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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDER<\L 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Supremo Tribunal Federal 
ADI 0004902 -1810112013 1755 

9929963·83.2013.1.00.0000 

II I II I II1II111 

A PROCUAADOAA-GERAL DA REPÚBLICA em 

exercício" com fundamento nos artigos 102, I, "a" e "p", e 103, VI, da 

Constituição Federal, e nos dispositivos da Lei 9.868/99, vem ajuizar AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITCCIONALIDADE, com pedido de MEDIDA 

CAUTELAR, para que esse e. Supremo Tribunal Federal declare a 

inconstitucionalidade de dispositivos normativos da Lei n° 12.651/2012 que 

contrariam o disposto nos artigos 5°, caput, 186, I e lI, e 225, todos da 

Constituição Federal de 1988, conforme as razões de fato e de direito a seguir 

expostas. 

I - DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 1l\-1PUGNADOS. 

1. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objetivo 

a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nO 12.651 de 25 de 

maio de 2012, bem como das alterações nela promovidas pela Lei n° 12.727 de 

17 de outubro de 2012'. 

1 Nos lermos da Porlaria PGR n" 430 de 15 de agosto de 21111. 
2 A Lei 12.727í12 é resultante da conversão da Medida Provisória nO 571/2012. 
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2. 	 A Lei nO 12.651/12 dispõe sobre a proteção da vegetação nativa 

e revogou, entre outros diplomas normativos, a Lei nO 4.771/65, que instituía o 

Código Florestal Brasileiro. 

3. Os dispositivos legais ora impugnados são os seguintes: § 3o do 

arl. 7'; § 4° e § 5° do art. 59 e artigos 60, 61-A, 61-B, 61-C, 63, 67 e 78-A todos 

da Lei 12.651/12. Como será demonstrado, todos os dispositivos legais 

impugnados, ao diminuírem o padrão de proteção ambiental e até mesmo 

extinguirem espaços territoriais especialmente protegidos, ofendem mandamentos 

constitucionais explícitos, justificando-se, por esse motivo, a abertura da via do 

controle abstrato de constitucionalidade. 

II - DOS FATOS. 

4. As raízes da legislação protetiva das florestas no Brasil são 

muito anteriores à eclosão do chamado ambientalismo, cujo marco inicial é 

considerado a realização da Conferência de Estocolmo, em 1972. 

5. Portanto, ao contrário do que muitos supõem, a legislação 

ambiental brasileira não é fruto de adaptações de modelos aplicados em outros 

países, nem mesmo da influencia de interesses internacionais, frequentemente 

classificados como escusos por aqueles que defendem a flexibílização das normas 

de proteção ambiental. A legislação ambiental brasileira, ao revés, é fruto da 

dinâmica sociopolítica nacional, da evolução do conhecimento científico sobre os 

ecossistemas que compõem o nosso território, tendo sido identificada e 

reivindicada pelos movimentos sociais que, no período recente, lutaram por 

justiça social e pela democratização do país'. 

~ 3 	 Historiadores como José Augusto Pádua, apontam que a preocup-;;ção ~ das 
florestas esteve no centro do pensamento político nacíonal emancipador desde o período 
colonial, a exemplo das obras de José Bonifácio, Joaquim Nabuco, Baltasar da Silva Lisboa e 
Francisco Freire Alemão. 



4 
.. 


6. De fato, o Brasil dispõe de uma legislação protetora das 

florestas, de caráter nacional, desde 1934, quando foi editado o Decreto nO 

23.793, conhecido como "primeiro Código Florestal brasileiro", A 

Constituição Republicana de 1934 também foi a primeira a considerar a 

proteção da natureza como um princípio fundamental, tendo sido por ela 

atribuída à União e aos Estados, a competência para, de forma concorrente, 

"proteger belezas naturais e monumentos de valor histórico e artístico"·, 

7. o primeiro Código Florestal brasileiro estabeleceu os 

fundamentos para a proteção territorial dos principais ecossistemas florestais, e 

teve como objetivo principal regulamentar a exploração madeireira no país. Um 

de seus méritos foi, sem dúvida, definir categorias de áreas a serem especialmente 

protegidas, por meio da classificação das florestas em quatro tipologias: florestas 

protetoras, florestas remanescentes, florestas de rendimento e florestas modelo. 

8. As florestas protetoras eram, segundo o art. 4" do referido 

diploma normativo, aquelas que, por sua localização, servissem conjunta ou 

separadamente para qualquer um dos seguintes fins: conservar o regime das 

águas, evitar a erosão das terras, fixar dunas, auxiliar a defesa das fronteiras, 

assegurar condições de salubridade pública, proteger sítios que por sua beleza 

merecessem ser conservados ou "asilar espécies raros de fauna indígena". As 

florestas remanescentes, por oulro lado, seriam aquelas destinadas, pelo Poder 

Público, à formação de Parques e as que fossem necessárias à conservação de 

espécies por motivos de interesse biológico ou estético. Florestas protetoras e 

remanescentes eram consideradas pela legislação, "de conservação perene" e, 

também, inalienáveis. 

9. Já durante o regime autoritário, urna nova legislação foi 

debatida pelo Poder Legislativo e sancionada pela Presidência da República: 

4 	 Merece registro o fato de que oa década de 1930, além do Código Florestal, Outros 
instrumentos relacionados à proteção ambiental foram criados, como o Código de Águas 
(Decreto 24.643/34), o Código de Caça e Pesca (Decreto 23.793/1934) e o Decreto de 
Proteção aos animais (Decreto 24.645/1934). 
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tratava-se da Lei nO 4.771 de 15/09/1965, que instituía o "novo" Código Florestal. 

Tal lei extinguiu as tipologias definidas pelo Código de 1934, substituindo-as por 

quatro outras: parque nacional, floresta nacional, áreas de preservação 

permanente (APP) e reserva legal, estas duas últimas, criadas com o objetivo de 

conter a devastação florestal. 

10. Dessa forma, quando a denominada "questão ambiental" 

ec\odiu nos anos 1970 e foram configurados a problemática e os conflitos 

inerentes aos princípios do denominado "desenvolvimento sustentável", a 

legislação brasileira já contava com uma norma de proteção às florestas. 

11. Esse brevíssimo histórico demonstra, também, que a proteção 

ambiental das florestas no Brasil, desde sua gênese e nos mais diferentes 

contextos sociopolíticos, teve como principal estratégia a instituição de espaços 

territoriais especialmente protegidos públicos e privados. 

12. 	 Há de ser notada, todavia, uma evolução no alcance da proteção 

Conforme aponta Carlos Frederico Marés Souza Filho, "em 30 as florestas 

deveriam proteger alguma coisa; em 60 elas mesmas eram o bem protegido. em 

80 a proteção é voltada para o ecossistema"'. 

13. E é a proteção do ecossistema a IÔnica da proteção ao meio 

ambiente na Constituição Federal de 1988, conforme se depreende do art. 225, 

que consagra o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e faz referências explícitas à necessidade de preservação e restauração dos 

processos ecológicos essenciais (art. 225, §lo, I), bem como à proteção da função 

ecológica da fauna e da flora (art. 225, VI). 

14. Ao longo de sua vigência, a Lei nO 4.771/65 passou por 

significativas alterações. Algumas delas foram fruto da evolução, acima 

mencionada, do alcance da proteção ambiental. É o caso, por exemplo, das 

5 	 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Espaços Ambientais Protegidos e Unidades de 
O::mservaçllo, p. 20. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, 1993. 

~-'" ~~~<=........:==
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alterações promovidas pela Lei n° 7.511/86, que aumentou as faixas de APPs 

situadas ao longo de cursos d'água e pela Lei nO 7.783/89, que instituiu novas 

tipologias de APPs e inseriu na lei a definição de reserva legal. 

15. A partir da década de 1990, as alterações legislativas 

promovidas na Lei n° 4.771/65 foram decorrentes, principalmente, da sucessiva 

divulgação de dados obtidos por imagens de satélite, demonstrando o aumento 

exponencial do desmatamento no Brasil, notadamente na Amazônia. 

16. A série de mudanças na legislação teve início com a 

promulgação da Medida Provisória nO 1.511/96 que introduziu no Código 

florestal três alterações principais: ampliação da vedação de corte raso, limitação 

de novas conversões de florestas para pecuária e agricultura e imposição do 

manejo florestal sustentável de uso múltiplo. Com a publicação da mencionada 

MP, pretendia o Poder Executí vo responder às críticas nacionais e internacionais 

voltadas à política ambiental brasileira, incapaz de conter a perda de 

biodiversidade. No ambiente político da época, o desejo do Brasil de assumir um 

papel de liderança internacional na questão ambiental contrastava com a 

incapacidade interna de enfrentar problemas ambientais como o desmatamento. 

17. As iniciativas do Poder Executivo geraram imediata reação dos 

grandes proprietários rurais. O aumento do desmatamento correspondia, no plano 

econômico, ao avanço da fronteira agrícola, das monoculturas e da pecuária 

extensiva. Como resultado, os limites de proteção previstos no Código Florestal 

que à época de sua edição pareciam distantes - passaram a ser contestados. Novas 

medidas provisórias foram editadas pelo Poder Executivo, desta vez, 

flexibilizando o conteúdo das medidas de proteção previstas". 

