários no 

estabelecimento e manutenção dessas áreas dentro da propriedade rural.  

Os projetos de Neutralização de Emissões de Carbono (NECs), que têm sido 

desenvolvidos no Brasil nos últimos anos a partir do reflorestamento de áreas 

degradadas, se apresentam como uma alternativa em potencial para auxiliar a 

implementação das áreas de RL no país. Esses projetos têm por base um novo Serviço 

Ambiental que vem sendo atribuído as Áreas Protegidas, o seqüestro de carbono pela 

biomassa. O princípio básico é que através do processo de crescimento vegetal, a planta 

seqüestrará e fixará o carbono em sua biomassa. 

As atividades de neutralização de emissões de carbono são uma ferramenta voluntária 

adotada por algumas empresas e instituições para compensação de suas emissões de 

gases efeito estufa (GEE) e dessa forma uma contribuição ao enfrentamento da 

Mudança Climática. Por meio da implementação de Projetos de NEC, qualquer 

atividade (empresarial, industrial, individual, comercial, rural, de prestação de serviços 

e etc.) que gere uma emissão quantificada de GEE pode neutralizá-la a partir de 

algumas estratégias específicas. Uma dessas estratégias adotadas atualmente está 

relacionada a compensação das emissões de GEE pelo investimento em projetos 

ambientais de plantio de árvores. 

Diante do cenário de crescente preocupação com a conservação da biodiversidade e da 

necessidade em estabelecer novas iniciativas que auxiliem a implementação de áreas 

protegidas, encontram-se nos projetos de NEC uma oportunidade em potencial de 

auxiliar o estabelecimento das áreas de RLs no Brasil.  

O objetivo geral desse estudo é analisar e discutir a importância e o potencial de 

utilização dos projetos voluntários de Neutralização de Emissões de Carbono 

(NECs) como estratégia para auxiliar a implementação das áreas de Reservas 

Legais no Brasil. Esse mecanismo pode se apresentar como uma importante estratégia 

a ser considerada para reversão do atual cenário de não cumprimento das RLs no Brasil, 

uma vez que tal estratégia pode permitir o aporte de recursos financeiros aos 
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proprietários/posseiros no estabelecimento e manutenção dessas áreas no interior das 

propriedades rurais. 

De forma a auxiliar no desenvolvimento das questões propostas pelo estudo, uma série 

de objetivos específicos foram determinados. Esses objetivos específicos encontram-se 

organizados da seguinte forma: 

▪ Analisar a aplicação das Reservas Legais no Brasil e os principais desafios para o seu 

cumprimento. 

▪ Caracterizar e analisar o cenário atual dos projetos de neutralização de emissões de 

carbono (NEC) desenvolvidos no Brasil, destacando os seus principais desafios, que 

deverão ser considerados na proposta do Projeto NEC em RL. 

▪ Propor uma metodologia de Projeto de neutralização de emissões de carbono em áreas 

de Reserva Legal, de forma a adequá-lo às exigências legais para implementação de 

reservas legais no Brasil e as necessidades metodológicas para neutralização de 

carbono. 

▪ Analisar a viabilidade do desenvolvimento do Projeto de neutralização de emissões de 

carbono em áreas de Reserva Legal, como forma de auxiliar na reversão do cenário de 

não cumprimento dessas áreas. 

De forma a alcançar os objetivos apresentados, esta dissertação está organizada sob a 

forma de 4 Capítulos, estruturados conforme apresentado a seguir. 

O Primeiro Capítulo buscou contextualizar as áreas de Reserva Legal dentro do quadro 

atual das Áreas Protegidas, visando estabelecer uma boa base conceitual sobre esse 

tema. Neste item foram abordadas e discutidas a definição e a importância das Áreas 

Protegidas, a partir de do levantamento de informações da bibliografia do assunto.  A 

partir da análise de um conjunto de dados referentes a literatura do assunto, foi 

apresentada também a quantificação dessas Áreas nas diferentes categorias hoje 

existentes. Por ser a Reserva Legal uma ferramenta para conservação em áreas privadas, 

foi apresentada ainda uma revisão sobre esse tema a partir da comparação com 

estratégias utilizadas por outros países do mundo.  
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O Segundo Capítulo teve por objetivo principal, investigar a evolução do conceito e da 

legislação referentes as áreas de Reserva Legal e sua aplicação no Brasil. Nesse sentido, 

foi apresentado a contextualização e a caracterização de um dos principais instrumentos 

do Código Florestal (Lei 4.771/1965), a Reserva Legal (RL). Em seguida, foi feita uma 

análise da evolução histórica das legislações que fazem referência a RL e do seu atual 

estágio de implementação no Brasil. Para elaboração na análise da evolução histórica e 

do próprio conceito de RL ao longo dos anos, foram utilizados documentos e 

legislações oficiais obtidos através de consulta eletrônica a base oficial de dados do 

Governo federal. Dentre as quais se destacam: 

a) A base de dados da legislação federal da Casa Civil da Presidência da República 

(disponível em https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf) e da  

b) Câmara dos Deputados (disponível em http://www.camara.gov.br/sileg). 

A partir da análise dos Projetos de Lei que se encontram hoje em processo de tramitação 

na Câmara dos Deputados foi possível ainda analisar o andamento atual das discussões 

sobre RL no Brasil. Para a análise do estado atual de implementação das Reservas 

Legais foram utilizadas informações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) e de trabalhos da bibliografia do assunto.  

O Terceiro Capítulo apresenta uma revisão sobre o tema das Mudanças Climáticas e 

localiza dentro deste contexto a importância e caracterização da iniciativa voluntária de 

neutralização de emissões de carbono (NEC). Essa iniciativa pode se apresentar como 

uma importante estratégia a ser considerada para reversão do atual cenário de não 

cumprimento das RLs no Brasil. A temática da neutralização de carbono ainda é um 

assunto bastante recente no Brasil, contando com pouca bibliografia e referências. 

Nesse sentido, de forma a ser possível a caracterização do estado atual de 

implementação dos Projetos NEC, foram necessárias entrevistas com algumas pessoas 

de maior conhecimento e vivência no tema. Ainda, com objetivo de trazer maior 

conteúdo e solidez ao assunto, foram elaborados e enviados questionários à 

representantes de três instituições que implementam esses Projetos atualmente, 

posteriormente analisados.  
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O Quarto Capítulo apresenta uma proposta de estrutura para o Projeto de NEC em áreas 

de Reserva Legal. Nesse item foram elaboradas as etapas do Projeto, baseadas nas 

exigências legais e ambientais para implementação de RLs no Brasil e nas necessidades 

metodológicas para neutralização de emissões. Em seguida, foram realizadas as 

estimativas de custo de sua implementação. A partir dos custos envolvidos no processo, 

chegou-se aos resultados e discussão da viabilidade de utilização desses projetos para 

RL. Esse capítulo buscou analisar a importância e o potencial de utilização dos projetos 

de reflorestamento no âmbito da iniciativa voluntária de neutralização de carbono 

(NECs) como alternativa para auxiliar a implementação das Reservas Legais. 

Por fim, dando a guisa de fechamento, nos itens Conclusão e Considerações finais é 

proposta a integração das principais idéias discutidas ao longo desse estudo, atendendo 

aos objetivos que inicialmente foram propostos, visando também dar contribuições para 

auxiliar nas estratégias para implementação de Áreas Protegidas na Mata Atlântica. 
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CAPÍTULO 1: CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E ÁREAS 

PROTEGIDAS NO BRASIL E NO MUNDO 

1.1 Áreas Protegidas  

1.1.1 Definição e importância das Áreas Protegidas 

Ao longo da história, as sociedades humanas vivenciaram uma série de problemas 

decorrentes da sua forma de se relacionar com a natureza. Seu desenvolvimento quase 

sempre atrelado a utilização de recursos naturais, em muitos casos levou a destruição de 

seu meio ambiente. Dessa forma, no passado civilizações, por não saberem gerenciar 

seus recursos naturais, tiveram uma história de colapso total, deixando de existir, muitas 

vezes de forma trágica (DIAMOND, 2005). 

A relação desarmônica entre homem e natureza tem por base a concepção de infinitude 

dos recursos naturais associada a crença de uma natureza criada para servir às 

necessidades humanas. Essas idéias por muito perduraram em nossa sociedade. 

Entretanto, a partir do momento em que as populações humanas começaram a sofrer 

pelo efeito da superpopulação e conseqüentemente sobrexploração dos recursos, a 

percepção sobre os malefícios causados ao meio ambiente foi se tornando mais 

evidente. Aos poucos, a relação homem-natureza foi sendo repensada e com isso 

estratégias para proteção meio ambiente foram sendo estabelecidas.  

A delimitação e criação de Áreas Protegidas no mundo tem sido ao longo da história 

recente da cultura humana uma estratégia bastante comum, sobretudo nas sociedades 

ocidentais (MEDEIROS, 2003). Ainda, segundo HOCKINGS (2003) “as áreas 

protegidas são o pilar central em estratégias de conservação. Elas protegem a 

biodiversidade e mantém a qualidade ambiental dos ecossistemas”. O estabelecimento 

dessas áreas é visto como uma das principais estratégias criadas para proteção da 

natureza in situ e seu recursos, conservando dessa forma florestas e outras formas de 

vegetação, e assegurando a proteção da biodiversidade nas regiões tropicais.   

As áreas protegidas são entendidas aqui, como espaços territorialmente demarcados cuja 

principal função é a conservação e/ou a preservação de recursos, naturais e/ou culturais, 

a elas associados (MEDEIROS, 2003). Entretanto, diversas são as definições 
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encontradas para essas áreas na bibliografia. Dentre essas, é possível destacar ainda 

outras duas muito comumente utilizadas.  

A primeira, adotada pela União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN, 

1994), define área protegida como:  

“uma área terrestre e/ou marinha especialmente dedicada à proteção e 

manutenção da diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais 

associados, manejados através de instrumentos legais ou outros 

instrumentos efetivos”. 

A segunda referenciada pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB, 1992) tem 

por definição de área protegida:  

“uma área definida geograficamente que é destinada, ou regulamentada, e 

administrada para alcançar objetivos específicos de conservação”. 

Inicialmente, no ocidente, a prática de criação de regimes especiais de proteção para 

determinados espaços tinha por objetivos apenas o resguardo de recursos da fauna 

silvestre e seus habitats, especialmente para exercício de caça pela realeza e aristocracia 

rural (MEDEIROS, 2003). Porém, com os anos à essa prática foram sendo atribuídas 

novas questões e interesses. Aos poucos aparecia a necessidade de suprimento de 

madeira, frutas, essências silvestres e outros produtos, assim como de água. E mais 

recentemente, a questão da biodiversidade e riscos associados a degradação ambiental 

foram sendo gradativamente incorporados aos interesses de criação das Áreas 

Protegidas. 

As primeiras Áreas protegidas criadas no mundo com o status de Parque Nacional 

começaram a ser implementadas apenas no final do século XIX, sendo considerado um 

marco a criação do Parque de Yellow Stone, nos Estados Unido, em 1872 (MILANO, 

2000). Desde então, a criação de áreas protegidas esteve fundamentada em duas 

estratégias distintas: o modelo norte-americano, baseado num princípio 

preservacionista, onde o homem é apenas um visitante temporário da área, sendo 

impedido de ocupá-la e desfrutar diretamente de seus recursos; e o modelo europeu, 

fundamentado sobre a ideologia conservacionista, no qual a cultura de populações 

humanas e seu modo de vida são, assim como os recursos naturais existentes na área, 
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alvos de proteção (MEDEIROS, 2006). Tais ideologias se consolidaram como 

estratégias de gestão dessas áreas protegidas, de acordo com o objetivo proposto para as 

áreas a serem estabelecidas. 

Muitas dessas áreas protegidas foram criadas em épocas recentes, principalmente a 

partir da década de 70 (ERVIN, 2003). A percepção mundial acerca dos problemas 

ambientais levou ao surgimento dessa nova ordem ambiental, pós década de 70, que traz 

uma agenda ambiental planetária que se sobrepõe aos interesses nacionais e locais, com 

metas e estratégias comuns a vários países e onde a questão da proteção tem grande 

destaque (MEDEIROS, 2006).  De acordo com os dados divulgados pela Comissão 

Mundial de Áreas Protegidas (WCPA, 2008), o número anual de criação de áreas 

protegidas aumentou significativamente a partir da década de 1970, como pode ser 

observado na figura 1.1. Ainda, a estimativa é que existam mais de 70 mil áreas 

protegidas por todo o globo, cobrindo uma área total estimada entre 17 e 18 milhões de 

quilômetros quadrados.   

 

Fonte: WCPA, 2008 

Figura 1.1: Evolução das Áreas Protegidas criadas anualmente no mundo (1872-2007) 
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No Brasil, a instituição de áreas protegidas foi um movimento típico do período 

republicano, sobretudo no decorrer do século XX (MEDEIROS et al., 2004). Antes 

disso, nos períodos Colonial e Imperial, todas as iniciativas nesse sentido, estavam 

focadas, em geral, na proteção de recursos naturais de interesse econômico. O 

movimento conservacionista no Brasil obteve um resultado mais expressivo com a 

criação do primeiro Código Florestal Brasileiro, no ano de 1934, e com a instituição da 

primeira área protegida do Brasil em 1937, o Parque Nacional de Itatiaia.  Nas décadas 

seguintes, no país foram sendo instituídos diversos instrumentos legais relacionados à 

esfera ambiental. 

Atualmente no Brasil, o modelo de proteção da natureza está centrado, principalmente, 

em dois dispositivos legais específicos, a Lei 9985/2000 do Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação - SNUC (BRASIL, 2000) referente as Unidades de 

Conservação e a Lei 4.771/1965 do Código Florestal (BRASIL, 1965), representando as 

Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais. Tal fato, entretanto, não deve 

excluir a importância dos demais dispositivos legais que tratam da proteção dos 

recursos renováveis e da gestão ambiental no país.  

 

1.1.2 Tipologias, categorias e definições 

Ao longo dos anos, com a evolução das discussões sobre áreas protegidas, variadas 

modalidades dessas áreas foram sendo estabelecidas e agrupadas em diferentes 

tipologias e categorias.  De acordo com MEDEIROS e GARAY (2006), as tipologias e 

categorias, indicam uma construção e organização hierarquizada da criação de áreas 

protegidas que se tornam necessárias, devido à amplitude desse termo. O termo 

tipologia designa um tipo único e exclusivo de área protegida legalmente prevista ou 

reconhecida pelo poder público, enquanto a categoria indica as subdivisões ou níveis 

inferiores de classificação de uma dada tipologia.  

Atualmente no Brasil são 5 as tipologias de Áreas Protegidas: 

1. Unidades de Conservação 

2. Área de Preservação Permanente 
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3. Reserva Legal 

4. Terras Indígenas 

5. Área de Reconhecimento Internacional 

Para que possa ser possível uma melhor compreensão do que vem a ser a área de 

Reserva Legal dentro do contexto das Áreas Protegidas no Brasil, foi realizado, um 

detalhamento sobre as classificações e definição das tipologias a cima enumeradas. 

Unidade de Conservação (UC) 

As Unidades de Conservação (UCs) são formadas por um conjunto de 12 categorias de 

áreas protegidas e foram Instituídas em 2000, através do Sistema Nacional de Unidade 

de Conservação (SNUC - lei nº 9985). O SNUC estabelece o conceito de Unidade de 

Conservação (UC) como:  

“espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo áreas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção”. 

As Unidades de Conservação estão ainda divididas em dois grupos de acordo com seus 

objetivos e buscando contemplar distintas estratégias de gestão. Estando assim divididas 

em:  

▪ Unidades de Proteção Integral (PI), composto por 5 categorias: Estação Ecológica, 

Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, e Refugio da Vida Silvestre; 

▪ Unidades de Uso Sustentável (US), composto por 7 categorias: Área de Proteção 

Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva 

Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural.  

O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é “preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais”, e apresenta embutido o 
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atendimento aos interesses de grupos preservacionistas com uma visão de proteção mais 

próxima daquela de natureza intocada e santuários ecológicos. As Unidades de Uso 

Sustentável tem como objetivo “compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais”, satisfazendo uma visão que tende 

para um lado social conservacionista, compatibilizando o uso das áreas e a conservação. 

De todas as tipologias de áreas protegidas atualmente existentes, as UCs são as que 

apresentam maior visibilidade e reconhecimento (ver Mapa de UCs do Anexo 4). 

MEDEIROS E GARAY (2006) relacionam essa “reconhecimento” a 2 fatores 

principais: primeiramente devido ao fato dessas áreas concentrarem em um único 

instrumento e terminologia todas as principais tipologias de áreas protegidas que foram 

criadas no país desde os anos 30, e também porque, por meio de sua  reorganização, foi 

possível ordenar de maneira mais clara o processo de criação, gestão e manejo dessas 

áreas. 

Reserva Legal (RL) 

As Reservas Legais foram instituídas no Brasil em 1965 através do Código Florestal, e 

são definidas como:  

“áreas localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural, 

excetuada as de preservação permanente, necessárias ao uso sustentável 

dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 

ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de 

fauna e flora nativas”.  

Essas áreas de vegetação se fazem obrigatórias nas propriedades rurais no Brasil, tendo 

o seu percentual necessário estabelecido de acordo com a região e Bioma onde a mesma 

está inserida, podendo variar de 20% a 80% da área total da propriedade. Dessa forma 

se encontram divididas nas seguintes categorias: 

• 80%, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia Legal; 

• 35%, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, 

sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma de 
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compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja 

averbada nos termos do § 7o deste artigo; 

• 20%, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de vegetação 

nativa localizada nas demais regiões do País; e 

• 20%, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em qualquer região do 

País. 

As RLs transferem compulsoriamente a responsabilidade e o ônus da proteção da 

natureza aos proprietários e posseiros rurais, o que tem sido motivo de grandes 

polêmicas atualmente. 

Área de Preservação Permanente (APP) 

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) foram instituídas juntamente com as 

Reservas Legais, através do Código Florestal, que as define como: 

 “área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, 

a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas”.  

Diferentemente das unidades de conservação esses espaços protegidos não possuem 

uma prévia delimitação territorial, sendo estabelecidos de acordo com as características 

presentes em casa região. Segundo MEDEIROS E GARAY (2006), as áreas de APP e 

RL são uma clara tentativa de conter os avanços sobre a floresta, sob a forma de 

desmatamentos e grilagens de terras. 

As APP’s declaram intocáveis todos os espaços nos quais a presença da vegetação 

garante a sua integridade. No total, o Código Florestal estabeleceu oito diferentes 

categorias de APPs, que são consideradas como tal pelo só efeito da Lei e ainda outras 

que podem assim ser definidas quando declaradas por ato do Poder Público. Dentre as 

que são consideradas como APP pelo só efeito da lei estão áreas localizadas: 
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a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima será: I- de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de 

menos de 10 (dez) metros de largura;   II - de 50 (cinquenta) metros para os cursos 

d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; III - de 100 (cem) 

metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de 

largura; IV - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; V - de 500 (quinhentos) metros para os 

cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;  

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que 

seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;  

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na 

linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer  que seja a 

vegetação.  

Entretanto, mesmo com o esforço legal para o estabelecimento das APPs, o Estado tem 

dificuldades de estar presente para garantir a integridade ambiental em grande parte das 

APPs hoje, tanto as localizadas em áreas públicas quanto em privadas.  

Terras Indígenas (TI) 

A definição das terras indígenas representa um grande avanço da política brasileira no 

tocante ao reconhecimento dos direitos dos primeiros povos a habitarem o Brasil. A 

idéia de demarcação dessas terras surgiu em 1910, com Serviço de Proteção aos Índios 

(SPI), mas somente em 1973, com o Estatuto do Índio, foram estabelecidas as bases 
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legais e administrativas para sua demarcação em quatro diferentes categorias (reserva 

indígena, parque indígena, colônia agrícola indígena, território federal indígena). 

Apesar de representarem um importante instrumento de conservação e manejo, durante 

muito tempo as terras indígenas não foram consideradas como áreas protegidas, no 

sentido estrito do termo (MEDEIROS & GARAY, 2006). Entretanto, o artigo 28 da Lei 

6.001/1973 do Estatuto do Índio1 (BRASIL, 1973), ao definir Parque Indígena, já 

deixava implícita a idéia de área protegida, e o Código Florestal (Lei 4.771/1965) 

também fazia menção a importância das terras indígenas para conservação em seu 

Art.3° ao destacar que:  

“as florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime 

de preservação permanente”.  

O cunho conservacionista das terras indígenas brasileiras e sua integração a política 

nacional de área protegidas foram reforçadas, sobretudo a partir da década de 90, com o 

PPG72. Através de um de seus subprojetos, foi outorgado financiamento para 

demarcação de terras indígenas na Amazônia Legal, dando apoio a este movimento (ver 

Mapa de TIs do Anexo 4). 

Área de Reconhecimento Internacional (ARI) 

As Áreas de Reconhecimento Internacional (ARIs), ao contrário do que acontecia com 

as tipologias anteriores destacadas, não apresentam um único instrumento de criação, 

elas são estabelecidas em acordos internacionais específicos e podem englobar os 

diversos tipos de áreas protegidas existentes no país. A lógica do processo de concepção 

dessas áreas foi a criação de estímulos para conservação de área representativas e 

singulares por todo o mundo e ao mesmo tempo, estabelecimento de áreas 

demonstrativas onde pesquisas científicas comparativas pudessem ser realizadas 

(MEDEIROS & GARAY, op. cit.). 

No Brasil foram 3 os instrumentos que traduziam a efetiva criação dessas áreas. O 

Programa MaB (o Programa o Homem e a Biosfera) lançado oficialmente em 1970 pela 

                                                            
1 “Art.28° Parque Indígena é a área contida em terra para posse dos índios, cujo grau de integração 
permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em que se preservem as 
reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região.” 
2 Programa a Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
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UNESCO e que estabelecia a categoria Reserva da Biosfera, a Convenção sobre Zonas 

úmidas estabelecida em 1971 e que criava a categoria Sítios de Ramsar e a Convenção 

do Patrimônio Mundial Natural oficializada pela UNESCO em 1972, que criava os 

Sítios do Patrimônio Mundial Natural. 

1.1.3 Quantificação e Evolução de Áreas Protegidas no Brasil 

No Brasil, a prática de criação de áreas protegidas teve início de maneira pouco 

expressiva no final da década de 30, atingindo seu apogeu durante os anos 80 e 90. Seu 

resultado efetivo foi a criação de um conjunto amplo, porém pouco articulado e 

eficiente, de tipologias de áreas protegidas, cuja reorganização e racionalização foi 

parcialmente conseguida em 2000 com a criação do Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNUC).  

O resultado da incorporação do SNUC, segundo MEDEIROS (2006) foi um modelo 

brasileiro de áreas protegidas composto por dois grupos principais de espaços 

destinados a proteção de recursos naturais:  

a) as áreas protegidas territorialmente demarcadas e com dinâmicas de uso e gestão bem 

definidas, denominadas Unidades de Conservação, descritas no SNUC e;  

b) espaços protegidos através de instrumentos legais pelos seus atributos e serviços, 

sobretudo ecológicos, mas sem uma prévia delimitação territorial, denominadas APP e 

RL, definidas pelo Código Florestal de 1965.  

Esses dois grupos foram bem amarrados pela legislação, em especial as unidades de 

conservação, o que justifica seu maior destaque na política de proteção da natureza no 

Brasil. No entanto, tal fato não exclui a importância das demais tipologias anteriormente 

descritas. 

Atualmente, existem inúmeros desafios para a contabilização das áreas protegidas no 

Brasil, para dadas tipologias, as informações são bastante incompletas, e nem mesmo as 

entidades responsáveis por sua gestão possuem tais informações de forma precisa. O 

quadro 1.1 apresenta um balanço do número, da extensão e da porcentagem de 

cobertura dessas áreas no território brasileiro, separados por tipologia de área protegida.  
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Quadro 1.1: Total de Áreas Protegidas no Brasil  

Total de Áreas Protegidas no Brasil por Tipologia 

Tipologia  N  Extensão (ha) 
Área Continental do Brasil 

(ha) 
% 

Unidades de Conservação1  682  61.875.888,682 

854.546.635,67 

7,2 

Área de Preservação Permanente  ‐  ‐  ‐ 

Reserva Legal  ‐  ‐  ‐ 

Terra Indígena  580  98.954.645,004  11,6 
Áreas de Reconhecimento 
Internacional 

20  135.248.422,77  15,8 

Total  1282  296.078.956,45  854.546.635,67  34,64

Fonte: MEDEIROS (2006) 

Notas: 1 Considera apenas UC’s federais (inclui RPPN); 2Não inclui as RPPNs; 3Não Inclui as 139 TI’s 
em fase de identificação; 4 Em função da sobreposição de tipologias e categorias, o Total apresentado não 
pode ser considerado como extensão total de cobertura.  

 

As Unidades de Conservação é a tipologia mais representativa, apresentando o maior 

número de áreas instituídas dentre as áreas protegidas que apresentam estatísticas 

oficiais no Brasil. O total de Unidades de Conservação apenas sob domínio Público 

(federal, estadual, ou municipal), possui uma abrangência de cerca de 8% do território 

nacional, sendo as UCs federais cerca de 6% do território. Enquanto isso as UCs de 

domínio privado, representadas pelas RPPNs, constituem ainda uma pequena 

porcentagem (MEDEIROS et al., 2004).  

A Prática de criação de áreas protegidas ganhou força somente a partir dos anos 80, 

apesar do início do processo ter se dado em 1937, quando da criação da primeira área 

protegida (Parque Nacional de Itatiaia), como mostra a figura 1.2. Até 1979 haviam sido 

criadas 37 UCs federais, apenas 5,43% das existentes em 2005. 
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Fonte: MEDEIROS & GARAY (2006) 

Nota: 1Não inclui RPPNs 

Figura 1.2: Evolução da Criação de Unidades de Conservação Federais1 por década 

(2005). 

Em extensão, em 2005, a cobertura ocupada pelas Unidades de Conservação federais é 

de cerca de 61.875.888 hectares (não incluso as RPPNs). E o número total de UC´s 

federais, onde se inclui as RPPNs era de 682. 

 As Terras Indígenas são o segundo grupo mais expressivo em número de áreas, com 

580 áreas criadas e o primeiro em superfície, com cerca de 98.954.645 hectares. 

As Áreas de Reconhecimento Internacional são constituídas por apenas 21 unidades, 

entretanto apresentam uma área muito superior as outras tipologias. Devido as suas 

estratégias de proteção, essas áreas podem ocupar biomas inteiros, atualmente são cerca 

de 135.248.422 hectares. 

No caso das APP´s e RL´s, que em teoria seriam as áreas de maior extensão em termos 

de proteção da natureza, não existe uma precisa quantificação e nem mesmo um sistema 

integrado de gestão ou monitoramento (BACHA, 2005). MEDEIROS et al. (2004) 

sugere que pelas informações disponíveis é possível estimar que, em teoria, esse valor 

deveria ser  algo perto de 30% do território nacional.  

No Brasil o modelo de áreas protegidas é caracterizado por um grande número de 

sobreposições, o que significa, na verdade, que o total protegido do território não é a 
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soma simples da extensão das tipologias de áreas protegidas. A sobreposição pode 

acarretar sérios problemas na gestão, pois em muitos casos as áreas sobrepostas têm 

objetivos e restrições de uso diferentes, entretanto  presente trabalho não pretende 

discutir tal assunto mais profundamente.  

 

1.1.4 Principais desafios  

O SNUC consolidou as Unidades de Conservação (UCs) como uma das tipologias de 

maior visibilidade e expressão, e acabou por dotá-las de instrumentos mais concretos de 

gestão. Entretanto as outras tipologias que continuaram a existir (APPs, TIs, RLs e 

ARIs) permaneceram com seus problemas históricos de gestão e sem dispor de 

instrumentos de integração e articulação com as ações previstas para as UC’s 

(MEDEIROS, 2006). No Brasil, as Áreas Protegidas (AP) são freqüentemente tratadas 

como Unidades de Conservação, quadro esse que deve ser revisto, devendo a seguinte 

equação ser incorporada: 

AP = APPs + RLs + UCs + TIs + ARIs + outras (que venham a ser determinadas) 

Cabe ressaltar ainda que, somente a existência dos instrumentos, do sistema e das 

instituições responsáveis não garante sua efetividade ou eficiência. São necessários 

ainda mecanismos mais sólidos e perenes de planejamento e financiamento, hoje 

destacados por MEDEIROS (op. cit.) como principais gargalos na consolidação das 

áreas protegidas no Brasil.  

Nesse momento deve ser pensada a construção de uma agenda que traga para o centro 

das discussões as Áreas Protegidas e não somente as Unidades de Conservação, 

distorção que foi aparecendo ao longo da história do modelo brasileiro. Esforços nesse 

sentido têm aparecido como o trabalho para construção de uma Política de Áreas 

Protegidas - processo liderado pela diretoria de Área Protegidas do MMA (FERREIRA, 

2004) e através da instituição do Plano Estratégico Nacional de Área Protegidas, em 

2006. 
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1.2 Conservação em terras privadas  

1.2.1 Introdução 

Até o momento, no presente estudo, a abordagem das Áreas Protegidas se desenvolveu 

de uma forma mais generalista. Neste item, é feita a diferenciação entre Áreas 

Protegidas privadas e públicas. Dessa forma pretende-se dar continuidade, através da 

abordagem da Conservação em espaços privados, onde a responsabilidade da 

conservação é compartilhada com os proprietários/posseiros rurais, como ocorre no caso 

das Reservas Legais. 

Desde a metade da década de 80 a proteção da biodiversidade veio se tornando assunto 

de grande interesse pela sociedade (DOREMUS, 2003), mas, contudo também motivo 

de grandes controvérsias, visto que a conservação requer a imposição de limites às 

ações humanas. As discussões se tornam mais acirradas à medida que começaram a 

interferir na produtividade econômica da terra. Como resultado, a questão da 

conservação em áreas privadas se tornou um ponto bastante problemático dentro da 

questão da conservação da natureza. 

De acordo com PRIMARCK & RODRIGUES (2003), apenas o percentual de áreas 

protegidas sob a forma de parques e reservas não é suficiente para garantia da proteção 

da biodiversidade, e dessa forma, a conservação em área particulares também deve fazer 

parte da estratégia de conservação. 

Nos EUA, por exemplo, mais de 90% das espécies listadas como em perigo ou 

ameaçadas tem pelo menos parte de seu habitat em terras privadas e cerca de dois terços 

dessas espécies dependem das terras privadas como maior parte de seu habitat 

(DOREMUS, op. cit). 

Em seu trabalho DOREMUS (op. cit.) destaca como melhor opção para proteção da 

natureza a combinação da adoção de diversas estratégias, que em nível mais específico, 

devem variar de acordo com a região e o contexto onde serão inseridas. São cinco, as 

estratégias destacadas pelo autor:  

▪ Programas Educacionais - programas de educação para população, onde são 

elaboradas campanhas que desencorajam comportamentos socialmente indesejáveis. 
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Onde no caso da conservação poderiam ser dar em um contexto amplo, com políticas de 

educação ambiental em todos os níveis ou em um nível mais específicos como, por 

exemplo, através de campanhas sobre a importância da natureza e seus recursos. 

▪ Aquisição do direito de uso da terra pelo governo - onde o governo pode adquirir 

todos os direitos do dono da terra, ou adquirir apenas os direitos referentes a área 

importante para conservação determinada espécie ou ecossistema. Nesse último caso, é 

permitido ao proprietário utilizar a terra desde que o uso seja compatível com a 

conservação. 

▪ Incentivos diretos para ações privadas de conservação - incentivos podem ajudar a 

encorajar ações de conservação privada, pois os proprietários passam a enxergar, não 

somente os custos, mas também os benefícios da conservação da natureza. Os 

incentivos podem ser positivos, através do pagamento por ações de positivas de 

conservação, ou negativos, através de taxas impostas a ações que afetem negativamente 

o meio ambiente.  

▪ Criação e aprimoramento dos mercados para conservação - como exemplo pode-se 

destacar o mercado de carbono, onde o comércio de créditos de carbono pelo protocolo 

de Quioto permitiu aqueles que possuem florestas capturar o valor social do carbono 

seqüestrado pelas mesmas. 

▪ Proibições e Regulações - por fim, o governo pode utilizar as tradicionais regulações e 

proibições, onde podem ser utilizadas medidas que limitem a forma como determinada 

atividade deve ser conduzida, ou simplesmente proíbam totalmente determinada 

atividade.  

 

1.2.2 Conservação em terras privadas em alguns países do Mundo 

Neste item buscou-se apresentar as formas como vem sendo desenvolvida a 

conservação em áreas privadas em outros países no mundo. Essa abordagem permite 

uma melhor contextualização da iniciativa de conservação em terras privadas no Brasil, 

frente aos outros cenários. A partir dessa análise foi possível confrontar as estratégias 
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brasileiras, permitindo defini-las como, mais ou menos conservadores e restritivas que 

as adotadas pelos demais países. 

INGLATERRA 

Na Inglaterra, cerca de 20 a 30% das florestas nativas estão protegidas sob domínio 

público (KIRBY, 2003). Os fragmentos com importância para a conservação da vida 

silvestre, em sua maioria, são pequenos, encontram-se isolados na paisagem e situam-se 

em terras privadas. 

A proteção das terras florestadas na Inglaterra, estabelecida de 1950 até os dias de hoje, 

são uma combinação de três níveis de proteção, alto, baixo e voluntário. Descritas da 

seguinte forma por KIRBY (2003): 

a) por designação, por parte do governo, da área natural particular como SSSI (Site of 

Special Scientific Interest), em função da sua importância em relação a atributos 

florísiticos, faunísiticos, geológicos ou fisiográficos. 

b) por limitações no uso, ou seja, restrições ao manejo dos recursos florestais nas áreas 

naturais ou semi-naturais, não qualificadas como SSSIs; 

c) por iniciativa de proprietários e organizações não governamentais com interesses 

conservacionistas. 

Para KIRBY (2003), a combinação dessas 3 estratégias (além da conservação de 

ambientes naturais em terras públicas) é condição necessária para o sucesso da proteção 

dos remanescentes florestais na Inglaterra. 

FINLÂNDIA 

As Reservas Naturais na Finlândia eram responsáveis por 4,7% das áreas em 2002, e, 

mais de 90% dessa reservas estavam localizadas em terras públicas, que se encontram 

disponíveis principalmente na parte Norte da Finlândia (TIKKA, 2003). Na parte Sul, 

do país, 75% das florestas estão localizadas em terras particulares e apenas 1,1% destas 

encontram-se sob algum regime de proteção. 

21 
 



De acordo com a revisão elaborada por RANIERI (2004), os instrumentos de comando 

e controle para proteção de áreas naturais em terras privadas (como imposição de 

proteção compulsória) existem no país, mas são vistos com resistência por parte dos 

fazendeiros. Com isso alguns instrumentos de compensação financeira foram pensados 

para região Norte do país. 

RANIERI (2004) apresenta uma breve descrição, com base no trabalho de TIKKA 

(2003), acerca desses mecanismos de compensação, estabelecidos em contratos entre 

proprietários e o Estado, e, que podem ser por prazo indeterminado (permanente) ou 

determinado (temporário): 

No caso de prazo indeterminado, o contrato resulta no estabelecimento de reservas 

naturais permanentes e ocorrendo, na maioria dos casos, por interesse voluntário do 

proprietário. No caso dos contratos temporários a ênfase é dada na proteção de “áreas 

chave” de determinados habitats. Essas “áreas chaves” são estabelecidas pelo Estado e 

imposta aos proprietários (modelo “top-down”). Tanto nos contratos permanentes 

quanto nos temporários, a quantia a ser paga ao proprietário é estabelecida no momento 

da assinatura do contrato e é calculada com base no valor de mercado da madeira ou 

outro produto florestal.   

No caso dos contratos temporários, decorrentes da imposição da proteção compulsória 

das “áreas chave”, os pagamentos em valores médios por unidade de área, são maiores 

do que aqueles estipulados nos contratos permanentes. Tais contratos são firmados por 

períodos de 30 anos, cabendo ao proprietário arcar com os custos da proteção das áreas 

naturais, até um certo limite. Caso a proteção da área implicar em perda acima de um 

dado percentual (por exemplo, 4%) do rendimento que o proprietário arrecadar com a 

produção florestal em suas terras, ele pode solicitar compensação financeira pelos 

custos de proteção. 

ÁUSTRIA 

Na Áustria, somente 20% das florestas protegidas encontram-se sob domínio público. O 

elevado percentual de áreas protegidas em terras privadas é, de certa forma, resultado de 

esforços voluntários de conservação que se iniciam no século XIX (FRANK & 

MÜLLER, 2003). 
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A principal estratégia do programa desse país não se baseia na criação de reservas “por 

decreto”, mas no estabelecimento de contratos entre os proprietários das terras e o 

governo federal (FRANK & MÜLLER, op. cit). Na maior parte dos casos, as 

autoridades florestais (após sugestão voluntária dos donos das terras) identificam as 

áreas que devem ser protegidas e firmam contratos de 20 anos (renováveis) com os 

proprietários, que recebem compensação financeira anual por essas terras.  

A compensação financeira tem seu valor estabelecido em função do ganho que o 

proprietário poderia obter com usos alternativos da terra. Os proprietários podem ainda 

eventualmente manejar os recursos de forma a obter rendimento econômico, desde que 

não comprometam os elementos naturais que motivaram a iniciativa de proteção da 

área. 

FRANK & MÜLER (2003) destacam em seu trabalho outras duas iniciativas no país, 

mas que possuem menor abrangência em termos de número e área total protegida: o 

Programme on Gene Conservation Forests, iniciativa governamental voltada para a 

conservação de recursos genéticos de espécies arbóreas florestais, onde não existe 

contrato formal, apenas um acordo verbal entre as partes e o proprietário não recebe 

compensação financeira; e o BIOSA (Biosphere Áustria), direcionado para a 

conservação de biótopos específicos ou desenvolvimento de programas de pesquisa, 

onde os proprietários assinam contratos voluntários de 20 anos com a ONG. 

EUA - Estados Unidos da América 

Apesar de existir nos EUA significativa atividade de conservação nas áreas privadas, 

falta nesse país uma série de ferramentas legais, comumente utilizadas em países da 

América Latina. Nos EUA faltam restrições obrigatórias no uso da terra ao longo de 

cursos de água, não existem reservas naturais particulares designadas pelos governos 

(ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE, 2003). 

Uma das estratégias adotadas nesse país é a o uso de incentivos econômicos que podem 

ser positivos, como a redução de taxas e pagamento aos proprietários por ações 

benéficas para a conservação, ou negativos como impostos ou taxas aplicados em 

decorrência de ações que afetem negativamente o ambiente. RANIERI (2004), baseado 

23 
 



em DOREMUS (2003), destaca em seu trabalho alguns dos programas de incentivo 

positivo desenvolvidos pelo Departamento Federal de Agricultura:  

a) Conservation Reserve Program (CRP) - Concede incentivos financeiros a 

proprietários que desejem recuperar e conservar zonas ripárias e outras áreas destinadas 

à proteção dos recursos hídricos e dos solos. 

b) Wildlife Habitat Incentives Program (WHIP) - Fornece assistência técnica e, ajuda de 

custo a proprietários que, voluntariamente, desejem recuperar e melhorar habitats de 

refúgio de fauna silvestre em suas terras. 

c) Wetlands Reserve Program (WRP) - Concede incentivos financeiros a proprietários 

privados que queiram, voluntariamente, proteger, recuperar e melhorar áreas alagadas 

em suas propriedades. 

d) Forestland Enhancement Program (FLEP) - Fornece ajuda financeira para 

aperfeiçoar o manejo de florestas em terras privadas. Inclui incentivo para 

planejamento, plantio de árvores, recuperação de habitats de refúgio de fauna, 

atividades recreativas, recuperação de zonas ripárias, controle de erosão entre outras 

atividades. 

Em todos os casos citados a cima, a iniciativa de preservar/recuperar as áreas naturais 

parte dos proprietários das terras. Aos órgãos governamentais cabe a definição dos 

critérios para a escolha das áreas passíveis de receber incentivos e o estabelecimento do 

valor a ser pago aos proprietários. Os incentivos não necessitam ser monetários, podem 

ser constituídos também de créditos e perdão de dívidas, por exemplo, além de 

certificados e prêmios que dêem prestígio ao proprietário frente a comunidade, como o 

prêmio “Proprietário de terras do ano” (DOREMUS, 2003). 

Outra ferramenta importante para conservação em terras privadas nos EUA é a 

aquisição de áreas de conservação por ONGs. As organizações adquirem as 

propriedades, fazem a gestão delas ou doam-nas ou vendem-nas a uma entidade 

governamental com propósitos de conservação (ENVIRONMENTAL LAW 

INSTITUTE, 2003). 
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E por fim, podemos destacar a criação de mercados que auxiliam na conservação, como 

por exemplo, o mercado de crédito de carbono, com a negociação entre indústrias 

emissoras e “plantadores de floresta” que seqüestram dióxido de carbono da atmosfera. 

DOREMUS (2003) ressalta a necessidade da regulação governamental dos mercados 

para bens públicos (como a biodiversidade), sem a qual os agentes econômicos pouco 

provavelmente garantirão um apropriado nível de conservação. 

ARGENTINA 

As leis sobre conservação em terras privadas na Argentina ocorrem a nível estadual, 

apesar de haver certos poderes federais relevantes para conservação privada 

(ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE, 2003). Com isso, a Argentina apresenta uma 

paisagem extremamente variada no que diz respeito a conservação de terras privadas, 

com autoridades legais existentes apenas em alguns  províncias. Ainda, algumas 

províncias possuem leis de áreas protegidas, na sua esfera de atuação, que autoriza a 

criação de reservas privadas. 

Na Argentina existem poucas oportunidades para criar incentivos econômicos, tais 

como os incentivos fiscais para a conservação terras privadas.  A seguir, foram listados 

alguns dos sistemas de incentivos adotados, mas que na prática são pouco ou quase 

nunca utilizados (ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE, op. cit):  

Incentivos econômicos diretos: na província de Buenos Aires, o governo estabeleceu 

um sistema para promover a conservação privada através da assistência econômica 

direta, como manutenção e reparo para a reserva natural declarada. O conceito de 

“pagamento por serviços ambientais” foi recentemente introduzido na província de 

Salta, através de lei específica.  

Incentivos Fiscais: existe incentivos como despensa de taxas, que são os mais comuns 

na Argentina, mas a efetividade é limitada devido ao ineficiente sistema tributário. AS 

províncias de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Misiones e Río Negro possuem leis 

garantindo os incentivos fiscais. 

Incentivo de serviços: Em Chubut existe um sistema onde a organização de turismo da 

província fornece assistência técnica e científica para o proprietário e inclui a 

propriedade em suas promoções turísticas. 
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CHILE 

No Chile, a conservação de áreas privadas possui relevante importância, tendo em vista 

que a grande maioria do território chileno (cerca de 80%) é constituído por propriedades 

privadas (ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE, 2003). Apesar do movimento pela 

conservação de áreas privadas, existente atualmente nesse país, não foram 

desenvolvidas ferramentas legais adequadas para apoiar plenamente a iniciativa privada.  

A criação de áreas privadas para conservação por parte do proprietário é uma tendência 

recente, resultado das preocupações acerca das ameaças ao meio ambiente.  

Apesar da Lei-quadro ambiental 1994 (1994 Environmental Framework Law) autorizar 

a criação de áreas protegidas privadas para propósitos de conservação, as 

regulamentações não foram promulgadas para execução das provisões determinadas na 

Lei –quadro até Junho de 2003 (ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE, 2003). 

Algumas ações são recomendadas para melhorar o quadro legal no Chile para 

conservação em áreas privadas, criação de incentivos e fortalecimento das instituições 

relevantes: Criação e melhoramento dos mecanismos legais para áreas protegidas 

privadas formais; Criação de incentivos; Fortalecimento da capacidade institucional das 

ONG’s; Reforço no papel do governo e melhoramento das parceiras público–privadas. 

COSTA RICA 

A Costa Rica vem se destacando atualmente no que concerne as questões ambientais de 

conservação dos recursos naturais e promoção de desenvolvimento sustentável. O país 

foi palco do primeiro esforço formal para o estabelecimento de reservas privadas na 

America Latina, que inspirou iniciativas ao longo de todo continente. A região apresenta 

ambos, grupo de conservação em terras privadas e sistema público de áreas protegidas, 

bem estabelecidos.  

Segundo RANIERI (2004), a Costa Rica possui um controle do uso do solo, onde a lei 

estabelece a proibição da mudança do uso das terras com cobertura florestal para outros 

usos, com exceção de pequenas alterações para fins específicos (dentre eles obras de 

interesse nacional, motivos de segurança ou interesse científico).  E ainda, a Costa Rica 

possui o melhor sistema de incentivos para conservação de áreas privadas da América 
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Latina. Entre seus incentivos o trabalho do ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE 

(2003) destaca:  

Isenção de impostos sobre as propriedades: áreas categorizadas por Refúgios 

Nacionais Privados da Vida Silvestre ou Reservas Florestais ou que recebem 

pagamentos por serviços ambientais, são isentos do pagamento de imposto sobre as 

propriedades. 

Contratos para pagamento por serviços ambientais (PSA): a Costa Rica tem um 

sistema único de pagamento por serviços ambientais que cobria 220.652 ha, de 1997-

2000. Nesse sistema o governo paga ao proprietário o equivalente a $50 por hectare 

para conservar ou manejar de forma sustentável suas terras, em reconhecimento aos 

serviços ambientais prestados por suas terras. Para proprietários de terras privadas com 

recursos econômicos limitados, o PSA (mesmo numa quantia pequena) é de grande 

ajuda para proteção dessas áreas. Entretanto, os PSAs são de curto prazo, ocorrendo 

pelo período de 5 anos com possibilidade de renovação, o que não fornece segurança ao 

proprietário a longo prazo. Outro ponto relevante se refere ao fato de haver mais 

demanda pelos pagamentos do que fundos disponíveis no governo, dessa forma somente 

25% dos interessados no PSA conseguem obtê-los, selecionados de acordo com 

critérios estabelecidos pelo governo. 

Segurança Jurídica: A Costa Rica é também mais efetiva do que outros países em 

prover segurança jurídica para conservação de terras privadas, pois provê ação 

governamental acelerada em caso de invasões das terras designadas por Refúgios 

Nacionais Privados da Vida Silvestre ou Reservas Florestais. Em áreas com status de 

proteção, a polícia dispões de 5 dias para expulsar os invasores da terra, sem o status 

seria levado ao longo processo tradicional.   

Os exemplos apresentados demonstram que as estratégias adotadas para incentivar a 

conservação de áreas naturais em propriedades privadas variam bastante entre os países 

em função de suas particularidades. O exemplo da Costa Rica na aplicação de 

instrumentos de incentivo econômico para a conservação (PSA) é referência mundial, 

entretanto não é a regra dentro do contexto da gestão ambiental nos países da América 

Latina, por exemplo. Nesses países ainda prevalecem em sua maioria os instrumentos 

de comando e controle (padrões e sanções, concessão de licenças, restrições ao 
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desmatamento, diretrizes de zoneamento entre outros) em detrimento dos instrumentos 

econômicos para área ambiental (SEROA DA MOTTA et al., 1996). 

PARAGUAI 

No Paraguai a proteção me terras privadas é de grande importância paras as estratégias 

de conservação, uma vez que mais de 95% das terras são constituídas por propriedades 

privadas (MACEDO, 2008).  

A Lei de Áreas Protegidas do Paraguai de 1994 prevê a criação de Reservas Privadas. 

Estas áreas são voluntariamente nomeadas pelos proprietários, que devem fornecer  

um relatório técnico justificando a importância da área e provando a validade do 

título da terra e os limites da área. Essa  Reservas Privadas consideradas como parte do 

Sistema Nacional de Áreas Naturais Protegidas (SINASP). 

No Paraguai, a Lei Florestal N° 43 impôs requisitos significativos para conservação. Os 

proprietários de terras devem proteger a vegetação a 100 metros ao longo dos cursos 

d’água e todas as terras rurais de mais de 50 ha não podem modificar ou utilizar suas 

florestas sem o devido plano de manejo florestal, conforme as exigências estaduais. 

A mais importante das exigências impostas pela Lei Florestal no Paraguai é a Reserva 

Legal. Assim como o Brasil, o Paraguai também exige dos proprietários rurais a 

conservação de parte das terras no interior das propriedades. Todas as propriedades 

rurais devem conservar no mínimo 25% da sua área. Durante o levantamento 

bibliográfico para este estudo, foi verificado que somente o Paraguai possui sistema de 

conservação em terras privadas semelhante ao do Brasil com as Reservas Legais. 

Entretanto, assim como no Brasil, nesse país a lei não é efetiva (ENVIRONMENTAL 

LAW INSTITUTE, 2003).  

Entre seus incentivos, podemos citar a isenção do imposto rural. Entretanto, esse não é 

muito significativo, uma vez que os impostos são muito baixos e possuem pouca 

eficiência em seu cumprimento. Outro ponto importante é o sistema de pagamento por 

serviços ambientais, que está atualmente em fase de regulamentação no Paraguai. Este 

foi determinado em 2006 pela lei n° 3.001/06 “De valoración y los servicios 

ambientales” e tem avançado nas suas determinações (MACEDO, 2008). 
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1.2.3 Conservação em terras privadas no Brasil 

O Brasil possui o seu modelo de proteção da natureza baseado em estratégias públicas e 

privadas. Na proteção pública estão as Unidades de Conservação (exceto a RPPN), 

definidas pelo dispositivo legal do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação) e as Áreas de Preservação Permanentes (APPs) localizadas fora de áreas 

privadas sustentadas pelo Código Florestal. Do lado da proteção privada está a RPPN 

(Reserva Particular do Patrimônio Natural) determinada pelo SNUC, as RLs definidas 

pelo Código Florestal e as APPs localizadas no interior de terras privadas. 

As leis brasileiras são leis fortes em matéria de conservação em terras privadas 

(ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE, 2003) que podem ser tanto de natureza 

voluntária (RPPN) como obrigatória (RL). A lei referente à RL é considerada a mais 

forte de proteção em terras privadas das Américas, nela os donos de propriedades são 

obrigados a proteger de 20% a 80% (de acordo com o Bioma) de suas terras com 

vegetação nativa.  

O Brasil apresenta um dos melhores sistemas para proteção de reservas privadas da 

América Latina (ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE, 2003). No país existe uma 

série de ferramentas para conservação em áreas privadas, mas notavelmente para 

criação de RPPNs (Reservas Particulares do Patrimônio Natural). Entretanto existem 

poucos incentivos econômicos para manutenção e criação de áreas protegidas privadas, 

dentre os quais podemos destacar:  

Isenção sobre o Imposto Territorial Rural: os proprietários rurais que possuem de 

áreas de RL, APP, RPPN ou outras áreas de vegetação natural em suas propriedades, 

apresentam isenção do ITR relativo a essas áreas. 

ICMS Ecológico: em alguns estados do Brasil, o processo de redistribuição do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) possui propósitos ecológicos. Os 

Estados recebem uma porção da receita do ICMS, que então é repassada aos 

municípios, em algumas localidades, um dos critérios utilizados é presença de áreas 

verdes, entre elas reservas privadas. 
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O estabelecimento de áreas privadas para conservação é um processo bastante delicado 

para o proprietário rural e por ser de extrema importância para conservação, deveriam 

ser pensadas estratégias e instrumentos econômicos para incentivar e efetivar a sua 

implementação no país. No caso das áreas de RL, existe um grande conflito uma vez 

que é obrigatória a sua implementação e o ônus de sua proteção recai apenas sobre o 

proprietário rural. Dessa forma, essas áreas merecem um destaque maior na questão dos 

incentivos financeiros para que possam ser viáveis de serem implementadas no país. 
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CAPÍTULO 2: O CÓDIGO FLORESTAL E A RESERVA 

LEGAL NO BRASIL 

2.1 Introdução   

Atualmente no Brasil, o modelo de proteção da natureza está centrado, principalmente, 

em dois dispositivos legais específicos, o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação - Lei 9985/2000 referente as Unidades de Conservação (UC’s) e o Código 

Florestal - Lei 4.771/1965 (ver Lei na íntegra no Anexo 1) representado pelas Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais (RLs).  

No presente capítulo a abordagem das áreas protegidas se dará no âmbito do Código 

Florestal, especificamente sobre a área de Reserva Legal. A Reserva Legal (RLs) é uma 

das tipologias de áreas protegidas previstas na legislação brasileira e foi instituída no 

Brasil pelo Código Florestal de 1965 (Lei 4.771/1965).  É um instrumento que visa a 

proteção da natureza em propriedades privadas a partir da limitação do uso de parcelas 

das propriedades ou posses rurais, que devem ser mantidas com vegetação nativa. Do 

ponto de vista preventivo a RL se apresenta como um bom instrumento para 

conservação dos biomas brasileiros ao a deixar imune ao corte grandes extensões do 

território nacional. No entanto, uma vez que afeta diretamente a dinâmica das áreas 

produtivas, esse instrumento tem sido alvo de uma série de discussões e a efetividade de 

seu cumprimento recorrentemente questionada. 

Nesse sentido, o objetivo desse capítulo foi analisar a evolução do conceito e da 

legislação referente as áreas de Reservas Legais e sua aplicação no Brasil.  

 

2.1.1 Código Florestal Brasileiro 

O Código Florestal foi um instrumento criado com o objetivo de estabelecer os marcos 

regulatórios da exploração dos recursos florestais em solo brasileiro. O primeiro Código 

Florestal brasileiro data de 1934 e foi instituído pelo Decreto no 23.793 de 23 de janeiro 

daquele ano (BRASIL, 1934). Esse Código buscou servir de instrumento para enfrentar 

as graves questões suscitadas pela atividade madeireira no Brasil.  
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Logo em seu primeiro artigo, o Código de 1934 mencionava que as florestas existentes 

em território nacional, consideradas em conjunto, constituem bem de interesse comum 

de todos os habitantes do país. Segundo KANTZ (2004), esse artigo continha norma 

extremamente avançada para época, conferindo às florestas o status de bem de interesse 

comum a todos. 

 

“Art. 1º As florestas existentes no territorio nacional, consideradas em 

conjuncto, constituem bem de interesse comum a todos os habitantes, do 

paiz, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que as leis 

em geral, e especialmente este codigo, estabelecem.” 

 

Entretanto, com o Primeiro Código Florestal a idéia de proteção que se instaurava 

estava presa a um caráter florestal, onde a noção de natureza ainda estava muita 

enraizada na visão da floresta como um grande reservatório de recursos naturais - 

madeira, água, fauna, minérios etc (MEDEIROS, 2003). 

O Código de 1934 estabelecia quatro categorias de florestas em seu artigo 3º:  

a) protetoras – servem para fins de proteção de algum recurso, como por exemplo: fixar 

dunas, evitar erosão, conservar o regime das águas etc.; 

b) remanescentes - são as formadoras de parques nacionais ou de outras esferas, as que 

o poder público reserva para bosques e onde ocorrem espécies preciosas; 

c) modelo - são as florestas artificiais, constituídas por uma ou poucas espécies; 

d) de rendimento - as florestas que não se enquadram nas descrições anteriores. 

Durante a vigência do Código de 1934 foram decretadas dezessete Florestas Protetoras, 

sendo a primeira em 1944, somente dez anos após a criação da respectiva Lei 

(ANDRADE & SILVA, 2003). 

O segundo Código Florestal do Brasil foi promulgado com a Lei no 4.771, de 15 de 

setembro de 1965 (BRASIL, 1965), este código manteve a idéia anterior, de florestas 

como bem de interesse comum de todos os habitantes do país.  Segundo SILVA (2003), 

o Código de 1965, diferente do de 1934, classifica as florestas, quanto ao uso, em três 

categorias: 
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a) florestas de preservação permanente - nesse caso as áreas são intocáveis, quanto ao 

aproveitamento direto de qualquer dos seus recursos - salvo liberação pelo poder 

público por interesse social; 

b) florestas de uso limitado - a utilização dos recursos da floresta fica sujeita a 

restrições, especificadas em lei, decretos e normas; 

c) florestas de uso ilimitado - onde o uso da floresta pelo proprietário é livre, embora o 

corte dependa de autorização do IBAMA.  

O Código de 1965 também estabelece as florestas e demais formas de vegetação que são 

consideradas Área de Preservação Permanente e uma segunda tipologia onde o uso da 

floresta é limitado, denominada Reserva Legal.  

 

Área de Preservação Permanente (APP) 

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) foram instituídas juntamente com as 

Reservas Legais, através do Código Florestal (1965).  Atualmente são 8 as categorias de 

APP determinadas pelo só efeito da lei.  A descrição e caracterização dessas áreas foram 

realizadas de forma mais detalhada no capítulo 1, entretanto retomamos aqui sua 

definição segundo o Código Florestal: 

 

 “área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, 

a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas”.  

 

Reserva Legal (RL) 

Além das APPs, que podem ser constituídas por áreas públicas ou estarem localizadas 

no interior de terras privadas, o poder público também impôs à sociedade a proteção da 

natureza exclusivamente em espaços de domínio privado, através da Reserva Legal. As 

Reservas Legais, também instituídas no Brasil pelo do Código Florestal de 1965 

(BRASIL, 1965), são instrumentos que têm por objetivo a proteção da natureza a partir 

da limitação do uso de parcelas da propriedade rural, que devem ser conservadas e 

mantidas com vegetação nativa.  
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No Brasil a presença dessas áreas de vegetação se faz obrigatória, tendo o seu 

percentual necessário estabelecido de acordo com a região e o bioma onde a mesma se 

encontra inserida podendo variar de 20% a 80% da propriedade, como será melhor 

descrito a seguir. As RLs transferem compulsoriamente a responsabilidade e o ônus da 

proteção da natureza aos proprietários rurais, e com isso, tem sido motivo de grandes 

polêmicas. 

Do ponto de vista preventivo o Código Florestal (CF) parece se apresentar como um 

bom instrumento para preservação de biomas ao a deixar imune ao corte grandes 

extensões do território nacional. Em teoria, em termos quantitativos, a abrangência das 

RLs acaba sendo muito maior do que o total do território protegido sob a forma de 

Unidades de Conservação (MEDEIROS et al, 2004). 

No entanto, existe uma série de discussões no entorno desse Código uma vez que ao 

limitar o uso das propriedades rurais, acaba por afetar a dinâmica das áreas produtivas 

no Brasil.  

Uma característica marcante do Código Florestal (1965) é a sua constante alteração 

através de Medidas Provisórias (MP). No entanto, deve-se estar atento para o fato da 

MP ser um instrumento de exceção, que deve ter o seu uso condicionado a casos de 

urgência e relevância (segundo art. 62 da constituição federal). Logo tornando evidente 

que as atualizações no código florestal não deveriam ser feitas através de tais 

instrumentos. Outro ponto importante, destacado por KANTZ (2004), é a insegurança 

decorrente das repentinas mudanças no regime jurídico de seus principais institutos e a 

ausência de debates suficientes acerca dessas mudanças. 

Dentre os principais temas do Código Florestal (CF), alvo das constantes alterações via 

medidas provisórias, a RL merece lugar de destaque, o que acarreta profunda 

insegurança tanto no setor produtivo quanto conservacionista, pois com uma certa 

freqüência as “regras do jogo” são modificadas. Essa constante instabilidade é reflexo 

direto da “queda de braço” entre os setores ambientalistas e ruralistas, hora 

flexibilizando a utilização das áreas rurais, hora adotando medidas mais restritivas como 

será discutido mais adiante.  
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2.1.2 A Reserva Legal como instrumento de proteção em áreas privadas  

As Reservas Legais (RLs), como já destacado, são instrumentos que visam a proteção 

da natureza em propriedades privadas no Brasil.  Atualmente são definidas pelo artigo 

1° da Lei 4.771/1965 (BRASIL, 1965) como:  

 “áreas localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural, 

excetuada as de preservação permanente, necessárias ao uso sustentável 

dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 

ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de 

fauna e flora nativas”  

O conceito de RL é recente, porém a obrigatoriedade do proprietário ou posseiro rural 

em reservar parte de sua propriedade para manutenção dos ecossistemas naturais surgiu 

na década de 1930. Dessa forma, apesar de terem sido legalmente instituídas pelo 

Segundo Código Florestal (1965) e sua terminologia (RL) incorporada ao Código pela 

lei 7.803 de 1989 (BRASIL, 1989), já se faziam presentes no Primeiro CF (1934) 

restrições relacionadas ao uso da terra que remetem ao atual sentido da RL. Essas áreas 

consideradas de uso restrito eram denominadas “quarta parte” (DEAN, 1996). Em sua 

redação, o artigo 233 (CF de 1934) limitava a utilização das terras pelos seus 

respectivos proprietários, com intuito de manter parte das matas, dessa forma tornava 

exploráveis somente ¾ da vegetação da propriedade, deixando o ¼ restante com mata. 

A proporção da propriedade rural que deve ser mantida como área de RL irá variar de 

acordo com a localização da mesma (Quadro 2.1): 

• 80%, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia Legal; 

• 35%, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, 

sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma de 

compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja 

averbada nos termos do § 7o deste artigo; 

• 20%, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de vegetação 

nativa localizada nas demais regiões do País; e 
                                                            
3 “Art. 23. Nenhum proprietario de terras cobertas de mattas poderá abater mais de três quartas partes da vegetação 
existente, salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52.” 
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• 20%, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em qualquer região do 

País. 

O desenho apresentado pela figura 2.1 tem por objetivo organizar de forma simplificada 

a distribuição das porcentagens de RL por Bioma. A ilustração não da conta de 

identificar, por exemplo, no caso da Amazônia, regiões de savana e outras formações 

vegetais que se encontram espalhadas em seu interior, e por isso apresentam valores de 

RL diferenciados das fitofisionomias florestais. 

  QUADRO 2.1: A Reserva Legal por Bioma e Região 

 

Região 
Bioma 

Florestas  Cerrado  Campos Gerais 

Amazônia Legal  80%  35%  20% 

Demais Regiões  20% 

 

 

 

 

Segundo METZGER (2002), a conservação de fragmentos de florestas e outros tipos de 

vegetação nativa em propriedades privadas é fundamental para proteger, ainda que 

minimamente, a fauna e a flora originais de cada região. A proteção dessas áreas deve 

fazer parte da estratégia de conservação, pois segundo PRIMACK & RODRIGUES 

(2003) apenas o percentual de áreas protegidas sob a forma de parques e reservas não é 

suficiente para garantia da proteção da biodiversidade. 

A existência das áreas de RL se justifica pela garantia dos serviços ambientais 

(estabilidade do solo, regulação de micro-clima, captação de carbono, qualidade do ar 

etc.), conservação biodiversidade e, principalmente, pela sua importância para o 

estabelecimento de áreas de corredores entre fragmentos florestais isolados, aumentando 

da conectividade e potencializando as funções ecossistêmicas.  

Com a criação das RLs, estas tornaram-se obrigatoriamente protegidas pelo Estado, sem 

a necessidade de criação de um ato legal específico para tal. Assim, era transferida 

compulsoriamente, a responsabilidade e o ônus da proteção ambiental aos proprietários 
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de terras. Segundo MEDEIROS (2006), a introdução da RL no Código de 1965 

“representou uma clara tentativa de conter os avanços sobre a floresta, sob a forma de 

desmatamentos e grilagem de terras”. 

A área de RL, para ser legalmente constituída como tal, deve estar averbada à margem 

da inscrição da matrícula da propriedade imóvel rural, no registro de imóveis 

competente. A sua localização dentro do imóvel deve ser aprovada pelo órgão ambiental 

competente, que levará em consideração os seguintes critérios: I - o plano de bacia 

hidrográfica; II - o plano diretor municipal; III - o zoneamento ecológico-econômico; 

IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e V - a proximidade com outra Reserva 

Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou outra área 

legalmente protegida. 

De acordo com o Código Florestal de 1965, a vegetação que integra a RL pode ser 

explorada, desde que em regime de manejo sustentável, mediante a elaboração de um 

Plano de manejo Florestal Sustentável e autorização do órgão ambiental. Dessa forma, a 

área de RL não pode ser suprimida sob a forma de corte raso, ocorrendo apenas corte 

seletivo, quando autorizado. 

Para propriedades onde não haja cobertura vegetal (total ou parcialmente) na área de 

RL, está deverá ser recuperada com espécies nativas e para que possa cumprir essa 

exigência a lei estabelece ao proprietário algumas alternativas: 

 I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três anos, de 

no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação, com espécies nativas, 

de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente; 

II - conduzir a regeneração natural da reserva legal; e 

III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e 

extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma 

microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento.  
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2.1.3 Aperfeiçoando o conceito de Reserva Legal: da madeira à 

biodiversidade 

Ao longo dos anos, desde a criação da primeira legislação abordando a RL no Brasil, 

não somente a dimensão da mesma foi alterada, mas também a sua percepção por parte 

da sociedade.  

Inicialmente, a preocupação e a atenção dedicadas às florestas eram de caráter 

eminentemente econômico, não sendo levada em consideração às questões 

preservacionistas ou outras que eventualmente pudessem estar imbuídas de uma 

consciência ecológica. Esse panorama se apresenta desde a época do Brasil Colônia, por 

ocasião da ameaça de falta de madeira adequada para a construção de embarcações da 

frota portuguesa (OLIVEIRA, 2007). 

No processo de elaboração do Primeiro Código Florestal em 1934, a preocupação da 

definição da RL era motivada pela garantia de uma fonte de oferta sustentável de 

madeira no interior das propriedades. Nessa etapa ainda não havia nenhuma menção à 

sua importância para a conservação ambiental. 

Durante a discussão inicial do Segundo Código Florestal a visão produtiva da RL 

ainda prevaleceu sobre as demais. Somente a partir do final da década de 80 e início da 

década 90, as mudanças promovidas na dimensão da Reserva Legal evidenciaram uma 

alteração em sua finalidade. Dessa forma, a RL deixa de ser uma área a ser conservada 

para fins de fornecimento de madeira, para se tornar uma área que atenderia também à 

conservação da biodiversidade e a outros interesses ecológicos. Com essas mudanças, 

começava a aparecer no Código o reconhecimento dos serviços ambientais prestados 

pelas áreas de RL e sua importância do ponto de vista da Proteção da Natureza.                                            

O conceito de RL associado a conservação da biodiversidade é instituído legalmente no 

Brasil no ano de 2000, através do texto da MP 1956-50 (BRASIL, 2000), que em seu 

Art. 1° traz a definição de RL. Esse novo caráter e finalidade propostos para RL, 

atualmente encontram-se descritos no Art1° da Medida Provisória 2166-67, de 2001 

(BRASIL, 2001), incorporada pelo Código Florestal de 1965 e que atribui funções 

ambientais a RL ao defini-la como:  
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 “Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 

sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 

processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e 

proteção de fauna e flora nativas;” 

A mudança de definição e dos propósitos da reserva legal, passando de um caráter 

econômico para um caráter ambiental, voltado para conservação da biodiversidade, 

reflete parte da crescente preocupação ecológica que vem ocorrendo no Brasil desde a 

década de 80 (OLIVEIRA, 2003). O que segue de acordo com a percepção mundial 

acerca dos problemas ambientais que poderiam afetar toda a biosfera, e que levou ao 

surgimento de uma nova ordem ambiental, após a década de 1970.  Ordem esta, que 

impôs uma agenda ambiental planetária que se sobrepõe aos interesses nacionais e 

locais, com metas e estratégias comuns a vários países e onde a questão da proteção tem 

grande destaque (MEDEIROS, 2006).   

 

2.2 Histórico e evolução da legislação sobre Reserva Legal no Brasil 

A preocupação com a proteção e a restrição de uso de parte das matas das propriedades 

rurais é bem antiga em nosso país, estando presente desde a época do Brasil Colônia, 

quando ainda estávamos subordinados ao arcabouço jurídico de Portugal e suas 

Ordenações Reais (JOELS, 2002). Ainda durante vigência das Ordenações Manuelinas 

(Dom Manuel), no século XVI, já se fazia presente uma série de restrições ao uso de 

determinados recursos madeireiros (JOELS, 2002).  

No ano de 1548, o uso do pau-brasil passou a ser de exclusividade da coroa, sendo 

posteriormente criado, no ano de 1605, o Regimento do Pau Brasil. Em 1757,  outra 

iniciativa importante ocorreu: foi definido como de propriedade real as áreas localizadas 

numa área dentro da faixa de 10 léguas na costa e rios (SANTOS, 2005). 

Em 1795, decorrente da escassez de madeira adequada para a construção das 

embarcações da frota portuguesa, a Coroa expediu as cartas régias, que declaravam de 

sua propriedade toda a madeira naval, denominada como “madeira de lei”, nome ainda 

utilizado para designar as madeiras nobres em nosso país (DEAN, 1996). No ano de 
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1817, foi editada a Lei de n° 9.139, que trazia em seu texto incentivos ao plantio e 

condicionava a exploração do pau-brasil (JUÇA, 2007). 

Entretanto, apesar das várias iniciativas objetivando restrição de uso da vegetação, foi 

somente em 1920 que surgiu oficialmente a idéia da proposta de criação de um Código 

Florestal. Nesse momento, o então presidente Epitácio Pessoa formou uma sub-

comissão para elaborar o anteprojeto do que viria a ser o futuro Código Florestal 

(JOELS, 2002). 

O Primeiro Código Florestal foi assim criado em 23/01/1934 através do decreto de n° 

23.793 (BRASIL, 1934). Por esse Código a idéia da Reserva Legal tornou-se instituída 

no Brasil, o que significava que a partir desse momento seriam estabelecidos limites e 

restrições ao uso da terra dentro das propriedades privadas. Entretanto, é importante 

destacar que o termo Reserva Legal não era ainda utilizado pelo código, mas seu sentido 

estava implícito ao se analisar a abordagem do artigo 23 do citado decreto. Neste artigo 

é possível perceber restrições relacionadas ao uso da terra que nos remete ao atual 

sentido da Reserva Legal.  

Como discutido no capitulo anterior, O artigo 23 descreve em seu texto que a RL 

apresenta um limite único para todo o Brasil, devendo constituir no mínimo ¼ ou 25% 

da propriedade privada, deixando para corte raso ¾ da vegetação. Cabe destacar que tal 

restrição só abrangia as propriedades ainda cobertas por matas, nada era dito a respeito 

das áreas sem a presença de vegetação.  

  “Art. 23. Nenhum proprietario de terras cobertas de mattas poderá abater 

mais de tres quartas partes da vegetação existente, salvo o disposto nos arts. 

24, 31 e 52.” 

 “Art. 24. As prohibições dos arts. 22 e 23 só se referem á vegetação 

espontanea, ou resultante do trabalho feito por conta da administração 

publica, ou de associações protectoras da natureza. Das resultantes de sua 

propria iniciativa, sem a compensação conferida pelos poderes publicos, 

poderá dispor o proprietario das terras, resalvados os demais dispositivos 

deste codigo, e a desapropriação na forma da lei.” 
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No processo de elaboração do Código de 1934, ficava clara a preocupação com a 

restrição do uso da terra para garantia de uma fonte de oferta sustentável de madeira no 

interior das propriedades. Até esse momento, ainda não existia nenhuma menção a sua 

importância para a conservação ambiental, como pode ser constatado pelo artigo 51. 

Esse artigo descreve que as florestas nativas heterogêneas poderiam ser transformadas 

em outras florestas plantadas homogêneas, de forma a facilitar a sua exploração. 

 “Art. 51. É permittido aos proprietarios de florestas hecterogeneas, que 

desejarem transformal-as em homogeneas, para maior facilidade de sua 

exploração industrial, executar trabalhos de derrubada, ao mesmo tempo, 

de toda a vegetação que não houver de subsistir, sem a restricção do art. 23, 

contanto que, durante o inicio dos trabalhos, assignem, perante a 

autoridade florestal, termo de obrigação de replantio e trato cultural por 

prazo determinado, com as garantias necessarias.” 

No ano de 1965, através da Lei número 4.771, foi estabelecido o Segundo Código 

Florestal (BRASIL, 1965), que trouxe algumas alterações ao Código anterior, entre elas 

referente à RL. Esse Segundo Código ampliava um pouco mais a noção de proteção ao 

propor a criação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e das Reservas Legais 

(RLs), categorias que se aproximam mais de uma noção ecológica atual de proteção. A 

diferença fundamental entre as duas versões Código Florestal, é que com a criação de 

APPs e RLs, não havia mais a necessidade de criação ou declaração de uma área 

protegida específica para preservar esses espaços através de ato do poder público 

(MEDEIROS, 2003). Pelas suas características, localização e singularidades, todas as 

áreas que se enquadravam nos critérios definidos no Código Florestal de 1965 se 

tornavam compulsoriamente protegidas pelo estado.  

Entretanto, inicialmente, nesse Código ainda prevalecia a abordagem da RL como área 

de reserva florestal, que deveria ser conservada para fins de fornecimento de madeira 

(OLIVEIRA, 2003). 

Segundo a versão original da Lei 4.771, a RL passava a ser de no mínimo 20% da área 

coberta com florestas das propriedades situadas no Leste Meridional, Sul do Brasil e na 

parte sul do Centro-Oeste (artigo 16 da Lei 4.771). Na parte norte do Centro-Oeste e na 

região Norte, áreas ainda não utilizadas, a RL deveria corresponder a 50% da 
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propriedade privada (artigo 44 da Lei 4.771). Entretanto, nesse momento ainda não 

ocorreu nenhuma delimitação explícita da RL para região Nordeste do Brasil.  

 “Art.16 As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de 

utilização limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas 

nos artigos 2 e 3 desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as 

seguintes restrições: a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, 

esta na parte sul, as derrubadas de florestas nativas, primitivas ou 

regeneradas, só serão permitidas, desde que seja, em qualquer caso, 

respeitado o limite mínimo de 20% da área de cada propriedade com 

cobertura arbórea localizada, a critério da autoridade competente.” 

“Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, a 

exploração a corte raso só é permitida desde que permaneça com cobertura 

arbórea de, pelo menos, cinqüenta por cento da área de cada propriedade.” 

A versão original da Lei 4.771 também restringia a RL às partes das propriedades 

cobertas com floresta. Não ficava explícito na lei, nessa versão, que a reserva legal 

deveria ser mantida em áreas cobertas com cerrados, campos e outras formas de 

vegetação natural (OLIVEIRA & BACHA, 2003). A citada lei definiu ainda que a 

exploração de todas as florestas nativas no Brasil deveria ter autorização do órgão 

florestal competente.  

No decorrer dos anos algumas alterações foram introduzidas ao corpo da lei original do 

Segundo Código Florestal. Em 1989, a Lei 7.803 de 18/07/1989 (BRASIL, 1989) 

definiu no caso das áreas da região de cerrado uma RL de pelo menos 20% da 

propriedade particular.  

 “Art 16 § 3º Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20% (vinte 

por cento) para todos os efeitos legais." 

A citada lei 7.803, trouxe ainda duas outras importantes contribuições em sua redação. 

Ao alterar o Art. 16 do Código Florestal (1965), trazia a determinação do termo 

“Reserva Legal” para as áreas de uso restrito localizadas no interior das propriedades 

privadas rurais, antes denominadas apenas por reservas florestais (PADILHA, 2004). 

Outra contribuição importante proposta por essa mesma lei, foi que a RL passasse a ter 
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a obrigatoriedade de estar averbada na matrícula do imóvel e dessa forma passando a ser 

vedada a alteração de sua destinação. 

 “Art 16. § 2º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% 

(vinte por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, 

deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no 

registro de imóveis competente, sendo vedada, a alteração de sua 

destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de 

desmembramento da área.” 

Antes da obrigatoriedade de averbação, imposta pela lei 7.803/89, a Reserva Legal não 

precisava ser registrada na matrícula do imóvel e assim, o proprietário podia vendê-la e 

ficar apenas com as áreas produtivas da propriedade. OLIVEIRA (2003) destaca que até 

1988, um indivíduo podia comprar uma área de 10.000 ha coberta com florestas e, dessa 

área desmembrar a referente à RL e às APPs. O restante, o proprietário ou posseiro era 

autorizado a desmatar. Em seguida, podia vender o que estava coberto com florestas, 

sob a forma de RL. Quem comprava essa nova fazenda, por sua vez, era autorizado a 

desmatar o que estava previsto por lei (desde que comprovasse a exigência de APP e 

RL). Em seguida, em repetição ao processo, o proprietário revendia o que havia deixado 

com vegetação sob a forma de APP e RL. Nessa seqüência, as propriedades acabavam 

ficando sem área de RL, já que a mesma era vendida após comprovada a sua existência 

para autorização do corte raso no restante da propriedade.   