18. Por fim, em 2001, foi editada a MP 2.166, que modificou a 

definição de áreas de APPs e Ris; definiu as possibilidades de intervenção em 

6 Para histórico das alterações na Lei nO 4.771/65 na década de 1990, cf. BENJAMIN, Antonio 
Herman V. A proteção das florestas brasileiras: ascensão e queda do código florestal. Revista 
de Direito Ambiental, São Paulo: Revista dos Tribunais, 0.18, p. 22-23. abr./jun. 2000. 
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APPs por razões de utilidade pública e interesse social e regulamentou as 

possibilidades de compensação da reserva legal. Referida medida provisória, 

reeditada 67 vezes, permaneceu em vigor até 2012, quando foi revogada a Lei 

4.771/65. 

19. Todavia, as pressões para alteração do Código Florestal e 

tlexibilização de seus principais instrumentos de proteção ganhariam impulso 

novamente após a adoção de duas importantes medidas pelo Governo Federal: a 

edição da Re,;olução nO 3.545, pelo Banco Central, que passou a condicionar a 

liberação de crédito agropecuário à regularização ambiental das propriedades 

rurais e a publicação do Decreto 6.514/2008, que definiu multas e penalidades 

para propriedades que não tivessem sua reserva legal averbada no respectivo 

registro do imóvel. 

20. Em 2009, a Câmara dos Deputados aprovou a criação de uma 

Comissão Especial para analisar os projetos de lei em trâmite naquela Casa 

Legislativa. A Comissão Especial apresentou seu relatório em 201 O e o mesmo 

foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio de 2011. O Senado aprovou o 

projeto, com diversas modificações, em 07/12/12 e, na Câmara dos Deputados, 

diversos aspectos da redação sugerida pela Comissão Especial foram retomados. 

21. Ignorando a clara diretriz constitucional sobre o tema da 

proteção ambiental, bem como os explícitos mandamentos da Carta da República 

a respeito da garantia do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, o processo legislativo foi dominado por propostas que tinham como 

pano de fundo um único objetivo: desonerar os proprietários rurais dos deveres 

referentes à proteção das florestas e, ainda, "anistiar" ilegalidades antes 

cometidas. 

22. Por fim, encaminhada a proposta legislativa à sanção 

presidencial, a Lei 12.651/12 foi publicada com 12 vetos. Após, o Poder 
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Executivo editou uma Medida Provisória (já convertida em lei), fazendo 32 

modificações no projeto aprovado pelo legislativo. 

23. Como será demonstrado a seguir, a Lei aprovada padece de 

inúmeras inconstitucionalidades. 

III - DO DIREITO 

24. Assim como fez a Lei nO 4.771i65, a Lei 12.651i12 manteve no 

ordenamento jurídico nacional as áreas de preservação permanente como 

categoria de espaço territorial especialmente protegido, definindo-as como 

"área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem. a estabilidade geológica. a 

biodiversidade, o fluxo génico de fàuna e flora. proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas". 

25. Da mesma forma, a legislação reafirmou a exigência de que os 

proprietários rurais devem manter em suas propriedades, uma área de reserva 

florestal, denominada "Reserva Legal- RL", observados os percentuais mínimos 

em relação à área do imóvel. 

26. Com efeito, a legislação brasileira .já preceituava, desde a 

publicação do Código Florestal de 1934, a necessidade de proteção de 

determinados espaços territoriais, com a finalidade de preservar o ciclo 

hidrológico, a biodiversidade, bem como o solo e a estabilidade geológica". Tal 

instrumento normativo previa também, eru seu art. 23 que "nenhum proprietário 

de terras cobertas de matas poderá abater mais de três quartas partes da 

vegetação existente, salvo o disposto nos artigos 24,31 e 52", 

27. o Código Florestal de 1965, por sua vez, estabeleceu serem 

áreas de preservação permanente a faixa marginal de cursos d'água, o entorno de 

7 	 Como anteriormente exposto, no Código Florestal de 1934, a vegetação desses espaços foi 
classificada como "floresta protetora". 



lagos e lagoas naturais, dos reservatórios artificiais, das nascentes e olhos d'água, 

os topos de morro, montes, montanhas e serras, as encostas ou partes destas 

(com declividade superior a 45°), as restingas fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues, as bordas dos tabuleiros ou chapadas e as áreas em 

altitude superior a 1,800 (mil e oitocentos) metros. 

28. A reserva legal foi prevista no ar!. 44 da Lei 4.771165, segundo 

o qual: "na região Norte e na parle Norte da região Centro-Oeste enquanto nâo 

for estabelecido o decreto de que trata o artigo 15, a exploração só é permissível 

desde que permaneça com cobertura arbórea, pelo menos 50% da propriedade". 

29. A estrutura normativa do Código Florestal influenciou 

fortemente a Constituição Federal de 1988. Além de fazer constar do próprio 

conceito de função social da propriedade a proteção do meio ambiente, o 

estabelecimento de espaços territoriais especialmente protegidos foi erigido à 

categoria de dever fundamental do poder público para garantia do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

30. Em tal contexto, é inegável que a Constituição Federal 

recepcionou a instituição das áreas preservação permanente e de reservas legais 

como forma de garantir a execução dos objetivos constitucionais de proteção do 

meio ambiente. 

31. De fato, os próprios conceitos de reserva legal e de área de 

preservação permanente, deixam evidente o papel de tais instrumentos de 

proteção ambiental na efetivação dos desígnios constitucionais contidos no ar!. 

225 da Carta da República. 

32. Os estudos técnicos anexados à presente ação, especialmente 

aquele produzido pelas duas maiores organizações científicas nacionais (a 

Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência) demonstram de forma inconteste a importância das áreas de 
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preselVação permanente e das reservas legais para o cumprimento dos deveres 

fundamentais do poder público quanto à proteção ambiental (doc. 02). Segundo 

excertos do citado documento (fls. 11/13): 

"Entre os pesquisadores, há consenso de que as áreas 
marginais a corpos d'água - sejam elas várzeas ou 
florestas ripárias - e os topos de morro ocupados por 
campos de altitude ou rupestres são áreas 
insubstituíveis em razão da biodiversidade e de seu 
alto grau de especialização e endemismo, além dos 
serviços ecossistêmicos essenciais que desempenham 
tais como a regularização hidrológica, a estabilização 
de encostas, a manutenção da população de 
polinizadores e de ictiofauna, o controle natural de 
pragas, das doenças e das espécies exóticas invasoras. 

Na zona ripária, além do abrigo da biodiversidade com 
seu provimento de selViços ambientais, os solos úmidos e 
sua vegetação nas zonas de influência de rios e lagos são 
ecossistemas de reconhecida importância na atenuação de 
cheias e vazantes, na redução da erosão superficial, no 
condicionamento da qualidade da água e na manutenção 
de canais pela proteção de margens e redução do 
assoreamento. Existe amplo consenso científico de que 
são ecossistemas que. para sua estabilidade e 
fundonalidade. precisam ser conservados ou 
restaurados. se historicamente degradados. Quando 
ecossistemas naturais maduros ladeiam os corpos d' água e 
cobrem os terrenos com solos hidromórficos associados, o 
carbono e os sedimentos são taxados, a água em excesso é 
contida, a energia erosiva de correntezas é dissipada e os 
fluxos de nutrientes nas águas de percolação passam per 
filtragem química e por processamento microbiológico, o 
que reduz sua turbidez e aumenta sua pureza. 

( ...) 
A presença de vegetação em topes de morro e encostas 
tem papel importante no condicionamento do solo para o 
amortecimento das chuvas e a regularização hidrológica, 
diminuindo erosão, enxurradas, deslizamento e 
escorregamento de massa em ambientes urbanos e rurais. 

(.") 
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A Reserva Legal tem funções ambientais e 
características biológicas distintas das APPs em 
termos da composição e estrutura de sua biota. 

( ... ) 

Nos biomas com indices maiores de antropização, 
como o Cerrado, a Caatinga e algumas áreas 
altamente fragmentadas como a Mata Atlântica e 
partes da Amazônia, os remanescentes de vegetação 
nativa, mesmo que pequenos, têm importante papel na 
conservação da biodiversidade e na diminuição do 
isolamento dos poucos fragmentos da paisagem. Tais 
remanescentes funcionam como trampolins ecológicos 
no deslocamento e na dispersão das espécies pela 
paisagem". 

33. A constitucionalização dos espaços territoriais especialmente 

protegidos trouxe consequências vinculantes ao sistema jurídico como um todo, 

inclusive com restrições explicitamente dirigidas ao legislador. 

34. De início, a criação de espaços territoriais especialmente 

protegidos é prevista no texto constitucional corno um dos deveres do poder 

público para assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, articulando-se tal dever aos demais deveres 

fundamentais atribuídos ao Estado Brasileiro no ar!. 225, § ]0, verbis: 

Ar!. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 
presentes e futums gerações. 