No período de janeiro de 1934 (Primeiro Código Florestal) a dezembro de 1990 (antes 

da lei 8.171 de 1991), estava definido que os proprietários deveriam manter a reserva 

(florestal ou legal) nos limites dados pela lei. Entretanto, até o momento, nada era 

mencionado de forma explicita sobre a necessidade de sua reposição, caso estivesse 

ausente na propriedade rural.  

Somente em 17/01/1991, através do artigo 99 da Lei 8.171 (BRASIL, 1991), conhecida 

por “Lei Agrícola”, a questão da recomposição da área de RL pode ser melhor definida. 

O referido artigo 99 determinava que o proprietário rural que não tivesse a totalidade ou 

parcela da reserva legal definida em lei deveria repô-la com plantios anuais 

correspondentes a 1/30 do que necessitaria ser reposto em um período de 30 anos. Essa 
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norma permitiu, então, o estabelecimento de ações populares que forçassem os 

proprietários rurais a reporem a reserva legal (BACHA, 2005).  

 “Art. 99. A partir do ano seguinte ao de promulgação desta lei, obriga-se o 

proprietário rural, quando for o caso, a recompor em sua propriedade a 

Reserva Florestal Legal, prevista na Lei n° 4.771, de 1965, com a nova 

redação dada pela Lei n° 7.803, de 1989, mediante o plantio, em cada ano, 

de pelo menos um trinta avos da área total para complementar a referida 

Reserva Florestal (RFL).” 

A Lei 8.171 de 1991 também isentou de tributação e do pagamento do Imposto 

Territorial Rural as áreas dos imóveis consideradas de RL. 

 “Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do Imposto 

Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais consideradas de preservação 

permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4.771, de 1965, com a 

nova redação dada pela Lei n° 7.803, de 1989.” 

Ainda, cabe destacar, que no ano de 1998, o citado artigo 99 da Lei 8.171 é revogado 

pela Medida Provisória de n.º 1.736, e com isso deixa de ser obrigatória a recomposição 

da RL em um período de 30 anos (OLIVEIRA, 2003), nenhuma norma foi, no entanto, 

definida sobre essa reposição. Entretanto, a partir do ano de 2000, por meio da Medida 

Provisória de n.º 1.956-50, desaparece a revogação do artigo 99, e são ainda definidas 

novas regras para reposição da RL.  

Em julho de 1996, sob o impacto da divulgação de dados sobre a ampliação do 

desmatamento na Amazônia Legal, o Governo Federal editou a Medida Provisória que 

ampliava a dimensão da RL na área ocupada pela Amazônia Legal (MERCADANTE, 

2001). A Medida Provisória n.º 1.511, de 25/07/96 (BRASIL, 1996), foi a primeira da 

seqüência de  MPs que viriam a alterar o Código Florestal. Através dela foi redefinida a 

dimensão da RL na região Norte e parte norte da região Centro-Oeste. Em propriedades 

dessa região, cujo a cobertura florestal fosse dominante (“onde a cobertura arbórea se 

constitui de fitofisionomias florestais”), a RL passava a ser de no mínimo 80% da área 

da propriedade, enquanto nas demais propriedades da região o valor permanecia em 

50%.  
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A MP 1.511 teve fortes reações contrárias à sua conversão em lei, sendo reeditada 17 

vezes até final de 1997. Em suas últimas versões, o limite de RL de 80% foi dispensado 

para os imóveis rurais abaixo de 100 ha, nos quais houvesse a prática de agropecuária 

familiar. 

 “Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, a 

exploração a corte raso só é permitida desde que permaneça com cobertura 

arbórea de, no mínimo, cinqüenta por cento de cada propriedade. 

§ 1º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, cinqüenta por 

cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, será 

averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de 

imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos 

de transmissão a qualquer título ou de desmembramento da área. 

§ 2º Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de 

fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso em pelo menos 

oitenta por cento dessas tipologias florestais.” 

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às propriedades ou às 

posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, ou pelos órgãos 

estaduais competentes, com áreas de até 100 ha, nas quais se pratique 

agropecuária familiar.” 

Em 1997, a MP 1.511(mais precisamente a MP 1.511-17) foi reeditada pela Medida 

Provisória 1605-18 de 1997, que inicialmente manteve o texto da MP anterior. A MP 

1.605 foi reeditada 12 vezes, e, em sua ultima versão, a MP 1.605-30 passou a oferecer 

aos proprietários de imóveis rurais da região Norte e da parte Norte da região Centro-

Oeste (Amazônia), como opção ao dever legal de manter ou recompor a Reserva Legal 

de suas propriedades, a possibilidade de compensá-las em áreas de outras propriedades, 

próprias ou de terceiros. Isso era autorizado desde que tais áreas pertencessem aos 

mesmos ecossistemas, estivessem localizadas no mesmo Estado e tivessem importância 

ecológica igual ou superior a da área compensada. Dessa forma, começava a aparecer a 

idéia da “Compensação da Reserva Legal”.  
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"Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, a 

exploração a corte raso só é permissível desde que permaneça com 

cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por cento da área de cada 

propriedade. 

 § 4º Em se tratando de reserva legal a ser instituída em áreas já 

comprometidas por usos alternativos do solo, o proprietário poderá optar, 

mediante aprovação do órgão federal de meio ambiente, pela sua 

compensação por outras áreas, desde que pertençam aos mesmos 

ecossistemas, estejam localizadas dentro do mesmo Estado e sejam de 

importância ecológica igual ou superior a da área compensada.” 

Outro ponto que passa a vigorar a partir da MP 1.605-30 é que a utilização das áreas 

com cobertura florestal nativa na região Norte e parte Norte da região Centro-Oeste 

somente seria permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo. 

A MP 1.605-30 foi revogada em 1998 pela MP 1736-31. 

 “Art. 3º A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na região 

Norte e parte Norte da região Centro-Oeste somente será permitida sob a 

forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos 

princípios de conservação dos recursos naturais, conservação da estrutura 

da floresta e de suas funções, manutenção da diversidade biológica e 

desenvolvimento sócio-econômico da região, e demais fundamentos técnicos 

estabelecidos em regulamento.” 

No ano de 1998, através da Medida Provisória de n.º 1.736 (BRASIL, 1998) foi 

revogado art. 99 da Lei nº 8.171/91 (Lei Agrícola), que obrigava os proprietários rurais 

a fazerem a recomposição das Reservas Legais de suas propriedades no prazo de 30 

anos, a contar da data de entrada em vigor. O art. 99 havia sido introduzido na Lei 

Agrícola para proteger o proprietário rural, concedendo-lhe um prazo extremamente 

largo para fazer a recomposição das Reservas Legais, sendo que o Poder Público 

poderia obrigar o proprietário a fazer a imediata recomposição da Reserva Legal na 

ausência desse prazo.  

Através dessa MP foi também autorizado o cômputo das áreas de APP como área de 

RL, pela inclusão do § 4º no art. 16 da Lei 4.771 do Código Florestal. Dessa forma, 
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passava a ser possível descontar, da área exigida para a Reserva Legal, as áreas 

destinadas às APP (a parcela de APP computada não ficou submetida à averbação). De 

acordo com MERCADANTE (op.cit.) em uma propriedade onde seja obrigatória a 

manutenção de uma RL correspondente a 20% da área do imóvel, caso as APP desse 

imóvel somassem 10% da sua extensão, a RL obrigatória passava ser de apenas 10%. 

Essa iniciativa parece se justificar unicamente pelos interesses dos proprietários rurais. 

 “Art. 16 § 4º Para os fins do disposto neste artigo, são computadas no 

cálculo percentual de reserva legal as áreas relativas às florestas e demais 

formas de vegetação natural consideradas de preservação permanente, que 

continuarão dispensadas de averbação à margem da inscrição de matrícula 

do imóvel. (NR)” 

A MP 1.736 reduziu também a Reserva Legal dos imóveis rurais nas áreas com 

vegetação de Cerrado na Amazônia de 50% para 20%. Essa redução reforça o 

preconceito existente sobre o Bioma Cerrado, onde é dado a ele menor importância 

frente as fitofisionomias florestais da região Amazônica. 

"Art. 44.  Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, a 

exploração a corte raso só é permissível desde que permaneça com 

cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por cento da área de cada 

propriedade, limite que será reduzido para vinte por cento, quando se tratar 

de área coberta por cerrado. 

§ 2o  Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de 

fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso em pelo menos 

oitenta por cento dessas tipologias florestais.” 

Parágrafo único.  Na regulamentação de que trata o caput, serão 

estabelecidas as condições para a reposição ou a compensação da reserva 

legal relativa aos imóveis que não dispõem da área mínima exigível e 

definidas as espécies nativas ou exóticas para cultivo intercalado ou em 

consórcio, para a respectiva recomposição em blocos ou em maciços.” 

A MP 1.736-37 foi reeditada e revogada pela Medida Provisória 1.885-38 de 1999 (que 

foi ainda reeditada 5 vezes), mas não trouxe alterações significativas ao seu texto, 

especialmente ao que se refere a Reserva Legal. 
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A partir de 2000 é introduzida a Medida Provisória de n.º 1.956 (BRASIL, 2000), que 

foi reeditada 13 vezes. Da MP 1956-44 até a MP 1956-49 (nas 6 primeiras reedições) 

pouca coisa foi alterada em seu texto. Entretanto, a partir da MP 1956-50 muitas 

alterações significativas passam a ser incorporadas ao texto da MP, como será visto a 

seguir. 

Um dos marcos importantes introduzidos a partir da MP 1956-50 foi a definição do 

termo Reserva Legal em seu art.1°. Através de sua descrição foram, pela primeira vez, 

associados a esse termo conceitos de conservação da biodiversidade e outros interesses 

ecológicos, trazendo um caráter mais ambiental a este instrumento. 

 “Art. 1o  ............................................................................ 

§ 2o  Para os efeitos deste Código, entende-se por: 

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 

posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 

sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 

processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e 

proteção de fauna e flora nativas;” 

Outro marco de grande importância foi a redefinição das dimensões e abrangência das 

RLs que passaram a ser de no mínimo: 80% em propriedades situadas em áreas 

florestais da Amazônia Legal,  35% em áreas de cerrado localizado na  Amazônia 

Legal, 20% em áreas de campos gerais localizada em qualquer região do País e 20% em 

áreas de floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do 

País. 

 “Art. 16.  As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as 

situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não 

sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, 

são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva 

legal, no mínimo: 

I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta 

localizada na Amazônia Legal; 
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II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de 

cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na 

propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área, 

desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos 

termos do § 7o deste artigo; 

III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou 

outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e 

IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais 

localizada em qualquer região do País. 

O computo das áreas de APP como RL continuou a vigorar no país, entretanto nesse 

momento passa agregar regras mais restritivas. Passou a ser permitido o computo de 

áreas de APP no cálculo da RL, quando a soma da área das duas (APP e RL) for 

superior a: (a) 80% da propriedade quando localizada na Amazônia, (b) 50% nas demais 

regiões e (c) 25% na pequena propriedade.  

“Art. 16.  § 6o  Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo 

das áreas relativas à vegetação nativa existente em área de preservação 

permanente no cálculo do percentual de reserva legal, desde que não 

implique em conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, e 

quando a soma da vegetação nativa em área de preservação permanente e 

reserva legal exceder a: 

I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; 

II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões 

do País; e 

III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas 

"b" e "c" do inciso I do § 2o do art. 1o.” 

Através da MP 1956-50, passa também a vigorar a nova redação do art. 44 do Código 

Florestal de 1965, que restabelecia a obrigatoriedade de recomposição da RL e definia 

alternativas para o cumprimento da mesma. Através dessa MP (1956-50 a MP 1.956-

57), era oferecida ao proprietário a possibilidade de recomposição de 1/10 da RL a cada 

três anos, o procedimento da regeneração natural ou compensação da RL em outra área 
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equivalente (segundo alguns critérios). Com esse último, era criado o instituto da 

compensação em áreas fora propriedade, que passava a valer não somente para região 

da Amazônia, mas também para o restante do país. 

"Art. 44.  O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta 

nativa, natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação nativa 

em extensão inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art. 16, 

ressalvado o disposto nos seus §§ 5o e 6o, deve adotar as seguintes 

alternativas, isoladas ou conjuntamente: 

I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada 

três anos, de no mínimo 1/10 da área total necessária à sua 

complementação, com espécies nativas, de acordo com critérios 

estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente; 

II - conduzir a regeneração natural da reserva legal; e 

III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância 

ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja 

localizada na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em 

regulamento.” 

Ainda foi instituída pelo art. 44-A a servidão florestal, que significa renúncia voluntária, 

temporária ou definitiva de supressão da vegetação nativa contida na RL ou na APP. 

Pelo artigo 44-B, foi criado também o sistema de Cota de Reserva Florestal (título 

representativo de vegetação nativa sob regime de servidão florestal entre outros).   

 “Art. 44A. O proprietário rural poderá instituir servidão florestal, mediante 

a qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, a 

direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada fora da 

reserva legal e da área com vegetação de preservação permanente.” 

“Art. 44B. Fica instituída a Cota de Reserva Florestal-CRF, título 

representativo de vegetação nativa sob regime de servidão florestal, de 

Reserva Particular do Patrimônio Natural ou reserva legal instituída 

voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais estabelecidos 

no art. 16 deste Código.” 
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Pelo Art. 16 passa a ser possível a implementação da Reserva Legal em regime de 

Condomínio entre mais de uma propriedade, mediante a aprovação do órgão ambiental 

competente. 

“Art. 16.  § 11.  Poderá ser instituída reserva legal em regime de 

condomínio entre mais de uma propriedade, respeitado o percentual legal 

em relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão ambiental 

estadual competente e as devidas averbações referentes a todos os imóveis 

envolvidos." (NR)" 

Essas alterações significativas e outras referentes a RL inseridas pela MP 1.956 -57 

(ainda não descritas nesse item) serão melhor detalhadas quando abordada a MP de nº 

2.166-67 de 24 de Agosto de 2001, que reúne os conceitos e parâmetros legais da 

reserva legal e que vigora até os dias de hoje. 

Após a MP 1.956 de 2000, houve ainda uma nova fase de medidas provisórias 

implementadas. Essas novas medidas provisórias são a Medida Provisória 2080-58 a 

64 e a Medida Provisória 2166-65, que não trouxeram mudanças significativas ao 

corpo da lei, no que se refere a área de RL.  

Toda essa legislação (Quadro 2.2) visando a conservação ambiental tem sido alvo de 

constantes críticas, elogios e discussões, com dificuldade de se estabelecer um consenso 

entre as partes envolvidas. Ao longo do próprio texto foi possível perceber que houve 

diversas legislações, principalmente sob a forma de MPs, que foram criadas ao longo do 

processo de construção do Código nos moldes atuais. Isso reforça a idéia de 

instabilidade presente no Código Florestal, onde as regras são alteradas constantemente. 

Para que se possa ter uma idéia dessa problemática, somente no período de 25/07/1996 

a 24/08/2001 as medidas provisórias que alteraram a dimensão e localização da RL 

foram reeditadas 67 vezes. A análise dessas MP e de todo o seu processo de construção 

revela uma alternância de avanços entre produtores e ambientalistas na questão da RL, 

hora levando ao aumento dos percentuais dessa área, hora pressionando para redução de 

seus limites. O Quadro 2.2, sistematiza as principais alterações ocorridas no Código 

Florestal, no âmbito das Reservas Legais. 
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Quadro 2.2: Síntese da evolução da legislação relativa a Reserva Legal  

Legislação  

Referente 

Modificações 

Tamanho da RL  Outras definições 

Primeiro Código 
Florestal 

Decreto 23.793 de 1934 

▪ 20% das propriedades rurais não 
poderiam sofrer corte raso. 

 

▪ A idéia de RL é instituída, mas ainda não era 
utilizava essa denominação; 

▪ RL: Preocupação com a oferta de madeira. 

Segundo Código 
Florestal 

Lei 4.771 de 1965 

▪ 20% nas áreas cobertas com florestas 
das propriedades situadas no Leste 
Meridional, Sul do Brasil e na parte sul 
do Centro‐Oeste; 

▪ 50% na parte norte do Centro‐Oeste 
e na região Norte, para áreas ainda 
não utilizadas. 

▪ Em sua versão original restringia a RL às áreas das 
propriedades cobertas com floresta; 

▪ Não ocorreu nenhuma delimitação explícita da RL 
para região Nordeste. 

 

Lei 7.803 de 1989 

 
▪ 20% de RL para área de Cerrado. 

▪ Trouxe em sua redação a utilização do termo 
“Reserva Legal”; 

▪ Obrigatoriedade de averbação da RL na matrícula 
do imóvel, sendo vedada a alteração de sua 
destinação. 

 

Lei 8.171 de 1991 

 

 

___________ 

 

 

▪ Obrigatoriedade de recomposição da RL através 
de plantio anual de no mínimo 1/30 da área (prazo 
de 30 anos); 

▪ Isenção de tributação e de ITR para área de RL. 

MP de n.º 1.511‐17 de 
1997 

 ▪ 80 % na parte norte do Centro‐Oeste 
e na região Norte, onde cobertura 
florestal fosse dominante na região. 

▪ 50% nas demais propriedades do 
norte do Centro‐Oeste e na região 
Norte. 

___________ 

 

 

 

 

MP de n.º 1605‐30 de 
1998 

 

___________ 

 

 

 

▪ Na região Norte e na parte Norte da região 
Centro‐Oeste surge a possibilidade de 
Compensação da RL em outras áreas fora da 
propriedade; 

▪ Permite uso por Manejo sustentável na RL na 
região Norte e na parte Norte da região Centro‐
Oeste. 

MP de n.º 1.736‐37 de 
1999 

Na região Norte e na parte Norte da 
região Centro‐Oeste:  

▪ 80 % onde a cobertura arbórea se 
constitui de fitofisionomias florestais; 

▪ 20% para áreas de cerrado; 
▪ 50% nas demais propriedades. 

▪ Deixa de ser obrigatória a recomposição da RL, no 
prazo de 30 anos; 

▪ É autorizado o computo de APP como áreas de RL, 
independente da região do país. 

 

MP de n.º 1.885‐43 de 
1999 

 

___________ 

 
Não trouxe alterações significativas para RL 
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MP de n.º 1.956‐57 de 
2000 

 

▪ 35% em cerrado dentro da Amazônia 
Legal; 

▪ 80% na Amazônia em área de 
floresta; 

▪ 20% fora da Amazônia independente 
da vegetação; 

▪ 20% nas regiões de campos gerais em 
qualquer lugar do país; 

 

 

 

▪ Restabelece as alternativas que flexibilizam a 
recomposição da RL (prazo 30 anos): possibilidade 
de recomposição de 1/10 a cada 3 anos, 
regeneração natural ou compensação em outras 
áreas; 

▪ Ao definir RL, atribui conceitos ecológicos, como 
conservação da biodiversidade;  

▪ Compensação da RL em outras áreas (para todo o 
país); 

▪ Institui a Servidão Florestal; 
▪ Institui a RL em regime de condomínio; 

▪ Permite o computo de áreas de APP no calculo da 
RL, quando a soma foi maior que: (a) 80% na 
Amazônia (b) 50% demais regiões (c) 25% pequena 
propriedade. 

 

MP de n.º 2080‐64 de 
2001 

 

___________ 
 

Não trouxe alterações significativas para RL 

 

MP de n.º 2.166‐67 de 
2001 

 

___________ 
 

Não trouxe alterações significativas para RL 

Como resultado preliminar dessas discussões, podemos destacar a mudança da 

finalidade da reserva legal, a sua abrangência para todas as regiões do Brasil (cobertas 

ou não com florestas) e as diferentes dimensões definidas para cada região do país. 

Atualmente os conceitos e parâmetros para regularização da reserva legal presentes no 

Código Florestal, estão previstos na Medida Provisória de n.º 2.166-67, de 24 de 

agosto de 2001,que estabelece:  

▪ A RL apresenta grande relevância na conservação da natureza, uma vez que em sua 

definição são abordadas questões como a conservação e reabilitação dos processos 

ecológicos, a conservação da biodiversidade e o abrigo e proteção de fauna e flora 

nativas.   

“Art. 1 Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 

posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 

sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 

processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e 

proteção de fauna e flora nativas.”  
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▪ A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do 

imóvel, no registro de imóveis competente, como já definida na Lei 7.803 de 1989. 

“Art.16 § 8o  A área de reserva legal deve ser averbada à margem da 

inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo 

vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer 

título, de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções 

previstas neste Código.” 

▪ É permita a utilização das áreas de RL, entretanto somente sob a forma de regime de 

manejo florestal sustentável.  

“Art. 16 § 2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo 

apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo 

com princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos no 

regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o deste artigo, sem 

prejuízo das demais legislações específicas”  

▪ A localização da RL dentro do imóvel rural deve ser aprovada pelo órgão ambiental 

estadual competente, que deverá levar em consideração algumas questões relevantes 

como a função social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando 

houver: I - o plano de bacia hidrográfica; II - o plano diretor municipal; III - o 

zoneamento ecológico-econômico; IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e 

V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, Unidade 

de Conservação ou outra área legalmente protegida (artigo 16, § 4o). 

▪ Os limites para a área de RL vêm sendo mantidos em no mínimo: 80% do imóvel 

quando situado na Amazônia Legal e coberto com florestas; 35% em propriedades 

rurais situada em área de cerrado dentro da Amazônia Legal e em 20% para 

propriedades situadas fora da Amazônia Legal, independentemente da vegetação. 

Destaca como possível em certas áreas da Amazônia Legal, onde há o zoneamento 

ecológico-econômico, que a RL seja no mínimo de 50% do imóvel rural. E ainda,  em 

alguns casos a ampliação das áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento para 

todo território nacional. 

“Art.16 § 5o  O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento 

Ecológico Econômico - ZEE e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o 
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CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e 

do Abastecimento, poderá: I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva 

legal, na Amazônia Legal, para até cinqüenta por cento da propriedade, 

excluídas, em qualquer caso, as Áreas de Preservação Permanente, os 

ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente protegidos, os locais de 

expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; II - ampliar as áreas 

de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos neste 

Código, em todo o território nacional.” 

▪ Foram estabelecidas algumas alternativas para auxiliar o proprietário no cumprimento 

da RL. A obrigatoriedade de reposição da RL possui o prazo máximo de trinta anos, 

com plantios mínimos de 1/10 da área a ser recomposta, a cada três anos, pode ser 

conduzida regeneração natural da área, assim como a compensação da área de RL fora 

da propriedade. O artigo 44 destaca as alternativas:  

 I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três anos, de 

no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação, com espécies nativas, 

de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente; 

II - conduzir a regeneração natural da reserva legal; e 

III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e 

extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma 

microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento.  

▪ Na RL é permitida a recomposição mediante plantio temporário de espécies exóticas 

como pioneiras. 

“Art 44.§ 2o  A recomposição de que trata o inciso I pode ser realizada 

mediante o plantio temporário de espécies exóticas como pioneiras, visando 

a restauração do ecossistema original, de acordo com critérios técnicos 

gerais estabelecidos pelo CONAMA.” 

▪ Há a possibilidade de somar áreas de APP e RL para alcançar os limites estabelecidos 

para a RL. No entanto, essa soma deve ultrapassar os limites mínimos da área de reserva 

legal nas diversas regiões do país, exceto na Amazônia Legal, que se mantém no valor 

da RL.  

55 
 



 “Art. 16, § 6º Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo 

das áreas relativas à vegetação nativa existente em área de preservação 

permanente no cálculo do percentual de reserva legal, desde que não 

implique em conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, e 

quando a soma da vegetação nativa em área de preservação permanente e 

reserva legal exceder a:  

I) oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; 

II) cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões 

do País; e 

III) vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas 

‘b’ e ‘c’ do inciso I do § 2o do art. 1o”  

▪ No caso das pequenas propriedades rurais4, a RL pode ser composta por plantios 

comerciais ou ornamentais de espécies arbóreas frutíferas.  

“Art. 16 §3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área 

de reserva legal em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem 

ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou 

industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema 

intercalar ou em consórcio com espécies nativas.”  

▪ É permitida a criação de Reserva Legal em regime de Condomínio entre mais de uma 

propriedade.   

“Art. 16 § 11 o poderá ser instituída reserva legal em regime de 

condomínio entre mais de uma propriedade, respeitando o percentual legal 

em relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão ambiental 

estadual competente e as devidas averbações referentes a todos os imóveis 

envolvidos.”  

                                                            
4 Pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do 
proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja 
proveniente, no mínimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal ou do extrativismo, cuja área não 
supere: 150 ha nos estados das regiões Norte e Centro-Oeste, 50 ha no polígono das secas e 30 ha nas 
demais regiões do país.   
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▪ Instituiu-se um sistema de venda de quotas para reserva legal coletiva. Um 

proprietário rural que possua área florestal excedente aos limites fixados para RL e APP 

pode optar pela servidão florestal desse excedente. A servidão florestal implica a área 

florestal ser utilizada nos mesmos critérios que a RL, sendo que a área sob servidão 

florestal necessita ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel. Essa área 

sob servidão florestal pode ser negociada sob a forma de CRF - Cota de Reserva 

Florestal (artigo 44-B).  

 

2.3 Cumprimento das Reservas Legais no Brasil  

2.3.1 Estado da Arte 

No Brasil há uma enorme deficiência quanto às informações sobre as Reservas Legais. 

De acordo com BACHA (2005), não existem dados sistemáticos sobre número e 

proporção de imóveis rurais que mantêm áreas com RL. Existem dados do INCRA 

relativos aos cadastramentos de imóveis rurais, que são informações apresentadas de 

forma voluntária pelos proprietários rurais. Esses cadastros apresentam uma série de 

problemas: os proprietários não informaram em um ano base todos os dados de suas 

propriedades, os proprietários podem omitir informações que os comprometam, além de 

sua atualidade (o ultimo ano de informações foi 1998).  

Ainda, existem trabalhos de alguns autores que buscaram estimar o cumprimento da RL 

em diversas localizadas do país. Mas novamente, não existe uma sistematização dessas 

informações e estas não cobrem o território nacional em sua totalidade, são referentes 

apenas a algumas localidades específicas. 

A partir da análise dos dados apresentadas pelo INCRA é possível verificar a 

ineficiência da implementação das Reservas Legais, já que menos de 10% dos imóveis 

rurais vêm mantendo área de RL desde a década de 70. Ainda, desses imóveis que as 

matem poucos respeitam os limites mínimos que determinados pela lei do Código 

Florestal.  

De acordo com os dados do INCRA, apresentados no Quadro 2.3, as porcentagens de 

imóveis rurais com RLs no Brasil eram de 9.78% em 1972, declinando para 7.24 % em 
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1978, 7.38 % em 1992 e finalmente a última informação em 1998 era de 7.04%. Esses 

valores são muito baixos (deveria ser de 100%, caso a lei fosse respeitada), mostrando 

que poucos imóveis apresentam área de RL. Ainda de acordo com o Quadro 2.3, a 

região Nordeste é onde menos se cumpre a exigência da reserva legal. Do Piauí até a 

Bahia, no máximo 2% dos imóveis rurais afirmaram ter reserva legal em 1998. Na 

década de 1970, o maior índice de cumprimento de reserva legal ocorria na região 

Norte, entretanto a maioria dos estados dessa região, a partir de 1992 passa a apresentar 

uma queda brusca no percentual de imóveis com RL declarada. No estado de Rondônia, 

por exemplo, 93% dos imóveis rurais declararam ter reserva legal em 1978, enquanto 

em 1992, esse valor foi de 6,2%. BACHA (2005) justifica que tal comportamento pode 

ter sido decorrente da obrigatoriedade de registrar a reserva legal na matrícula do 

imóvel (a partir de 1989), o que acarretou em sonegação dessas áreas na região. 

Além disso, nem todas as áreas que possuem RL atendem ao mínimo imposto pela lei 

do Código Florestal. De acordo com o Quadro 2.4, o percentual das áreas dos imóveis 

rurais do Brasil cobertas com Reserva Legal em relação a área de todos os imóveis 

rurais, é de 9.16% em 1972, passando a 12.75% em 1978, tendo sido reduzido  para 

10.31% em 1992  e para 9.58% em 1998. A Princípio seria trabalhoso determinar de 

antemão a percentagem nacional desejável, já que os valores mínimos para RL possuem 

uma amplitude grande de acordo com a região (20%, 35%, 80%). Mas pelos dados 

apresentados é possível concluir que nem o menor valor estabelecido para RL (20%) é 

cumprido em esfera nacional. 

Parte dessa ineficiência no cumprimento da lei do Código Florestal se deve não somente 

ao sistema de fiscalização, como também aos altos custos que envolvem a RL, a sua 

implantação, recuperação e manutenção por parte dos proprietários ou posseiros rurais. 
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Quadro 2.3: Percentual dos imóveis rurais do Brasil com Reserva Legal declarada por 

estado 

Estado  1972  1978  1992 

 

1998 

 

Rondônia  60,13 93,03 6,24 5,02 

Acre  30,63 33,38 3,52 2,48 

Amazonas  42,08 75,51 2,67 1,61 

Roraima  29,96 98,73 2,94 1,74 

Pará  27,23 27,65 38,75 24,94 

Amapá  31,92 34,47 5,30 3,14 

Maranhão  9,97 12,11 11,18 9,29 

Piauí  1,77 1,04 0,86 0,97 

Ceará  3,12 1,63 1,11 0,96 

R.G. do Norte  0,97 0,77 1,56 1,28 

Paraíba  1,77 0,71 0,78 0,64 

Pernambuco  1,26 1,20 0,81 0,68 

Alagoas  1,88 0,89 0,65 0,57 

Sergipe  1,04 0,67 1,97 1,83 

Bahia  4,05 2,54 2,28 2,01 

Minas Gerais  11,60 6,54 11,27 10,70 

Espírito Santo  5,76 3,88 5,85 4,73 

Rio de Janeiro  8,48 4,88 7,23 6,44 

São Paulo  18,23 9,88 6,92 6,41 

Paraná  6,77 4,03 8,06 7,67 

Santa Catarina  8,01 5,64 3,33 3,20 

R.G. do Sul  14,46 8,32 3,36 3,31 

Mato Grosso*  19,92 17,15 42,12 38,88 

Goiás**  14,34 10,29 10,94 10,17 

D. Federal  34,12 13,65 16,74 12,14 

Brasil  9,78 7,24 7,38 7,04 

                                Fonte: adaptado de BACHA (2005) 

Nota: * Inclui MatoGrosso do Sul. ** Inclui Tocantins. 
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Quadro 2.4: Percentual das áreas dos imóveis rurais do Brasil cobertas com Reserva Legal 

por estado 

Fonte: adaptado de BACHA (2005)  

Estado  1972  1978  1992  1998 

  

Em relação à 
área de todos 
os imóveis 
rurais 

Em relação à 
área de todos 
os imóveis 
rurais 

Em relação à 
área de todos 
os imóveis 
rurais 

Em relação à 
área dos 

imóveis rurais 
que têm RL 

Em relação à 
área de todos 
os imóveis 
rurais 

Em relação à 
área dos 

imóveis rurais 
que têm RL 

Rondônia  26,84  41,06 10,89 47,74 9,36  46,84

Acre  19,06  31,54 22,35 43,74 15,07  48,90

Amazonas  36,30  43,99 9,87 49,43 6,37  48,79

Roraima  12,40  49,07 1,72 42,05 2,99  44,74

Pará  29,47  30,65 31,83 44,38 24,16  45,45

Amapá  33,70  29,70 20,40 47,75 15,91  47,76

Maranhão  8,31  11,32 8,56 33,21 6,79  33,35

Piauí  0,96  1,40 2,16 19,52 1,95  20,30

Ceará  1,28  1,02 0,78 16,92 0,59  17,32

R.G. do Norte  0,72  0,40 1,91 18,34 1,19  18,43

Paraíba  1,14  0,93 1,11 20,09 0,84  18,88

Pernambuco  1,19  1,51 1,33 17,07 0,96  17,70

Alagoas  1,48  1,51 0,76 16,27 0,72  16,77

Sergipe  1,19  0,71 1,38 16,18 1,79  18,17

Bahia  2,55  3,59 3,11 18,25 3,26  19,03

Minas Gerais  2,69  2,87 5,28 16,56 4,92  16,80

Espírito Santo  1,51  2,27 1,73 13,35 1,20  13,12

Rio de Janeiro  6,79  5,49 2,90 19,09 2,13  16,62

São Paulo  5,59  3,46 2,64 14,32 2,70  15,21

Paraná  3,69  2,87 3,59 15,80 3,55  16,60

Santa Catarina  2,67  2,41 2,27 19,00 2,16  19,12

R.G. do Sul  1,64  0,94 0,57 10,11 0,57  10,54

Mato Grosso*  16,88  17,19 20,40 32,93 18,05  31,59

Goiás**  5,77  5,06 6,17 23,86 5,76  26,68

D. Federal  5,48  5,16 5,88 14,89 5,29  17,11

Brasil  9,16  12,75 10,31 30,62 9,58  30,75

Notas: * Inclui MatoGrosso do Sul. ** Inclui Tocantins 
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Além dos dados disponíveis no INCRA, diversos autores têm abordado em seus 

trabalhos a questão do cumprimento das Reservas Legais para diversas localizadas do 

país:  

Para o Estado do Paraná, PADILHA (2004) destaca que as área de RL protocoladas no 

SISLEG5 equivalem a cerca de 216 mil hectares, o que significa que apenas 1,4% dos 

20% necessários estão sendo cumpridos. BLUM & OLIVEIRA (2004) também para o 

Paraná, a partir de dados do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), afirmam que até o 

final do ano de 2002 haviam sido averbadas 20.000 RL, representando cerca de pouco 

mais que 5,4% do total de propriedades rurais do Estado. 

RIGONATO (2006), para o município de Montividiu-GO, concluiu que as RLs são 

pouco cumpridas, e que dos 26.939,7 ha de imóveis  rurais analisados, apenas 2.503 ha 

ou 9,3% é representado por áreas de RL, valor este equivalente a menos da metade da 

exigência legal. Através da pesquisa em 91 propriedades da região (que ocupam 15% da 

área rural do município, e representam 28,3% do número de imóveis), o autor verificou 

que apenas 16 propriedades, 17,6% dos imóveis pesquisados, declararam possuir área 

de Reserva Legal. E desses, somente em 14 propriedades a RL atende a área mínima 

exigida na legislação ambiental, não havendo nenhuma área destinada a RL nas outras 

75 propriedades consultadas. 

JOELS (2002) realizou estudo no Distrito Federal, onde foi comparado o 

comportamento de produtores orgânicos e convencionais na questão do cumprimento da 

RL. No resultado final verificou que mais da metade dos produtores (57%) não possuem 

RL em suas propriedades. A autora concluiu também que em 40% das propriedades 

convencionais analisadas, não existia a presença de RL, enquanto nas propriedades 

orgânica esse valor era de apenas 17%. Ainda, 73% dos produtores orgânicos possuem 

as áreas de RL em tamanho igual ou maior do que o estabelecido na lei, enquanto dos 

convencionais apenas 40%. 

CORRÊA (2006) analisou propriedades localizadas na Bacia do Rio Pomba-MG, 

quanto ao cumprimento das áreas de APP e RL. De um total de 1854,35 ha de 

propriedades rurais, apenas 175,50 ha (9,48% do total) correspondiam a áreas de mata. 
                                                            
5 SISLEG (Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de 
Preservação Permanente), foi institucionalizado através do Decreto Estadual 387/99, estabelecendo, no 
Paraná, um sistema estadual de implantação de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal. 
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Supondo que em média, para essa região, as APPs e RLs deveriam somar 43,75%6 da 

área das propriedades, mesmo com a existência de 175,50 ha de mata (21,09 % do total 

que deveria existir de APP e RL), ainda existe um déficit correspondem a 640,18 ha de 

APP e RL. O autor conclui, por fim, que todas as propriedades estudadas estão em 

desacordo com a lei tanto no que se refere a RL, quanto a APP. 

 

Iniciativas institucionais importantes: os casos do Mato Grosso e Paraná 

Mato Grosso 

O Estado do Mato Grosso vem implementando desde 1999, um sistema inovador de 

controle e monitoramento dos desmatamentos em propriedades rurais, denominado 

Sistema de Licenciamento Ambiental em Propriedades Rurais (SLAPR). O SLAPR tem 

por objetivo o controle das atividades de desmatamento e a regularização das 

propriedades em face das regras do Código Florestal por meio da localização exata para 

definição de conservação ou recuperação das áreas de preservação permanente e de 

reservas legais (ISA, 2005).  

O SLAPR permite o monitoramento permanente da situação das reservas legais e das 

áreas de preservação permanente por meio do licenciamento dos imóveis rurais com a 

definição georreferenciada (por GPS – Global Positioning System) do perímetro desses 

espaços legalmente protegidos (MMA, 2005). De posse de imagens de satélite dos 

desmatamentos atualizadas periodicamente, é possível monitorar o que ocorre em cada 

propriedade em termos de desmatamentos legais e ilegais anualmente. 

De acordo com dados do ISA (2005), o SLAPR contabilizava 6.116 imóveis 

cadastrados, até dezembro de 2004, que abrangiam uma área de 15,32 milhões de 

hectares, correspondentes a 16,97% do total da área do Estado (90.338.60). A Figura 2.1 

mostra a evolução anual de propriedades cadastradas no Sistema (2001-2004). 

                                                            
6 Pelos cálculos do autor, o valor de APP somados aos de RL (20%) calculados para região chegariam ao 
valor de 61%, mas devido a possibilidades de computo de áreas de APP no cálculo de RL, sobre algumas 
regras, decorrentes da Lei  Estadual n° 14.309/2, esse valor ficou na média de 43,75% na região. 
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Figura 2.2: Evolução anual do ingresso de propriedades no SLAPR até dezembro de 2004 

Fonte: ISA (2005) 

Entretanto, apesar da relevância da iniciativa institucional do SLAPR dentro do 

contexto das RL, através do monitoramento e da análise das dinâmicas dos 

desmatamentos nas propriedades licenciadas, existe ainda uma enorme deficiência na 

efetiva implementação do programa, em especial no que se refere a fiscalização das 

propriedades cadastradas. Em estudo realizado pelo MMA (2005) foi concluído que o 

compromisso assumido pelos proprietários rurais que ingressam no sistema, em manter 

a RL, não tem sido cumprido, e segundo relatório da ISA (2005) o sistema não tem 

atingido seu principal objetivo que é o controle e a redução efetiva dos desmatamentos 

ilegais em propriedades integradas ao SLAPR.  