§ I" - Para assegurar a efetiyidade desse direito, incumbe 
ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar Os processos ecológicos essenciais 
e pro-ver O manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

11 - preservar a diyersidade e a integridade do patrimônio 
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa 
e manipulação de material genético; 
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III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territo riais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo 11 alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção; 

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

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

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente; 

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

35. Conforme conclusão compartilhada pela unanimidade da 

doutrina constitucional, a Constituição Federal de 1988 consagrou um "dever 

constitucional geral de nâo degradação", Segundo explica o Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman Benjamin, 

"Trata-se de dever constitucional au!ossuficiente e com 
força vinculante plena, dispensando, na sua aplicação 
genérica, a atuação do legislador ordinário. É por outro 
lado, dever inafastável, tanto pela vontade dos sujeitos 
privados envolvidos, como a pretexto de exercício da 
discrícionariedade administrativa. Vale dizer: é dever que, 
na estrutura do edifício jurídico, não se insere na esfera de 
livre opçào dos indivíduos, públicos ou não.'" 

36. Quanto ao poder público, além do dever geral de não 

degradação ambiental, há também deveres fundamentai~ específicos, 

explicitamente mencionados no § lOdo art. 225. 

8 	 BENJAJ"f1N. Antônio Herman V. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, p. 90. In: 
CA"lOTILHO, J.l Gomes e LEITE, José Rubens Moralo (Org.). Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. 4" ed. São Paulo: Saraiva, 201 L 
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37. Da análise dos deveres fundamentais atribuídos ao Estado para 

assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

pode ser inferida a existência de um verdadeiro regime jurídico-constitucional 

dos espaços territoriais especialmente protegidos, contendo mandamentos 

explícitos e vinculantes ao poder público em todas as suas esferas. 

38. Nesse sentido, tem-se que a criação de espaços territoriais 

especialmente protegidos decorre do dever de preservar e restaurar os processos 

ecológicos essenciais, de forma que essa deve ser uma das finalidades da 

instituição desses espaços. Segundo explica Heline Silvini Ferreira, 

"'quando se referiu a processos ecológicos essenciais, quis o 
constituinte garantir a proteção dos processos vitais que tornam 
possíveis as inter-relações entre os seres vivos e o meio 
ambiente. ( ...) Nessa perspectiva, portanto, é dever do Poder 
Público preservar e restaurar as condições indispensáveis à 
existência, à sobrevivência digna e ao desenvolvimento dos 
seres vivos""'}. 

39. A criação dos espaços territoriais especialmente protegidos 

articula-se, por fim, com os deveres fundamentais de preservação da diversidade 

e integridade do patrimônio genético do País, bem como da proteção da fauna e 

da flora. 

40. o texto constitucional prevê ainda, vedações explícitas no que 

se refere aos espaços territoriais especialmente protegidos. No próprio dispositivo 

normativo que prevê o dever fundamental de instituir tais espaços, a Constituição 

preceitua que sua alteração e supressão somente serão permitidas através de lei 

(art. 225, § 1°, 1lI). 

41. No mesmo dispositivo normativo, a Carta da República 

estabelece, ser vedada qualquer utilização dos espaços territoriais especialmente 

9 	 FERREIRA, Heline Sivini. Polltica Ambiental Constitucional, p. 256. In: CANOTILHO, j.1 

Gomes e LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito O:mstilucional Ambiental Brasileiro. 4' 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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protegidos que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção. 

42. O texto, uma vez mais, é de clareza solar: instituído um espaço 

territorial especialmente protegido, sua utilização não poderá comprometer a 

integridade dos atributos que justificaram sua proteção, ou seja, sua função 

ecológica. 

43. Tal mandamento constitucioual vincula o Poder Público em 

todas as esferas: o Poder Executivo deverá observá-lo em seus atos 

administrativos e, especificamente, no licenciamento ambiental; o Poder 

Judiciário não poderá chancelar a utilização predatória dos espaços protegidos, 

devendo zelar pelo cumprimento de sua função arubiental; e, ao Poder 

Legislativo, incumbirá observar o preceito na elaboração da legislação 

infraconstitucional. 

44. As inconstitucionalidades suscitadas na presente ação decorrem 

da afronta, consubstanciada em diversos dispositivos legais referentes às áreas 

de preservação permanente e à reserva legal, ao regime constitucional dos 

espaços territoriais especialmente protegidos, notadamente, aos deveres 

fundamentais que impõem ao poder público: (i) a vedação de que espaços 

territoriais especialmente protegidos sejam utilizados de forma que comprometa 

os atributos que justificam sua proteção; (ií) o dever de preservar e restaurar os 

processos ecológicos essenciais; (iii) o dever de proteger a diversidade e a 

integridade do patrimônio genéticu e (iv) o dever de proteger a fauna e a flora, 

com a vedação de práticas que coloquem em risco sua função ecológica. 

45. Os prejuízos ambientais decorrentes das modificações 

legislativas ora propostas e a importância de que fossem mantidos, ao menos, os 

padrões de proteção existentes fomm comunicados ao Congresso Nacional pela 

comunidade científica. No já citado documento produzido pela Academia 
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Brasileira de Ciência e pela Sociedade Brasileira para o Progresso Científico, os 

parlamentares foram alertados de que (fi. 43): 

"Entre os impactos negativos da rednção de APPs e de RL 
estão a extinção de espécies de muitos grupos de plantas e 
animais (vertebrados e invertebrados); o aumento de 
emissão de C02; a redução de serviços ecossistêmicos, tais 
como o controle de pragas, a polinização de plantas 
cultivadas ou selvagens e a proteção de recursos hídricos; a 
propagação de doenças (hantavlrus e outras transmitidas 
por animais silvestres, como no caso do carrapato 
associado à capivara); intensificação de outras 
perturbações (incêndios. caça, cxtrativlsmo predatório, 
impacto de cães e gatos domésticos e ferais, efeitos de 
agroquímicos); o assoreamento de rios, reservatórios e 
portos, com claras implicações no abastecimento de água, 
energia e escoamento de produção em todo o país." 

46. E, ao fragilizar o regime de proteção das áreas de preservação 

permanente e das reservas legais, e em alguns casos, extingui-Ias, o legislador 

infraconstitucional violou integralmente os mandamentos constitucionais acima 

mencionados. Se, na lição de Konrad Hesse, "direitos fundamentais não podem 

existir sem deveres", é forçoso reconhecer que o legislador infraconstituCÍonal 

atingiu o núcleo fundamental do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, negando-lhe vigência e retirando sua força normativa"'. 

47. Além de afrontar os deveres fundamentais do poder público 

para garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, as 

normas impugnadas violam o princípio da vedação de retrocesso soeial, pois, de 

forma geral, estabelecem um padrão de proteção ambiental manifestamente 

inferior ao anteriormente existente. 

48. Além da diminuição direta dos padrões de proteção, em 

virtude da fragilização dos espaços territoriais especialmente protegidos, 

merece especial atenção dessa Corte Constitucional a sem precedentes 

fragilização dos instrumentos de proteção ambiental e a autorização para 

10 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Fabris, 1991, p. 21. 
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consolidação dos danos ambientais já perpetrados, ainda que praticados 

com afronta à legislação anteriormente vigente. 

49. De fato, conforme será exposto, diversos dispositívos legais, em 

franca contrariedade ao dever geral de não degradação e ao dever de restaurar os 

processos ecológicos essenciais, admitem a consolidação de danos ambientais 

praticados até 22 de julho de 2008. 

50. A previsão normativa é arbitrária e em tudo incompatível com a 

Constituição da República, pois premia aqueles que cometeram danos 

ambientais e desmataram ilegalmente suas propriedades. 

51. A demonstrar tal arbitrariedade, não há qualquer justificativa 

para o estabelecimento de tal marco temporal: a data corresponde à entrada em 

vigor do Decreto na 6.514, que dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo 

federal para apuração destas infrações. As disposições do mencionado Decreto 

não traduzem qualquer elemento capaz de justificar tratamento diferenciado aos 

danos ambientais perpetrados antes ou após sua entrada em vigor. 

52. Em tal contexto, a definição "área rural eonsolidada" é utilizada 

pela Lei 12.651/12 em diversos dispositivos, objetivando, em síntese, isentar os 

causadores de danos ambientais da obrigação de reparar o dano, sem exigir 

qualquer circunstância razoável para a dispensa desta reparação. 

53. As previsões normativas nesse sentido desconsideram, uma vez 

mais, que, nos termos da Constituição Federal, o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado foi qualificado como bem de uso comum do povo, a indicar que 

pertence à coletividade e não integra o patrimõnio disponível do Estado. 

54. Outros dispositivos legais estabelecem uma verdadeira - e sem 

precedentes - "anistia" àqueles que praticaram crimes e infrações ambientais, 



17 

excluindo o dever de pagar multas e impedindo a aplicação das sanções penais 

eventualmente cabíveis, sem o correspondente dever de recuperar os danos 

ambientais. 