Paraná 

O Estado do Paraná, por meio de legislação específica, institui no ano de1999 um 

Sistema Estadual de implantação de APP e de RL denominado SISLEG (Sistema de 

Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de preservação 

Permanente). O SISLEG tem por objetivo gerar um banco de dados georreferenciado 

das propriedades rurais, indicando o uso do solo e a situação das APPs e RLs, 

permitindo monitorar a situação ambiental das propriedades rurais, estimular o 

cumprimento da lei e orientar políticas estaduais diversas (IAP, 2008). 
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Segundo PADILHA (2004), a área total dos estabelecimentos rurais do Paraná que 

protocolaram a solicitação de cadastro junto ao SISLEG até dezembro de 2003 era de 

1,6 milhões de hectares, isso representa 10,4% de toda a área dos estabelecimentos 

paranaenses (Quadro 2.5).  

No entanto, cabe destacar que, somente a solicitação de protocolo junto ao IAP não 

garante a existência ou efetivação da área Reserva Legal no interior das propriedades ou 

posses. As áreas de Reserva Legal registradas no SISLEG-PR para o período em 

questão somam um total de 216 mil hectares, ou seja, somente 1,4% dos 20% que 

seriam necessários. 

Quadro 2.5: Estado Atual da Reserva Legal (SISLEG) e da Preservação Permanente no 

Paraná pelo Total da Área das Propriedades Rurais nas Mesorregiões Geográficas, 2003. 

 

Fonte : PADILHA (2004) 

A partir da análise dos dados de cumprimento de RL no Brasil, tanto disponíveis pelo 

INCRA quanto pela literatura (JOELS 2002, RIGONATO, 2006, PADILHA, 2004, 

BLUM & OLIVEIRA, 2004), é possível concluir que existe um certo descaso  quanto 

ao cumprimento das exigências legais da RL no Brasil.  

Nos dias de hoje, muitos proprietários/posseiros rurais sabem da existência do Código 

Florestal (e da obrigatoriedade da RL), alguns o conhecem parcialmente, mas poucos 

proprietários de terras aceitam-no como instrumento válido e legítimo para a proteção 
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do Patrimônio florestal brasileiro, o que representa um evidente retrocesso do ponto de 

vista ambiental (AHRENS, 2003). 

As principais e possíveis justificativas levantadas para esse modelo de não cumprimento 

das áreas de RL no Brasil, encontram-se resumidas da seguintes forma: 

▪ Desconhecimento da legislação por parte do produtor, tanto na parte de obrigação de 

manter a área de RL na propriedade, quanto da necessidade de averbação da mesma 

junto a matrícula do imóvel; 

▪ Fiscalização precária, onde o produtor acredita que não será punido caso não 

mantenha a apropriada área de RL; 

▪ Em alguns casos não existe interesse por parte do produtor em recompor tais áreas, 

visto que quando adquiriu a área ela já se encontrava desmatada; 

▪ O produtor não quer deixar de produzir naquela área, pois terá perdas econômicas, 

custo de oportunidade da terra; 

▪ O produtor não quer arcar com os custos de implantação de áreas de RL, entre eles 

reflorestamento e averbação. 

 

2.3.2 Custos e Benefícios da Reserva Legal, desafios para o seu 

cumprimento 

Apesar da importância ecológica das áreas florestais, mesmo os pequenos fragmentos 

como as áreas de RL, para muitos produtores rurais representam uma penalização, pois 

ficam impossibilitadas de serem utilizadas em atividades produtivas. São dois os 

principais entraves recorrentemente apontados como limitantes ao estabelecimento de 

RLs no Brasil. 

O primeiro está relacionado ao fato de que para ser legalmente constituída, a área 

destinada como RL deve estar averbada à margem da inscrição da matrícula da 

propriedade imóvel rural, no registro de imóveis competente. Os custos dessa averbação 

são de responsabilidade do proprietário rural que muitas vezes não dispõe dos recursos, 
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ou simplesmente, se recusa a fazer a averbação em função da baixa capacidade de 

fiscalização do Estado. 

O segundo problema está endereçado à necessidade de reposição com floresta nativa da 

área que compõe a RL, além dos custos de oportunidade dessa terra, que é deixada de 

fora do processo produtivo. Pela fraca aplicação desse instrumento, muitas áreas 

destinadas como RL encontram-se degradadas e o seu custo de recuperação ou 

recomposição são elevados. Estima-se que o custo de recuperação de 1ha de área 

inserida na Mata Atlântica pode atingir até R$12.000,00. Para pequenos e médios 

posseiros e proprietários, esse custo é inviável economicamente.  

Por outro lado, tendo em vista a limitação da atividade econômica nessas áreas e a 

restrita possibilidade de exploração por manejo florestal sustentável, existe o incentivo 

financeiro no qual essas áreas possuem regime tributário diferenciado. A lei 9.393/967, 

que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial rural (ITR), estabelece que a 

área de RL não deve ser computada na área tributável do imóvel rural, devendo para tal 

o produtor possuir as informações das áreas, presentes em um “Ato Declaratório 

Ambiental” (ADA) protocolado no IBAMA. 

No Brasil, ao contrário de outros países como os Estados Unidos e Costa Rica 

(RANIERI, 2004), o produtor não recebe compensação ou incentivos significativos pelo 

fato de ser obrigado a preservar áreas de vegetação no interior de sua propriedade. 

Dessa forma, os custos inerentes a existência da RL são exclusivamente privados e 

direcionados ao proprietário/posseiro rural, enquanto os benefícios ambientais 

decorrentes são compartilhados pela sociedade. O produtor, que presta um serviço a 

toda a sociedade através da manutenção dos serviços ambientais da RL acaba por se 

sentir sem o merecido retorno.  

Em seu trabalho OLIVEIRA & BACHA (2003), quantificaram os fatores que estariam 

relacionados com ao cumprimento da RL no Brasil através da definição de um modelo 

                                                            
7 Lei 9.393/96 : Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, 
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. 
§ 1º Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: 
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a: 
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
com a redação dada pela Lei nº 7.803, de 18 de julho de 1989. 
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econométrico. Nesse modelo, a medida de cumprimento da reserva legal (que é a 

proporção da área total dos imóveis coberta com reserva legal) é função de variáveis 

que refletem a disponibilidade de terras. No citado trabalho, os autores puderam chegar 

a algumas conclusões preliminares: 

(a) quanto maior for a relação área total dos imóveis rurais em relação à área total da 

unidade da federação, menor será a medida de cumprimento da reserva legal; 

(b) quanto maior for a área média dos imóveis com reserva declarada, maior será a 

medida de cumprimento da reserva legal.  

De acordo com o estudo, a RL tende a ser mais respeitada em áreas onde houver maior 

disponibilidade de terras, o que seria evidente na ausência de regulamentação sobre tais 

áreas. Entretanto, esses resultados sugerem que a pressão sobre os recursos naturais tem 

sido mais importante que a própria legislação na determinação do cumprimento da RL. 

Como conclusão o estudo aponta que o cumprimento da reserva legal, nas condições 

atuais, pode ser muito difícil se não forem criados estímulos econômicos para tal fim e o 

aumento na fiscalização. 

 

Custos e Benefícios de se manter a RL  

No caso das áreas conservadas com vegetação natural, como a Reserva Legal, os custos 

e benefícios de sua existência afetam diretamente tanto setor privado quanto a sociedade 

como um todo. Em seu estudo RIGONATTO (2006), elaborou um quadro (Quadro 2.6) 

onde resume os custos e benéficos da manutenção da RL para o setor privado 

(proprietários) e a sociedade.  

A partir das informações apresentadas é possível concluir que apesar dos custos 

existentes para manutenção da área de RL por parte dos proprietários/posseiros, muitos 

são também os benefícios sociais e privados decorrentes de sua existência. Benefícios 

esses, que podem ser não apenas ambientais (serviços ambientais), mas também 

econômicos, através da geração de renda ao próprio proprietário.  Como exemplo, é 

possível destacar a utilização da área para exploração econômica do ecoturismo e o uso 

sustentável de produtos da floresta. 
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Quadro 2.6: Exemplos de custos e benefícios da RL 

 Origem  Descrição 

 

 

Custos 

 

 

 

 

 

 

 

Privados 

 

▪ Manutenção das áreas de RL preservadas (Ex.reflorestamento, manutenção); 

▪ Sacrifício ao lucro que seria obtido com a utilização da área de RL em outras 

atividades econômicas. 

 

Sociais 

 

 

▪ Redução da produção agropecuária (oferta de produtos), com efeitos sobre o 

preço dos produtos; 

▪ Limitação das áreas disponíveis para expansão do desenvolvimento; 

▪ Mudança na qualidade de vida local; 

▪ Redução dos impostos arrecadados que poderiam ser utilizados para melhorias 

sociais. 

Benefícios 

Privados 

▪ Proteção de nascente e córrego de rios; 

▪ Prevenção do processo erosivo do solo; 

▪ Exploração de produtos por manejo sustentável; 

▪ Utilização de espécies no desenvolvimento de produtos químicos e 

farmacêuticos; 

▪ Exploração econômica do ecoturismo. 

Sociais 

▪ Manutenção da biodiversidade; 

▪ Beleza natural de áreas com potencial para turismo e contemplação; 

▪ Manutenção da qualidade do ar; 

▪ Regulação do micro‐clima local; 

▪ Captação de carbono atmosférico. 

 

Fonte: RIGONATTO (2006) 

Alguns autores na literatura consultada realizaram estudos no sentido de quantificar os 

custos e o capital que deixa de ser recebido (custo de oportunidade da terra), quando do 

estabelecimento das áreas de RL nas propriedades rurais.  

RIGONATTO (2006) concluiu que, em média, o custo de oportunidade de cada hectare 

de terra na região do município de Montividiu-GO é de R$ 326,27, que é representado 

pela soma de R$301,27 referentes a receita sacrificada com atividade agrícolas e 
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pecuárias e R$ 25,00 que são os custos decorrentes da manutenção e proteção da RL. 

Ao considerar 20% da área rural total do município, teríamos o valor de 35.989,2 ha de 

RL. No caso de implantação de uma política de subsídios pra RL, apenas para 

Montividiu, seria necessário um valor anual da ordem de R$ 11.742.196,28 (5,7% do 

PIB municipal de 2003). 

RIGONATTO (2006) extrapolou os valores encontrados para o município de 

Montividiu para o Estado de Goiás. Considerando para região uma RL de 20%, ou seja, 

6.191.386,08 ha, concluiu ser necessário um subsídio variando entre R$539 milhões a 

R$ 3,157 bilhões para manutenção dessas RLs. Sendo o grau de intensificação do uso 

do solo (pecuária de corte, agricultura/pecuária, soja) o responsável por essa variação. 

BACHA (2005), analisando as propriedades rurais da Bacia do Rio Piracicaba, mostrou 

que os indicadores de lucratividades são maiores nas propriedades sem RL do que nas 

com RL. Como exemplo, destaca sua análise para o ano de 2003. Nesse ano, a TIR8 foi 

de 37,23% por hectare de terra cultivado com cana-de-açúcar em propriedade sem RL, 

ficando o VP9 em R$2.120,28. Enquanto em propriedades com a presença RL, a TIR 

caiu para 28,01% e o VP para R$1.491,56. Nesse estudo o autor considerou a o 

estabelecimento da RL através de revegetação natural, ou seja, sem os acréscimos 

referentes ao reflorestamento (plantio) da área, somente com as despesas de 

imobilização da terra. 

CORRÊA (2006), estudando 47 propriedades localizadas na Bacia do Rio Pomba-MG, 

conclui que o impacto total para efetivação das áreas de RL e APP’s nessa região possui 

um valor médio anual de R$ 375,26 por hectare. 

PADILHA (2004), sobre o Estado do Paraná, verificou que para o aspecto do valor da 

terra imobilizada (baseado no preço médio do hectare da terra agrícola) decorrente da 

criação das RL (20% ou 3,2 milhões de ha) deve ocorrer um impacto da ordem de R$ 

22,4 bilhões ao setor agropecuário paranaense. Assim, de forma estimativa 

(considerando-se o VBP10 cessante da agropecuária paranaense e o valor da terra 

imobilizada com Reserva Legal), pode-se afirmar que o impacto econômico total da RL 

pode atingir valores próximos de R$ 90 bilhões. E, se caso fosse considerado o custo 
                                                            
8 TIR - Taxa Interna de Retorno 
9 VP - Valor Presente 
10 VBP - Valor Bruto da Produção Agropecuária 
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para a recomposição do bioma, o custo de averbação, cadastro, vistoria e topografia, tal 

valor poderia ser ainda mais alto.  

Os fatores econômicos podem ser destacados como um dos principais responsáveis pela 

ausência de áreas de RL nas propriedades rurais, resultando no descumprimento da 

legislação que impõe esse padrão ambiental (RIGONATTO, 2006). Dessa forma, é 

necessário se pensar em estratégias de incentivo e financiamento aos produtores para 

auxiliá-los de forma que legislação possa ser efetiva.  

Um ponto importante que merece destaque na discussão é a construção de uma nova 

percepção dessas áreas por parte dos proprietários rurais, que hoje as enxergam como 

um entrave. Os serviços ambientais prestados por essas áreas devem receber a devida 

importância, para que benefícios possam ser retornados aos proprietários, responsáveis 

pela sua manutenção. Nesse ponto, a valorização da floresta em pé deve ser melhor 

repensada, devendo ser elaboradas estratégias para que o produtor possa ter um retorno 

pelos serviços ambientais das áreas que sustenta no interior de suas propriedades, como 

o pagamento por serviços ambientais, que ocorre na Costa Rica. Juntamente com a 

valorização dessas áreas, é importante também que haja uma melhora na fiscalização do 

cumprimento da legislação pertinente.  

 

2.3.3 Opções para cumprimento da Reserva Legal no Brasil  

As dificuldades de implementação dos programas de recuperação e preservação das 

áreas de Reserva Legal são, em grande parte, justificadas pelo alto custo que envolve a 

conservação destas áreas e a conseqüente resistência dos proprietários e produtores 

rurais que têm se posicionado contra as políticas de preservação ou recuperação das 

mesmas. 

As diversas medidas provisórias que foram alterando a Lei 4.771/65, trouxeram também 

algumas alternativas para o cumprimento da exigência da Reserva Legal. Essa 

flexibilização reflete uma forte influência do setor ruralista na política legislativa 

brasileira. Atualmente, uma série de alternativas que visam a regularização da RL 
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podem ser utilizadas, caso o proprietário rural não disponha de floresta ou vegetação em 

sua propriedade para cumprimento da parcela de RL. 

O proprietário pode proceder a recomposição da vegetação, nos termos do artigo 44, do 

Código Florestal, de 1/10 da área a cada três anos, tendo ao final de 30 anos a área 

totalmente recuperada. Além disso, a recomposição pode ser realizada mediante o 

plantio temporário de espécies exóticas como pioneiras, visando a restauração do 

ecossistema original, de acordo com critérios técnicos gerais estabelecidos pelo 

CONAMA. 

É permitida que seja procedida a regeneração natural da área desde que autorizada pelo 

órgão ambiental competente, auxiliando na redução dos gastos com o reflorestamento. 

Nesse caso, o proprietário necessita apenas isolar a área, impedindo a circulação de 

animais domésticos e pessoas, e permitindo que a vegetação possa naturalmente se 

recuperar. 

E ainda, é possível compensar a área de RL em outra área fora da propriedade, com um 

percentual equivalente à área faltante no cômputo da reserva legal do imóvel, desde que 

respeitados os requisitos presentes no art. 44, § 4º, do Código Florestal. Esses requisitos 

prevêem a obrigatoriedade da compensação dentro da mesma micro-bacia, e, na 

impossibilidade de ser na mesma micro-bacia, que seja efetuada em um local próximo 

desde que respeitada a mesma bacia hidrográfica e localizada no mesmo Estado, e 

autorizada pelo órgão ambiental estadual competente (SANTOS, 2005). 

A RL também poderá ser instituída em regime de condomínio entre mais de uma 

propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a 

aprovação do órgão ambiental estadual competente. 

Nas pequenas propriedades ou posses rurais familiar, o produtor pode computar nas 

áreas de reserva legal, árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostas por 

espécies exóticas consorciadas com espécies nativas. Ainda, a averbação da reserva 

legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder 

Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário. 
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O Código Florestal, ainda permite que sejam computadas como área de Reserva Legal , 

as Áreas de Preservação Permanente (APP’s), quando a soma das áreas que deveriam 

ser destinadas a APP e RL forem superior:       

I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; 

II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e 

III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade 

 

2.3.4 Perspectivas legais para Reserva Legal no Brasil  

Como já descrito anteriormente, o Código Florestal é alvo de constantes discussões e 

alterações, em especial no que se refere a Reserva Legal, visto que sua implementação 

imobiliza a terra do produtor e impõe um ônus ao mesmo. Dessa forma, constantes são 

os debates e propostas legais a respeito do tema no Brasil, e sobre o assunto, podemos 

destacar algumas das discussões que estão em pauta atualmente. 

Primeiramente, merece destaque a seqüência de Projetos de Lei que estão em tramitação 

na Câmara dos Deputados ( ver Anexo 2) e que tem por objetivo trazer novas alterações 

ao Código Florestal. O Projeto de Lei (PL) de n° 6424/2005 trata de uma proposição 

onde está prevista a liberação de plantio de espécies exóticas na recomposição área de 

RL. Sobre esse PL foram apensados ainda outros dois que tratam de assunto 

semelhante. O primeiro, o PL 6.840/2006, que em seu texto autoriza os proprietários de 

terra a compensar a área de RL em outras bacias hidrográficas, hoje em dia não 

autorizado pelo Código Florestal. O segundo projeto, o PL n° 1.207/2007 traz em seu 

texto a proposta de a redução da área de RL dos atuais 80% para 50% em propriedades 

rurais localizadas em áreas de floresta na Amazônia Legal. O quadro 2.7 resume as 

alterações propostas pelos PLs citados acima. 

De forma geral, todas as propostas contidas no texto dos citados Projetos de Lei 

representam um retrocesso para Conservação do meio ambiente ao flexibilizar o 

cumprimento da RL por parte do produtor, afrouxando a rigorosidade da Lei.  
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A utilização de espécies exóticas para recomposição da RL descaracteriza a idéia de 

retorno mais próximos as condições da vegetação nativa, onde se potencializariam a 

funcionalidade ecossistêmica e os serviços ambientais. E ainda, por não serem 

características daquele ecossistema nativo, espécies exóticas podem acarretar em 

problemas futuros, devido ao seu potencial de adquirir comportamento de planta 

invasora, alterando as condições do ecossistema em questão (imprevisibilidade).  

A compensação da RL em outras Bacias Hidrográficas não garante uma boa distribuição 

de áreas de floresta por todas as Bacias, já que essas áreas poderão ficar mais 

concentradas em algumas localidades. Ainda, essa iniciativa desestimula a recuperação 

de áreas degradadas e a conseqüente recuperação de sua função fornecedora de serviços 

ambientais. 

Sobre a redução da RL na Amazônia Legal (em áreas de floresta) de 80% para 50% da 

área da propriedade rural, essa é considerada um retrocesso do ponto de vista ambiental. 

Essa iniciativa, entretanto, é justificada pelos ruralistas pela esperança de que através da 

redução dos limites da RL, o produtor possa finalmente entrar em acordo com a lei.  O 

tão almejado aumento (por parte dos ambientalistas) da área de RL de 50% para 80% 

conseguido em 1996 através MP 1.511-17 passa a ser mais uma vez questionado e o 

futuro das florestas da Amazônia ameaçado.  
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Quadro 2.7: Proposições feitas pelos Projetos de lei atuais 

 

Projeto de Lei  Proposições 

PL de n° 6424/2005 

Autor: Senado Federal ‐  

Flexa Ribeiro (PSDB/PA) 

▪  Autoriza  reposição  florestal  da  RL  não  somente  com  espécies  nativas  (como 
estabelecido atualmente), mas  também com outras espécies,  inclusive palmáceas, 
nativas ou exóticas, destinadas à exploração econômica. 

PL n° 6.840/2006 

Autor: Sr. José Thomaz Nono 

▪ Autoriza a compensação da RL em outra bacia hidrográfica  mediante critérios a 
serem definidos pelo órgão ambiental estadual competente. 

 

PL n° 1.207/2007 

Autor: Sr. Deputado 

Wandenkolk Gonçalves 

▪ Reduz de 80% para 50% a área de RL para propriedades  localizadas em áreas de 
floresta na Amazônia legal; 

▪ Autoriza reposição florestal da RL não somente com espécies nativas (como 

estabelecido atualmente), mas também com outras espécies, inclusive palmáceas, 

nativas ou exóticas, destinadas à exploração Econômica. 

▪ Autoriza a compensação da RL em outra bacia hidrográfica  mediante critérios a 

serem definidos pelo órgão ambiental estadual competente. 

 

Outra iniciativa importante, esta que já entrou em vigor, é o Decreto nº 6.514, de 22 

Julho de 2008, que modifica Lei de Crimes Ambientais, tornando mais rígidas as 

punições referentes ao não cumprimento da RL. Essa medida representa uma vitória 

para os que defendem as causas ambientais, uma vez que busca pressionar os produtores 

para o efetivo cumprimento das RLs no Brasil. Dentre as infrações previstas pelo 

decreto, está a previsão de multa para quem deixar de averbar RL (Art. 55) e para quem 

danificar áreas de RL sem aprovação do Órgão ambiental (Art.51). Tais infrações 

podem acarretar em multa de R$ 500 a R$ 100.000 e R$ 5.000 por hectare, 

respectivamente.  

 

“Art. 51.  Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer 

tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de 

reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem 

aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a 

aprovação concedida, inclusive em planos de manejo florestal sustentável: 

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração. 
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Art. 55.  Deixar de averbar a reserva legal: 

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).  

 

Art. 152. O disposto no art. 55 entrará em vigor cento e oitenta dias após a 

publicação deste Decreto.” 

Novamente, a Reserva Legal voltou ao centro das discussões e o Decreto nº 6.514, 

publicado em 22 de Julho foi revisto. Na sequência, foram publicados o Decreto 6.686 

de 10 de Dezembro de 2008 e o Decreto nº 6.695 de 16 de Dezembro de 2008, que 

trouxeram algumas alterações ao Decreto de 22 de Julho. 

O Decreto Federal nº 6.686 (10 de Dezembro de 2008) torna mais flexível as exigências 

do anterior, prorrogando até dezembro de 2009, o prazo para averbação da reserva legal 

nas propriedades rurais:   

“Art. 152. O disposto no art. 55 entrará em vigor em 11 de dezembro de 

2009. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008). 

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 a data de publicação deste Decreto 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. 

(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).” 

 E o mesmo decreto ainda alterou o Art. 55: 

“Art. 55. Deixar de averbar a reserva legal: 

Penalidade de advertência e multa diária de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a R$ 

500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração da área de reserva legal.” 

Por fim, o Decreto nº 6.695 (16 de Dezembro de 2008) exclui da prorrogação do prazo 

de 11 de Dezembro de 2009, os desmatamentos irregulares ocorridos no Bioma 

Amazônia. O que mostra a preocupação com a situação desse Bioma, trazendo mais 

rigor a decisão do Decreto nº 6.686. 

“Art. 152-A.  Os embargos impostos em decorrência da ocupação irregular 

de áreas de reserva legal não averbadas e cuja vegetação nativa tenha sido 
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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.  

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica a desmatamentos 

irregulares ocorridos no Bioma Amazônia.”   

De fato, as discussões no Brasil, referentes a Reserva Legal, expressam um constante 

debate entre grupos “ruralistas” e “ambientalista”, baseada em “critérios econômicos”, 

de um lado, e “critérios de sustentabilidade ambiental”, de outro (METZGER, 2002). 

Os “ambientalistas”, com medidas mais conservadoras, defendendo a manutenção das 

dimensões atuais da RL com base na importância dos recursos naturais, no potencial da 

biodiversidade e na defesa da principal vocação da Amazônia, a florestal. Na outra 

ponta, os “ruralistas” em busca de uma maior flexibilização, propondo uma redução 

substancial dos percentuais de RL na Amazônia Legal e uma redução do rigor nas 

obrigações de restauração das RLs, favorecendo os produtores rurais.  

Ainda, a análise do cenário atual demonstrou a ineficiência no cumprimento da lei de 

RLs no Brasil e a necessidade de por em prática o texto do Segundo Código Florestal 

(Lei 4.771/65). O cumprimento desse Código nas condições atuais pode ser muito 

difícil. Para sua efetiva implementação é necessário, além de maior rigor na 

fiscalização, a busca por mecanismos financeiros alternativos e incentivos que 

estimulem os proprietários rurais a manterem essas áreas em suas propriedades. É 

necessário ainda, que seja desenvolvido um outro olhar para Reserva Legal por parte 

dos produtores, onde seja potencializada a questão dos serviços ambientais e 

conservação da biodiversidade. Em parte o pagamento por serviços ambientais poderia 

auxiliar esse processo, como acontece em outros países do mundo, entre eles a Costa 

Rica. 
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CAPÍTULO 3: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E INICIATIVA 

VOLUNTÁRIA DE NEUTRALIZAÇÃO DE EMISSÕES DE 

CARBONO (NEC) 

3.1 Mudanças Climáticas e Preocupação Global 

3.1.1 Os Gases Efeito Estufa 

Os gases efeito estufa (GEE) são de fundamental importância para a manutenção da 

vida no planeta devido a sua capacidade de reter parte do calor que chega a Terra, 

mantendo a temperatura em limites adequados. Entretanto, atualmente suas 

concentrações na atmosfera estão ultrapassando os níveis considerados como desejáveis, 

o que vem acarretando inúmeras discussões acerca das possíveis conseqüências para o 

clima global. 

O atual aumento do efeito estufa é resultado de uma maior concentração em certos gases 

que compõem a atmosfera. Um dos maiores problemas relacionados aos GEEs deve-se 

ao fato de seu volume de emissão apresentar níveis superiores a capacidade de absorção 

pelos ciclos naturais do planeta. Em seu trabalho, CAMPOS (2001) apresenta uma 

breve descrição sobre o mecanismo de funcionamento do efeito estufa natural: 

“A energia da radiação eletromagnética emitida pelo sol atinge a atmosfera, 

principalmente na forma de radiação luminosa, e uma parte menor de 

infravermelha e ultravioleta. Parte dessa radiação é refletida pela atmosfera, 

parte é absorvida e outra parte atravessa a atmosfera, alcançando a 

superfície terrestre. A superfície terrestre reflete a parcela da radiação 

eletromagnética de ondas luminosas e absorve outra parcela. As radiações 

absorvidas participam de processos físicos e sua energia transforma-se, 

resultando ao final na emissão pela Terra de calor, sob a forma de radiação 

térmica (ondas longas). O calor irradiado pela Terra se dirige ao espaço, 

porém parte dele é aprisionado na atmosfera, devido a presença de gases 

causadores do efeitos estufa- GEE” 
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Fonte : KIEHL & TRENBERTH (1997) apud  MARTINS (2004) 

Figura 3.1: Mecanismo de Efeito Estufa Natural 

 

A quantidade de energia solar que é absorvida pela Terra é de aproximadamente 70% do 

total que chega, enquanto que cerca de 30% são refletidos de volta ao espaço sem que 

atinjam a superfície (GOLDEMBERG, 1989). A energia refletida pela superfície da 

Terra, que é bloqueada em parte pela atmosfera (pelos GEEs) provoca um aumento 

médio na temperatura do planeta. Caso não existisse o efeito estufa natural, a 

temperatura média do nosso planeta seria em torno de -18 °C, enquanto que com a 

presença do efeito estufa a temperatura média global da superfície é de cerca de 15 °C  

(HOUGTHON, 1995), o que cria condições propícias ao estabelecimento de uma série 

de espécies no planeta.  

A concentração de GEE na atmosfera 

Entre os gases responsáveis pelo fenômeno do efeito estufa, podemos destacar: o 

dióxido de carbono (CO2), o vapor de água (H2O) o metano (CH4), os 

clorofluorcarbonetos (CFC’s), o hexafluoreto de enxofre (SF6), o ozônio (O3) e os 

óxidos de nitrogênio (NOx). Estes gases são emitidos tanto por atividades humanas 

como pela natureza, com exceção dos CFC’s e SF6 provenientes unicamente de 

descargas industriais (FREITAS et al., 1994).   
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O efeito estufa começou a se apresentar como uma ameaça ao planeta e alvo de grandes 

discussões científicas devido ao rápido aumento das concentrações desses gases na 

atmosfera, decorrentes principalmente de emissões antrópicas. Dentre principais 

atividades que contribuem para o aumento do efeito estufa podemos destacar: queima de 

combustíveis fósseis para transporte e geração de energia elétrica, desmatamento e 

queimadas florestais, cultivo de arroz inundado, produção de cimento, pecuária, 

processos industriais, uso de fertilizantes nitrogenados e decomposição de matéria 

orgânica (ex. aterro sanitário). 

Além dos GEEs descritos acima, há ainda a participação de novos gases com 

propriedades semelhantes, mas resultantes apenas de atividades antrópicas, que 

passaram a acentuar o efeito estufa (CAMPOS, 2001), sendo os principais: 

hidrofluorcarbonos (HFC’s), perfluorcarbonos (PFC’s), hexafluoreto de enxofre (SF6), 

clorofluorcarbonos (CFC’s) e hidroclorofluorcarbonos (HCHFC’s) (PROTOCOLO DE 

QUIOTO, 1997).  

A concentração dos GEEs começou a aumentar significativamente a partir da Primeira 

Revolução Industrial (1750), com consumo intensivo de carvão mineral e 

posteriormente com o uso de outros combustíveis fósseis. Essas variações encontram-se 

melhor descritas no quadro 3.1.  

Quadro 3.1: Crescimento da concentração de GEE na atmosfera 

 
Fonte: RIBAS (2008) 

Notas: * valores referentes ao ano de 2005 ; ** valores referentes ao ano de 1998 
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O volume das emissões é apenas um indicador quantitativo da presença dos gases na 

atmosfera, a contribuição efetiva de cada substância ao aquecimento global deve ser 

medida levando em consideração também o seu Poder de Aquecimento Global - GWP 

(Global Warming Potential). Esse valor, obtido pela ponderação de alguns fatores como 

peso molecular, tempo de permanência médio na atmosfera e efeito de aquecimento 

cumulativo de cada gás (SANTOS, 2000), mede a capacidade de produção do efeito 

estufa por um determinado gás comparada com a capacidade do CO2 (GEE de 

referência). 

Atualmente os GEEs, decorrentes de atividades antropogênicas, de maior importância 

citados na literatura acadêmica e no cenário político são o dióxido de carbono (CO2), o 

metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O). A concentração desses gases começou a 

aumentar bastante a partir da Primeira Revolução Industrial (1750), como pode ser 

evidenciado na figura 3.2. 

 
Fonte: IPCC-AR4 WGI (2007) 

Figura 3.2: Evolução da Concentração dos Principais GEEs 

 

A concentração global do gás metano (CH4) aumentou em de 715 ppb11 para 1774 ppb  

da era pré- industrial até o ano 2005 (cerca de 148% de aumento), onde mais da metade 

                                                            
11  ppb- partes por bilhão 
    ppm- partes por milhão 
É a relação entre número de moléculas de GEE e o número total de moléculas de ar seco. Por exemplo, 
300ppm significa 300 moléculas de um GEE por milhão de moléculas de ar seco. 
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das emissões foram provenientes de fontes antropogênicas. O óxido nitroso (N2O) teve 

sua concentração elevada de 270 ppb para 319 ppb em 2005 (cerca de 18%) e mais de 

um terço de suas emissões são antrópicas, decorrentes sobretudo de atividades agrícolas 

(IPCC-AR4 WGI, 2007). 

As emissões de gás metano resultam principalmente da decomposição anaeróbica 

associada aos pântanos, do cultivo de arroz em campos inundados, da decomposição de 

matéria orgânica (ex. lixo e esgoto), do processo de digestão de animais ruminantes, da 

produção e distribuição de gás natural e petróleo, da produção de carvão e da combustão 

incompleta de combustíveis fósseis (RIBAS, 2008, IPCC-AR4 WGI, 2007). 

O óxido nitroso é liberado na atmosfera de forma natural por reações microbianas 

resultantes de prática intensivas na agricultura que exigem grande quantidade de 

nitrogênio e de forma artificial pelo setor energético e por certos processos de síntese 

química (RIBAS, 2008). Mais de um terço de todas as emissões desse gás é de origem 

antropogênica, sobretudo pela agricultura (IPCC-AR4 WGI, 2007). 

O dióxido de carbono é o gás de referência geralmente adotado pelo IPCC e 

considerado o de maior importância, pois combina alto nível de emissão atmosférica 

com um tempo de vida longo (sua permanência na atmosfera pode atingir mais de 200 

anos), o que conduz a uma elevada concentração atmosférica (RIBAS, 2008). Segundo 

o IPCC (IPCC-AR4 WGI, 2007), a concentração atmosférica de CO2 aumentou de 280 

ppm para 379 ppm (cerca de 35% ) entre 1750 e 2005, nível sem precedentes, devido 

sobretudo ao uso de combustíveis fósseis e em menor parcela a mudança do uso do 

solo. 

Segundo GOLDEMBERG (1989), as principais ações que contribuem para o aumento 

do dióxido de carbono na atmosfera de origem antrópica, são a queima de combustíveis 

fósseis (petróleo, carvão e gás natural) e as queimadas decorrentes do desmatamento. 

Em um cenário mundial, a queima de combustíveis fósseis, e uma contribuição menor 

da produção de cimento, são responsáveis por aproximadamente 75% das emissões 

antropogênicas de dióxido de carbono na atmosfera, enquanto os 24% restantes são 

atribuídos a mudança do uso do solo e desmatamento associado a queimadas (RIBAS, 

2008). 
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As emissões de GEEs para atmosfera 

Segundo STERN (2006), para o ano de 2000, cerca de 65% das emissões de GEE eram 

provenientes de setores ligados a produção/geração de energia, para eletricidade (24%), 

transporte (14%), indústria (14%), construção (18%) e outras fontes de procedência 

energética (5%). O restante foi atribuído principalmente a atividades de mudança do uso 

da terra (18%) e atividades agrícolas (14%), além de 3% concernentes a resíduos (figura 

3.3). Do total de 42 GtCO2e12
 emitidos no ano de 2000, aproximadamente 77% se 

referiam a emissão de CO2, 14% de metano, 8% óxido nitroso e 1% de outros GEEs.  

 

Fonte: STERN (2006)  

Figura 3.3: Emissões de GEEs por tipo de fontes (ano de 2000) 

Os resultados dos estudos do IPCC-AR4 de 2007 (IPCC WGIII, 2007) sobre emissões 

antropogênicas de GEE, para uma análise dentro de um intervalo maior, de 1970-2004 

são apresentados na figura 3.4. De acordo com o estudo, as emissões globais GEEs 

tiveram um aumento de 70% entre 1970 e 2004. A taxa de crescimento das emissões de 

CO2e foram mais altas durantes o período dos últimos dez anos 1995-2004 (0,92 Gt 

CO2e por ano) do que durante os períodos anteriores 1970-1994 (0,43 Gt CO2e por 

ano). 

                                                            
12 A unidade “Carbono equivalente” (CO2 e) é utilizada para medição do volume de emissão de todos os 
GEE, e se baseia na comparação da equivalência desse gás com os demais GEE. Essa equivalência tem 
por base o dióxido de carbono e sua relação peso/volume nas CNTP ( Condições Normais de 
Temperatura e Pressão) 
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Seguindo a divisão setorial adotada na figura 3.4, em 2004, 25,9% das emissões de 

GEEs eram derivadas do fornecimento de energia (geração de eletricidade e calor), 

19,4% da industria , 13,5% da agricultura, 17,4% de uso do solo e mudança do uso do 

solo, 13,1% de transporte, 7,9% do setor residencial, comercial e de serviços e 2,8% de 

resíduos. 

As emissões anuais de CO2, principal GEE, entre os anos de 1970 e 2004 aumentaram 

em 80% (passando de 21Gt para 38 Gt), e representavam um total de 77% das emissões 

antropogênicas de GEE em 2004. As emissões totais de metano aumentaram cerca de 

40% de 1970 até 2004 (11% se considerado desde 1990). As emissões de óxido nitroso 

aumentaram cerca de 50% desde 1970 (11% se considerado desde 1990), especialmente 

devido ao uso de fertilizantes e o crescimento da agricultura (IPCC WGIII, 2007). 

Fonte: IPCC WGIII (2007) 
 

Notas: (a) Emissões antropogênicas anuais globais de GEE de 1970 a 2004 (b) Distribuição dos diferentes 
GEE antropogênicos no total das emissões de 2004 em termos de CO2e (c) Distribuição dos diferentes 
setores no total de emissões antropogênicas de GEE em 2004 em termos de CO2e  (o termo Florestry se 
refere também ao desmatamento). 

Figura 3.4: Emissões Antropogênicas de Gases Efeito Estufa (GEEs) 

O grande aumento nas emissões mundiais de CO2 é proveniente principalmente da 

geração de energia e do setor de transportes rodoviários. Em 2004, a emissão por 

geração de energia correspondeu a 26% do total de emissões antropogênicas de CO2 e o 

setor de energia foi a fonte mais importante (IPCC WGIII, 2007).  
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Um ponto que merece ser destacado é o fato das concentrações de CO2 não refletirem o 

volume real de suas emissões antrópicas, pois somente permanecem na atmosfera cerca 

de 55% do que é liberado antropicamente (RIBAS, 2008). Os 45% restantes são 

absorvidos pela vegetação terrestre e pelos oceanos. Dessa forma o equilíbrio entre 

fontes (antrópicas e naturais) e sumidouros (absorção de um gás na atmosfera) é que irá 

determinar a concentração dos GEE e seus incrementos na atmosfera no decorrer dos 

anos (IPCC-AR4 WGI, 2007). 

A figura 3.5 exemplifica o balanço entre fontes e sumidouros de carbono. A partir desse 

conhecimento conclui-se que é necessário que as estratégias para o enfrentamento da 

questão do aumento do efeito estufa e das mudanças climáticas devam estar baseadas 

em uma combinação de medidas que compreendam as fontes de emissão, de forma a 

reduzi-las, e os sumidouros de CO2, de forma a aumentar o potencial de seqüestro de 

carbono.   