55. A iniciativa contraria de forma explícita o § 30 do arl. 225 da 

Constituição Federal segundo o qual "as condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas jlsicas e jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 

os danos causados ". 

56. Se a própria Constituição estatui de forma explícita a 

responsabilização penal e administrativa, além da obrigação de reparar os danos, 

não se pode admitir que o legislador infraconstitucional exclua tal regra, sob 

pena de grave ofensa à Lei Maior. 

57. Ademais, como será evidenciado na análise específica de cada 

dispositivo impugnado, a Lei 12.651/12 consagra patente inconstitucionalidade 

decorrente da proteção insuficiente do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

58. Em tal contexto, válido citar os ensinamentos de Ingo Sarlet e 

Tiago Fensterseifer, acerca do necessário controle judicial da legislação 

infraconstitucionaI, à luz dos deveres fundamentais estatuídos pela Constituição 

Federal quanto à proteção do meio ambiente: 

"Diante da insuficiência manifesta da proteção, há violação do 
dever de tutela estatal, e portanto, está caracterizada a 
inconstitucionalidade da medida, tenha ela natureza omissiva 
ou comissiva, sendo possível seu controle judicial, de tal sorte 
que, nesse contexto, ganha destaque a própria vinculação do 
Poder Judiciário (no sentido de um poder-dever) aos deveres 
de proteção, de modo que se lhe impõe o dever de rechaço da 
legislação e dos atos administrativos inconstitucionais, ou, a 
depender das circunstâncias, o dever de correção de tais atos 
mediante uma interpretação conforme a Constituição e de 
acordo com as exigências dos deveres de proteção e 
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proporcionalidade. A vinculação do Poder Judiciário aos 
direitos fundamentais, e portanto, aos deveres de proteção, 
guarda importância singular para a garantia de proteção do 
retrocesso, posto que, também no que diz respeito a atos do 
poder público que tenham por escopo a supressão ou redução 
dos níveis de proteção social (cujo controle igualmente 
implica consideração dos critérios da proporcionalidade na 
sua dupla perspectiva) caberá aos órgãos jurisdicionais a 
tarefa de identificar a ocorrência de prática inconstitucional c, 
quando for o caso, afastá-la ou corrigi-Ia." 11 

59. É precisamente isso que o Ministério Público espera com a 

presente ação direta de inconstitucionalidade: que esse e. Supremo Tribunal 

Federal afaste e corrija as inconstitucionalidades materiais presentes na Lei 

12.651/12, as quais serão a seguir analisadas. 

- Das inconstitucionalidades materiais contidas na Lei 12.651/12. 

a) Da inconstitucionalidade da permissão de novos desmatamentos sem que 

haja recuperação dos já realizados irregularmente (§ 3° do art. 7°). 

60. o art. 7" da Lei 12.651/12 trata da obrigação de manter a 

vegetação das áreas de preservação permanente e de promover sua recomposição 

caso tenha sido suprimida. 

6t. Inobstante, em seu § 3°, a norma permite que os responsáveis 

por desmatamento irregular, realizado até 22 de Julho de 2008, façam novos 

desmatamentos sem que tenham promovido fi recomposição dos danos causados: 

Art. 7° A vegetação situada em Área de Preservação 
Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, 
possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou 
jurídica, de direito público ou privado. 
§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área 
de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor 
ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a 
recomposição da vegetação, ressalvados os usos aULOrizados 
previstos nesta Lei. 

11 	SARLET, logo Wolfgang; FENSTERSEIFER, T. Direito Constitucional Ambiental. São 
Paulo; Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 190/191. 
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§ 2' A obrigação prevista no § F tem nalureza real e é 
transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou 
posse do imóvel rural. 
§ J< N o caso de supressão não autorizada de vegetação 
realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de 
novas autorizações de supressão de \'egetação enquanto não 
cumpridas as obrigações previstas no § t". 

62, Tal previsão normativa, ao isentar os causadores de danos 

ambientais da obrigação de reparar o dano, sem que seja exigida a demonstração 

de qualquer circunstância que signifique impedimento para o cumprimento de tal 

dever, caracteriza patente violação do art. 225, parágrafos 1°, 3° e 4°, e do art. 

186 da Constituição da República, bem como ao princípio da isonomia. Assim, 

o impedimento de obter novas autorizações para supressão de vegetação deve 

atingir, sem exceção, todos aqueles que praticaram danos ambientais e 

mantiveram-se inertes quanto ao dever de recuperação do meio ambiente. 

63. Desta forma, deve ser declarada inconstitucional a 

expressão "realizada após 22 de Julho de 2008", contida no art. 7', § 3" da 

Lei 12.651112. 

b) Da inconstitucionalidade do § 7° do art. 17. 

64. o § 3° do art. 17 da Lei 12.651/12 determina a suspensão 

imediata das atividades realizadas em área de Reserva Legal desmatada 

irregularmente, Todavia, o mesmo dispositivo leg-al isenta os desmatamentos 

irregulares, ocorridos antes de 22 de julho de 2008, desta obrigação: 

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

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

65. Com isso, o aludido §3" permite a continuidade de 

exploração econômica de atividade instalada ilicitamente e exime, 

injustificadamente, o degradador do dever de reparação do dano ambiental. Estar

se-á permitindo a geração de direitos pela prática de ato ilícito. Na prática, tal 

isenção pode levar ao esvaziamento das funçôes ecológicas da reserva legal 

impactada antes de 22 de julho de 2008, em prejuízo dos atributos que justificam 

sua proteção. 

66. Tal isenção também viola o dever geral de proteção 

ambiental previsto no ar!. 225 da Constituição da República, as exigências 

constitucionais de reparação dos danos ambientais causados (art. 225, §3") e de 

restauração de processos ecológicos essenciais (art. 225, §r, I), a vedação de 

utilização de espaço especialmente protegido de modo a comprometer os 

atributos que justificam sua proteção (art. 225, §1", I1I), o mandamento 

constitucional de que a propriedade atenda a sua função social, bem como o 

princípio da vedação do retrocesso em matéria socioambientaJ. 

67. Por conseguinte, deve ser declarada inconstitucional a 

expressão "após 22/7/2008" no § 3° do art. 17 da Lei 12.651/12. 

c) Da inconstitucionalidade do estabelecimento de imunidade à fiscalização e 

anistia de multas (art. 59, §§ 4° e 5°). 

68. No capítulo dedicado às disposições transitórias, a Lei 

12.651í12, estabelece que a União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no 

prazo de um ano, prorrogável uma única vez por igual período, implantar 

"Programas de Regularização Ambiental - PRAs" de posses e propriedades 
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rurais, com o objetivo de adequá-las à nova legislação. O tema é disciplinado no 

art. 59 da lei impugnada, verbis: 

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

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

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

§ 3' Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão 
competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou 
possuidor para assinar o termo de compromisso, que 
constituirá título executivo extrajudicial. 

49§ No período entre a publicação desta Lei e a 
implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, 
bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto 
estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o 
proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por 
infraçi!es cometidas antes de 22 de julbo de 2008, relativas 
à supressão irregular de vegetação em Áreas de 
Preservação Permanente, de Resen'a Legal e de uso 
restrito. 

§ 50 A partir da assinatura do termo de compromisso, 
serão suspensas as sançi!es de.:orrentes das ínfraçi!es 
mencionadas no § 40 deste artigo e, cumpridas as 
obrigações estabelecidas no PRA oU no termo de 
cnmpromísso para a regularização ambiental das 
exigências desta Lei, nos prazos e condições neles 
estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão 
consideradas como convertidas em serviços de 

c:=~~~) 
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preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas 
conforme definido no PRA. 

69. Embora seja conveniente e louvável a iniciativa de criação, em 

nível nacional. de um amplo programa de recuperação dos passivos ambientais, 

a norma impugnada não se coaduna com o dever constitucional de preservar e 

restaurar os processos ecológicos essenciais, ante o conteúdo normativo dos §§ 

4° e 5°, acima transcritos. 

70. Acerca da inexistência de elementos constitutivos mínimos que 

assegurem a eficácia dos programas de regularização ambiental, vale conferir as 

observações contidas no Parecer Técnico 138i2011, elaborado pelos analistas 

periciais da 4a Cãmara de Coordenação e Revisão do Ministério Públioo Federal 

(doc. 3): 

"O Projeto de Lei transfere para o Poder Público a iniciativa 
da reparação de danos ambientais, retirando essa obrigação de 
quem efetivamente causou a degradação. Em resumo. como é 
verificado nos diversos parágrafos e incisos dos artigos 
relacionados à regularização ambiental, nada será feito até que 
a União, estados e Distrito Federal elaborem os Programas de 
Regularização Ambiental. 
Enquanto isso, t1cam asseguradas as atividades produ tivas nos 
espaços especialmente prolegidos, suspensas as multas já 
aplicadas, impedida a aplicação de novas multas bem como 
suspensa a punibilidade de crimes ambientais. 