 
Fonte : IPCC-AR4 WGI (2007) apud RIBAS (2008) 

 

Figura 3.5: Fontes e Sumidouros de CO2 

 

3.1.2 Aquecimento Global e Mudanças Climáticas  

O aquecimento global é o fenômeno de aumento da temperatura média da Terra 

resultante da intensificação do efeito estufa, causado entre outros fatores, pela emissão 

de alguns gases decorrente da queima de combustíveis fósseis e pelas mudanças de uso 
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do solo. Esse aquecimento por sua vez, exerce uma pressão sobre o sistema climático da 

Terra e pode levar a uma mudança climática (FLANNERY, 2007). As mudanças 

climáticas constituem um dos grandes desafios atuais para humanidade, pois sua 

interferência se da em escala global e exerce influência sobre as diversas esferas: 

climática, ambiental, política, econômica, institucional, tecnológica e social. 

As Mudanças Climáticas repentinas já ocorreram antes na história da Terra, e poderiam 

ocorrer de novo (ALLEY, 2005). A diferença é que nas décadas recentes a Terra 

começou a se aquecer a uma taxa que leva em consideração a acumulação de gases 

produzidos pelo homem (HANSEN, 2005). Segundo pesquisas desenvolvidas em todo 

mundo, as atividades humanas aumentaram a concentração e acúmulo de GEE na 

atmosfera, acarretando em conseqüências danosas para o meio ambiente e para o 

homem como parte dele. Atualmente, há um maior consenso científico de que o clima 

da Terra sofre uma série de alterações resultantes não somente de variabilidade natural 

do clima, mas ocasionada principalmente pelas ações antrópicas (HOUGHTON et al., 

2001). 

A dinâmica de interação entre emissões de GEEs, aquecimento global e mudança do 

clima se da de forma bastante complexa, onde inclusive atuam mecanismos de feedback 

(STERN, 2006). Dessa forma, torna-se tarefa difícil prever com precisão o aumento de 

temperatura do planeta que será ocasionado por um dado aumento nas emissões de 

GEEs para atmosfera. Ainda, como tarefa um pouco mais complexa está o desafio de 

prever precisamente onde e como se darão os efeitos, decorrentes da variação de 

temperatura do planeta, sobre o sistema terrestre (variação de chuvas, enchentes, secas, 

ocorrência de furacões, aumento no nível do mar, epidemias etc.). 

O aquecimento global e suas conseqüências 

Desde 1750, com advento do uso maciço de combustíveis fósseis na Revolução 

Industrial, a concentração atmosférica de carbono aumentou 31%, e mais da metade 

desse crescimento ocorreu nos últimos de cinqüenta anos. De fato, durante o período 

subseqüente a Revolução Industrial, de 1760 até 1960, os níveis de concentração de 

CO2 atmosférico aumentaram de uma estimativa de 277 partes por milhão (ppm) para 

317 ppm, um aumento de 40 ppm, que equivale a uma taxa de crescimento de 0,38% 

a.a. (IPCC, 2001). Porém, durante as últimas quatro décadas, de 1960 até 2001, as 
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concentrações de CO2 aumentaram de 317 ppm para 371 ppm, um aumento expressivo 

de 54 ppm, que corresponde a uma taxa de crescimento de 2,92% a.a. (IPCC, 2001). 

Segundo o IPCC (IPCC-AR4, 2007) o aquecimento do clima já pode ser evidenciado 

pelas observações de eventos extremos como aumentos das temperaturas médias globais 

do ar e oceano, extremos de temperaturas regionais, mudança dos padrões de vento, 

maior freqüência de fortes precipitações, inundações, derretimento de neve, do gelo, e 

pela elevação do nível dos oceanos. 

A temperatura média da Terra aumentou, no período de 1850-1899 a 2001-2005, em 

0,76°C [0.57°C a 0.95°C]. Nos últimos cem anos o aquecimento médio da atmosfera 

pode ser dividido em duas fases, entre as décadas de 1910 e 1940 onde foi observado 

um aumento de 0,35°C e a partir da década de 1970 até 2007, com um aumento de 0,58 

°C Ainda, dentre os anos mais quentes medidos, vinte se encontram entre os últimos 25 

anos, sendo os doze últimos (1995-1006) os de maior graduação, onde podem ser 

destacados os anos de 1998, 2004 e 2005 - o mais quente registrado (IPCC-AR4, 2007).   

Ainda, de acordo com os estudos do IPCC (2007), foram observadas mudanças 

generalizadas nos extremos de temperatura nos último 50 anos. Os dias e noites frias, 

assim como as geadas se tornaram menos freqüentes, enquanto os dias e noites quentes 

e ondas de calor aumentaram suas freqüências. 

Em relação aos oceanos, as observações demonstram que a sua temperatura média 

global aumentou em profundidade de pelo menos 3000 metros e que os mesmos tem 

absorvido mais de 80% do calor acrescentado ao sistema climático. Esse aquecimento 

ocasiona expansão térmica nos oceanos contribuindo para elevação do nível do mar. A 

média global do nível dos oceanos aumentou a um taxa de 1,8 mm/ano entre os anos de 

1961 e 2003, e para o total do século XX, estima-se que a elevação total tenha sido de 

0,17 metros, ocorrendo de forma diferenciada ao redor do planeta (IPCC-AR4, op. cit). 

Algumas confirmações mais recentes levaram os cientistas a afirmar que o aquecimento 

global está aumento a freqüência e intensidade de furações em todo mundo, favorecidos 

também pela água mais aquecida na superfície superior do oceano. Há evidências de um 

aumento da atividade intensa de furacões tropicais no Atlântico Norte desde a década de 

1970, correlacionado com aumentos de temperatura na superfície oceânica nos trópicos 
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(IPCC-AR4, 2007). Ainda, da combinação entre aquecimento da água e do ar, desde 

1950, o número de inundações tem aumentado significativamente, em especial na 

última década auferida (1990-2000), com registro de mais de 800 grandes inundações 

em todo mundo (RIBAS, 2008). 

O aquecimento global intensifica também o processo de desertificação de regiões, assim 

como o de secas mais intensas e longas. A combinação entre o aumento do clima seco, a 

ocorrência de temperaturas mais elevadas e a redução da precipitação em regiões 

específicas contribuíram para ampliação das áreas de secas desde a década de 1970 

(IPCC-AR4, op. cit.). 

A freqüência dos eventos de precipitação extrema aumentou sobre a maior parte das 

áreas terrestres, em conformidade com o aquecimento e os aumentos observados do 

vapor d’água atmosférico (IPCC-AR4, op. cit.). Ainda são observadas mudanças na 

quantidade, intensidade, freqüência e tipo de precipitação, que estão também sofrendo 

influência dos fenômenos como o El Niño. 

Sobre esses e outros impactos do aquecimento global é possível afirmar que ocorrerão 

de forma bastante diferenciada ao redor do mundo, e sua magnitude bastante distinta. 

FREITAS (2005) destaca ainda que mediante os aumentos de temperatura, poderão ser 

ocasionada a intensificação do ciclo hidrológico global, o que poderá provocar impactos 

sobre os recursos hídricos a nível regional. 

As conseqüências do aquecimento global afetarão não somente a esfera ambiental, mas 

a econômica e social também (IPCC, 2001).  Da mesma forma os prejuízos serão 

sentido de forma distinta pelas variadas populações do mundo, ocasionando maiores 

prejuízos as populações mais vulneráveis e menos adaptadas. 

De forma a ser possível a visualização da evolução dos principais eventos naturais 

considerados extremos ao longo dos anos, em seu trabalho, RIBAS (2008) elaborou um 

gráfico (Figura 3.6) que agrupa as informações e dados decorrentes dos trabalhos de 

GUHA-SAPIR et. al. (2004) e CRED /OFDA (2007). 
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Fonte: RIBAS (2008) a partir de dados de GUHA-SAPIR et. al. (2004) e CRED /OFDA (2007)  

Figura 3.6: Evolução da ocorrência de eventos naturais extremos (1950-2007) 

A partir na análise da figura 3.6 é possível concluir que do ano de 1950 ao ano de 2007 

houve um grande aumento na média anual de ocorrência de eventos naturais 

considerados extremos. Ao logo dos 57 anos analisados, o número total de 

ocorrências/ano destes eventos passou de 29 em 1950 para 569 em 2007, um aumento 

de quase vinte vezes. Os eventos de inundações, furacões e epidemias se destacam 

como os incidentes de maior ocorrência histórica, com valores totais para o período de 

3.300, 3.068 e 1.132, respectivamente. Uma das grandes preocupações dos cientistas e 

tomadores de decisões é que não somente a freqüência desses eventos está aumentando 

desde a década de 1980, mas também o seu tempo de duração e intensidade, o que, por 

conseqüência, elevam os prejuízos causados ao ambiente e suas populações. 

De posse das evidências apresentadas, é possível afirmar que as mudanças climáticas 

são um processo de grande ameaça tanto do ponto de vista ambiental como social. E 
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com o continuo aumento das emissões de GGEs é esperado um agravamento deste 

quadro atual.  

Em relação ao futuro, embora os modelos globais de clima trabalhem com um 

considerável grau de incerteza, importantes estudos científicos divulgados pelo IPCC 

(2001) alertam para um aumento de temperatura média global na faixa de 1,4 a 5,8°C 

para o final deste século. Nesse sentido, os efeitos adversos do aquecimento adicional 

global podem acarretar um aumento em freqüência e intensidade de extremos 

climáticos, como ondas de calor, ondas de frio, chuvas intensas e enchentes, secas, 

furacões e ciclones tropicais e extra-tropicais, entre outros fenômenos. 

As avaliações do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) indicam 

que os países em desenvolvimento estão entre os mais vulneráveis às mudanças do 

clima. O IPCC complementa afirmando que quanto maior a dificuldade de um país em 

lidar com a variabilidade natural do clima e com seus eventos extremos, maior será o 

seu esforço para se adaptar às mudanças climáticas (CADERNOS NAE, 2005). 

 

3.1.3 O Ciclo do Carbono  

Dentro do contexto do aquecimento global, o CO2 é considerado o principal GEE, pelos 

motivos já destacados anteriormente, e por isso uma breve explanação sobre o tema do 

ciclo do carbono faz-se necessária.  

O carbono em sua forma orgânica e inorgânica circula em seu ciclo biogeoquímico 

através da atmosfera, oceano e biosfera terrestre. O ciclo global do carbono é composto 

por vários ciclos simples, que aqui serão apresentados de forma mais generalizada.  

O ciclo biológico do carbono é caracterizado pelo processo de fotossíntese / respiração / 

decomposição. Através do processo da fotossíntese, as plantas absorvem a energia solar 

e CO2 da atmosfera, produzindo oxigênio e hidratos de carbono (açucares como a 

glicose), que servem de base para o crescimento da vegetação. Pelo processo de 

respiração, os seres vivos utilizam a energia  contida nos hidratos de carbono e emitem 

CO2. Juntamente com a decomposição orgânica, a respiração devolve o carbono, 
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biologicamente fixado nos estoques terrestres para a atmosfera. As equações químicas 

que regem estes dois processos são: 

Fotossíntese: 6CO2 + 6H2O + energía (luz solar)  C6H12O6 + 6O2 

Respiração: C6H12O6 (matéria orgânica) + 6O2  6CO2 + 6 H2O + energia 

O dióxido de carbono é solúvel em água, e dessa forma, os oceanos tem um papel 

fundamental no ciclo do carbono através da troca com a atmosfera, estimado em 90 

GtC/ano, além de possuir estocado cerca de 50 vezes mais carbono que o existente na 

atmosfera (39.000 Gt C) predominantemente na forma de carbono orgânico dissolvido 

(LULUCF, 2000). A solubilidade do carbono nos oceanos é dependente de sua 

concentração na atmosfera, da temperatura dos oceanos, dentre outros fatores. 

Atualmente os oceanos estão absorvendo cerca de 2,3± 0,8 GT C/ano. 

Outro ponto importante são os combustíveis fósseis, que apresentam uma contribuição 

relevante para emissões de GEEs, são de origem antropogênicas, e em seu processo de 

queima liberam carbono sob a forma de CO2, principalmente. A contribuição decorrente 

da queima de combustíveis fósseis e produção de cimento é a emissão de 6,3 ± 0,6 

GtC/ano para atmosfera. 

A vegetação e solo terrestres possuem um estoque de carbono cerca de três vezes e meia 

maior do que a atmosfera, totalizando 2.500 GtC, onde os solos representam a maior 

parcela. As trocas entre atmosfera e sistemas terrestre correspondem a um total de 60 

GtC anuais (as trocas são controladas pelo processo de respiração e fotossíntese), e a 

absorção líquida terrestre é de 0,7  ± 1 GtC/ano, com uma grande margem de incerteza. 

Os fatores que influenciam a absorção líquida terrestre de carbono incluem os efeitos 

diretos do uso da terra e mudanças do uso da terra (desmatamento e crescimento e 

abandono de áreas de agricultura) e a resposta dos ecossistemas a fertilização por CO2, 

deposição de nutrientes, variação climática e alguns distúrbios (LULUCF, 2000). 

O resultado de todas as partes componentes do ciclo do carbono é um incremento anual 

de 3,3 ± 0,2 GtC na atmosfera, onde o estoque total está estimado em 760 GtC (figura 

3.7) . Entretanto, a concentração de dióxido de carbono e outros GEEs na atmosfera está 

aumentando, o que vem acarretando uma série de preocupações a nível local e global, 

como descritas anteriormente. 
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     Fonte: LULUCF (2000) 

Figura 3.7: O Ciclo do Carbono na atmosfera (Gt) 

 

3.1.4 O Carbono e as Florestas  

A restauração de florestas tinha, até pouco tempo, por objetivo recuperar as funções de 

proteção de recursos abióticos (solo e água), assim como de restabelecimento da 

diversidade biológica e processos ecológicos dos ecossistemas (MELO & DURIGAN, 

2006). Entretanto, nos últimos anos, mediante a ameaça do aquecimento global e suas 

possíveis conseqüências para o planeta, um novo serviço ambiental passou a ser 

atribuído as florestas. Estas passaram a ser de fundamental importância como 

sumidouros de carbono, a partir de sua fixação pela biomassa, e com isso passou a ser 

atribuído as elas valor mercado.  

As florestas desempenham papel fundamental no ciclo do carbono, atuando por meio da 

assimilação, estocagem e emissão desse composto. Por possuírem a capacidade de 

seqüestrar o dióxido de carbono da atmosfera através do processo da fotossíntese e 

armazená-lo em sua forma orgânica, elas se tornaram importantes sumidouros de 
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carbono, podendo permanecer por muito tempo na biomassa, caso não seja retirada a 

vegetação.  

HOUGHTON (1994) destaca que tipos diferentes de floresta armazenam diferentes 

quantidades de carbono em sua biomassa, e locais diferentes dentro de um mesmo tipo 

de floresta também variam muito com relação à quantidade de biomassa. O Potencial de 

seqüestro de carbono pelo ecossistema será ainda dependente do tipo e das condições 

dos mesmos - tipos de espécies, estrutura, distribuição etária, nível de degradação 

ambiental, assim como as características da região, como solo, clima índice 

pluviométrico (MARTINS, 2004).  

Segundo TANIZAKI (2000), o carbono de uma floresta encontra-se estocado em três 

compartimentos principais: Biomassa Viva Acima do Solo (BVAS), a biomassa 

subterrânea (BS) e a matéria orgânica do solo (MOS), formada a partir da queda de 

folhas, ramos, galhos, raízes mortas e até árvores inteiras. Na maior parte das florestas o 

compartimento mais fácil de ser mensurado é a BVAS, sendo os demais 

compartimentos calculados a partir de relações de proporção da estrutura da primeira. 

Na maior parte das florestas tropicais, a BVAS é cerca de 70 a 80% da biomassa total de 

uma árvore (ARAÚJO et al., 1999, BROWN et al. 1995 apud Tanizaki 2000). O 

somatório do volume de carbono encontrado na biomassa acima do solo acrescido do 

encontrado nas raízes, serrapilheira, no solo e nas árvores mortas fornece o volume total 

de carbono de uma floresta. 

De fato, existe uma grande variedade de valores encontrados para estoque de carbono na 

biomassa para os diversos Biomas. Os estudos indicam que para um mesmo Bioma, 

autores descrevem valores diferentes de estoque de Carbono, o que sugere que esta 

estimativa possui uma série de incertezas, possivelmente decorrentes das inúmeras 

variáveis a ela associadas (TANIZAKI, 2000).  

A título de ilustração, o quadro 3.2 apresenta uma estimativa da quantidade de carbono 

estocada na vegetação e solos dos diferentes Biomas terrestres. De acordo com os dados 

apresentados, a maior parte dos estoques de carbono das florestas (outras formas de 

vegetação) encontram-se nos solos e não na vegetação. As florestas Boreais e Tropicais 

são as que apresentam maior estoque total (solo e vegetação) de carbono. 
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Quadro 3.2: Estoques Globais de Carbono na Vegetação e Solos até 1 m de profundidade 
(WBGU, 1998). 

 

Bioma Terrestre 
Área 

(109ha) 

Estoques Globais de Carbono (GtC) 

vegetação  solo  Total 

Florestas Tropicais  1,76  212  216  428 

Florestas Temperadas  1,04  59  100  159 

Florestas Boreais  1,37  88  471  559 

Savanas Tropicais  2,25  66  264  330 

Campos Temperados  1,25  9  295  304 

Desertos e Semi‐desertos  4,55  8  191  199 

Tundras  0,95  6  121  127 

Terras Alagáveis  0,35  15  225  240 

Plantações  1,6  3  128  131 

Total  15,12  466  2011  2477 

 

Fonte: LULUCF (2000) 
Notas: Existem incertezas nos números acima apresentados, devido a ambigüidade de definições de 

bioma. 

 

 

 

3.2 Enfrentando a Mudança Clima: Neutralização de Emissões de 

Carbono como uma iniciativa voluntária  

3.2.1 Contextualização 

Diante da problemática do Aquecimento Global foram iniciados movimentos com 

objetivo de conter os avanços da Mudança Climática e suas ameaças ao meio ambiente 

e a sociedade. Em 1990, a Assembléia Geral das Nações Unidas iniciou as negociações 

para estabelecer uma Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(CQNUMC), adotada, finalmente, em maio de 1992. Em junho do mesmo ano, na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 

93 
 



no Rio de Janeiro, a chamada RIO-92, a Convenção Quadro foi firmada por 154 países 

estando hoje ratificada por 186 países (LOPES, 2002).  

A Convenção Quadro estabeleceu um regime jurídico internacional para atingir seu 

objetivo principal de alcançar a estabilização das concentrações dos GEEs na atmosfera 

em nível que impeça uma interferência “perigosa” no sistema climático. Desde então, os 

países (Partes) vêm se reunindo para discutir a temática, nas denominadas Conferências 

das Partes (COPs). 

A COP-3 realizada em Quioto (Japão) no ano de 1997 pode ser considerada como uma 

das mais importantes reuniões realizadas, pois estabeleceu o acordo mundialmente 

conhecido como Protocolo de Quioto. Nesse acordo, se encontram definidas metas de 

redução de emissão dos GEEpara os países do chamado Anexo 1 (países com 

compromisso de redução das emissões dos GEE), além de critérios e diretrizes para a 

utilização dos mecanismos de mercado. O Protocolo de Quioto, dentre outras 

providencias, estabelece que os países industrializados devem reduzir suas emissões em 

5,2% abaixo dos níveis observados para o ano de 1990, entre 2008-2012 (primeiro 

período de compromisso). 

O Protocolo de Quioto possui três instrumentos destinados a facilitar o cumprimento 

das metas de redução de emissões de GEEs, são conhecidos pelo nome “mecanismos de 

flexibilização”, sendo eles:  

Implementação Conjunta - IC (Joint Implementation): refere-se a projetos de 

mitigação das mudanças climáticas implementados entre dois países do Anexo; 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL (Clean Development Mecanism): 

refere-se aos projetos de mitigação das mudanças climáticas realizadas entre países do 

Anexo 1 e outros países não Anexo 1; 

Comércio de Emissões – CE (Emission Trading): determina que os países do Anexo 1 

podem transferir entre si partes de suas quantidades designadas de emissões de GEEs, 

dessa forma, os países que emitirem menos, que o autorizado pelo Protocolo, poderão 

vender suas cotas excedentes. 
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Inúmeras são as estratégias que vem sendo estudadas objetivando a redução dos gases 

efeito estufa na atmosfera e buscando reduzir os riscos do aquecimento global, sejam as 

contidas no âmbito do Protocolo de Quioto ou sejam elas de caráter voluntário.  Essas 

estratégias podem estar relacionadas ao campo da mitigação, pela redução das emissões 

dos gases efeito estufa (diminuição da queima de combustíveis fósseis e de material 

vegetal, substituição por energias mais limpas, redução dos desmatamentos e etc.) e pela 

captura/seqüestro de CO2. Neste último se destacam o plantio de árvores e o 

reflorestamento, tema abordado no presente estudo. Podem ainda, existir estratégias no 

campo da Vulnerabilidade e Adaptação, onde são realizados estudos para que sejam 

identificadas as vulnerabilidades frente a mudança do clima e propostas medidas de 

adaptação para as diferentes regiões e populações do planeta, de forma reduzir o 

impacto sobre as mesmas.  

Ao longo dos anos, além das iniciativas adotadas oficialmente no âmbito do Protocolo 

de Quioto, dentro do contexto das mudanças climáticas foram desenvolvidas outras 

iniciativas paralelas, de caráter voluntário para neutralização das emissões de carbono. 

Essas iniciativas foram sendo implementadas principalmente em países que ainda não 

apresentam metas de redução de emissão de GEEs estipuladas pelo Protocolo de 

Quioto. O presente estudo irá abordar uma dessas iniciativas voluntárias que vem sendo 

implementada no Brasil, os Projetos de Neutralização de Emissões de Carbono (NECs). 

 

3.2.2 Uma Iniciativa Voluntária: Neutralização de Emissões de Carbono 

(NEC) 

As atividades de neutralização de emissões de carbono são uma ferramenta voluntária 

adotada por algumas empresas e instituições para compensar suas emissões de gases 

efeito estufa (GEEs). Através da implementação de Projetos NEC, qualquer atividade 

(empresarial, industrial, individual, comercial, rural, de prestação de serviços e etc.) que 

gere uma emissão quantificada de GEEs pode neutralizá-la a partir de algumas 

estratégias específicas.  

Uma das principais estratégias adotadas atualmente está relacionada a compensação das 

emissões de GEEs pelo investimento em projetos ambientais de plantio de árvores. O 
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princípio básico é que através do processo de crescimento vegetal, a planta seqüestrará e 

fixará o carbono em sua biomassa, com isso podendo neutralizar as emissões 

anteriormente efetuadas por terceiros. A neutralização pode vir acompanhada ainda de 

medidas de redução das taxas emissão de GEEs através, por exemplo, do uso eficiente 

de energia e adoção de tecnologias mais limpas por parte dessas empresas e instituições. 

Essa iniciativa teve inicio a alguns anos na Inglaterra e outros países da Europa, que 

trabalham sob políticas poluidoras mais restritivas e uma consciência ambiental afinada. 

No Brasil, o movimento de neutralização voluntária deu os seus primeiros passos no 

ano de 2005 (OESP, 2006), tendo a discussão desse tema e sua estruturação avançado 

bastante ao longo dos últimos anos.  

Essa forma de compensação das emissões de CO2 é uma estratégia voluntária que atua 

independente e paralelamente ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

vinculado ao Protocolo de Quioto. É uma iniciativa recente do setor privado de forma a 

deixar sua contribuição ao meio ambiente e ao enfrentamento do aquecimento global. 

Essa atitude é ainda reforçada pelo interesse das empresas em mostrar uma imagem 

“ecologicamente correta” (Marketing Verde), e dessa forma, passam a estar cada vez 

mais envolvidas com as questões sociais e ambientais da atualidade. Ao investir em 

projetos dessa natureza específica, as empresas se mostram interessadas e empenhadas 

em deixar a sua contribuição para questão da mudança do clima, especificamente. 

Apesar do Brasil ainda não ter assumido metas de redução de emissões de GEE, existe 

hoje a disseminação de uma nova cultura mundial que preza pelas questões ambientais 

em sua cadeia produtiva. Dessa forma, caso fique de fora desse processo, tais atividades 

podem vir a sofrer imposições de barreiras tarifárias ou técnicas por parte de outras 

nações. Tal fato poderá funcionar como um incentivo a mais para adoção de medidas 

ambientalmente corretas dentro do processo produtivo e atividades dentro de cada 

empresas/organização. 
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3.2.3 Como são Desenvolvidos os Projetos de Neutralização e Emissões 

de Carbono (NEC)? 

O ponto de partida para os Projetos NEC é a elaboração de um inventário, onde são 

caracterizadas e quantificadas as emissões de GEEs vinculadas a atividade ou atividades 

em análise. A elaboração do inventário é conduzida por normas internacionais, sendo o 

GHG Protocol a mais utilizada. Esta norma é fruto de uma parceria entre empresas, 

ONG’s e governos de diversos países e foi estabelecida pelo World Resources Institute 

(WRI), com o objetivo de desenvolver um padrão internacionalmente aceito de 

contabilização de emissões de GEEs e promover sua ampla adoção. (ECOTERRA, 

2007) 

No processo de elaboração do inventário é realizado um levantamento de todas as fontes 

de emissão de GEE, geralmente a partir da preparação de um questionário onde constem 

todas as informações relevantes para o cálculo das emissões a serem contabilizadas. Em 

seguida é feita a quantificação dessas emissões, que são divididas entre:  

a) Emissões Diretas: combustão direta de combustíveis fósseis, emissão de gases 

fugitivos e emissões relacionadas ao transporte próprio da organização ou transportes de 

participantes de um evento (variando de acordo a categoria em que se enquadra a 

atividade a ser neutralizada). 

b) Emissões Indiretas: emissões associadas ao consumo de eletricidade da rede nacional. 

c) Emissões Indiretas Opcionais: são emissões, como a deposição de lixo produzido no 

consumo final de um produto, podendo ou não ser consideradas no cálculo final. 

Ainda, de acordo com o perfil da empresa que deseja neutralizar suas emissões, a 

fronteira de neutralização pode ser estendida. Há empresas que em seus projetos optam 

por neutralizar seus produtos em um ciclo de vida mais longo, desde sua produção até a 

chegada na casa dos consumidores finais. Há também aquelas que procedem a 

neutralização das emissões de suas empresas fornecedoras. Essas opções irão variar de 

acordo com a intenção das empresas que contratam esses projetos, entretanto as etapas 

(a) e (b) são o mínimo necessário para aquisição dos selos ou certificados de 

neutralização. 

97 
 



Os seis gases reconhecidos pela UNFCC como GEE são o: SF6, HFCs, PFCs, CH4, N2O 

e CO2. Sendo, geralmente, os mais relevantes para cálculos das emissões de uma 

organização ou atividade o CO2, CH4 e N2O.  Os fatores de emissão de carbono das 

diversas atividades e combustíveis são em sua maioria baseados no IPCC, quando 

necessário, adaptados a realidade brasileira. 

A partir dos resultados alcançados nessa etapa é possível definir a quantidade de CO2 

que será neutralizada. Com utilização de um fator de conversão específico determina-se 

a quantidade de árvores necessárias para neutralização de CO2e. É importante destacar, 

que algumas instituições neutralizadoras podem utilizar como opção para compensação 

das emissões outras estratégias, como por exemplo, a compra de créditos de carbono em 

mercados voluntários. Entretanto, como o foco do presente estudo se relaciona a questão 

da neutralização pelo plantio de árvores, tal assunto não será abordado. 

A temática da neutralização de carbono ainda é um assunto bastante recente no Brasil, 

contando com pouca bibliografia e referências. Dessa forma, para elaboração do item 

3.2 desse capítulo foram necessárias entrevistas com pessoas de maior conhecimento e 

vivência no tema. Ainda, com objetivo de trazer maior conteúdo e solidez ao assunto, 

foram elaborados e enviados questionários à representantes de três instituições 

(empresa, ONG, OSCIP) que implementam projetos de Neutralização de Emissões de 

Carbono (NEC) atualmente (ver Anexo 3). A partir da análise desses questionários, foi 

possível conhecer melhor como são elaborados e executados os projetos NEC e suas 

principais divergências.  

A seleção das instituições foi feita com base em buscas em sites da internet, artigos de 

jornais e comunicação pessoal, utilizando por critério o maior número de citações e 

referência às mesmas. Ao final, foram selecionadas três instituições que abrangiam 

diferentes formas de atuação, uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público), uma ONG (Organização Não Governamental) e uma Empresa de Consultoria 

privada. 

Iniciativa Verde 

A Iniciativa Verde (IV) é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público) que iniciou suas atividades de neutralização de carbono em 2005. Os seus 
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plantios de árvores são realizados principalmente no estado de São Paulo em Área de 

Preservação Permanente (APP). A OSCIP realiza seus plantios com espécies nativas e 

mantém o monitoramento da vegetação a partir de relatórios que descrevem o estado 

geral dos restauros realizados. Entretanto, as atividades de monitoramento de estoque de 

carbono na biomassa ainda não tiveram início, uma vez que os plantios não possuem 

tamanho suficiente para tal. Aos que realizam neutralização de suas emissões é dada a 

permissão para utilizar o selo “Carbon Free” durante o período de certificação, que dura 

cerca de um ano. 

Max Ambiental 

A Max Ambiental é uma empresa privada de consultoria e entre as atividades que 

realiza estão os projetos de neutralização de emissões de carbono (NEC), que tiveram 

início em 2005. A empresa conta com a colaboração de outros parceiros em seus 

projetos de NEC e realiza suas atividades de plantio de árvores principalmente no bioma 

da Mata Atlântica, atuando em Estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. A Max Ambiental além de realizar os projetos NEC a partir de plantio 

de árvores, também o faz através de projetos de desmatamento evitado e compra de 

créditos de carbono no mercado voluntário. A empresa oferece aos que procedem a 

neutralizam a opção de utilizar dois selos “Carbono Neutro” e “Carbono Zero”. 

Fundação S.O.S Mata Atlântica 

A Fundação S.O.S Mata Atlântica é uma ONG (Organização Não Governamental), que 

desde de 2006 viabiliza a neutralização de carbono mediante o plantio de árvores em um 

de seus programas, conhecido como Programa Florestas do Futuro. A ONG realiza o 

plantio de suas árvores nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente em 

área de mata ciliar. A S.O.S Mata Atlântica oferece aos que incorporam seu programa 

de neutralização dois selos  específicos “Plantamos Árvores- para reduzir as emissões 

de CO2” e “Neutralização de CO2”. 

O quadro 3.3 apresenta uma síntese da comparação dos resultados obtidos pela 

aplicação dos questionários sobre Neutralização de Emissões de Carbono as 3 

instituições selecionadas. A partir da análise do quadro 3.3 foram feitas algumas 

considerações. 
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Quadro 3.3 Comparação de informações entre as instituições 

 

  Iniciativa Verde  Max Ambiental  S.O.S Mata Atlântica 

Inicio das atividades  2005  2005  2006 

Atividades de neutralização  ▪ Reflorestamentos 

▪ Plantio de árvores 
▪ Conservação florestal 
(desmatamento 
evitado) 

▪ Créditos de Carbono  

▪ Plantio de árvores 

Outros atributos ambientais 

▪ Conectividade florestal 
▪ Biodiversidade 
▪ Critérios sócio‐
ambientais 

▪ Biodiversidade 
▪ Beleza Cênica 
▪ Benefícios sócio‐
ambientais 

 

▪ Qualidade da água 
▪ Biodiversidade 

Localização dos plantios 

▪ APPs de 
assentamentos rurais e 
comunidades 
Quilombolas 

▪ Mata Nativa 

▪ APP‐Mata Ciliar 

▪ APA 

▪ APP – manciais, entorno 
de rios e reservatórios 

▪ UCs 
▪ Outras áreas 

Custo unitário das árvores  R$ 13,85  R$ 12,50  R$ 12,00 

n° de árvores/ ton. CO2e  6,32  5  3,2 

Selos  Carbon Free 
Carbono Neutro e 

Carbono Zero 

Plantamos Árvores‐ para 
reduzir as emissões de CO2 

e 

Neutralização de CO2 

Total de árvores plantadas  212 mil  370 mil  1 milhão e 800 mil* 

Nota: * Valor estimado a partir de informações disponibilizadas no site da SOS Mata Atlântica - 

Programa Florestas do Futuro (http://www.florestasdofuturo.org.br). Foi feito apenas um cálculo 

aproximado, uma vez esse Programa realiza os plantios de árvores decorrentes não somente de projetos 

de neutralização, como também de outras fontes com objetivos diversos. 

As atividades de Neutralização de Emissões de Carbono tiveram início na mesma época 

para as 3 instituições analisadas, entre os anos de 2005 e 2006. Essa informação 

evidencia que essa atividade é uma iniciativa implementada recentemente no país, dessa 

forma encontra-se em estágio de aprimoramento.  

100 
 



As estratégias que irão determinar a neutralização das emissões de carbono podem 

variar de acordo com instituição analisada. A Iniciativa Verde e a S.O.S Mata Atlântica 

utilizam prioritariamente estratégias de reflorestamento e plantio de árvores. Entretanto, 

a Max ambiental, apresenta um leque um pouco mais diversificado de estratégias, 

utilizando além do plantio de árvores, a conservação florestal através do chamado 

desmatamento evitado e a compra de crédito voluntário de carbono ou crédito de 

carbono.  

Todas as instituições analisadas, ao propor seus projetos de neutralização consideram 

nessa atividade outros atributos ambientais além da neutralização de emissões de 

carbono. A S.O.S Mata Atlântica, dentro do Programa Florestas do Futuro, tem seus 

projetos de neutralização voltados à recuperação de áreas desmatadas no bioma Mata 

Atlântica que contribuem para a conservação da quantidade e qualidade da água e para 

incremento e manutenção da biodiversidade. Os projetos dessa instituição encontram-se 

em áreas de APPs (enfoque em mananciais e entorno de rios e reservatórios), Unidades 

de Conservação ou qualquer outra área. A Iniciativa Verde utiliza atributos ambientais 

como conectividade florestal, biodiversidade e alguns critérios sócio-ambientais. Nesse 

caso, o principal local de aplicação desses projetos são em áreas de APPs, em especial 

aquelas sobre influência de Assentamentos Rurais e comunidades quilombolas. A Max 

Ambiental destacou entre seus atributos ambientais a biodiversidade, belezas cênicas e 

benefícios sócio-econômicos. Os plantios se localizam em áreas de APPs (mata ciliar), 

APA ou qualquer outra área. 

Como forma de retorno aos empresários, que buscam um reconhecimento pela suas 

atividades “Verdes”, todas as instituições oferecem a possibilidade de utilização de um 

selo específico que demonstre a adesão ao programa de neutralização. Cada instituição 

dispõe de selos próprios: “Carbon Free”- Iniciativa Verde, “Carbono Neutro” e 

“Carbono Zero” - Max Ambiental, “Plantamos Árvores- para reduzir as emissões de 

CO2” e “Neutralização de CO2” - SOS Mata Atlântica. 

A questão que apresentou maior divergência entre as instituições analisadas refere-se ao 

sequestro de CO2 e fixação de carbono pela biomassa, representadas no quadro 3.3 pelo 

fator de conversão de toneladas emitidas de CO2 para árvores a serem plantadas 

(árvores/ ton. CO2e). São utilizados pelas empresas, fatores de conversão que vão de 3,2 

a 6,32 árvores/ ton. CO2e, o que equivale a uma variação de cerca de 100% nos valores 
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adotados. Esse tema ainda possui diversas incertezas associadas, uma vez que os valores 

sequestrados pela biomassa irão variar de acordo com o Bioma, com as espécies 

utilizadas e as condições físico-químicas, ambientais e climáticas do local onde o 

plantio será realizado. Todas as empresas afirmaram que os fatores de conversão 

utilizados por elas se baseiam em resultado de estudos e medições previamente 

realizados. A Iniciativa Verde foi a instituição que apresentou valor mais conservador 

para o fator de conversão e, dessa forma, realiza o plantio de um número maior de 

árvores para uma mesma quantidade de carbono neutralizada, garantindo uma margem 

de segurança maior, no caso de perdas de área. 

O total de árvores plantadas pelas três instituições em quatro anos (de 2005 a 2008) 

somam cerca de 2 milhões e 378 mil indivíduos. Esse valor equivale a 

aproximadamente 1,5 mil hectares, quando adotada a densidade de 1.600árvores/ha, 

valor sugerido por algumas instituições no questionário aplicado. O total de GEE já 

neutralizado por essas empresas não é de fácil contabilização, uma vez que cada uma 

delas possui um fator diferente de seqüestro de CO2 pela biomassa. Entretanto, ao 

adotar a média dos valores utilizados por essas 3 empresas, calculada em 4,84 

árvores/ton. de CO2e, é possível chegar a um total de 491.322 Ton. de CO2e  já 

neutralizadas. 

O valor de referência cobrado por cada árvore plantada não apresenta grande variação 

entre as três instituições analisadas, com preço mínimo de R$12,00 e o máximo de 

R$13,85. Entretanto aquela que adota o preço mais alto (Iniciativa Verde) é também a 

que utiliza postura mais conservadora para o fator de conversão (árvores/ton. de CO2e) 

e, com isso, para uma mesma quantidade de CO2 a ser neutralizada ela irá plantar mais 

árvores que as demais. Para a instituição que adotou o menor preço unitário da árvore 

(S.O.S. Mata Atlântica), acontece o inverso, será a que plantará um número menor de 

árvores para um mesmo valor ton. de CO2 a ser neutralizada. 

Mesmo com a existência de divergências e incertezas acerca do tema, os Projetos de 

NEC têm tido boa aceitação por parte das empresas e organizações. Já foram parte dos 

projetos de Neutralização atividades das mais variadas áreas de atuação, o que 

demonstra que estes projetos tem tido boa aceitação e grande potencial de expansão no 

país. Entre as atividades que já aderiram aos projetos de NEC estão: Eventos Culturais e 

Esportivos; Construção; Comunicação, Eventos, Mídia e Promoções; Congressos, 
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Feiras, Festivais, Promoções, Prêmios e Seminários; Bens de Consumo; Associações de 

Classe, Institutos, Organizações Sociais; Indústrias de Base, Mineração, Petrolíferas e 

Transformação; Serviços Financeiros; Serviços Gerais; Transportes.  

As iniciativas de neutralização de carbono por plantio de árvores não se restringem 

somente a esfera privada, e já foram adotadas por alguns governos, como política 

ambiental, a exemplo da portaria 06/2007, adotada pela Secretaria Municipal de São 

Paulo (publicada em 24/01/2007). De acordo com essa portaria os eventos realizados 

nos 32 parques municipais são obrigados a compensarem suas emissões de carbono com 

o plantio de árvores pela cidade, além de ter que realizar o manejo adequado dos 

resíduos gerados pelos eventos. Além de mitigar as emissões, a medida contribui ainda 

para ampliar a extensão de áreas verdes de São Paulo.  