O Projeto de Lei não estabelece um escopo mínimo para os 
programas de regularização ambiental, limitando-se a 
estabelecer como objetivo a adequação das áreas rurais 
consolidadas aos termos da Lei. As c'Ondições dos programas 
não são ainda conhecidas e deverão ser definidas em 
regulamento. De lal sorte, a anislÍa às multas e a legitimação 
da ocupação de áreas de proteção estão sendo oferecidas em 
permuta por algo ainda não conhecido." 

71. Assim, de forma deliberadamente contrária aos mandamentos 

constitucionais inscritos nos artigos 225, § l°, I e § 3°, da Constituição da 

República, tais dispositivos legais inserem uma absurda suspensão das 
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atividades fiscalizatórias do Estado, bem como das medidas legais e 

administrativas de que o poder público dispõe para exigir dos particulares o 

cumprimento do dever de preservar o meio ambiente e recuperar os danos 

causados. 

72. A situação é agravada pelo fato de que não há previsão de 

consequências jurídicas para eventual inobservância do prazo para 

implementação dos programas de regularização ambiental pelo Poder Público, o 

que pode fazer com que o mencionado prazo- a princípio, de 02 anos, no 

máximo - se estenda de forma indefinida, agravando a fragilidade das políticas 

de fiscalização ambiental. 

73. Em contrapartida, já a partir da publicação da lei, estará 

impedida a atuação fiscalizat6ria do Estado sobre passivos ambientais 

decorrentes de infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008: o § 4° do art. 

59 suspende indefinidamente a aplicação dos instrumentos de controle ambiental 

(multas, embargos e outras sanções) por desmatamento ilegal ocorrido até a data 

mencionada. 

74. Ademais, consideradas as dificuldades em se precisar as datas 

de eventuais degradações ambientais, a previsão constante do § 4°, segundo a 

qual não deverão ser realizadas autuações por supressão ilegal de vegetação em 

áreas de preservação permanente e reservas legais ocorridas antes de 22 de julho 

de 2008, pode dar insegurança jurídiea à atuação fiscalizatória do Estado sobre 

todos os passivos ambientais. 

75. Por fim, o § 5° do art. 59 perdoa as multas já cominadas àqueles 

que cumprirem as cláusulas do termo de adesão ao programa. Como bem 

destacado no já citado Parecer Técnico nO 138/2011, há uma supressão da 

punição administrativa, "sem condicionar essa supressão à reparação integral 

do dano, A medida proposta reduz a proteção ambiental e premia aqueles que 

descumpriram a legislação ambiental, permitindo-lhes a manutenção de 
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ocupações de áreas protegidas, dispensando-os da obrigação à recuperação 

integral dos danos ambientais e da obrigação ao pagamento de multas", 

76, o cenário de anunciada impunidade é complementado pelo art. 

60 da Lei 12,651112, que prevê a suspensão da punibilidade e a extinção da 

punibilidade dos crimes previstos nos artigos 38, 39 e 48 da Lei 9,605í98, nos 

seguintes termos: 

Arl. 60, A assinatura de termo de compromisso para 
regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão 
ambiental competente, mencionado no art. 59, suspenderá a 
punibilidade dos crimes previstos nos ªrts. 38, 39 e 48 da Lei 
no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, enquanto o termo 
estiver sendo cumprido. 
§ lUA prescrição ficará interrompida durante o período de 
suspensão da pretensáo punitiva, 

§ 2' Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularizaçáo 
prevista nesta Lei. 

n Novamente, nâo resta dúvida de que a anistia proposta 

beneficiará aqueles que desmataram ilegalmente em épocas recentes, afrontando 

a Lei e as Instituições da República. 

78, Deve ser destacado que os artigos 38 e 39 da Lei 9.605/98 

dizem respeito a delitos ambientais da maior gravidade: causar dano a áreas de 

preservação permanente e praticar o corte raso de vegetação, Além disso, a 

intenção de beneficiar infratores que praticaram a conduta em épocas recentes e 

de forma dolosa é evidenciada pelo fato de que, por nâo se tratar de crimes 

permanentes, as condutas há muito tempo praticadas por desconhecimento ou 

ignorância certamente já tiveram a punibilidade extinta pela prescrição. 

79, Os dispositivos normativos impugnados, além de tornarem 

caótico o sistema de controle ambiental no Brasil, afrontam de forma severa o 

art. 225, § 3°, da Constituição Federal, o qual determina que "as condut/lS e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 



25 

• 


pessoas fisicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar (}s danos causados". 

80. Portanto, o § 4° e o § 5° do art. 59 e o art. 60 da Lei 12.651/12 

violam a exigência constitucional de reparação dos danos causados, o dever 

geral de proteção ambiental previsto no art. 225 da Constituição da República, a 

exigência constitucional de que a propriedade atenda sua função social, bem 

como os princípios da vedação do retrocesso em matéria socioambiental. 

81. Assim, devem ser declarados inconstitucionais os §§ 4° e 5° do 

art. 59 e o ar!. 60 da Lei 12.651/12. 

c) Da inconstitucionalidade dos dispositivos que permitem a consolidação de 

danos ambientais decorrentes de infrações à legislação de proteção às áreas 

de preservação permanentes, praticados até 22 de julho de 2008 (art. 61-A, 

61-B, 61-C e 63). 

82. A Lei n° 12.651/12 permitiu a consolidação de danos 

ambientais ocasionados às áreas de preservação permanente decorrentes de 

infrações à legislação ambiental, desde que praticados até 22 de julho de 2008. 

Vale dizer: os proprietários rurais, mesmo que tenham descumprido a legislação 

anterionnente vigente, não serão obrigados a recuperar integralmente os danos 

ambientais. 

83. É o que dispõem os artigos 61-A, 61-E, 61-C e 63, verbis: 

Ar!. 61-A - Nas Áreas de Preservação Permanente, é 
autorizada, exdusivamente, a continuidade das atividades 
agrossilvipastorís, de ecoturismo e de turismo rural em áreas 
rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. 

§ 10 Para oS imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo 
fiscal que possuam áreas consolidadas em Areas de 
Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, 
será obrigatória a recomposição das respectivas faixas 
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marginais em 5 (cinco) metros, contados da borda da calha do 
leito regular, independentemente da largura do curso d'água, 

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

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

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

C,,.) 

II - nos demais casos, conforme determinação do PRA, 
observado o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 100 (cem) 
metros, contados da borda da calha do leito regular, 

(.,. ) 
§ 5° Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de 
Preservaçáo Permanente no entorno de nascentes e olhos 
d'água perenes, será admitida a manutenção de atividades 
agrossilvipastoris, de ecolUrismo ou de turismo rural, sendo 
obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) 
metros, 

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

1- 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) 
módulo fiscal; 
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Il - 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 
(um) módulo fiscal c de até 2 (dois) módulos fiscais; 

III - 15 (quinze) melros, para imóveis rurais com área superior 
a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais; 

e 

IV - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 
4 (quatro) mÓdulos fiscais. 

§ 7" Nos casos de áreas rurais oonsolidadas em veredas, será 
obrigatória a recomposição das faixas marginais, em projeção 
horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e 
encharcado, de largura mínima de: 

I - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais oom área de até 4 
(quatro) módulos fiscais; e 

11 - 50 (cinquenta) metros, para imóveis rurais com área 
superior a 4 (quatro) módulos fiscais. 

§ 8" Será considerada, para os fins do disposto no caput e nos 
§§ ]0 a 7° , a área detida pelo imóvel rural em 22 de julho de 
2008. 

§ 9° A existência das situações previstas no caput deverá ser 
informada no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida, 
nesses casos, a adoção de técnicas de conservação do solo e da 
água que visem à mitigação dos eventuais impactos. 

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

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

§ 12 Será admitida a manutenção de residências e da 
infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de 
ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas 
atividades, independentemente das determinações oontidas no 
caput e nos §§ ]0 a 7°, desde que não estejam em área que 
ofereça risoo à vida ou à integridade física das pessoas 

§ 13. A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, 
isolada ou conjuntamente, pelos seguintes métodos: 
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I . condução de regeneração nalural de espécies nativas; 

11 - plantio de espécies nativas 

lI! - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da 
regeneração natural de espécies nativas; 

IV - plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de 
ciclo longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em 
até 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recomposta, 
no caso dos imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 
3°; 

§ 14. Em todos os casos previstos neste artigo, O poder 
público, verificada a existência de risco de agravamento de 
processos erosivos ou de inundações, determinará a adoção de 
medidas mitigadoras que garantam a estabilidade das margens 
e a qualidade da água, após deliberação do Conselho Estadual 
de Meio Ambiente ou de órgão colegiado estadual equivalente 

§ 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o término 
do prazo de adesão ao PRA de que trata o § 2" do art. 59, é 
autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas 
áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no 
CAR para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de 
medidas de conservação do solo e da água. 

§ 16. As Áreas de Preservação Permanente localizadas em 
imôveis inseridos nos limites de Unidades de Conservação de 
Proteção Integral criadas por ato do poder público até a data de 
publicação desta Lei não são passíveis de ter quaisquer 
atividades consideradas como consolidadas nos termos do 
caput e dos §§ 10 a 15, ressalvado o que dispuser o Plano de 
Manejo elaborado e aprovado de acordo com as orientações 
emilidas pelo órgão competente do Sisllama, nos termos do 
que dispuser regulamento do Chefe do Poder Executivo, 
devendo o proprietário, possuidor rural ou ocupante a qualquer 
título adotar todas as medidas indicadas. 

§ 17. Em bacias hidrográficas consideradas críticas, conforme 
previsto em legislação específica, o Chefe do Poder Executivo 
poderá, em ato próprio, estabelecer metas e diretrizes de 
recuperação ou conservação da vegetação nativa superiores às 
definidas no caput e nos §§ 10 a 7", como projeto prioritário, 
ouvidos o Comitê de Bacia Hidrográfica e o Conselho Estadual 
de Meio Ambiente. 

Arl. 61-B Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais 
que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos 

C- _.. ~~> '"" 
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fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas 
ronsolídadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido 
que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, 
somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, 
não ultrapassará: 

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

Il - 20% (vinte por cento) da área lotai do imóvel, para imóveis 
rurais rom área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos 
fiscais; 

Ar!. 61-C Para os assentamentos do Programa de Reforma 
Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em Áreas de 
Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos 
d'água, lagos e lagoas naturais observará as exigências 
estahelecidas no art. 61-A, observados os limites de cada área 
demarcada individualmente, objeto de contrato de concessiio 
de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - Incra. 

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

§ 1° O pastoreio extensivo nos locais referidos nO caput deverá 
ficar restrito às áreas de vegetação campestre natural ou já 
convertidas para vegetação campestre, admitindo-se o 
consórcio com vegetação lenhosa perene ou de cido longo. 

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

§ 3° Admite-se, nas Áreas de Preservação Permanente, 
previstas no inciso VIII do art, 4", dos imóveis rurais de até 4 
(quatro) módulos fiscais, no âmbito do PRA, a partir de boas 
práticas agronômicas e de conservação do solo e da água, 
medianle deliberação dos Conselhos Estaduais de Meio 
Ambiente ou órgiios colegiados estaduais equivalentes, a 
consolidação de outras atividades agrossilvipasloris, 
ressalvadas as situações de risco de vida. 
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84. Como se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, os 

critérios para estabelecer quais áreas de preservação permanente devem ser ou 

não recuperadas para adequarem-se à nova disciplina legal varia unicamente em 

razão do tamanho das propriedades, sem qualquer vinculação com a importância 

ambiental do local ou a necessidade de restaurar os processos ecológicos 

essenciais. 

85. Ocorre que não há relação técnica ou científica entre o tamanho 

da propriedade e a necessidade de proteção de áreas ambientalmente sensíveis. 

Esse sistema atécnico de recuperação de áreas levará a situações absurdas, como 

imóveis vizinhos, cortados pelo mesmo curso d' água, com áreas de preservação 

substancialmente diferentes. Isso sem mencionar a possibilidade de 

desmembramentos de propriedades ou de alterações da metragem do módulo 

fiscal para diminuir a necessidade de recuperação, levando a uma situação de 

perpétua insegurança jurídica. 

86. A redução proposta afeta sensivelmente a função ecológica das 

áreas de preservação permanente, afetando a integridade dos atributos que 

justificam sua proteção. 

87. As previsões normativas chegam ao absurdo de, mesmo quanto 

ao pouco que é exigido de recuperação, admitir o plantio de até 50% de espécies 

exóticas em áreas de preservação permanente, como previsto no art. 61-A, § 13, 

IV da Lei 12.651/12.Tal previsão descaracteriza completamente as funções da 

área de preservação permanente, no que diz respeito à proteção da flora e da 

fauna nativas. 

88. Igualmente inconstítucional é o art. 61-B, acima transcrito, que 

prevê um percentual máximo a ser recuperado, sem qualquer cuidado quanto às 

áreas ambientalmen te sensíveis que ficarão desprotegidas. 
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89. No caso do ar!. 63, a situação é ainda mais grave, pois todos os 

danos ambientais em encostas, topos de morro e bordas de tabuleiros serão 

considerados regulares, independentemente do tamanho da propriedade e da data 

em que ocorreram, sendo que o § IOdo referido dispositivo legal permite até 

mesmo a manutenção de atividades pecuárias. No caso de propriedades com até 

quatro módulos fiscais, poderão ser consideradas regulares quaisquer atividades 

agrossilvipastoris. 

90. Portanto, os artigos 61-A, 61-B, 61·C e o ar!. 63 da Lei 

12.651/2012 devem ser declarados inconstitucionais, pois violam o dever geral 

de proteção ambiental previsto no ar!. 225, capul, da Constituição da República; 

as exigências constitucionais de reparação dos danos ambientais causados (ar!. 

225, § 3°) e de restauração de processos ecológicos essenciais (arl. 225, §1°, 1); a 

vedação de utilização de espaço especialmente protegido de modo a 

comprometer os atributos que justificam sua proteção (art. 225, §1°, lI!); a 

exigência constitucional de que a propriedade atenda sua função social; bem 

como o princípio da vedação do retrocesso em matéria socioambiental. 

d) Da inconstitucionalidade do art. 67 da Lei 12.651/12. 

91. o artigo 67 da Lei 12.651/12 estabelece mais urna possibilidade 

de consolidação de danos ambientais, ao dispor que: 

Art. 67 . Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho 
de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que 
possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais 
inferiores ao previsto no ar!. 12, a Reserva Legal será 
constituída com a área ocupada com a vegetação nativa 
existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas 
conversões para uso alternativo do solo. 

92. A previsão normativa ora impugnada concede uma completa 

desoneração do dever de restaurar as áreas de reserva legal, premiando 

injustificadamente aqueles que realizaram desmatamentos ilegais. 
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93. Sobre os impactos deste dispositivo legal, cabe citar o estudo do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, anexado à presente ação, que 

estima que deixarão de ser recuperados cerca de 3,9 milhões de hectares, o que 

demonstra de forma irrefutável os prejuízos ambientais decorrentes da norma 

impugnada (doc.07). 

94. Portanto, deve ser declarado inconstitucional o ar!. 67 da Lei 

12.651/12, ante a violação do dever geral de proteção ambiental previsto no art. 

225, caput, da Constituição da República; das exigências constitucionais de 

reparação dos danos ambientais causados (art. 225, § 3°) e de restauração de 

processos ecológicos essenciais (art. 225, §Io, I); a vedação de utilização de 

espaço especialmente protegido de modo a comprometer os atributos que 

justificam sua proteção (art. 225, !lI", III); a exigência constitucional de que a 

propriedade atenda sua função social; bem como o princípio da vedação do 

retrocesso em matéria socioambiental. 

e) Da inconstitucionalidade do art. 78 - A da Lei 12.651/12. 

95. Segundo o art. 78-A da Lei 12.651/12, "após 5 (cinco) anos da 

data da publicação desta Lei, as instituições financeiras só concederão crédito 

agrícola, em qualquer de suas modalidades, para proprietários de imóveis rurais 

que estejam inscritos no CAR". 

96. Em sua redação original, tal dispositivo legal continha ao final a 

expressão "e que comprovem sua regularidade nos termos desta Lei". Durante a 

tramitação da MP 571/2012, essa expressão foi excluída. 

97. Se a redação anterior já era inconstitucional, por permitir a 

concessão de crédito agrícola durante cinco anos independentemente da efetiva 

regularidade ambiental, o dispositivo em vigor, ao prever que, mesmo após a 

injustificada moratória de 05 (cinco) anos, bastará estar inscrito no Cadastro 

Ambiental Rural para ter livre acesso ao crédito agrícola, é ainda mais 
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flagrantemente inconstitucional, por violar a exigência constitucional de 

reparação dos danos causados, o dever geral de proteção ambiental previsto no 

art. 225 da Constituição da Repúblíca e a exigência constitucional de que a 

propriedade atenda sua função social. 

98. Assim, deve ser declarado inconstitucional o art.78-A da Lei 

12.651/12. 

III - DO PEDIDO CAUTELAR 

99. Estão presentes os pressupostos para concessão de medida 

cautelar. 

100. o fomus bani iuris está caracterizado por todos os argumentos 

acima expostos. Já o pericuJum in mora decorre do caráter irreparável ou de 

difícil reparação dos efeitos que a Lei impugnada tende a gerar. As suas 

estipulações atingem o meio ambiente, e as lesões ambientais são, com grande 

frequência, de caráter irreparável12
• 

101. Requer-se, portanto, a concessão de medida cautelar, para o 

efeito de se obter, até o .julgamento final dessa ação, a suspensão da eficácia dos 

dispositivos da Lei 12.651/12 acima impugnados. 

v - DO PEDIDO 

Por todo o exposto, requer: 

a) A aplicação do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei 9.868/99, face 

à relevância da matéria e ao seu especial significado para a ordem social e a 

segurança jurídica; 

12 Por ocasião do julgamento da ADI 73, o Relator, Ministro Moreira Alves, deferiu a liminar, 
sob fi argumento de que "a possibilídade de danos ecológicos é de dificil reparação, e. por vezes, 
de reparação impossível" A decisão foi unânime. 
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b) Sejam colhidas as informações da Presidência da República e do 

Congresso Nacional, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei 

9.868/99; 

c) Em seguida, seja colhida a manifestação do Advogado-Geral da 

União. no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/99; 

d) A concessão de medida cautelar, nos termos do art. 10 da Lei 

9.868/99, para suspensão da eficácia dos dispositivo ora impugnados, conforme 

especificado nos pedidos formulados; 

e) A realização de diligências instrutórias, nos termos do art. 9", li 1° e § 

2° da Lei 9.868/99 e, por fim. 

t) Seja declarada a inconstitucionalidade do § 3° do art. 7°, li 4° e § 5° do 

art. 59, dos artigos 60, 61-A. 61-8, 61-C, 63, 67 e 78-A todos da Lei 12.651/12. 