 

3.2.4 Principais desafios 

De fato, o plantio de árvores para neutralizar a emissão de GEE tem sido uma 

ferramenta de marketing muito forte utilizada pelas empresas, o que tem feito esse 

movimento crescer bastante no Brasil. Entretanto, algumas questões referentes ao tema 

ainda apresentam grandes desafios e tem sido muito questionadas atualmente.  

Quadro 3.4 Principais desafios enfrentados pelos Projetos de Neutralização de Emissões 

de Carbono (NEC) na atualidade 

 

 

Principais desafios dos Projetos NEC 

▪ Falta de Regulamentação 

▪ Acompanhamento das mudas plantadas 

▪ Transparência dos Projetos de NEC 

▪ Padronização dos Fatores de Conversão (árvores/CO2e) 

▪ Monitoramento  
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Falta de Regulamentação 

Com a grande adesão aos Projetos NEC, é cada vez maior o número de organizações 

que prestam consultoria nessa área e muitas vezes os projetos são realizados sem 

metodologias bem elaboradas e consistentes, o que pode acarretar perda de credibilidade 

para essas atividades. Por se tratar de iniciativas voluntárias, o mercado de neutralização 

de emissões com plantio de árvores não recebe nenhuma regulamentação, favorecendo a 

ocorrência de fraudes e projetos “de papel”. 

Acompanhamento das mudas plantadas 

Algumas atividades de neutralização de carbono se concentram apenas no plantio das 

mudas, sem a devida manutenção. Entretanto, os reflorestamentos em seus anos inicias 

necessitam ser  acompanhados. Deve ser realizada a manutenção da área com roçadas 

para moderar a competição de gramíneas sobre as mudas plantadas (CARPANEZZI, 

2005) e efetuar o controle de formigas cortadeiras, que danificam a vegetação. É 

necessária ainda a reposição de parte das mudas, uma vez que existe perda das mesmas 

ao longo do processo. Sem a devida manutenção e monitoramento dos plantios, as 

mudas podem vir a morrer em um curto espaço de tempo, o que acarretaria na liberação 

do carbono já estocado pela biomassa, com isso não ocorrendo nenhuma neutralização. 

Transparência dos Projetos de NEC 

Uma crítica freqüente sobre os projetos NEC se relaciona a postura de algumas 

instituições neutralizadoras que não disponibilizam relatórios sobre seus 

reflorestamentos e nem divulgam com transparência os locais onde os mesmos foram 

implementados. Logo, tal fato passa a dar margem a desconfianças, podendo ocasionar 

em perda de credibilidade dos projetos de neutralização como um todo, colocando em 

risco o sucesso de uma iniciativa que muito tem a contribuir para questão do 

aquecimento global.   

Padronização dos Fatores de Conversão (árvores/ton. de CO2e) 

Em relação ao fator de conversão, não há um padrão único adotado pelas empresas que 

atuam no mercado. São utilizados números que vão desde menos de 2 árvores até mais 

de 6 árvores por tonelada de CO2e emitida, o que representa uma variação de cerca de 
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200% nos valores adotados. É importante destacar que não necessariamente existem 

valores incorretos, uma vez que, pelo menos entre as instituições analisadas os mesmos 

são baseados em estudos e medições realizadas previamente. Esses valores podem ter 

variações decorrentes da área e da metodologia que foram utilizadas para gerá-los. 

Entretanto, a adoção de um padrão único e conservador por parte das instituições 

neutralizadoras traria uma maior credibilidade ao processo. 

Monitoramento  

Um grande desafio enfrentado hoje pelos projetos NEC refere-se ao monitoramento dos 

mesmos. Para que possa ocorrer a neutralização de carbono proposta, é necessário que 

haja o monitoramento para verificação da manutenção dos reflorestamentos, qualidade 

ambiental e consequente sequestro de carbono por parte da biomassa. Muitos projetos 

são implantados sem que seja verificado posteriormente se a área se manteve ou foi 

desmatada, o que ocasionaria significativa perda de biomassa e dos estoques de carbono 

nela contidos. Sem garantia dos estoques de carbono, os projetos NEC passam a perder 

sua funcionalidade. 

Apesar dos desafios existentes hoje sobre a questão da neutralização de carbono através 

do plantio de árvores é inquestionável sua contribuição para o meio ambiente, uma vez 

que promove a recuperação de áreas antes degradadas e aumenta a extensão de áreas 

verdes no território.  

Por fim, apesar do plantio de árvores ser uma ótima etapa de um programa de 

neutralização de carbono, o mesmo não deve ser pensado como uma estratégia única e 

final. É preciso promover modificações no processo produtivo de modo a incorporar 

aspectos de eficiência energética e de uso racional dos recursos naturais, visando a 

redução das emissões de carbono e não somente a sua compensação. Esses projetos 

possuem ainda um papel importante para Educação Ambiental, uma vez que auxiliam 

na promoção de uma mudança de mentalidade, criando o envolvimento em questões 

como emissões de GEE, eficiência energética, qualidade ambiental e enfretamento da 

Mudança Climática. 
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CAPÍTULO 4: POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DE 

RESERVAS LEGAIS EM PROJETOS DE 

NEUTRALIZAÇÃO DE EMISSÕES DE CARBONO   

4.1  Projeto de Neutralização de Emissões de Carbono (NEC) em 

áreas de Reserva Legal (RL)  

O presente Capítulo tem por objetivo analisar a importância e o potencial de utilização 

dos projetos de reflorestamento no âmbito da iniciativa voluntária de neutralização de 

emissões de carbono (NEC), apresentada no Capítulo 3, como alternativa para auxiliar a 

implementação das Reservas Legais (RLs). Como já discutido pelo Capítulo 2, essas 

áreas possuem um histórico de não cumprimento desde o seu estabelecimento legal em 

1965, pelo Código Florestal (Lei 4.771/1965). 

Esse mecanismo de implementação de Projetos de NEC em RL pode se apresentar 

como uma importante estratégia alternativa a ser considerada para reversão do atual 

cenário de não cumprimento das RLs. Tal estratégia poderá permitir o aporte de 

recursos financeiros aos proprietários, auxiliando no estabelecimento e manutenção 

dessas áreas no interior das propriedades rurais, destacado pelo Capítulo 2 como um dos 

principais justificativas para o não cumprimento dessas áreas. 

Atualmente, grande parte dos projetos de NEC no Brasil está focada apenas na questão 

do carbono seqüestrado pela biomassa vegetal. No entanto, outros ganhos podem ser 

associados a esta incitativa. O objetivo desse capítulo é apresentar uma proposta de 

Projeto onde o reflorestamento possa, juntamente com a recuperação de áreas 

degradadas, favorecer o estabelecimento de áreas de corredores ecológicos entre 

fragmentos florestais isolados e contribuir para o aumento da diversidade biológica na 

região. Nesse contexto, boa parte das áreas degradadas que estão localizadas em 

propriedades privadas apresentam esse potencial, em especial áreas de RLs.  

Uma vez que os custos de averbação e reposição florestal necessários são assumidos 

pelo Projeto NEC, a implementação da RL receberá um grande incentivo econômico. 

Dessa forma, esses projetos, quando localizados em áreas de RL, representam uma 

oportunidade ao proprietário para regularização de suas terras. 
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Esse processo, ao auxiliar a implementação das áreas de Reserva Legal, traz ainda uma 

grande contribuição para Política Ambiental Brasileira através do cumprimento do 

Código Florestal (Lei 4.771). Esse Código, presente na legislação brasileira desde 1965, 

apresenta historicamente uma grande dificuldade de ser implementado na prática. 

Ao abranger as RLs como lócus para sua aplicação, os Projetos de NEC podem 

envolver o proprietário em seu processo de implementação e com isso ter algumas 

vantagens associadas. Como será discutido ao longo deste Capítulo, o envolvimento 

direto do proprietário nas etapas do Projeto poderá ocasionar uma redução nos custos de 

implementação dos mesmos e uma aproximação dos proprietários nas discussões 

ambientais (conscientização). Ainda, a localização desses projetos no interior de 

propriedades particulares facilita o controle e monitoramento dos mesmos, uma vez que 

conta com o apoio do proprietário. 

Ainda, ao final do prazo de duração do Projeto NEC, a responsabilidade pela 

manutenção da área é repassada aos cuidados do proprietário/posseiro, como prevê o 

Código Florestal (Lei 4.771/1965). Dessa forma, em parte, é assegurada a perenidade do 

reflorestamento. Caso fosse localizada em outra área qualquer, seria mais difícil afirmar 

que a mesma continuaria a existir após os anos subseqüentes. 

Em áreas de RL, de acordo com o artigo 16º § 2o do Código Florestal, não é permitida a 

supressão da vegetação, sendo possível apenas o manejo sustentável aprovado pelo 

órgão ambiental. Também segundo o Código Florestal (BRASIL, 1965), as áreas de RL 

encontram-se gravadas em perpetuidade e sob fiscalização do Estado. Esse respaldo 

legal traz uma garantia a mais para que a vegetação plantada não seja retirada, 

assegurando a permanência dos estoques de carbono na vegetação. Esse é um dos 

principais questionamentos que norteiam os Projetos de NEC atualmente, como foi 

destacado pelo Capítulo 3 deste estudo. Algumas das vantagens dos Projetos NEC em 

áreas de Reserva Legal encontram-se enumeradas no quadro 4.1. 
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Quadro 4.1. Vantagens do estabelecimento de Projetos de NECs em áreas de RL 

Vantagens da implementação de Projetos de Neutralização de Emissões de Carbono 
(NEC) em área de Reserva Legal 

▪  Auxílio  na  implementação  de  RLs  através  da  redução  do  custo  de  reposição  florestal  para  os 
proprietários 

▪ Regularização da propriedades/posses rurais e reversão do cenário atual de não cumprimento 

▪ Auxilio no cumprimento da Política Ambiental (Código Florestal) 

▪ Auxílio no estabelecimento de áreas de corredores entre fragmentos florestais isolados 

▪ Maior facilidade de controle e monitoramento dos projetos de NEC no interior de propriedades 

▪ Possibilidade de redução dos custos dos projetos de NECs ao envolver o proprietário 
▪ Garantia maior de manutenção dos estoques de carbono (RL é gravada em perpetuidade e estão sob 
fiscalização do Estado) 

 

Os projetos de NECs em RL têm por princípio a capacidade de fixação de carbono pela 

biomassa vegetal dos reflorestamentos em seu processo de crescimento. Dessa forma, 

devem ser estabelecidos em áreas de RL que não apresentem cobertura vegetal ou que 

estejam apenas parcialmente cobertas, ou seja, onde há necessidade de reposição 

florestal. As áreas de RL já implementadas e que possuem vegetação não se enquadram 

no alvo desses projetos. 

O Código Florestal determina que a Reserva Legal deve estar preferencialmente 

localizada em áreas da propriedade que estejam florestadas ou já reflorestadas, 

entretanto, permite que na ausência das mesmas, a RL possa ser alocada em áreas que se 

encontrem desprovidas de cobertura vegetal e/ou degradas.  

Nesse contexto, a Mata Atlântica se apresenta como um dos biomas de maior potencial 

para implementação da reposição florestal nos moldes desse projeto, uma vez que essa 

região apresenta extensas áreas degradas ou sem cobertura vegetal. Segundo dados do 

Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, essa região dispõe de apenas 

7,26% (97.596 km2) de remanescentes florestais (INPE/SOS MATA ATLANTICA, 

2008). De acordo com outro estudo, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA/PROBIO, 2007) a porcentagem de remanescentes florestais é de 21,80% 

(230.900,49 Km2). 
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As divergências encontradas são decorrentes da metodologia utilizada, uma vez que o 

estudo do MMA/PROBIO adota como referência o Mapa dos Biomas Brasileiros de 

2004, enquanto o Atlas adota os limites do domínio da Mata Atlântica extraídos do 

Mapa de Vegetação do IBGE elaborado em 1993. Ainda, é preciso destacar que as 

escalas de mapeamento são diferentes e o conceito de remanescentes adotado no 

mapeamento do MMA é mais abrangente do que no atlas. Entretanto, independente do 

estudo utilizado como referência, a Mata Atlântica é o Bioma que apresenta maior 

degradação ambiental e, com isso, menores extensões de remanescentes florestais 

Dessa forma, é possível inferir que o mesmo cenário de degradação se reflete para as 

áreas de RL dessa região, fazendo com que a mesma possua grande importância e 

potencial para implementação dos projetos NEC em RL. O presente Projeto foi 

estruturado considerando como Bioma de referência para sua implementação a Mata 

Atlântica. Entretanto, posteriormente o mesmo poderá ser adaptado também para outros 

Biomas brasileiros. 

 

4.2 Etapas e Custos do Projeto de Neutralização de Emissões de 

Carbono (NEC) em Reserva Legal  

Para a implementação do Projeto de Neutralização de Emissões de Carbono (NECs) em 

área de Reserva Legal foram estabelecidas 4 etapas. Estas etapas correspondem a 

arranjos a serem realizadas no âmbito do projeto com a finalidade de adequá-lo às 

exigências legais para implementação de reservas legais no Brasil e as necessidades 

metodológicas para neutralização de emissões. Estas etapas são: 

Etapa 1: Localização da área de Reserva Legal 

Etapa 2: Aprovação e Averbação da Reserva Legal 

Etapa 3: Reposição Florestal 

Etapa 4: Monitoramento  
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ETAPA 1: Localização da Reserva Legal  

O Código Florestal estabelece que a localização da RL deve levar em consideração os 

seguintes aspectos: o plano de bacia hidrográfica, o plano diretor municipal, o 

zoneamento ecológico-econômico e outras categorias de zoneamento ambiental. E 

principalmente, o Código define como critério de localização da RL “a proximidade 

com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação 

ou outra área legalmente protegida” (Lei 4.771- Art16. §4). 

RANIERI (2004) sugere ainda, sete critérios adicionais que devem ser levados em 

consideração para a escolha das áreas prioritárias para conservação na forma de RL 

(quadro 4.2). Esses critérios buscam compatibilizar a conservação da biodiversidade 

com a proteção dos recursos hídricos.  

Quadro 4.2. Critérios para localização da Reserva Legal  

Critérios para localização da Reserva Legal 

▪ Manutenção dos fragmentos florestais existentes 

▪ Proteção das áreas de maior suscetibilidade à erosão 

▪ Alargamento das faixas de vegetação ao longo dos corpos d’água 

▪ Proteção das cabeceiras das bacias hidrográficas 
▪ Proteção das áreas de recarga de aqüíferos 
▪ Aumento da área dos fragmentos florestais existentes 

▪ Redução das distâncias (isolamento) entre fragmentos 

Fonte : RANIERI (2004) 

Baseado nos critérios descritos pelo Código Florestal e naqueles sugeridos por 

RANIERI (2004), foram definidos alguns critérios de localização da RL para os 

Projetos NEC em RL. Esses critérios levam em consideração os objetivos propostos 

pelo presente estudo (Quadro 4.3).  
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Quadro 4.3: Critérios para localização da Reserva Legal em Projetos NECs 

Critérios para localização da Reserva Legal em Projetos NECs 

▪ Utilização de áreas desprovidas de cobertura florestal e/ou degradas; 
▪  Proximidade  com  outra  Reserva  Legal,  Área  de  Preservação  Permanente,  Unidade  de 
Conservação ou outra área legalmente protegida; 

▪ Redução das distâncias (isolamento) entre fragmentos florestais; 

▪ Aumento da área dos fragmentos florestais existentes; 

▪ Priorização de área continua de RL e não de sua fragmentação no interior da propriedade; 

▪ Quando  a  soma  das  áreas  de  APP  e  RL  for  superior  a  50%  da  propriedade,  priorizar  a 
alocação de APP dentro da RL. Quando inferior a 50% manter RL em área contíguas as APPs. 

 

Estimativa de custos da ETAPA 1: 

Os critérios para localização da RL são conceitos que devem nortear a escolha da área 

onde a mesma será implementada. Dessa forma, apenas devem ser levados em 

consideração para definição da localização da Reserva Legal no interior da propriedade 

no momento de elaboração da planta georreferenciada, com mapas e laudos técnicos 

(necessários a Etapa 2) . Essa etapa isoladamente não possui custos envolvidos. 

 

ETAPA 2: Aprovação e Averbação da Reserva Legal 

Após definidos os critérios a serem utilizados na proposta de localização da RL a ser 

apresentada ao órgão ambiental competente, inicia-se o processo de aprovação e 

averbação da área de RL, aqui definido em quatro fases principais: 

A) Levantamento da planta georreferenciada, com mapas e laudos técnicos elaborados 

por profissional legalmente competente, para definição da área a ser proposta como 

Reserva Legal da propriedade rural. Nesse momento serão levados em consideração os 

critérios para localização da RL em Projetos NEC, definidos na Etapa 1.Esse item se faz 

importante para a avaliação da proposta de localização da RL pelo órgão ambiental 

competente, podendo o mesmo aprová-la ou sugerir outra localização. 
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B) Obtenção de certidão do órgão ambiental estadual competente ou, mediante 

convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, 

que aprove a localização da RL. 

De acordo com o art. 16 § 4o   do Código Florestal (BRASIL, 1965), a localização da 

RL na propriedade deve ser aprovada pelo órgão ambiental competente. 

C) Averbação da propriedade à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro 

de imóveis competente.  

De acordo com o art. 16 § 8o   do Código Florestal (BRASIL, 1965), a área de reserva 

legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de 

imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de 

transmissão, a qualquer título. O Código Florestal prevê ainda que a averbação da 

reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder 

Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário 

D) Entrega da cópia da documentação ao órgão ambiental competente. Esse item 

formaliza no órgão ambiental a averbação da RL na propriedade referente.  

 

A Reserva Legal pode ainda ser estabelecida em regime de compensação em outra área 

fora da propriedade, desde que a mesma seja equivalente em importância ecológica e 

extensão, pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, 

conforme critérios estabelecidos em regulamento próprio - Código Florestal Art. 44 

inciso III. Neste caso a averbação da Reserva Legal ocorrerá somente no imóvel que 

está servindo de compensação, mas é necessário também proceder a averbação da 

notícia da compensação no imóvel compensado. 

 

Estimativa de custos da ETAPA 2 

Os custos inerentes ao processo de averbação levam em consideração as seguintes 

etapas desse processo: 
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A) Levantamento da planta georreferenciada, com mapas e laudos técnicos elaborados 

por profissional legalmente competente, para definição da área a ser proposta como 

Reserva Legal da propriedade rural.  Nessa atividade os custos necessários são 

referentes a pessoal e custo de execução:  

1- um Topógrafo e um auxiliar de campo - 03 dias para uma jornada de 08 horas diárias 

de campo e uma área levantada de 10 hectares. 

2- um Desenhista em CAD (Computer-Aided Design) - 05 horas de ocupação 

3- deslocamento (transporte e pedágio), alimentação e alojamento  

Custo: R$ 3.000,00  

B) Certidão do órgão ambiental estadual competente, que aprove a localização da RL. 

Custo: não há custos significativos envolvidos 

C) Averbação da propriedade à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro 

de imóveis competente.  

Custo: o custo do processo de averbação no Registro de Imóveis pode variar de R$ 

50,00 a R$ 100,00 de acordo com a região onde propriedade está inserida. E no caso da 

pequena propriedade ou posse rural familiar, como já mencionado, a averbação é 

gratuita. 

D) Entrega da cópia da documentação no órgão ambiental competente 

Custo: não há custos significativos envolvidos 

O custo total estimado para a Etapa 2 - Aprovação e Averbação foi de R$ 3.100,00, 

conforme descrito pelo quadro 4.4. Entretanto, de forma a tornar possível a utilização 

desse valor ao longo da discussão do estudo, foi estimado para Etapa 2 o custo por 

hectare de R$ 310,00. Esse valor foi obtido pela divisão do total de R$ 3.100,00 pelos 

10 hectares utilizados como base para os cálculos de gasto com pessoal. Essa 

aproximação é importante para tornar mais precisos os cálculos desse capítulo. 
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Quadro 4.4: Estimativa de Custos da Etapa 2 - Aprovação e Averbação 

 
Atividade  Custos 

A‐ Elaboração da Planta Georreferenciada  R$ 3.000,00 

B‐ Certidão do Órgão Ambiental  R$ 0,00 

C‐ Averbação no Registro de Imóveis  R$ 100,00 

D‐ Entrega da Cópia da Documentação  R$ 0,00 

Total Etapa 2/ha  R$ 310,00/ha 

 

 

 

 

ETAPA 3: Reposição Florestal   

A Reposição Florestal da área a ser destinada como RL ocorre através do 

reflorestamento da área com utilização de espécies nativas, como determina o Código 

Florestal - lei 4.771 (BRASIL, 1965). A proposta do presente estudo é agregar aos 

projetos de NEC uma outra vertente ambiental, com estabelecimento de áreas 

florestadas, melhorando a conexão de regiões fragmentadas por meio de corredores 

ecológicos e obtendo ganhos de biodiversidade. Dessa forma, os plantios a serem 

proposto para as diversas áreas devem utilizar exclusivamente espécies nativas, que irão 

variar de acordo com a região em que o projeto será implantado.  

Existem muitas metodologias e formas de se proceder os reflorestamentos com espécies 

nativas no Brasil (FERRETTI, 2002b). Nesse estudo foi adotada como referência a 

metodologia proposta pelo Laboratório de Pesquisas e Estudos em Reflorestamentos 

(LAPER) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, que utiliza por 

base o bioma Mata Atlântica. Os detalhes dessa metodologia foram acessados através de 

entrevistas com o coordenador do laboratório. Os parâmetros gerais adotados 

encontram-se reunidos no quadro 4.5. 
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Quadro 4.5: Parâmetros considerados pela Reposição Florestal 

Parâmetros Considerados 

▪ Bioma: Mata Atlântica 

▪ Espaçamento entre árvores: 2m x 2m, 2.500 árvores por hectare 

▪ Utilização de espécies nativas  
▪ Diversidade: 38 espécies por hectare 
▪ Manutenção das mudas: 2 anos 

▪ Sistema de Plantio: Alternando uma linha de espécies pioneiras (P), uma linha de pioneiras 
(P) com não pioneiras (NP). 

P   P  P  P   P   P 

P NP P NP P NP 

P   P  P  P   P   P 

▪ Perdas de mudas: utiliza‐se a margem máxima de 12% de perdas das mudas 

▪ Solo de fertilidade média 

   Adubação de Plantio: 100 gramas por cova 

   Adubação de cobertura: 70 gramas por planta 

 

A metodologia escolhida leva em consideração os conceitos da Sucessão Ecológica, 

destacados por KAGEYAMA et al. (1992) como de fundamental importância tanto para 

as atividades de manejo quanto para recuperação florestal. Nesse processo, torna-se 

importante também a separação das espécies em grupos ecológicos, de acordo com o 

estágio sucessional e a sua resposta à luz (MACEDO, 1993; BUDOWSKI, 1965). 

Segundo KAGEYAMA et al. (1992): 

“a sucessão secundária parece ser o conceito mais apropriado a ser 

utilizado na regeneração artificial de florestas mistas, já que é esse o 

processo pelo qual as espécies se regeneram na floresta natural”.  

O método proposto para reposição florestal foi o Talhão Facilitador, indicado para áreas 

sem cobertura vegetal, áreas degradadas e/ou ocupadas a mais de 10 anos com 

atividades agropecuárias (FERRETTI, 2002). Segundo CARPANEZZI (2005) este é o 

sistema mais difundido e estudado tecnicamente. O modelo adotado para o plantio das 

mudas utiliza um sistema que alterna uma linha de espécies pioneiras13 (P) e uma linha 

                                                            
13  Espécies Pioneiras: são espécies de rápido crescimento (colonizam a área que fica rapidamente com 
alta densidade desses indivíduos) que germinam e se desenvolvem em pleno sol, produzem precocemente 
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de pioneiras (P) com não pioneiras (NP). Totalizando 75% de mudas de espécies 

pioneiras e 25% de espécies não pioneiras (secundárias tardias e clímax).  

O espaçamento adotado entre as mudas para esse Projeto é de 2 metros X 2 metros, o 

que resulta em uma densidade final de 2.500 árvores por hectare (LAPER/UFRRJ, 

2008). Atualmente os projetos de reflorestamento têm utilizado diferentes espaçamentos 

entre os indivíduos. Em geral as metodologias utilizadas supõem valores entre 1.600 e 

2.000 árvores por hectare, como realizado pelo Projeto MDL de 

Florestamento/Reflorestamento AES Tietê (AES TIÊTE, 2008). Entretanto, buscando 

seguir uma linha mais conservadora no projeto e a fim de maximizar o potencial de 

crescimento florestal, para esse estudo, adotou-se uma densidade maior para reposição 

florestal. 

Os reflorestamentos em seus anos iniciais necessitam ser acompanhados, devendo ser 

realizada a manutenção das mudas e da área com roçadas para moderar a competição de 

gramíneas sobre as mudas plantadas (CARPANEZZI, 2005) e efetuar o controle de 

formigas cortadeiras, que danificam a vegetação. Nesse sentido, o tempo de manutenção 

do plantio adotado foi de 2 anos. 

Ainda, é necessária a reposição de parte das mudas, uma vez que existe perda das 

mesmas ao longo do processo. Sem a devida manutenção e monitoramento dos plantios, 

as mudas podem vir a morrer em um curto espaço de tempo. A taxa de perda adotada 

nessa etapa foi de 12%. 

A utilização de espécies nativas da região na restauração de áreas é um conceito de 

grande relevância, uma vez que com a utilização das mesmas, fica mais fácil o 

estabelecimento das condições próximas a original e a garantia de sustentabilidade do 

plantio. Ainda, utilizando tais espécies é facilitado o restabelecimento das interações 

ecossistêmicas e garantida a presença de seus dispersores e polinizadores.  

Dentro dessa mesma questão, outro importante ponto que deve ser levado em 

consideração é diversidade de espécies. É importante que seja utilizado um plantio com 

diversidade ecológica, o mais próximo possível ao que ocorre em ecossistemas naturais 

                                                                                                                                                                              
muitas sementes pequenas, normalmente com dormência, as quais são em sua maior partes dispersa por 
animais. (MACEDO, 1993) 
 

116 
 



de florestas tropicais. A diversidade de espécies é simultaneamente importante para 

evitar ataques de pragas, que são mais comuns nos casos onde a densidade de 

indivíduos de uma mesma família ou espécies é alta. Embora nossas florestas tropicais, 

tenham uma diversidade muito alta, esse valor ainda é de difícil reprodução. O estudo 

adotou como referencial a densidade de 38 espécies por hectare.  

São 8 as atividades consideradas para a implantação física da Etapa 3 de Reposição 

Florestal, que encontram-se detalhadas a seguir. 

1. Impedimento do acesso de pessoas e animais a área que será reflorestada. Item 

opcional: dependendo do local onde será implantado o reflorestamento, por exemplo, 

em uma região de pasto, é necessário a implantação de cercas para limitar o acesso a 

área por animais e pessoas.  

2. Roçada: em áreas com alta incidência de plantas herbáceas é realizado o corte da 

vegetação, antes do plantio, a uma altura máxima de 10 cm do solo, com uso de foice 

manual. 

3. Controle de formigas cortadeira: o controle é feito antes, durante e após o plantio, 

estendendo-se até 180 dias após o plantio, com uso de iscas granuladas. Nos dois 

primeiros meses deve ser diário, e a partir dessa data, em dias alternados. É utilizado 

formicida em pó aplicado através da polvilhadeira. Todo controle deverá ser realizado 

em uma faixa abrangendo 100m além dos limites da área de plantio. 

4. Alinhamento e Marcação das covas: o alinhamento é feito em nível obedecendo ao 

espaçamento de 2mx2m. 

5. Coveamento: será feita capina ao redor (coroamento) do local das covas, com 

aproximadamente 60 cm de diâmetro e, em seguida a abertura das mesmas com 

dimensões de 30cm x 3 0cm x 30cm. 

6. Plantio das Mudas: o arranjo espacial das mudas no campo obedecerá ao esquema de 

uma linha de espécies pioneiras e outra linha intercalando uma muda de espécies 

pioneira e outra de espécies não pioneira. Dessa forma, o plantio será feito utilizando 

75% de mudas de espécies pioneiras e 25% de espécies secundárias tardias e clímax 

(denominadas conjuntamente como não pioneiras). De acordo com análise química do 
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solo serão definidas a adubações necessárias, em um primeiro momento consideramos 

um valor médio de 100 gramas por cova N-P-K (06-30-06). 

7. Replantio das Mudas: Ao longo do processo algumas mudas são pedidas, e dessa 

forma o estudo considera uma taxa média de perda de 12% que deverá ser replantada. 

8. Manutenção: Para o Projeto NEC proposto são sugeridos 2 anos de acompanhamento 

e manutenção do plantio. Os reflorestamentos devem ser acompanhados em seus anos 

iniciais, com atividades de manutenção da área a partir de roçadas para moderar a 

competição de gramíneas sobre as mudas plantadas (CARPANEZZI, 2005) e controle 

de formigas cortadeiras, para evitar que as mesmas venham a danificar a vegetação. 

Estimativa de custos da ETAPA 3 

Os custos envolvidos na etapa de reflorestamento levam em consideração as atividades 

e parâmetros já descritos acima e estão detalhados no quadro 4.6. O custo total estimado 

por hectare para a Etapa 3- Reposição Florestal foi de R$ 9.600,00. Entretanto, devem 

levadas em consideração pequenas variações nesse valor total, uma vez que o é 

dependente da localização e das condições (ambientais, de relevo, de solo etc.) da área 

onde será implementado o reflorestamento. Áreas que apresentam uma maior 

degradação ambiental irão requer maiores custos com adequação do solo, por exemplo 

(geralmente decorrente da intensificação do uso de mão de obra e de insumos). 
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Quadro 4.6: Estimativa dos Custos Envolvidos na Etapa 3 - Reposição Florestal 

Atividades  Rend. Unidade Custo unit.  Custo/ha (R$)
Alinhamento e Abertura de covas  200 covas/homem.dia 42,00 525,00 
Adubação  600 covas/homem.dia 42,00 175,00 
Plantio  300 mudas/homem.dia 42,00 350,00 
1ª capina em volta da planta  300 plantas/homem.dia 42,00 350,00 
1ª roçada na área toda  600 m2/homem.dia 42,00 700,00 
Replantio  2,5 homem.dia/ha 42,00 105,00 
2ª capina em volta da planta  300 plantas/homem.dia 42,00 350,00 
2ª roçada na área toda  600 m2/homem.dia 42,00 700,00 
Adubação de cobertura  500 plantas/homem.dia 42,00 210,00 
3ª capina em volta da planta  350 plantas/homem.dia 42,00 300,00 
3ª roçada na área toda  750 m2/homem.dia 42,00 560,00 
4ª capina em volta da planta  350 plantas/homem.dia 42,00 300,00 
4ª roçada na área toda  800 m2/homem.dia 42,00 525,00 
Controle de formigas cortadeiras  12 mês 56,00 44,80 
Mudas  2800 mudas/ha 1,15 3.220,00 
Adubo de Plantio N‐P‐K (06‐30‐06)  7,5 sacos de 50Kg/ha 98,50 738,00 
Adubo de cobertura ‐ sulfato de  5 sacos de 50Kg/ha 85,00 425,00 
Isca formicida  5 pacote de ½ kg 4,20 21,00 
TOTAL ETAPA 3  9.599,55  9.599,55 

Fonte: LAPER-UFRRJ (comunicação pessoal, 2008) 

 

ETAPA 4: Monitoramento 

A etapa de Monitoramento é muito importante para o Projeto NEC, uma vez que é 

necessário garantir a permanência dos estoques de carbono na vegetação, no mínimo 

pelo tempo de comprometimento do projeto. Segundo informações apresentadas pelo do 

Capítulo 3 (quadro 3.4), esse é um dos principais desafios enfrentados hoje pela 

ferramenta de neutralização de carbono, uma vez que parte das empresas só executa o 

plantio das mudas, sem ter conhecimento se aquela área se manteve com cobertura 

vegetal (e com os respectivos estoques de carbono) nos anos seguintes. 

Dessa forma, é proposto que após o acompanhamento e manutenção do reflorestamento 

pelo período de 2 anos, passe então a ser realizado o monitoramento anual do projeto 

NEC como um todo, por um período de mais 18 anos, completando os 20 anos de 

projeto NECs sugeridos. 
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Nos primeiros 3 anos da etapa de monitoramento da área, é proposta a realização de 

saídas a campo e elaboração de relatórios que comprovem  que o reflorestamento se 

manteve em condições ambientais adequadas. A partir do quarto ano da etapa de 

monitoramento (quando o reflorestamento terá completado cinco anos de 

implementação), passarão a ser mensurados em campo também dados para definição 

dos estoques de carbono presentes na vegetação. Essa etapa só poderá ser iniciada 

quando o reflorestamento apresentar idade mínima de 5 anos, uma vez que grande parte 

das equações alométricas utilizadas para definição de estoque de carbono, possuem seus 

dados de entrada para árvores com DAP (Diâmetro a Altura do Peito) maior que 15 cm 

(MARTINS, 2004). 

O monitoramento dos estoques de carbono visa avaliar a taxa de fixação do carbono e a 

evolução de seus estoques na vegetação, permitindo o aprimoramento das metodologias 

hoje utilizadas para tal finalidade. Essa medição será realizada apenas em função dos 

reservatórios de Biomassa Viva Acima do Solo (BVAS), como sugerido por 

TANIZAKI (2001), e a sua abordagem será feita através de amostragens (10-15% da 

área), onde serão coletados os dados dendrométricos de cada árvore individualmente. 

Esses valores encontrados para variáveis dendrométricas combinados à equações 

alométricas definidas para área, irão gerar as concentrações de carbono fixadas na 

biomassa. Para cálculo da biomassa de cada árvore, é sugerida a utilização da equação 

alométrica descrita por NELSON et al. (1999) selecionada em estudos anteriores como 

sendo adequada a algumas formações da Mata Atlântica (TANIZAKI, 2000). Essa 

equação deve ser alimentada com os valores de DAP e H (altura) dos indivíduos 

medidos em campo. Para essa equação foi utilizado um fator de erro de 30%, sugerido 

por TANIZAKI (2001), que afirma que as estimativas de biomassa aérea possuem 

fontes de incertezas e erros que são acumulados nos cálculos e dessa forma, não podem 

ser descartados nos resultados finais.  Para obtenção do valor de Carbono (C) 

acumulado na biomassa deverá ser multiplicado por 0,5 o resultado encontrado para 

BVAS seca (FEARNSIDE, 1997). 
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Equação Alométrica de NELSON et al (1999): 

 

BVAS seca = 2.718((-2.5202+2.14*LN(DAP)+0.4644*LN(H))) 

onde: 

H  altura total da árvore 

DAP  diâmetro na altura do peito (a cerca de 1,3 metros do solo) 

Essa etapa tem por objetivo monitorar os estoques de carbono e a qualidade ambiental 

do reflorestamento e , de dessa forma, não redefinirá os fatores de fixação de carbono na 

biomassa estabelecidos inicialmente pelo projeto NECs. O que o estudo pretende nesse 

sentido é contribuir para o aprimoramento das pesquisas e metodologias que definem 

estoques e taxa de fixação de carbono na vegetação para os diferentes biomas e 

formações vegetais.  

No período determinado para monitoramento deverão ser elaborados relatórios que 

avaliem as condições da área e demonstrem os estoques de carbono contidos na 

vegetação. Esta etapa visa conferir maior credibilidade e transparência aos Projetos 

NEC, apontado como um dos grandes desafios existentes hoje para projetos dessa 

natureza. Após o período 20 anos de duração do projeto, a manutenção da área passará a 

ser de responsabilidade do proprietário, como já prevê o Código Florestal (Lei 4.771). 

Custos da ETAPA 4 

A equipe necessária para realização dessa etapa é composta por um Biólogo ou 

Engenheiro Florestal e um ajudante. O custo da mão de obra é estimado em função do 

tempo necessário para efetuar as medidas nas amostras. O monitoramento inclui ida a 

campo a propriedade onde está inserida a RL e a elaboração de relatórios de 

monitoramento. 

Os custos dessa etapa incluem o pagamento de pessoal e de execução do projeto. 

A- um Biólogo ou Engenheiro Florestal, responsável pela coleta de dados 

dendrométricos e elaboração de relatórios de monitoramento.   

B- um ajudante de campo, para a parte de coleta de dados dendrométricos. 
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C- deslocamento (transporte) até a propriedade onde está inserida a RL, hospedagem, 

alimentação.  

Estima-se que a equipe composta por 2 pessoas seja capaz de realizar a medição de 350 

árvores/ dia de trabalho. Como cada hectare de área reflorestada possui o equivalente a 

2.500 árvores, para uma amostragem de 15%, teríamos 325 árvores a serem medidas por 

hectare. Isso corresponde a um dia de trabalho para cada hectare. 

Esta etapa deverá ser repetida uma vez ao ano a partir do terceiro ano do início do 

reflorestamento. O custo médio para cada ida a campo está estimado em R$1.000,00 por 

hectare/ano, considerando o pagamento de pessoal e de execução do projeto (itens A, B 

e C). Considerando que o projeto NEC tem duração de 20 anos, e que os dois primeiros 

anos têm seus custos de manutenção inseridos na Etapa 3- Reposição Florestal, tem-se 

ao final de 18 anos de monitoramento, uma conta de chegada de R$ 18.000,00 por 

hectare monitorado do projeto de NEC (quadro 4.7). 