Brasília, 18 de janeiro de 2013. 

c.~ ir =.....;~~:----~ 
SANDRA CUREAU 

Procuradora-Geral da República em exercício 
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JUSTIFICATIVA PARA PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL EM MEIO FÍSICO 

(ART. 8" DA RESOLUÇÃO 427/2010) 


Em virtude de impossibilidade técnica decorrente da expiração da assinatura 


eletrônica da Procuradora-Geral da República em exercício, a presente petição inicial 


de ação direta de inconstitucionalidade, é remetida a esse e. Supremo Tribunal Federal 


por meio físico, nos termos do art. 8° da Resolução 427/2010. 


Por oportuno, esclarece a Procuradora-Geral da República em exercício que não há 


óbice para que os documentos sejam desde já digitalizados por esse e. Supremo 


Tribunal Federal, na forma prevista no art. 29 da Resolução 427/2010. 


Brasília, 18 de janeiro de 2013. 

c--,·
~==;;;:;;;;:...=:".~:s-- '~.:' .~ 

Sa~ra C'Çu;;;r:;;:ea;:-;u;----~~~~' 
Procuradora -Geral da República em exercicio 



36 

Ll2651 compilado 	 htlp://www.planalto.goY.br/cciyíl~031~Ato2011·20 1412012/LeilL12651 .. 

Presidência da República 

Casa eMI 


Subchefia para Assuntos Jurídicos 


LEI N° 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis 
n~ 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006: 
revoga as Leis 4.771, de 15 de setembro de 1965. e 
7,754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória n~ 
2.166·67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências, 

Mensag~m de veiO 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPíTULO I 

DISPOSiÇÕES GERAIS 

Art, 1~ (VETADO). 

Art, 1~·A. Esta lei estabelece ncrmas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservaçáo 
'-'	Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da 


origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevé instrumentos econômicos e 

financeiros para o alcance de seus objetives. (Incluído pela Lei ri' 12.727 de 20 t 21. 


Parágrafo único, Tendo como objetiVO o desenvolvimento sustentável, esta lei atenderá aos seguintes 
princípios: (Incluído Dela lei n' 12.727, de 2012;' 

I . afirmação do compromisso soberanc do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de 
vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hidricos e da integridade do sistema climático, 
para o bem estar das gerações presentes e futuras; (lncluido pela Lei nO 12.727 de 2012), 

II • reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e 
demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida 
da população brasileira e na presença do Pais nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia; 
(Incluldo Wa Lei n' 12,727, de 20121. 

111 • ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando O compromisso do Pais com a 
compatibílização e harmonização entre o uso produtive da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação; 
ílnclyído pela Lei n' 12.727, de 2012L 

IV • responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade 
-""':ivil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e 

socíais nas áreas urbanas e rurais; (InCluído pela lei ri' 12,727, de, 2012;' 

V· fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a 
recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetaçáo nativa: (Incluído pela L.eLo' 12.727, de 
20121, 

VI . criação e mobilização de incentives econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação 
nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. !Incluído pela lei n' 12.727, de 
2Q121. 

I de, 33 	 18101/2013 14:59 
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Art 2° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de 
utilidade às t-;'rras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do Pais, exercendo-se os direitos 
de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Le; estabelecem. 

§ 1~ Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são 
consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso 11 do art. 275 da Lei 

nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do § 
J~.dO art 14 da Lei na 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais, 

§ 2~ As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transm~idas ao sucessor, de qualquer natureza, 
no caso de transferência de dominio ou posse do imóvel rural. 

Art, 3~ Para OS efeitos desta Lei, entende,se por: 

I - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as 
regiões situadas ao norte do paralelo 13 0 S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44' W, do 
Estado do Maranhão; 

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

111 - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do arl. 
12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a 
conservação e a reabilitação dos processos ecol6giCos e promover a conservação da biodiversidade, bem como O 
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa; 

'-' IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antr6pica preexistente a 22 de julho de 2008, com 
edificações, benfeítorias ou at"idades agrossilvipastoris, admitida, neste úRimo caso, a adoção do regime de pousio; 

V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor 
familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao 
disposto no art~O da Lei nO 11,326, de ;a4 de julho @ 2006: 

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

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

VIII - utilidade pública: 

a) as atividades de segurança nacional e proteç<l!o sanitária; 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, 

irelusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de 


siduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas 

~taduaiS, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, 


saibro e cascalho; 

c) atividades e obras de defesa civil; 

d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no 
inciso II deste artigo; 

e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, 
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder 
Executivo federal; 
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IX - interesse social: 

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como preverção, combate e 
controle do logo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas: 

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

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

d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa 

renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei na 1.1.977. de 7 de julho de 2009: 

el implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos 
c~os recursOs hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade; 

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

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

X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental: 

a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de 
~ curso d'água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das 

atividades de manejo agroflorestal sustentável; 

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

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturísmo; 

d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; 

e) construção de moradia de agricunores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras 
populações extratívistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos 
moradores; 

f) construção e manutenção de cercas na propriedade; 

g) pesquisa cientifica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação 
aplicável; 

h) coleta de produtos não madeireiros para lins de subsistência e produção de mudas, como sementes, 
castanhas e frutos, respeitada a legislação especifica de acesso a recursos genéticos; 

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

il exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos 
florestais não madeireiros, desde que néo descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a 
furção ambiental da área; 

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

XI - (VETADO); 

XII - vereda: fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea 
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Maurltla flexuosa - buriti emergente. sem formar dossel, em melo a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas; 

(Redacão pela lei nº 12.727, de 2012L 

XIII manguezal: ecossistema I~orãneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por 
vasas lOdosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como 
mangue, com influência fluviomarlnha, típíca de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua aO 
longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de Sanla Catarina; 

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

XV . apicum: áreas de solos hipersallnos situadas nas regiões entremarés superiores, inundadas apenas pelas 
marés de sizígias, que apresentam salinidade superior a 150 (cento e cinquenta) partes por t.OOO (mil), desprovidas de 
vegetação vascutar; 

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

XVII· nascente: aftoramento natural do lençol freático que apresenta perenklade e dá Início a um curso d'água; 

XVIII - olho d'água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente; 

XIX· leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante °ano; 

XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação. preferencialmente nativa. 
\",..'Itural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, 

indlsponlvels para construção de moradias, destinados aos propÓSitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade 
ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manúlenção ou melhoria paisagistíca, proteção de bens e 
manijestações culturais; 

XXI· várzea de inundaçãO ou planície de inundação: áreas marginais a cursos d'água sujeitas a enchentes e 
inundações periódicas; 

XXII - faixa de passagem de inundação: área de várzea ou planície de inundação adjacente a cursos d'água que 
parmite o escoamento da enchente; 

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

XXIV - pouslo: prática de interrupção temporária de atividades ou USOs agrícolas, pecuáriOS ou silviculturais, por 
no máximo 5 (cinco) anos. para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrúlura fisica do solo; 
(Incluído pela lei n' 12.7IT, de 2012) 

XXV • áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas 
originalmente por florestas ou oúlras formas de vegetação adaptadas à inundação; (incluído pela Lei n' 12,727, de 
;1012.1. 

'-' XXVI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inç~QJLººJ<!IDI,!Líl!ü!rL 47 daJ.&l.n".11.977, de 7 de 
ilJ!tlode 2009; e (Inclui~~12.727~m 

XXVII - crédito de carbono: título de direito sobre bem intangível e incorpóreo transacionável, (!r1c1uído pela 
leio' 12.727, de 20121. 

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


DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 


Seção I 


Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente 


Ar!. 4~ Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta lei: 


I - as faixas marginais de qualquer curso d'água nalural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a 

bordada calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela lei n' 12.727, de 2012). 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

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

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

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de 
largura; 

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

11 - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) heclares de superfície, cuja 
faixa marginal será de 50 (clnquenta) metros; 

...... b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

111 - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de 
cursos d'água naturais, na faixa definida na licença ambientai do empreendimento; ílncluído pela lei n' 12.727 de 
gQlli 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, 
no ralo mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação daga pela Lei nQ 12.727. de 2012l. 