Quadro 4.7. Estimativa de Custos da Etapa 4 - Monitoramento 

 
Atividade  Custos/ha 

A/ B ‐ Pagamento de Pessoal  R$ 13.000,00 
 
C‐ Execução do Projeto (hospedagem, 
alimentação e transporte) 
 

R$ 5.000,00 

Total Etapa 4  R$ 18.000,00/ha 

 

 

 

 

CUSTO FINAL do Projeto de Neutralização de Emissões de Carbono em Reserva 

Legal 

A partir da descrição das 4 etapas propostas para o Projeto NEC em Reservas Legais e 

das suas respectivas estimativas de custos, chegou-se a um valor final para o projeto de 

R$ 27.910,00/ ha, como apresentado pelo quadro  4.8. 
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Quadro 4.8 Custo Total do Projeto NEC em áreas de Reserva Legal 

 Etapa  Custos 

1‐ Localização  R$ 0,00 

2‐ Aprovação e Averbação  R$ 310,00/ha 

3‐ Reflorestamento  R$ 9.600,00/ha 

4‐ Monitoramento  R$ 18.000,00/ha 

Total do Projeto/ha  R$ 27.910,00/ha  

 

 

 

4.3 Variando os custos do Projeto pela inclusão de outros conceitos 

Tendo por base os valores estimados para o Projeto NEC em RL, apresentados pelo 

quadro 4.8, foram feitas algumas variações, chamadas aqui de Cenários, de forma 

acrescentar outros atributos ao projeto. Esses cenários elaborados não têm por objetivo 

alterar as etapas propostas para o Projeto, mas sim acrescentar duas variáveis, que 

refletirão no seu custo final: uma que cunho ambiental - o Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA) e outra de cunho social - Inclusão do proprietário no processo de 

implementação do Projeto. Essa questão será detalhada pelos itens 4.31 e 4.3.2. 

 

4.3.1 Inclusão do proprietário no processo de implementação do Projeto 

No item 4.2 foram descritas as etapas do Projeto e seus respectivos custos. A partir dos 

valores apresentados pelo quadro 4.6 (Estimativa de Custos da Etapa 3), observou-se 

que os custos médios decorrentes da ETAPA 3 de Reflorestamento somam o 

equivalente a R$ 9.600,00 por hectare. A partir das informações apresentada pelo 

quadro 4.5 foi realizada uma estimativa de distribuição do custo total de reflorestamento 

segundo 3 categorias principais: 1-Mão de obra, 2-Mudas e 3-Insumos Agrícolas (figura 

4.1).  
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Figura 4.1: Distribuição dos custos da Etapa 3 (Reposição Florestal), segundo as 

categorias de 1-Mão de obra, 2-Mudas e 3-Insumos Agrícolas 

De acordo com  os resultados encontrados na figura 4.1, os custos  apresetam a seguinte 

distribuição: 54%  decorrem do pagamento de mão de obra, 33% correspondem ao valor 

das mudas  e 13 % aos insumos agrícolas. 

Dentre os categorias apresentadas, os custos com mão de obra se destacam por serem 

responsáveis por mais da metade (54%) do valor total calculados para a Etapa 3. A 

partir dessa informação foi sugerida como alternativa para tornar o projeto mais atraente 

e viável economicamente, a inclusão do proprietário como parte da mão de obra no 

processo de implementação e manutenção da Reposição Florestal.  

A participação direta dos proprietários como investimento de mão de obra, pode se 

apresentar ainda como uma forma de contrapartida do mesmo, uma vez que os restantes 

dos custos serão cobertos pelo projeto. O que traz grande benefício ao proprietário que 

terá sua terra regularizada, segundo as exigências do Código Florestal (Lei 4.771/1965). 

Essa iniciativa se torna mais viável em propriedades produtivas, onde já haja mão de 

obra trabalhando em outras atividades (pecuária, lavoura, silvicultura etc.). No caso de 

propriedades onde não haja tal estrutura, essa participação não se torna tão atrativa, uma 

vez que o proprietário deverá contratar pessoal para essa atividade, o que envolveria um 

custo adicional.  

Por representar cerca de 50% do valor total da Reposição Florestal (Etapa 3), os custos 

com mão de obra podem sofrer uma redução de R$ 9.600,00 para até R$ 4.416,00/ha, 

quando da participação direta dos proprietários no Projeto.  
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De acordo com informações disponibilizadas por GARAY (comunicação pessoal, 

2008), para estudo realizado no estado do Espírito Santo, quando da utilização da mão 

de obra dos próprios proprietários/comunidade local e uso de mudas de viveiros 

comunitários, o custo de reflorestamento atingiu valores entre R$3.000,00 e R$3.500,00 

por hectare. Tal fato confirma o que foi demonstrado pelo presente estudo, quando do 

envolvimento do proprietário e comunidade local, os reflorestamentos têm seus custos 

reduzidos e se tornam mais viáveis de serem implementados. 

A abordagem realizada no item 3.2 não considerou os proprietários como inseridos 

diretamente no Projeto NEC. Nessa segunda abordagem, serão comparados os custos 

dentro dos Cenários onde há e onde não há envolvimento direto dos proprietários no 

processo como mão de obra. O cenário “A” considera o projeto de NEC quando não 

utiliza mão de obra dos proprietários e o cenário “B” quando há participação dos 

mesmos, como mão de obra na etapa de reflorestamento (quadro 4.9). 

Quadro 4.9: Custos decorrentes do Cenário A e B propostos 

 Etapa  Cenário A  Cenário B 

1‐ Localização  R$ 0,00    R$ 0,00 

2‐ Aprovação e Averbação  R$ 310,00/ha    R$ 310,00/ha 

3‐ Reflorestamento  R$ 9.600,00/ha    R$4.416,00/ha 

4‐ Monitoramento  R$ 18.000,00/ha    R$ 18.000,00/ha 

Total  R$ 27.910,00/ha  R$ 22.726,00/ha 

 

De acordo com o Cenário escolhido (A ou B) o projeto de NECs apresentará valores de 

implementação que variam de R$27.910,00/ha a até R$ 22.726,00/ha, definidos de 

acordo com o grau de envolvimento dos proprietários no processo de reflorestamento. A 

comparação entre os Cenários “A” e “B” revela uma diferença de custo de R$ 5.184, ou 

seja de cerca de  20% no valor do Projeto. 

 

 

 

125 
 



4.3.2 Discutindo o Pagamento por Serviços Ambientais - PSA (Cenários 

A+ e B+) 

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é um instrumento econômico, cuja 

importância vem crescendo em muitos países por ser um meio eficiente para fomentar a 

conservação dos recursos naturais (WAICHI & MIRANDA, 2008). Esse instrumento 

tem seu princípio básico no reconhecimento de que o meio ambiente fornece uma gama 

de bens e serviços que são de interesse direto ou indireto do ser humano, permitindo sua 

sobrevivência e seu bem-estar (GELUDA & YOUNG, 2005; ISA, 2007). E dessa 

forma, aqueles que adotam práticas que favorecem a manutenção dos serviços 

ambientais dos ecossistemas podem ser compensados por esta atitude. 

A aplicação do PSA ocorre quando aqueles que se beneficiam de algum serviço 

ambiental gerado por uma certa área, realizam pagamentos para o proprietário ou gestor 

da área em questão. Esse modelo complementa o conhecido princípio do “poluidor-

pagador”, dando foco ao fornecimento do serviço: é o princípio do “provedor-

recebedor”, onde o usuário paga e o conservacionista recebe (GELUDA & YOUNG, 

2005). No caso, o usuário seria a empresa que deseja neutralizar suas emissões e o 

conservacionista o proprietário da RL. Esse pagamento pode ser visto como uma fonte 

adicional de renda, uma forma de ressarcir os custos encarados pelas práticas 

conservacionistas, gerando uma contribuição efetiva para a gestão dessas áreas, uma vez 

que a maioria dos pequenos e médios proprietários passam por dificuldades funcionais 

devido à falta de recursos financeiros. 

Além do caráter econômico, o sistema de PSA contribui na educação (conscientização) 

ambiental na medida em que insere uma nova relação entre os fornecedores dos serviços 

e os beneficiados, e entre esses e a natureza (a real prestadora do serviço). 

Segundo GELUDA & YOUNG (2005), os serviços ambientais mais comumente 

mencionados na literatura são divididos em três grupos:  

(i) os relacionados com o clima: o seqüestro dos gases do efeito estufa e o controle da 

umidade, temperatura, precipitação e ventos; 
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(ii) os relacionados com os recursos hídricos: a regulação de seu fluxo; a manutenção de 

sua qualidade, o controle de erosão e sedimentação, a redução da salinidade da água, a 

manutenção do habitat aquático e os serviços culturais (recreação); 

(iii) os relacionados com a biodiversidade: a atração de fauna, a diversificação de 

culturas, a conectividade de blocos florestais (corredores biológicos), os serviços 

culturais (recreação, turismo e valores de existência), a manutenção da qualidade do 

solo e a bioprospecção. 

O PSA vem sendo adotado por alguns países do mundo, como por exemplo, México, 

Equador, Austrália e Costa Rica (WAICHI & MIRANDA, 2008). A Costa Rica é um 

dos mais conhecidos exemplos de sucesso na aplicação do PSA, o estímulo que 

remunera a quem protege as florestas, contribuiu para o aumento da cobertura florestal 

de 32% para 45% do território nacional, entre 1990 e 2002 (ISA, 2007). Na Costa Rica, 

como apresentado no Capítulo 1, o programa de PSA remunera o proprietário com o 

equivalente a 50 dólares por hectare por ano para conservar ou manejar de forma 

sustentável suas terras (ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE, 2003). O período 

estabelecido para convênio do programa de PSA dura cerca de  5 anos, havendo a 

possibilidade de renovação. O pagamento é feito em parcelas, e dessa forma o produtor 

recebe cerca de 20% do valor total anualmente, reduzindo o risco de “fraudes”.  

Ao contrário de países como o México e Costa Rica, que elaboraram leis específicas 

sobre o tema dos serviços ambientais, no Brasil este assunto ainda não foi enfrentado 

(OLIVEIRA & ALTAFIN, 2008). Dessa forma, sem uma lei que estabeleça claramente 

o que se considera por serviço ambiental, quem são os provedores e/ou beneficiários, 

quanto devem receber segundo cada tipo e quantidade de serviços prestados, entre 

outros, a implantação de uma política de PSA no Brasil ainda apresenta grandes 

dificuldades. Entretanto, alguns passos nesse sentido vêm sendo dados, atualmente 

existem alguns projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados com a finalidade de 

regulamentar a prestação de serviços ambientais no Brasil. 

Assim como já acontece em outros países do mundo, foi proposta a inserção da 

ferramenta de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Os projetos de NEC em área 

de Reserva Legal possuem atributos ambientais inerentes a sua implementação, uma vez 
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que reflorestam e matem áreas com vegetação nativa, dessa forma passiveis de receber 

PSA. 

Por estarem as Reserva legal em área no interior de propriedades rurais, sob 

responsabilidade de seus proprietários, estes se tornam prestadores de diversos serviços 

ambientais. E dessa forma, foi idealizada uma estratégia para “compensar” ao 

proprietário da terra os serviços decorrentes da manutenção das áreas de florestas (e 

outras formas de vegetação) sob a forma de RL. 

Dentro dessa proposta, o proprietário receberá uma quantia em dinheiro como 

retribuição e auxílio a manutenção dos serviços ambientais prestados a toda sociedade, 

um incentivo a mais para manter essas áreas no interior de suas propriedades, uma vez 

que a existência da Reserva Legal já é determinada legalmente pelo Código Florestal. 

Com essa estratégia pretende-se gerar uma contribuição efetiva para conservação dessas 

áreas. 

O valor que deve ser pago ao proprietário sob a forma de PSA pode ser estabelecido de 

diversas formas, não há um parâmetro único estabelecido, uma vez que no Brasil ainda 

não existe uma lei relacionada. No presente estudo optou-se por adotar como referência 

a experiência que tem dado certo na Costa Rica, onde o proprietário recebe um valor 

anual de aproximadamente 50 dólares por hectare conservado no interior de sua 

propriedade (ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE, 2003). 

O valor anual adotado pelo Projeto como PSA foi de R$ 100,00/ha. O PSA como parte 

integrante do projeto de NEC deverá remunerar o proprietário pelo período de 20 anos 

de duração do mesmo, sendo o pagamento feito ano a ano, no caso em 20 parcelas. 

Aos Cenários que adotarão o PSA serão denominados A+ e B+. O primeiro supõe o 

projeto sem o envolvimento direto do proprietário no Projeto NEC e com o instrumento 

de PSA, o segundo é definido pela inclusão do proprietário no processo de 

implementação do Projeto e a adoção do PSA. O quadro 4.10 apresenta os valores 

encontrados para o Projeto quando considerado cada um dos Cenários descritos. 
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Quadro 4.10: Custos decorrentes do Cenário A+ e B+ propostos 

 

 Etapa  Cenário A+  Cenário B+ 

1‐ Localização  R$ 0,00    R$ 0,00 
2‐ Aprovação e Averbação  R$ 310,00/ha    R$ 310,00/ha 
3‐ Reflorestamento  R$ 9.600,00/ha    R$4.416,00/ha 
4‐ Monitoramento 
Opcional : PSA 

R$ 18.000,00/ha
R$2.000,00//ha 

R$ 18.000,00/ha 
   R$2.000,00/ha 

Total  R$ 29.910,00/ha     R$ 24.726,00/ha 

Com a inclusão da variável PSA, os custos dos Projetos para o Cenário A e B, agora 

denominados A+ e B+ se elevam para R$ 29.910,00/ha e R$ 24.726,00/ha, 

respectivamente.   

O valor acrescentado ao Projeto NEC ao inserir o PSA (7% no caso do Cenário A e 9% 

no caso do Cenário B) é justificado quando considerada a relevância que esse 

instrumento apresenta como estratégia de incentivo a conservação da natureza em áreas 

privadas. Ainda, no caso do Cenário B+, além de possuir um valor de projeto mais 

baixo, apresenta uma vantagem ambiental grande. Uma vez que contribui duplamente 

na educação (conscientização) ambiental, na medida em que insere uma nova relação 

entre os fornecedores dos serviços e os beneficiados, e envolve o proprietário no 

estabelecimento (no processo) do Projeto. 

 

4.3.3 A sugestão de um Seguro Ambiental 

No âmbito dos Projetos NEC, um ponto bastante questionável, apontado pelo Capitulo 

3, é a garantia de que a área plantada irá se manter ao longo dos anos. Essa preocupação 

é justificada, pois caso isso não ocorra, o carbono supostamente neutralizado retornará a 

atmosfera, tornando ineficiente o processo de neutralização. 

Nesse sentido, foi sugerida a elaboração de um seguro ambiental para que possa ser 

garantida a perpetuação da área. A proposta é que fosse feito um seguro para casos de 

incêndio ou pragas, ou outros danos causados de forma involuntária e incerta. 

Entretanto, por ser um tema ainda muito recente, não foram encontrados subsídios 
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suficientes para que esse tema entrasse efetivamente como uma proposta nesse trabalho 

para os Projetos de NEC em Reserva Legal, ficando apenas como uma sugestão futura. 

 

4.4 Discutindo a Viabilidade de implementação do Projeto  

Após definidas as etapas e os custos inerentes ao Projeto NEC em RL, é necessário 

conhecer a sua viabilidade de ser posto em prática. O item 4.4 tem por objetivo analisar 

se os custos estimados para os projetos NEC em áreas de Reserva legal, segundo os 4 

Cenários apresentados, são factíveis de serem implementados. Dessa forma, é proposta 

uma comparação entre os valores utilizados atualmente pelas instituições para 

neutralização de carbono e aqueles estimados para o Projeto proposto por esse estudo 

(quadro 4.11).  

Quadro 4.11: Custos do Projeto NEC segundo os 4 Cenários apresentados 

Cenários  

do Projeto NEC em RL 

Custos do 
Projeto NEC em RL 

(R$)/ha 

Cenário A  R$ 27.910,00/ha  

Cenário B  R$ 22.726,00/ha  

Cenário A+  R$ 29.910,00/ha  

Cenário B+  R$ 24.726,00/ha  

 

Cenário A  Projeto NEC em RL nos moldes (4 Etapas) propostos por esse estudo, 

sem nenhuma variação. 

Cenário B  Projeto NEC em RL nos moldes (4 Etapas) propostos por esse estudo, 

acrescido de uma variação: inclusão dos proprietários de terras como mão de obra na 

etapa de Reposição Florestal.  

Cenário A+  Projeto NEC em RL nos moldes (4 Etapas) propostos por esse estudo, 

acrescido de uma variação: inclusão do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) aos 

proprietários da RL. 
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Cenário B+  Projeto NEC em RL nos moldes (4 Etapas) propostos por esse estudo, 

acrescido de duas variações: inclusão dos proprietários de terras como mão de obra na 

etapa de Reposição Florestal e Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) aos 

proprietários da RL. 

Para que os projetos de NEC em Reservas Legais apresentem potencial de serem postos 

em prática, seus custos de implementação devem apresentar valores dentro da média 

dos projetos de neutralização realizados atualmente pelo mercado. Nesse sentido, foram 

comparados valores estabelecidos por três instituições (Empresa, ONGs e OSCIP) do 

ramo da neutralização de carbono, descritas no Capítulo 3. Os dados apresentados foram 

extraídos do questionário aplicados as essas instituições. Essa comparação utilizou por 

base três parâmetros principais: 

1- Custo por Unidade de Árvore: Esse parâmetro é importante, uma vez que o padrão 

divulgado pelas instituições analisadas para calcular o preço de seus projetos é o 

número de árvores que deverão ser plantadas para neutralizar a emissão de CO2e de uma 

dada atividade. 

2- Custo por Unidade de Área (hectare): A comparação através desse parâmetro é 

interessante uma vez que o Projeto proposto tem seu cálculo estimado por hectare. 

Dessa forma, torna mais clara a visualização para comparação do custo dos Projetos. 

3- Custo por Toneladas de CO2e neutralizada: Essa comparação é a mais importante e 

correta, pois o projeto é elaborado em cima da quantidade de CO2e que será 

neutralizada. Entretanto, por não haver um fator de conversão comum a todas as 

instituições, acabam ocorrendo distorções e por isso os critério 1 e 2 são necessários 

também. 

Parâmetro 1: Custo por Unidade de Árvore 

O quadro 4.12 reúne os valores cobrados por unidade de árvore pelas 3 instituições 

analisadas nesse estudo e estabelece um custo médio de R$ 12,78 por árvores a ser 

plantada. 
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Quadro 4.12: Custo por unidade de árvores plantada dos Projetos das instituições 

analisadas 

Instituições  R$/ árvores  árvores/ton. CO2 

1‐ Max Ambiental  R$ 12,50  5 

2‐ Fundação  S.O.S Mata Atlântica  R$ 12,00  3,2 

3‐ Iniciativa Verde  R$ 13,85  6,32 

Média  R$ 12,78  4,84 

Desvio Padrão  R$1,35  2,22 

 

De acordo com a metodologia adotada para o Projeto NEC em RL, descrita na Etapa 3 

(Reposição Florestal), é considerado para o reflorestamento uma densidade de 2.500 

árvores por hectare. E conforme apresentado pelo quadro 4.10, os custos desses projetos 

apresentam valores que podem variar de R$ 22.7266,00/ha a até R$ 29.910,00/ha, de 

acordo com cenário de implementação adotado. Através da combinação dessas 

informações foi estabelecido o custo por unidade de árvores plantada para neutralização 

das emissões de carbono de uma atividade. Nesse sentido, o quadro 4.13 reúne os 

resultados encontrados segundo os 4 Cenários propostos.  

Quadro 4.13: Comparação dos Custos por unidade de árvores plantada dos Projetos 

  Projeto das
Instituições 
Analisadas 

Projeto NEC em RL 

  Média  A B A+  B+ 

Custo Unitário 
da Árvore 

 
R$ 12,78  R$11,16  R$ 9,09  R$11,96  R$ 9,89 

 

O custo para cada unidade de árvores plantada do Projeto NEC em RL variaram de R$ 

9,09 a R$11,96. Ou seja, todos os valores encontrados, estão abaixo do valor médio 

cobrado pelos projetos atuais, de R$ 12,78. Quando comparados com os custos 

individuais de cada uma das instituições (R$ 12,00, R$ 12,50, R$13,85), o resultado 

encontrado é o mesmo. 
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Parâmetro 2: Custo por Unidade de área (hectare)  

Esse segundo parâmetro propõe a comparação dos custos dos Projetos NEC por unidade 

de área, no caso a unidade utilizada foi o hectare. Para os projetos das instituições 

analisadas, esse custo foi calculado através da multiplicação do custo médio da unidade 

de árvore pela densidade de árvores por hectare, no caso, foi adotada a mesma 

densidade utilizada nesse estudo, 2.500 árvores. Dessa forma, para essas instituições 

obteve-se um valor médio de R$31.958,00 por hectare. Os custos para cada um dos 4 

Cenário adotados pelos Projetos NEC em RL, foram apresentados  no quadro 4.14, 

obtidos a partir dos valores calculados anteriormente.  

Para esses Projetos, os valores encontrados variaram de R$ 22.726,00 a até R$ 

29.910,00. Portanto, apresentando todos os valores dentro da média hoje cobrada pelo 

mercado. Ainda, obteve-se um valor inferior ao cobrado por cada uma das 3 instituições 

quando analisadas individualmente. Tal fato contribui para aceitação do Projeto 

proposto. 

Quadro 4.14. Comparação dos Custos dos Projetos por Unidade de Área (hectare)  

  Projeto das
Instituições Analisadas  

(R$/ha) 

Projeto NEC em RL 
(R$/ha) 

  M.A.  S.O.S  I.V  Média 
Desvio 
Padrão 

A B  A+  B+

Custo por ha ‐ 
(2.500 árvores) 

 
R$31.250  R$30.000  R$34.625  R$31.958  R$1.954  R$27.910  R$22.726  R$29.910  R$24.726 

Nota: M.A.- Max Ambiental, S.O.S - Fundação S.O.S Mata Atlântica, I.V.- Iniciativa Verde, 

 

Parâmetro 3: Custo por Toneladas de CO2e neutralizada 

Nesse último critério, foi proposta a comparação dos Projetos NEC segundo os custos 

inerentes a cada tonelada de CO2e a ser neutralizada. O item 3.2 do capítulo 3, 

demonstrou que as três instituições analisas adotam valores bastante diferenciados para 

o Fator de Conversão árvores/ton. de CO2e emitida. Dessa forma, são encontrados 

também valores bastante distintos para o número de árvores que serão plantadas para 
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neutralizar uma mesma quantidade de CO2e. Com base nessa informação, para esse 

parâmetro, além da média (para custo unitário da árvore e fator de conversão), serão 

ainda apresentados os valores individuais adotados por cada instituição. 

Os custos para os 4 Cenários do Projeto NEC em RL encontram-se discriminados no 

quadro 4.15. Nesse item foi necessário adotar um Fator de Conversão (árvores/ton. 

CO2e emitida) para o Projeto. Dessa forma, seguindo uma postura conservadora adotada 

para ao longo da proposta desse estudo, foi selecionado o fator mais alto utilizado pelas 

instituições analisadas que encontram-se hoje nesse mercado. O Fator adotado foi de 

6,32 árvores/ ton. CO2e, utilizado pela OSCIP Iniciativa Verde.  

Quadro 4.15 Comparação dos custos por Tonelada de CO2e neutralizada 

  Projeto das 
Instituições Analisadas  
Custo (R$)/ ton. CO2e 

Projeto NEC em RL 
Custo (R$)/ ton. CO2e 

  M.A.  S.O.S I.V. Média D.P. A B  A+  B+

Custo por ton. de CO2e 
neutralizada 

 
62,50  38,40  87,53  62,81  20,06  70,53  57,45  75,59  62,50 

Nota: M.A.- Max Ambiental, S.O.S - Fundação S.O.S Mata Atlântica, I.V.- Iniciativa Verde, 

D.P.- Desvio Padrão 

A partir da análise das informações constantes no quadro 4.15, observou-se que para as 

instituições analisadas os custos de neutralização obtiveram uma média de R$62,81/ 

ton. CO2e. E os valores individuais apresentaram um mínimo de R$38,40 e um máximo 

de R$87,53/ ton. CO2e, apresentando uma variação significativa (superior a 100%). Tal 

fato se justifica pela grande variação nos fatores de conversão adotados pelas mesmas, 

que vão de 3,2 a até 6,32 árvores/ ton. CO2e.   

Para o Projeto NEC em RL, os valores a serem cobrados por tonelada de CO2e variaram 

de R$ 57,45 a R$75,59. Onde os Cenários A e A+ ficaram fora da média cobrada pelo 

mercado, apresentando valores superiores: A (12%) e A+ (20%). Já para os Cenários B 

e B+ os custos para ton. de CO2e  neutralizada foram inferiores a média do mercado.  

Entretanto, quando comparado com os custos individuais de cada instituição, esses 

Projetos possuem um custo mais competitivo do que o utilizado pela Iniciativa Verde 
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para todos os Cenários. Essa informação é importante, uma vez que nos baseamos no 

fator de conversão (6,32 árvores/ton. CO2e) utilizado por essa instituição para o cálculo 

do Projeto NEC em RL, que é o mais conservador atualmente utilizado. 

Até o momento, quando analisada a viabilidade do Projeto NEC a partir da comparação 

pelos parâmetros 1 e 2 “ Custo por Unidade de Árvore Plantada” e “ Custo por Unidade 

de Área (hectare)”, nenhum dos Cenários do Projeto se encontraram fora da média. O 

mesmo não ocorreu com o parâmetro 3 “Custo por Tonelada de CO2e neutralizada”, 

onde A e A+ ficaram de fora.  

Caso houvesse uma padronização por parte das instituições, onde fosse adotado um 

Fator de Conversão único (independente do seu valor), para o parâmetro 3, o Projeto 

NEC em RL seria mais viável, já que apresentaria seus custos por ton. de CO2e 

neutralizada dentro do valor médio do mercado para todos os 4 Cenários propostos. 

 Esse último parâmetro, ao calcular os custos por tonelada de CO2, demonstrou uma 

imperfeição que ainda existe nesses projetos hoje no mercado, referente a falta de 

padronização para o fator de conversão, como destacado no Capítulo 3. Nesse sentido, é 

demonstrada a necessidade de uma regulamentação nesse processo, onde fossem 

estabelecidas regras comuns, de forma a dar maior credibilidade aos projetos. 

Esse estudo não se propôs a discutir o valor correto que deve ser utilizado para o 

sequestro de carbono pela biomassa e nem a comparar os valores adotados ultimamente, 

classificando-os como mais ou menos adequados. O que se pretende é sugerir que haja 

uma padronização bem fundamentada do processo, pois caso contrário, projetos com 

propósitos positivos podem acabar sendo deixados de lado por falta de credibilidade. 

Dessa forma, é possível concluir através dos dados analisados para questão “Custos por 

Unidade de Árvores” e “Custos por Área (hectare)” (quadros 4.13. e 4.14) que os 

Projetos NEC em RL apresentam viabilidade de serem postos em prática. Quando 

olhado pelo ponto de vista do “Custo por tonelada de CO2e neutralizada”, para que a 

aplicação do Projeto NEC em RL possa ter todos os seus Cenário dentro da média do 

mercado, seria necessária a adoção de um fator médio único de conversão pelas 

instituições neutralizadoras.  
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4.5 Simulação do Projeto de Neutralização de Emissões de Carbono em 

Reserva Legal  

Esse item foi elaborado com a proposta de visualizar na prática como seria aplicação do 

Projeto NEC em RL e sua contribuição em termos do benefício alcançado com as áreas 

de RL a serem recuperadas. Para tal, foram selecionadas 4 estudos de caso, baseados em 

informações públicas amplamente divulgadas em meios de comunicação eletrônicos, 

que destacavam atividades que tiveram suas emissões neutralizadas através do plantio 

de árvores.  

Os custos para neutralização de CO2e  foram estimados a partir dos dados apresentados 

pelo quadro 4.15 (Comparação dos custos na Unidade Tonelada de CO2 neutralizada). 

Para estimar quantos hectares de RL seriam recuperados, foram combinados o fator de 

conversão (6,32 árvores/ ton. de CO2e) e a densidade de árvores por hectare (2.500 

árvores/há) adotados pelo Projeto proposto.  

 

Caso 1: 

“O festival Pop Rock Brasil 2006, que reuniu atrações internacionais no estádio Mineirão, em 

Belo Horizonte, compensou a emissão de CO2 no evento. Foram neutralizadas 206,4 ton. CO2e 

através do plantio de árvores nativas.” 

Fonte: ACRAPENA - Associação Catarinense de Preservação da Natureza (edição de 

09/04/2007) 

Disponível em: http://www.acaprena.org.br/hp/index.asp?p_codmnu=3&p_codnot=2405 

 

Caso 2: 

“... Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná vai plantar para neutralizar o 

gás carbônico (CO2) gerado pelo deslocamento de seus funcionários em 2007. Segundo este 

primeiro levantamento da Secretaria, no ano passado foram emitidas 1.223,96 toneladas de 

dióxido de carbono, considerando os gases gerados pelo deslocamento em viagens terrestres e 
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aéreas e também pelo consumo de energia elétrica na instituição. O cálculo foi feito pela 

Coordenadoria de Mudanças Climáticas da Secretaria e apresentado no final de julho ao 

Grupo de Trabalho sobre Inventário Estadual de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Fórum 

Paranaense de Mudanças Climáticas Globais.” 

Fonte: Bonde (edição de 03/08/2008) 

 Disponível em: http://www.bonde.com.br/bonde.php?id_bonde=1-3-13-63-20080803 

 

Caso 3: 

“Cumprindo o acordo firmado durante a COP9 - 9ª Conferência das Partes da Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CDB), realizada pela ONU na Alemanha - para neutralizar os 

gases gerados pela organização do evento, o Paraná irá promover nesta quinta-feira (10) o 

plantio de mudas. As futuras árvores serão plantadas às margens de um rio da Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Barbacena, em São Pedro do Ivaí, no Norte 

Central do Estado. Segundo o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rasca 

Rodrigues, o acordo assinado em maio deste ano prevê o plantio de árvores, que serão 

responsáveis por neutralizar 10.100 toneladas de dióxido de carbono que o Secretariado da 

CDB vai produzir com as atividades de seus integrantes até a COP 10, marcada para 2010.” 

Fonte: Jornal da Manhã 

 Disponível em: 

http://www.jmnews.com.br/?acao=ler&id_nots=18534&categoria=Plant%C3%A3o 

 

Caso 4: 

“Bilhões de pessoas estão ligadas na Copa do Mundo na Alemanha, mas há quem já esteja de 

olho no ano de 2014, quando o Brasil é forte candidato a sediar o campeonato: começam a 

aparecer os primeiros cálculos da quantidade de gases de efeito estufa que serão gerados caso 

esse megaevento ocorra no País. Uma empresa brasileira especializada em neutralizar a 

emissão de gases que causam o aquecimento global acaba de colocar os números na ponta do 

lápis. Segundo seus cálculos, seriam lançadas na atmosfera cerca de 366.000 toneladas de 
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dióxido de carbono equivalente. Bem mais que as 100 mil toneladas emitidas pela Copa na 

Alemanha, calculadas por seu comitê organizador.” 

Fonte: Terra Magazine (edição de 16/06/2006) 

Disponível em: http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI1043447-EI6780,00-

O+clima+da+Copa+no+Brasil.html 

 

Quadro 4.16: Simulação do Projeto NEC em RL 

 
Projeto NEC em RL 

Custo (R$) 

Área de 
Reserva Legal 
recuperada 

(ha) 
  A  B  A+  B+   

Caso 1: 
206,4 

Ton. CO2e 
R$ 14.557,40  R$ 11.857,70  R$ 15.601,80   R$12.900,00  0,52 ha  

Caso 2: 
1.224 

Ton. CO2e 
R$ 86.328,72  R$ 70.318,80  R$ 92.522,16  R$ 76.500,00  3,1 ha 

Caso 3: 
10.100 

Ton. CO2e 
R$ 712.353,00  R$ 580.245,00  R$ 763.459,00  R$ 631.250,00  25,5 ha 

Caso 4: 
366.000 
Ton. CO2e 

R$25.813.980,00  R$21.026.700,00  R$27.665.940,00  R$22.875.000,00  925,3 ha 

Total: 
377.530,4 
Ton. CO2e 

R$ 26.627.219,12  R$21.689.121,50  R$28.537.522,96 
 

R$23.595.650,00 
 

954,42 ha 

 

A partir da análise dos quatro estudos de caso de neutralização descritos, foi apresentada 

uma simulação dos seus custos segundo o modelo do Projeto NEC em RL. De fato o 

que pretende-se demonstrar nessa simulação, é contribuição em termos de recuperação 

de RL que estes projetos possuem, uma vez que fossem feitos segundo os moldes do 

Projeto proposto. Os 4 casos apresentados juntos obtiveram, em termos de recuperação 

de áreas degradas, uma contribuição de 954,42 ha. Essa é apenas uma pequena amostra 

do potencial que tal iniciativa possui para o estabelecimento de RLs. 
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A partir dos resultados encontrados, entende-se que Projetos menores, em termos de 

ton. CO2e neutralizada, deverão ser desenvolvidos conjuntamente dentro de uma mesma 

RL. Uma vez que existem neutralizações que não atendem nem ao mínimo de árvores 

para formação de 1 ha de RL, como é o caso da neutralização de 206,4 ton. CO2e 

apresentados pelo Caso 1. Por outro lado, existem projetos que podem recuperar 

sozinhos mais de uma RL, como é o caso da neutralização de 366.000 ton. CO2e, 

propostos pelo Caso 4. 

Ao utilizar esse tipo de projeto é verificada uma dupla contribuição para a questão da 

emissão de gases efeito estufa. Uma vez que no Brasil, cerca 75% das emissões são 

decorrentes de queimadas e de desmatamentos. Ao reflorestar áreas com vegetação 

nativa, há contribuição para evitar o avanço do desmatamento e ainda para seqüestrar 

carbono através do processo de crescimento da vegetação. 

A título de exemplificação, na região de Mata Atlântica, tomando por base somente o 

estado do Rio de Janeiro, e considerando que a maior parte das RLs do estado não estão 

averbadas, ao considerar 20% da área de imóveis rurais teríamos cerca de 655.371 ha de 

RL a serem recuperados (INCRA, 2005). Em um cenário menos conservador, utilizando 

os dados de BACHA (2005), supondo que somente 8,48% dos imóveis rurais possuem 

RLs no RJ, ainda restariam para serem implementadas nesse estado cerca de 589.834 ha 

de reflorestamentos. Ou seja, uma área significativa, que pode ainda ser estendida para 

todo Bioma Mata Atlântica. Isso demonstra, que existem muitas áreas disponíveis para 

implementação dos Projetos NEC. 

De acordo os resultados apresentados no Capítulo 4, esses Projetos NEC em RL 

possuem grande potencial para contribuir para reversão do cenário atual de não 

cumprimento das RLs. Ainda, se apresentam como uma importante estratégia para 

auxiliar a conservação através da recuperação de áreas degradadas e do estabelecimento 

de florestas nativas, onde sugere-se também a futuramente  a replicação desse 

mecanismo para outras Áreas Protegidas da Mata Atlântica. 
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CONCLUSÃO  

▪ O estabelecimento de áreas privadas para conservação é um processo bastante 

delicado para o proprietário rural e por ser de extrema importância para conservação, 

deveriam ser pensadas estratégias e instrumentos econômicos para incentivar e efetivar 

a sua implementação no país. 

▪ Ao longo do estudo pode ser constatada uma grande deficiência no Brasil quanto a 

precisão na quantificação e sistematização das informações sobre as áreas de RL 

existentes. 

▪ A RL representa um alto custo ao pequeno e médio produtor rural, tanto no que se 

refere a sua implementação quanto a sua manutenção, o que justifica sua dificuldade de 

implementação. 

▪ As atividades de neutralização de emissões de carbono apresentam hoje uma série de 

desafios relacionados principalmente a: Falta de Regulamentação; Acompanhamento 

das Mudas Plantadas; Transparência dos Projetos de NEC; Padronização dos Fatores de 

Conversão (árvores/ton de CO2e); Monitoramento. 

▪  Os Projetos NEC quando localizados em área de RL possuem algumas vantagens 

associadas: Auxílio na implementação de RLs através da redução do custo de reposição 

florestal para os proprietários; Regularização da propriedades/posses rurais e reversão 

do cenário atual de não cumprimento; Auxilio no cumprimento da Política Ambiental 

(Código Florestal); Auxílio no estabelecimento de áreas de corredores entre fragmentos 

florestais isolados; Maior facilidade de controle e monitoramento dos projetos de NEC 

no interior de propriedades; Possibilidade de redução dos custos dos projetos de NECs 

ao envolver o proprietário;Garantia maior de manutenção dos estoques de carbono (RL 

é gravada em perpetuidade e estão sob fiscalização do Estado). 

▪ Ao abranger as RLs como lócus para sua aplicação e envolver o proprietário em seu 

processo de implementação, os Projetos de NEC podem ocasionar uma aproximação 

dos proprietários nas discussões ambientais (conscientização).  
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▪ A partir da descrição das 4 etapas que compõe o Projeto NEC em Reservas Legais e 

das suas respectivas estimativas de custos, obteve-se um valor final para o projeto de 

R$27.910,00/ha. 

▪ A comparação do Projeto através do parâmetro “Custo por Unidade de Árvore” 

demonstrou que todos os Cenários do Projeto NEC em RL apresentam viabilidade de 

serem postos em prática.  

▪ Para o parâmetro “Custo por Unidade de Área (hectare)” todos os Cenários do Projeto 

NEC em RL também apresentam viabilidade de serem postos em prática.  

▪ Quando analisado pelo critério “Custo por tonelada de CO2e neutralizada”, os 

Cenários A e A+ ficaram fora da média cobrada pelo mercado, apresentando valores 

superiores: A (12%) e A+ (20%). Já para os Cenários B e B+ os custos para ton. de 

CO2e  neutralizada foram inferiores a média do mercado.  Entretanto, quando 

comparado com os custos individuais de cada instituição, esses Projetos possuem um 

custo mais competitivo do que instituição da qual foi adotado o Fator de Conversão 

(árvores/ton.CO2) do estudo. 

▪ Para que a comparação do Projeto NEC em RL pelo critério “Custo por tonelada de 

CO2e” possa ser mais viável, ou seja, para que todos os Cenários estejam dentro da 

média, seria necessário a adoção de um fator único de conversão pelas instituições 

neutralizadoras.  

▪ É sugerido que haja uma padronização bem fundamentada para o Fator de Conversão 

(árvore/ton. CO2e), pois caso contrário, os projetos NEC com propósitos positivos 

podem acabar sendo deixados de lado por falta de credibilidade. 

▪ A partir da análise da Simulação (4 casos apresentados) foi possível concluir que caso 

os Projetos de neutralização que já foram implementados fossem feitos segundo os 

moldes do Projeto proposto, haveria uma importante contribuição em termos do 

benefício alcançado com as áreas de RL recuperadas. 

Por fim, retomando o objetivo proposto por esta dissertação, com base nos resultados 

encontrados concluiu-se que esses Projetos NEC em RL possuem grande potencial para 

contribuir para reversão do cenário atual de não cumprimento das RLs no Brasil, na 
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hipótese de continuidade de demanda por Projeto de Neutralização de Emissões de 

Carbono pelo mercado. Ainda, nessa mesma perspectiva, esses Projetos se apresentam 

como uma importante estratégia para auxiliar a conservação, através da replicação desse 

mecanismo para outras Áreas Protegidas na Mata Atlântica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, uma questão importante apontada pelo trabalho foi a deficiência dos dados 

sobre aplicação da RL no Brasil. Dessa forma existe uma real necessidade de que seja 

realizado um novo cadastro de imóveis rurais por parte do Incra, no qual os 

proprietários informem sobre a presença ou não de reserva legal e sua dimensão. Para 

que as estratégias de implementação da RL possam ser mais eficientes é preciso 

conhecer o real cenário onde se deverá atuar. O conhecimento sobre sua aplicação 

distribuição pelas regiões do país auxiliará ainda no direcionamento de esforços para 

regiões mais debilitadas, de forma a tornar a conservação via RL no Brasil mais 

equitativa entre os Biomas. 

É necessário ainda, que seja desenvolvido um outro olhar para Reserva Legal por parte 

dos produtores, onde seja potencializada a questão dos serviços ambientais e 

conservação da biodiversidade. Em parte, o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

conforme sugerido nesse estudo pode auxiliar nesse processo. Outra questão 

interessante é que ao permitir o manejo sustentável na RL, o produtor pode utilizar a 

área para atividades como a coleta de semente e outros produtos não florestais, além da 

exploração econômica do ecoturismo. 

As áreas de Reserva Legais, uma vez tendo a sua viabilidade de implementação via 

projetos NEC, podem ser ainda transformadas em RPPNs. Essa categoria de Unidades 

de Conservação é utilizada, na maior parte dos estados que adota o ICM Ecológico, 

como critério para retribuição desse imposto, para os Municípios, gerando receita para 

os locais onde se encontram inseridas. Essa seria uma forma de incentivar ainda mais a 

implementação das RLs no Brasil. 

Para questão da funcionalidade ecológica das áreas de RL, no caso da Mata Atlântica 

seria mais interessante que as mesmas fossem implementadas em regime de condomínio 

entre mais de uma propriedade (uma alternativa proposta pelo Código Florestal). Uma 

vez que nesse bioma as Reservas Legais possuem áreas menores, levando a formação de 

muitos fragmentos pequenos com dificuldades de sustentar uma variedade grande de 

espécies. 
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Sobre os Projetos de NEC, existe uma questão que ainda não foi considerada por esse 

estudo, e que é deixada aqui em aberto uma discussão a respeito. Ao elaborar um 

Projeto NEC, em seu próprio projeto de implementação existem emissões de GEE, 

como por exemplo, através do transporte das muda, do uso de insumos agrícolas, etc. 

Essas contabilizações, entretanto, atualmente não entram no cálculo da neutralização. O 

que se sugere é a inclusão dessa variável de forma a verificar se apresentam uma 

participação significativa. 

Os Projetos NEC em RL apresentam uma importância para clima, mas na prática a 

porcentagem a ser neutralizada somente nas RL ainda é pequena frente a emissão 

nacional. A importância como iniciativa para despertar consciência e educação possui 

significado maior, assim como a sua possibilidade de ser replicada para outras Áreas 

Protegidas. Essa iniciativa deve ser um início e não um fim, para o combate a Mudança 

do Clima, uma vez que é necessário que haja uma mudança de comportamento, com 

ações que reduzam os níveis atuais de emissão de GEEs.  

As principais sugestões elaboradas por estes estudo encontram-se organizadas no 

quadro a seguir, segundo 3 categorias principais: 

Medidas de Curto Prazo 

▪ Padronização do Fator de Conversão (árvore/ton. CO2e), adotado pelas 
instituições nos Projetos NEC; 

▪ Incentivo através do ICMS Ecológico: transformação das RLs em áreas 
de RPPN; 

▪ Aumento da Fiscalização em áreas de RLs. 

Medidas de Médio Prazo 

▪ Elaboração de outras estratégias e instrumentos econômicos para 
incentivar implementação de RL e demais Áreas Protegidas; 

▪ Elaboração de um novo cadastro de imóveis rurais por parte do Incra; 

▪ Elaboração de estudos para estimar fixação de carbono pela Biomassa e 
definir um Fator de Conversão adequado; 

▪ Replicação e adaptação do Projeto proposto para outras Áreas 
Protegidas. 

Medidas de Longo Prazo 
▪ Criação de mecanismos mais sólidos e perenes de planejamento e 
financiamento de Áreas Protegidas; 

▪Desenvolvimento de um novo olhar para Reserva Legal por parte dos 
produtores e da sociedade, valorizando seus serviços ambientais. 

 

 

144 
 



Por fim, cabe destacar que a estratégia proposta por esse estudo tem muito a contribuir 

para implementação e mudança do cenário atual de não cumprimento das RLs no Brasil, 

entretanto, são necessárias também outras iniciativas nesse sentido e um esforço maior 

de fiscalização para cumprimento da lei. 
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Anexo 1: Lei 4.771/1965 - Segundo Código Florestal  

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965. 

  Institui o novo Código Florestal. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 
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  As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e 
exploração das florestas e demais formas de vegetação são consideradas uso nocivo da 
propriedade, aplicando-se, para o caso, o procedimento sumário previsto no art. 275, inciso II, 
do Código de Processo Civil. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 2o  Para os efeitos deste Código, entende-se por: (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001)    (Vide Decreto nº 5.975, de 2006) 

        I - pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o 
trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda eventual de 
terceiro e cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo, em oitenta por cento, de atividade 
agroflorestal ou do extrativismo, cuja área não supere: (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 

        a) cento e cinqüenta hectares se localizada nos Estados do Acre, Pará, Amazonas, 
Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões situadas ao norte do paralelo 13o S, 
dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o W, do Estado do Maranhão 
ou no Pantanal mato-grossense ou sul-mato-grossense; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 

         b) cinqüenta hectares, se localizada no polígono das secas ou a leste do Meridiano de 
44º W, do Estado do Maranhão; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        c) trinta hectares, se localizada em qualquer outra região do País; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta 
Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
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        III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, 
à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao 
abrigo e proteção de fauna e flora nativas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 
2001) 

        IV - utilidade pública: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, 
saneamento e energia; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        V - interesse social: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        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 CONAMA; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade 
ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a 
função ambiental da área; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do CONAMA; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        VI - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e 
Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13o S, dos Estados de Tocantins e 
Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o W, do Estado do Maranhão. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e 
demais formas de vegetação natural situadas: 

        a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 
marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

        1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
(Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

        2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura;  (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

        3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

        4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura;  (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

        5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros;  (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
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        b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

        c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que 
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; 
(Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

        d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

        e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na 
linha de maior declive; 

        f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

        g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada pela Lei nº 7.803 
de 18.7.1989) 

        h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer  que seja a vegetação. 
(Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

        i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei nº 6.535, de 1978) (Vide Lei 
nº 7.803 de 18.7.1989) 

        Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal,  e nas  regiões  metropolitanas e aglomerações 
urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este 
artigo.(Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

        Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por 
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 

        a) a atenuar a erosão das terras; 

        b) a fixar as dunas; 

        c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

        d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; 

        e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 

        f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

        g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 

        h) a assegurar condições de bem-estar público. 

        § 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida 
com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de 
obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social. 

        § 2º As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de 
preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei. 

160 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm#art2c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm#art2c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm#art2c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm#art2c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm#art2c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm#art2c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm#art2c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6535.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm#art2c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm#art2c


        Art. 3o-A.  A exploração dos recursos florestais em terras indígenas somente poderá ser 
realizada pelas comunidades indígenas em regime de manejo florestal sustentável, para 
atender a sua subsistência, respeitados os arts. 2o e 3o deste Código. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        Art. 4o  A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá 
ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados 
e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e 
locacional ao empreendimento proposto. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 24 de agosto de 2001) 

        § 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. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001) 

        § 2o  A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada em área 
urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde que o município 
possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência 
prévia do órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001) 

        § 3o  O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo 
impacto ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área de preservação 
permanente. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001) 

        § 4o  O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da autorização para 
a supressão de vegetação em área de preservação permanente, as medidas mitigadoras e 
compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001) 

        § 5o  A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues, 
de que tratam, respectivamente, as alíneas "c" e "f" do art. 2o deste Código, somente poderá 
ser autorizada em caso de utilidade pública. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 
24 de agosto de 2001) 

        § 6o  Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação ou aquisição, 
pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu entorno, cujos 
parâmetros e regime de uso serão definidos por resolução do CONAMA. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001) 

        § 7o  É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, 
para obtenção de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a regeneração e 
a manutenção a longo prazo da vegetação nativa. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 24 de agosto de 2001) 

        Art. 5°  (Revogado pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000) 

        Art. 6º (Revogado pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000) 

        Art. 7° Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, mediante ato do Poder 
Público, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes. 

        Art. 8° Na distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos de colonização e de 
reforma agrária, não devem ser incluídas as áreas florestadas de preservação permanente de 
que trata esta Lei, nem as florestas necessárias ao abastecimento local ou nacional de 
madeiras e outros produtos florestais. 
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        Art. 9º As florestas de propriedade particular, enquanto indivisas com outras, sujeitas a 
regime especial, ficam subordinadas às disposições que vigorarem para estas. 

        Art. 10. Não é permitida a derrubada de florestas, situadas em áreas de inclinação entre 
25 a 45 graus, só sendo nelas tolerada a extração de toros, quando em regime de utilização 
racional, que vise a rendimentos permanentes. 

        Art. 11. O emprego de produtos florestais ou hulha como combustível obriga o uso de 
dispositivo, que impeça difusão de fagulhas suscetíveis de provocar incêndios, nas florestas e 
demais formas de vegetação marginal. 

        Art. 12. Nas florestas plantadas, não consideradas de preservação permanente, é livre a 
extração de lenha e demais produtos florestais ou a fabricação de carvão. Nas demais florestas 
dependerá de norma estabelecida em ato do Poder Federal ou Estadual, em obediência a 
prescrições ditadas pela técnica e às peculiaridades locais. 

        Art. 13. O comércio de plantas vivas, oriundas de florestas, dependerá de licença da 
autoridade competente. 

        Art. 14. Além dos preceitos gerais a que está sujeita a utilização das florestas, o Poder 
Público Federal ou Estadual     poderá: 

        a) prescrever outras normas que atendam às peculiaridades locais; 

        b) proibir ou limitar o corte das espécies vegetais raras, endêmicas, em perigo ou 
ameaçadas de extinção, bem como as espécies necessárias à subsistência das populações 
extrativistas, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de licença prévia, 
nessas áreas, o corte de outras espécies; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 2001) 

        c) ampliar o registro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à extração, indústria 
e comércio de produtos ou subprodutos florestais. 

        Art. 15. Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primitivas da bacia 
amazônica que só poderão ser utilizadas em observância a planos técnicos de condução e 
manejo a serem estabelecidos por ato do Poder Público, a ser baixado dentro do prazo de um 
ano. 

        Art. 16.  As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em 
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização 
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam 
mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-
67, de 2001)   (Regulamento) 

        I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na 
Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na 
Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma 
de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja 
averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 
2001) 

        III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de 
vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 
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        IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em 
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 1o  O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado 
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste artigo. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 2o  A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada 
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e 
científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o deste 
artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 3o  Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em 
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de árvores 
frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema 
intercalar ou em consórcio com espécies nativas. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 

        § 4o  A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual 
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição 
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função social 
da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        I - o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        II - o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        III - o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 
2001) 

        IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 

        V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade 
de conservação ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-
67, de 2001) 

        § 5o  O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE e 
pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério 
da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 
2001) 

        I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até 
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de Preservação 
Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente protegidos, os locais de 
expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 

        II - ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos 
neste Código, em todo o território nacional. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 
2001) 

        § 6o  Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à 
vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual de 
reserva legal, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso alternativo do 
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solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva 
legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do 
inciso I do § 2o do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 7o  O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese 
prevista no § 6o. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 8o  A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do 
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos 
casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as 
exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 9o  A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é 
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 10.  Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, 
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com força de 
título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas características 
ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, 
as mesmas disposições previstas neste Código para a propriedade rural. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 11.  Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma 
propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a aprovação do 
órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a todos os imóveis 
envolvidos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        Art. 17. Nos loteamentos de propriedades rurais, a área destinada a completar o limite 
percentual fixado na letra a do artigo antecedente, poderá ser agrupada numa só porção em 
condomínio entre os adquirentes. 

        Art. 18. Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o 
reflorestamento de preservação permanente, o Poder Público Federal poderá fazê-lo sem 
desapropriá-las, se não o fizer o proprietário. 

        § 1° Se tais áreas estiverem sendo utilizadas com culturas, de seu valor deverá ser 
indenizado o proprietário. 

        § 2º As áreas assim utilizadas pelo Poder Público Federal ficam isentas de tributação. 

        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. (Redação dada pela Lei nº 11.284, de 2006) 

        § 1o Compete ao Ibama a aprovação de que trata o caput deste artigo: (Redação dada 
pela Lei nº 11.284, de 2006) 
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        I - nas florestas públicas de domínio da União; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

        II - nas unidades de conservação criadas pela União; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 
2006) 

        III - nos empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou 
regional, definidos em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. (Incluído 
pela Lei nº 11.284, de 2006) 

        § 2o Compete ao órgão ambiental municipal a aprovação de que trata o caput deste 
artigo: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

        I - nas florestas públicas de domínio do Município; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

        II - nas unidades de conservação criadas pelo Município; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 
2006) 

        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. 
(Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

        § 3o No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a 
utilização de espécies nativas. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

        Art. 20. As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grande quantidades 
de matéria prima florestal serão obrigadas a manter, dentro de um raio em que a exploração e 
o transporte sejam julgados econômicos, um serviço organizado, que assegure o plantio de 
novas áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção sob exploração 
racional, seja equivalente ao consumido para o seu abastecimento. 

        Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, além das penalidades 
previstas neste Código, obriga os infratores ao pagamento de uma multa equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor comercial da matéria-prima florestal nativa consumida além da 
produção da qual participe. 

        Art. 21. As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, à base de carvão vegetal, lenha 
ou outra matéria prima florestal, são obrigadas a manter florestas próprias para exploração 
racional ou a formar, diretamente ou por intermédio de empreendimentos dos quais participem, 
florestas destinadas ao seu suprimento. 

        Parágrafo único. A autoridade competente fixará para cada empresa o prazo que lhe é 
facultado para atender ao disposto neste artigo, dentro dos limites de 5 a 10 anos. 

        Art. 22. A União, diretamente, através do órgão executivo específico, ou em convênio com 
os Estados e Municípios, fiscalizará a aplicação das normas deste Código, podendo, para 
tanto, criar os serviços indispensáveis. (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

        Parágrafo   único. Nas áreas urbanas, a que se refere o parágrafo único do art. 2º desta 
Lei, a fiscalização é da competência dos municípios, atuando a União supletivamente. (Incluído 
pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

        Art. 23. A fiscalização e a guarda das florestas pelos serviços especializados não excluem 
a ação da autoridade policial por iniciativa própria. 

        Art. 24. Os funcionários florestais, no exercício de suas funções, são equiparados aos 
agentes de segurança pública, sendo-lhes assegurado o porte de armas. 
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        Art. 25. Em caso de incêndio rural, que não se possa extinguir com os recursos ordinários, 
compete não só ao funcionário florestal, como a qualquer outra autoridade pública, requisitar os 
meios materiais e convocar os homens em condições de prestar auxílio. 

        Art. 26. Constituem contravenções penais, puníveis com três meses a um ano de prisão 
simples ou multa de uma a cem vezes o salário-mínimo mensal, do lugar e da data da infração 
ou ambas as penas cumulativamente: 

        a) destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que 
em formação ou utilizá-la com infringência das normas estabelecidas ou previstas nesta Lei; 

        b) cortar árvores em florestas de preservação permanente, sem permissão da autoridade 
competente; 

        c) penetrar em floresta de preservação permanente conduzindo armas, substâncias ou 
instrumentos próprios para caça proibida ou para exploração de produtos ou subprodutos 
florestais, sem estar munido de licença da autoridade competente; 

        d) causar danos aos Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais, bem como às Reservas 
Biológicas; 

        e) fazer fogo, por qualquer modo, em florestas e demais formas de vegetação, sem tomar 
as precauções adequadas; 

        f) fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas 
florestas e demais formas de vegetação; 

        g) impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação; 

        h) receber madeira, lenha, carvão e outros produtos procedentes de florestas, 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; 

        i) transportar ou guardar madeiras, lenha, carvão e outros produtos procedentes de 
florestas, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada 
pela autoridade competente; 

        j) deixar de restituir à autoridade, licenças extintas pelo decurso do prazo ou pela entrega 
ao consumidor dos produtos procedentes de florestas; 

        l) empregar, como combustível, produtos florestais ou hulha, sem uso de dispositivo que 
impeça a difusão de fagulhas, suscetíveis de provocar incêndios nas florestas; 

        m) soltar animais ou não tomar precauções necessárias para que o animal de sua 
propriedade não penetre em florestas sujeitas a regime especial; 

        n) matar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de 
logradouros públicos ou em propriedade privada alheia ou árvore imune de corte; 

        o) extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, 
sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer outra espécie de minerais; 

        p) (Vetado). 

        q) transformar madeiras de lei em carvão, inclusive para qualquer efeito industrial, sem 
licença da autoridade competente. (Incluído pela Lei nº 5.870, de 26.3.1973) 
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        Art. 27. É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação. 

        Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do fogo em 
práticas agropastoris ou florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder Público, 
circunscrevendo as áreas e estabelecendo normas de precaução. 

        Art. 28. Além das contravenções estabelecidas no artigo precedente, subsistem os 
dispositivos sobre contravenções e crimes previstos no Código Penal e nas demais leis, com 
as penalidades neles cominadas. 

        Art. 29. As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles: 

        a) diretos; 

        b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, administradores, diretores, promitentes 
compradores ou proprietários das áreas florestais, desde que praticadas por prepostos ou 
subordinados e no interesse dos preponentes ou dos superiores hierárquicos; 

        c) autoridades que se omitirem ou facilitarem, por consentimento legal, na prática do ato. 

        Art. 30. Aplicam-se às contravenções previstas neste Código as regras gerais do Código 
Penal e da Lei de Contravenções Penais, sempre que a presente Lei não disponha de modo 
diverso. 

        Art. 31. São circunstâncias que agravam a pena, além das previstas no Código Penal e na 
Lei de Contravenções Penais: 

        a) cometer a infração no período de queda das sementes ou de formação das vegetações 
prejudicadas, durante a noite, em domingos ou dias feriados, em épocas de seca ou 
inundações; 

        b) cometer a infração contra a floresta de preservação permanente ou material dela 
provindo. 

        Art. 32. A ação penal independe de queixa, mesmo em se tratando de lesão em 
propriedade privada, quando os bens atingidos são florestas e demais formas de vegetação, 
instrumentos de trabalho, documentos e atos relacionados com a proteção florestal disciplinada 
nesta Lei. 

        Art. 33. São autoridades competentes para instaurar, presidir e proceder a inquéritos 
policiais, lavrar autos de prisão em flagrante e intentar a ação penal, nos casos de crimes ou 
contravenções, previstos nesta Lei, ou em outras leis e que tenham por objeto florestas e 
demais formas de vegetação, instrumentos de trabalho, documentos e produtos procedentes 
das mesmas: 

        a) as indicadas no Código de Processo Penal; 

        b) os funcionários da repartição florestal e de autarquias, com atribuições correlatas, 
designados para a atividade de fiscalização. 

        Parágrafo único. Em caso de ações penais simultâneas, pelo mesmo fato, iniciadas por 
várias autoridades, o Juiz reunirá os processos na jurisdição em que se firmou a competência. 

        Art. 34. As autoridades referidas no item b do artigo anterior, ratificada a denúncia pelo 
Ministério Público, terão ainda competência igual à deste, na qualidade de assistente, perante 
a Justiça comum, nos feitos de que trata esta Lei. 
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        Art. 35. A autoridade apreenderá os produtos e os instrumentos utilizados na infração e, 
se não puderem acompanhar o inquérito, por seu volume e natureza, serão entregues ao 
depositário público local, se houver e, na sua falta, ao que for nomeado pelo Juiz, para ulterior 
devolução ao prejudicado. Se pertencerem ao agente ativo da infração, serão vendidos em 
hasta pública. 

        Art. 36. O processo das contravenções obedecerá ao rito sumário da Lei n. 1.508 de l9 de 
dezembro de 1951, no que couber. 

        Art. 37. Não serão transcritos ou averbados no Registro Geral de Imóveis os atos de 
transmissão "inter-vivos" ou "causa mortis", bem como a constituição de ônus reais, sôbre 
imóveis da zona rural, sem a apresentação de certidão negativa de dívidas referentes a multas 
previstas nesta Lei ou nas leis estaduais supletivas, por decisão transitada em julgado. 

        Art. 37-A.  Não é permitida a conversão de florestas ou outra forma de vegetação nativa 
para uso alternativo do solo na propriedade rural que possui área desmatada, quando for 
verificado que a referida área encontra-se abandonada, subutilizada ou utilizada de forma 
inadequada, segundo a vocação e capacidade de suporte do solo. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 1o  Entende-se por área abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada, 
aquela não efetivamente utilizada, nos termos do § 3o, do art. 6o da Lei no 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, ou que não atenda aos índices previstos no art. 6o da referida Lei, 
ressalvadas as áreas de pousio na pequena propriedade ou posse rural familiar ou de 
população tradicional. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 2o  As normas e mecanismos para a comprovação da necessidade de conversão serão 
estabelecidos em regulamento, considerando, dentre outros dados relevantes, o desempenho 
da propriedade nos últimos três anos, apurado nas declarações anuais do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural - ITR. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 3o  A regulamentação de que trata o § 2o estabelecerá procedimentos simplificados: 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        I - para a pequena propriedade rural; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 
2001) 

        II - para as demais propriedades que venham atingindo os parâmetros de produtividade da 
região e que não tenham restrições perante os órgãos ambientais. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 4o  Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão da vegetação que 
abrigue espécie ameaçada de extinção, dependerá da adoção de medidas compensatórias e 
mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 

        § 5o  Se as medidas necessárias para a conservação da espécie impossibilitarem a 
adequada exploração econômica da propriedade, observar-se-á o disposto na alínea "b" do art. 
14. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 6o  É proibida, em área com cobertura florestal primária ou secundária em estágio 
avançado de regeneração, a implantação de projetos de assentamento humano ou de 
colonização para fim de reforma agrária, ressalvados os projetos de assentamento agro-
extrativista, respeitadas as legislações específicas. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-
67, de 2001) 

        Art. 38. (Revogado pela Lei nº 5.106, de 2.9.1966) 
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        Art. 39. (Revogado pela Lei nº 5.868, de 12.12.1972) 

        Art. 40. (Vetado). 

        Art. 41. Os estabelecimentos oficiais de crédito concederão prioridades aos projetos de 
florestamento, reflorestamento ou aquisição de equipamentos mecânicos necessários aos 
serviços, obedecidas as escalas anteriormente fixadas em lei. 

        Parágrafo único. Ao Conselho Monetário Nacional, dentro de suas atribuições legais, 
como órgão disciplinador do crédito e das operações creditícias em todas suas modalidades e 
formas, cabe estabelecer as normas para os financiamentos florestais, com juros e prazos 
compatíveis, relacionados com os planos de florestamento e reflorestamento aprovados pelo 
Conselho Florestal Federal. 

        Art. 42. Dois anos depois da promulgação desta Lei, nenhuma autoridade poderá permitir 
a adoção de livros escolares de leitura que não contenham textos de educação florestal, 
previamente aprovados pelo Conselho Federal de Educação, ouvido o órgão florestal 
competente. 

        § 1° As estações de rádio e televisão incluirão, obrigatoriamente, em suas programações, 
textos e dispositivos de interêsse florestal, aprovados pelo órgão competente no limite mínimo 
de cinco (5) minutos semanais, distribuídos ou não em diferentes dias. 

        § 2° Nos mapas e cartas oficiais serão obrigatoriamente assinalados os Parques e 
Florestas Públicas. 

        § 3º A União e os Estados promoverão a criação e o desenvolvimento de escolas para o 
ensino florestal, em seus diferentes níveis. 

        Art. 43. Fica instituída a Semana Florestal, em datas fixadas para as diversas regiões do 
País, do Decreto Federal. Será a mesma comemorada, obrigatoriamente, nas escolas e 
estabelecimentos públicos ou subvencionados, através de programas objetivos em que se 
ressalte o valor das florestas, face aos seus produtos e utilidades, bem como sobre a forma 
correta de conduzí-las e perpetuá-las. 

        Parágrafo único. Para a Semana Florestal serão programadas reuniões, conferências, 
jornadas de reflorestamento e outras solenidades e festividades com o objetivo de identificar as 
florestas como recurso natural renovável, de elevado valor social e econômico. 

        Art. 44.  O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa, natural, 
primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação nativa em extensão inferior ao 
estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art. 16, ressalvado o disposto nos seus §§ 5o e 6o, deve 
adotar as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente: (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três anos, de 
no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação, com espécies nativas, de 
acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        II - conduzir a regeneração natural da reserva legal; e (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 

        III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e 
extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma 
microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 2001) 
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        § 1o  Na recomposição de que trata o inciso I, o órgão ambiental estadual competente 
deve apoiar tecnicamente a pequena propriedade ou posse rural familiar. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 2o  A recomposição de que trata o inciso I pode ser realizada mediante o plantio 
temporário de espécies exóticas como pioneiras, visando a restauração do ecossistema 
original, de acordo com critérios técnicos gerais estabelecidos pelo CONAMA. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 3o  A regeneração de que trata o inciso II será autorizada, pelo órgão ambiental estadual 
competente, quando sua viabilidade for comprovada por laudo técnico, podendo ser exigido o 
isolamento da área. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 4o  Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma micro-bacia 
hidrográfica, deve o órgão ambiental estadual competente aplicar o critério de maior 
proximidade possível entre a propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida para 
compensação, desde que na mesma bacia hidrográfica e no mesmo Estado, atendido, quando 
houver, o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica, e respeitadas as demais condicionantes 
estabelecidas no inciso III. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 5o  A compensação de que trata o inciso III deste artigo, deverá ser submetida à 
aprovação pelo órgão ambiental estadual competente, e pode ser implementada mediante o 
arrendamento de área sob regime de servidão florestal ou reserva legal, ou aquisição de cotas 
de que trata o art. 44-B. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 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 regularização fundiária, respeitados os 
critérios previstos no inciso III do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.428, de 
2006) 

        Art. 44-A.  O proprietário rural poderá instituir servidão florestal, mediante a qual 
voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, a direitos de supressão ou 
exploração da vegetação nativa, localizada fora da reserva legal e da área com vegetação de 
preservação permanente. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        § 1o  A limitação ao uso da vegetação da área sob regime de servidão florestal deve ser, 
no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 

        § 2o  A servidão florestal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do 
imóvel, no registro de imóveis competente, após anuência do órgão ambiental estadual 
competente, sendo vedada, durante o prazo de sua vigência, a alteração da destinação da 
área, nos casos de transmissão a qualquer título, de desmembramento ou de retificação dos 
limites da propriedade. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        Art. 44-B.  Fica instituída a Cota de Reserva Florestal - CRF, título representativo de 
vegetação nativa sob regime de servidão florestal, de Reserva Particular do Patrimônio Natural 
ou reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais 
estabelecidos no art. 16 deste Código. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        Parágrafo único.  A regulamentação deste Código disporá sobre as características, 
natureza e prazo de validade do título de que trata este artigo, assim como os mecanismos que 
assegurem ao seu adquirente a existência e a conservação da vegetação objeto do título. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        Art. 44-C.  O proprietário ou possuidor que, a partir da vigência da Medida Provisória no 
1.736-31, de 14 de dezembro de 1998, suprimiu, total ou parcialmente florestas ou demais 
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formas de vegetação nativa, situadas no interior de sua propriedade ou posse, sem as devidas 
autorizações exigidas por Lei, não pode fazer uso dos benefícios previstos no inciso III do art. 
44. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

        Art. 45. Ficam obrigados ao registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA os estabelecimentos comerciais responsáveis pela   
comercialização de moto-serras, bem como aqueles que adquirirem este equipamento.  
(Incluído pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989) 

        § 1º A licença para o porte e uso de moto-serras será renovada a cada 2 (dois) anos 
perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 
(Incluído pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989) 

        § 2º Os fabricantes de moto-serras ficam obrigados, a partir de 180 (cento e oitenta) dias 
da publicação desta Lei, a imprimir, em local visível  deste equipamento, numeração cuja  
seqüência será encaminhada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis -  IBAMA e constará das correspondentes notas fiscais. (Incluído pela Lei nº 7.803, 
de 18.7.1989) 

        § 3º A comercialização ou utilização de moto-serras sem a licença a que se refere este 
artigo constitui crime contra o meio ambiente, sujeito à pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) 
meses e multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos de referência e a apreensão da moto-
serra, sem prejuízo da responsabilidade pela reparação dos danos causados. (Incluído pela Lei 
nº 7.803, de 18.7.1989) 

        Art. 46. No caso de florestas plantadas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA zelará para que seja preservada, em cada município, 
área destinada à produção de alimentos básicos e pastagens, visando ao abastecimento local. 
(Incluído pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989) 

        Art. 47. O Poder Executivo promoverá, no prazo de 180 dias, a revisão de todos os 
contratos, convênios, acordos e concessões relacionados com a exploração florestal em geral, 
a fim de ajustá-las às normas adotadas por esta Lei. (Art. 45 renumerado pela Lei nº 7.803, de 
18.7.1989) 

        Art. 48. Fica mantido o Conselho Florestal Federal, com sede em Brasília, como órgão 
consultivo e normativo da política florestal brasileira. (Art. 46 renumerado pela Lei nº 7.803, de 
18.7.1989) 

        Parágrafo único. A composição e atribuições do Conselho Florestal Federal, integrado, no 
máximo, por 12 (doze) membros, serão estabelecidas por decreto do Poder Executivo. 

        Art. 49. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que for julgado necessário à 
sua execução. (Art. 47 renumerado pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989) 

        Art. 50. Esta Lei entrará em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação, 
revogados o Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934 (Código Florestal) e demais 
disposições em contrário. (Art. 48 renumerado pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989) 

        Brasília, 15 de setembro de 1965; 144º da Independência e 77º da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Hugo Leme 
Octavio Gouveia de Bulhões 
Flávio Lacerda 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.9.1965 
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Anexo 2:   Projetos de Lei em tramitação na Câmara  

  

1) PROJETO DE LEI No 6424/2005 

Autor: Senado Federal - Flexa Ribeiro - PSDB /PA

 

Altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o novo Código Florestal, 

para permitir a reposição florestal e a recomposição da reserva legal mediante o plantio 

de palmáceas em áreas alteradas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º O art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 19. ..................................................................................... 

Parágrafo único. No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que 

contemplem a utilização de espécies nativas ou outras espécies, ou o plantio de 

palmáceas, nativas ou exóticas, destinadas à exploração econômica, atendido o 

zoneamento econômico e ecológico do Estado e os critérios estabelecidos pelo órgão 

ambiental competente.” (NR) 

Art. 2º O art. 44 da Lei nº 4.771, de 1965, com a redação dada pela Medida Provisória 

nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 44. ..................................................................................... 

................................................................................................... 

IV – recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada 3 (três) 

anos, de no mínimo 20% (vinte por cento) da área total necessária à sua 

complementação, com a utilização de espécies nativas ou outras espécies, ou o plantio 
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de palmáceas, nativas ou exóticas, destinadas à exploração econômica, de acordo com 

critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 

................................................................................................... 

§ 7º Na hipótese do inciso IV, o órgão ambiental estadual competente deve apoiar 

tecnicamente a pequena propriedade ou posse rural familiar.” (NR) 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Senado Federal, em             de dezembro de 2005. 

 

 

Senador Renan Calheiros 

Presidente do Senado Federal 

 

 
 
 

Fonte: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/365049.pdf 
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2) PROJETO DE LEI No 6840/2006 

Autor: Sr. José Thomaz Nonô 

 

Acresce parágrafo ao art. 44 do Código Florestal. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Esta Lei acresce um § 7º ao art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 

Código Florestal, alterado pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 

Art. 2º O art. 44 da Lei nº 4.771, de 1965, alterado pela Medida Provisória nº 2.166-67, 

de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º: 

“Art. 44. ...................................................................... 

.................................................................................... 

§ 7° Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma microbacia 

ou da mesma bacia hidrográfica, o órgão ambiental estadual competente deve definir os 

critérios para aplicar a compensação em outra bacia hidrográfica, considerando: 

I – as áreas prioritárias para conservação no Estado; 

II – a situação dos ecossistemas frágeis e ameaçados; 

III – a avaliação do grau de conservação dos diferentes biomas do Estado.” 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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3) PROJETO DE LEI No 1207 /2007 

Autor: Sr. Deputado Wandenkolk Gonçalves 

 

Altera e acresce dispositivos à Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras 

providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º O art. 16, da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela 

Medida Provisória n° 2.166-67/2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 16 .............................................................................. 

I. cinqüenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na 

Amazônia Legal; 

........................................................................................... 

...................................................................................”(NR). 

Art. 2°. O art. 19, da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela 

Lei n° 11.284, de 02 março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 19 ................................................................................ 

........................................................................................... 

§ 3°. No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a 

utilização de espécies nativas, bem como outras espécies, inclusive as palmáceas, 

nativas ou exóticas, destinadas à exploração econômica, atendidos o Zoneamento 

ecológico econômico do Estado e os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental 

competente.” (NR) 

Art. 3°. O art. 44, da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela 

Medida Provisória n° 2.166/2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 44. ............................................................................ 

I – recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três anos, de 

no mínimo 20% (vinte por cento) da área total necessária à sua complementação, com a 

utilização de espécies nativas ou outras espécies, inclusive palmáceas, nativas ou 

exóticas, destinadas à exploração econômica, atendidos o Zoneamento ecológico-

econômico do Estado e os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

§ 7°. Comprovada a impossibilidade de compensação d a reserva florestal, de que trata 

o inciso III deste artigo, dentro da mesma microbacia ou da mesma bacia hidrográfica, o 

órgão ambiental estadual competente definirá os critérios para aplicar a compensação 

em outra bacia hidrográfica, considerando: 

I – as áreas prioritárias para a conservação no Estado; 

II – a situação dos ecossistemas frágeis e ameaçados; 

III – a avaliação do grau de conservação dos diferentes biomas do Estado.” (NR) 

Art. 4°. Fica revogado o § 5°, da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965. 

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Anexo 3: Questionário Enviado as Instituições que Realizam Projetos de 

Neutralização de Emissões de Carbono 

 

1) Quando a sua instituição iniciou as atividades no campo da neutralização?  

2) A sua instituição realiza as etapas dos projetos de neutralização em parceria com 

alguma outra empresa? Quais? 

3) A atividade de neutralização de sua empresa abrange exclusivamente o seqüestro de 

carbono pelo  plantio de árvores, ou utiliza outras estratégias (exemplo: desmatamento 

evitado, compra de créditos no mercado voluntário)? Se afirmativo, quais outras 

estratégias? 

4) O projeto tem por característica única a neutralização de carbono, ou ao ser 

apresentado para as empresas (divulgação) é descrito algum atributo ambiental? Quais 

atributos ambientais? 

5) Em que locais são realizados os plantios dos Projetos NEC da sua instituição?  

a) Localização Geográfica (Estado, Município, Bioma)  

b) Categoria de áreas verdes (APP, Unidades de Conservação, Mata Ciliar ou qualquer 

outra área): 

6) Por quem são elaboradas as seguintes etapas dos projetos de NEC? 

(a) elaboração do inventário de emissões:  

 (b) conversão de ton. CO2 emitidas para número de árvores plantadas? 

 (c) plantio e monitoramento das árvores (manutenção das mudas): 

 (d) monitoramento dos estoques de carbono: 

(e) outras: 

7) Qual metodologia é utilizada para elaboração dos inventários de emissão? 
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8) Qual o intervalo de anos utilizado pelo projeto, ao considerar que cada árvore 

neutraliza x Toneladas de CO2 ? 

9) Qual o valor utilizado para conversão de ton. de CO2 emitidas em árvores a serem 

plantadas?  

 (a) árvores/ ton. CO2: 

(b) árvores/ ton. C:  

10) Em que se baseia (trabalhos, estudos, autores) o valor de árvores a serem plantadas 

por ton. de CO2 emitidas? 

11) Como é feito o plantio das árvores? 

(a) distanciamento entre as mudas: 

(b) árvores/ ha: 

(c) plantios homogêneos ou heterogêneos? 

(d) espécies utilizadas: nativas, exóticas, comerciais? 

(e) possui lista das espécies utilizadas (pode ceder esse material)? 

12) Por quantos anos o crescimento do plantio de árvores é acompanhado (manutenção 

das mudas)? 

13) É realizado monitoramento dos plantios pelo período de x anos que dura o projeto 

NEC?  

 (a) quem realiza?  

(b) como é feito? 

(c) existem relatórios? 

14) É feito algum tipo monitoramento dos estoques de carbono na vegetação? Se 

afirmativo, qual a metodologia utilizada? 
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15) Quantas árvores já foram plantadas pela sua empresa/instituição dentro de projetos 

de NECs? E quanto de CO2 já foi neutralizado pelos projetos NEC? 

16) A sua instituição possui uma listagem de todas as organizações, instituições, 

empresas e etc., que já fizeram neutralização de suas emissões? (é possível repassá-las?) 

17) Qual valor cobrado por: 

(a) 1 tonelada de CO2 neutralizada:  

(b) por cada 1 árvore plantada:  

18) A sua instituição possui algum selo ou certificado que é entregue a quem neutraliza 

suas emissões? 

19) A sua instituição tem alguma sugestão ou crítica a fazer aos projetos de NEC 

realizados hoje no país? 
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Anexo 4: Mapa de Unidades de Conservação e Terras Indígenas 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (www.mma.gov.br) 

Nota: Os dados são preliminares e referentes ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (Ano de 
referência, 2006). 

 

Legenda: 

    Terras Indígenas 

    Unidades de Conservação estaduais de Uso Sustentável 

    Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral 

    Unidades de Conservação Federais de Proteção Integral 

    Unidades de Conservação Federais de Uso Sustentável 
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