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

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezals, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) 
metros em projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes. montanhas e serras. com altura mínima de 100 (cem) melros e inclinação média 
maior que 25', as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da 
elevação sempre em relação á base, sendo eSla definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho 
"água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cola do ponto de sela mais próximo da elevação;"". X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) melros, qualquer que seja a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir 
do espaço permanentemente brejoso e encharcado, (Redacão dada pela Lei n9 12.727 de 20121., 

§ 1~ Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não 
decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais. (Redação dada oela lei nº 12.727. de 2012). 

§ 2~ (Revogado). !Redação dada oela Lei n' t2. 727, de 20121. 
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§ 3~ (VETADO), 

§ 4~ Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superficie inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a 
reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e 111 do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação 
nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente· Sisnama, 
(Redação dada pela Lei n' 12,727, de 20121. 

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

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

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

11 - esleja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos; 

111- seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente; 

IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR, 

'L:: não implique novas supressões de vegetação nativa, (Incluido pela Lei nQ 12.727, de 2012). 

§ 7~ (VETADO), 

§ 8~ (VETADO), 

§ 9~ (VETADO), (InCluído Pel!!J,,ªi n' 12.727, de 2012), 

Ar\, 5" Na implantação de reservatório d'água artificial destinado a geração de energia ou abastecimento 
público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das 
Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, 
observardo-se a faixa minima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 
15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana, (Redação dada pela Lei n' 12.727, de 2012), 

§ 1~ Na implantação de reservatórios d'água artificiais de que trata o caput, o empreerdedor, no âmbito do 
licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em 
conformidade com termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente • 
Sisnama, não podendo o uso exceder a 10% (dez por cento) do total da Área de Preservação Permanente, 
(Redação dada pela Lei nQ 12,727 de 2Q121. 

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

'''"'''''' § 3~ (VETADO), 

Ar\' 6~ Consideram-se, airda, de preservação permanente, quando declaradas de interesse social por ato do 
Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais 
das seguintes finalidades: 

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

II - proteger as restingas ou veredas; 

111 - proteger Várzeas; 
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IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 


V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cunural ou histórico; 


VI - formar faixas de proleção ao longo de rodovias e ferrovias; 


VII - assegurar condições de bem-estar público; 


VIII - auxiliar a defesa do terrilório nacional, a critério das autoridades militares, 


l2L proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. (Incluído pela Lei n' 12,7~ 
2012), 

Seção 11 

Do Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente 

Art, 7~ A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, 
possuidor ou ocupente a qualquer Iítulo, pessoa física ou juridica, de direito público ou privado, 

§ 1~ Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da 
área, possuidor ou ocupante a qualquer iltulo é Obrigada a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os 
usos autorizados previstos nesta Lei. 

§ 2~ A obr\lação prevista no § 1~ tem natureza real e é transmitida ao sucessor nc caso de transferência de 
domínio ou posse do imóvel rural. 

§ 3~ No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2QOB, é vedada a 
""-eoncessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas nc § e 

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

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

§ 2~ A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente de que tratam os 
irclsos Vt e VII do caput do art. 4~ poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do 
manguezal esteja comprometida, para execução de obras habrtacionais e de urbanização, inseridas em projetos de 
regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda, 

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

§ 4~ Não haverã, em qualquer hipótese, direito á regularização de luturas intefVenções ou supressões de 
vegetação nativa, além das previstas nesta Lei. 

Ar!. 9~ É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de 
........Iua e para realização de atividades de baixo impacto ambientai. 

CAPíTULO lI! 

DAS ÁREAS DE USO RESTRITO 

Ar!. 10, Nos pantanais e planicies pantaneiras, é permitida a exploração ecologicamente sustentável, 
devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando novas supressões de 
vegetação nativa para LISO alternativo do soto condicionadas ã autorização do órgão estadual do meio ambiente, com 
base nas recomendações mencionadas neste artigo, LFledacão dada peta Lei n. 12,727, de 2012), 

Arl. 11, Em áreas de inclinação entre 25' e 45', serão permitidos o maneio florestal sustentável e o exerclcio de 
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atividades agrossilvipastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das 
atividades, observadas boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as 
hip6teses de utilidade pública e interesse social. 

CAPíTULO III-A 

(lncluido pela lei n' 12.727, de 2012L 


DO USO ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL 


DOS APICUNS E SALGADOS 


Art, lI-A, A Zona Costeira é patrimônio naCional, nos termos do ~. do art. 22S da Conslituição Federal, 
devendo sua ocupação e exploração dar-se de modo ecologicamente suslentável. (Incluído pela Lei n' 12727. de 

~ 

§ 1~ Os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura e salinas, desde que 
observados os seguintes requisitos: (Incluido pela Lei n' 12,727, de 20121. 

I área total ocupada em cada Estado não superior a 10% (dez por cento) dessa modalidade de fitofisionomia no 
bioma amazônico e a 35% (trinta e cinco por cento) no restante do Pais. excluídas as ocupações consolidadas que 

ateooam ao disposto no § 6° deste artigo; (Incluído pela Lei n' 12,727 de 2QI2\. 

II - salvaguarda da absoluta integridade dos manguezaís arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles 
qssociados, bem como da sua produtividade biológica e condição de berçário de recursos pesqueiros; (Incluído 

.....,ela Lei n' 12.727, de 2Q12\. 

111 - licenciamento da atiVldade e das instalações pelo órgão ambiental estadual, cientificado O Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e, no caso de uso de terrenos de marinha ou outros 
bens da União, realizada regularização prévia da titulação perante a União; llncluido pela Lei n' 12,727 de 2012) , 

IV - recolhimento, tratamento e disposição adequados dos efluentes e resíduos; 

de 2Q12\. 


V • garantia da manutenção da qualidade da água e do solo, resperradas as Áreas de Preservação Permanente; 
e ílnclu;do pela Lei n' 12,727 de 2012\. 

VI • respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comUf1idades locais, 

!ia 2012). 


§ 2~ A lícença ambiental, na hipótese deste artigo, será de 5 (cinco) anos, renovável apenas se o empreendedor 
cumprir as exigências da legislaçãO ambiental e do próprio licenciamento, mediante comprovação anual, inclUSive por 
mídia fotográfica, (!ncluídoJ1flla 4l.i..n' 12,727, de .2012.1. 

§ 3~ São sujeITos á apresentação de Estudo Prévio de Impaclo Ambiental· EPIA e Relatório de Impacto 
,-,nbiental. RIMA os novos empreendimentos: llncluído Illlla Lei n' 1;;,727, de 2012), 

I • com área superior a 50 (cinquenta) hectares, vedada a fragmentação do projeto para ocultar ou camuflar seu 
porte; !lncluído pela Lei n' 1.2.727, de 2012\. 

11 - com área de até 50 (einquenta) hectares, se potencialmente causadores de significativa degradação do meio 
ambiente; ou !Incluído pela.Lei n' 12,727. de 2012), 

111 - localizados em região com adensamento de empreendimentos de carcinicultura ou salinas cujo impacto afete 
áreas comuns, LJn<:.luido pela Lei n' 12.727, de~P121. 
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§ 4~ O órgão licenciador competente, mediante decisão motivada, poderá, sem prejuízo das sanções 
administratívas, cíveis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais causados, alterar as 
condicionantes e as medidas de controle e adequação, quando ocorrer: !Incluído gela Lei n' 12.727, de 2012í 

I - descumprimento ou cumprimento inadequado das condicionantes ou medidas de controle previstas no 
licenciamento, ou desobediência às normas aplicáveis: !Incluído pela lei ri' 12.727. de 2012). 

11 - fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive por omissão, em qualquer fase do 
licenciamento ou período de validade da licença; ou !lo.ÇMd.º..~ei nO 12.727, de 2012), 

111 - superveniência de informações sobre riscos ao meio ambiente ou à saúde pública. (Incluído pela ...kei n' 
12.727, de 2QI21 

§ 5~ A ampliação da ocupação de apicuns e salgados respeitará o Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona 
Costeíra - ZEEZOC, com a individualização das áreas ainda passíveiS de uso, em escala mínima de 1:10.000, que 
deverá ser concluído por cada Estado no prazo máximo de 1 (um) ano a partir da data da publicação desta Lei. 
(lncluido gela Lei n' 12.727. de 20121. 

§ 6~ É assegurada a regularização das atividades e empreendimentos de carcinicultura e salinas cuja ocupação 
e Implantação tenham ocorrido anles de 22 de julho de 2008, desde que o empreendedor, pessoa fisica ou jurídica, 
comprove sua localização em apicum ou salgado e se obrigue, por termo de compromisso, a proteger a integridade dos 
manguezais arbustivos adjacentes. IIncluldQ..Rela.Lei n' 12.727. de 201.2t 

§ ~ É vedada a manutenção, licenciamento ou regularização, em qualquer hipótese ou forma, de ocupação ou 
""-,,xploração irregular em apicum ou salgado, ressalvadas as exceções previstas neste artigo. {Incluido pela Lei n' 

12.721, de 2912). 

CAPíTULO IV 

DA ÁREA DE RESERVA lEGAL 

Seção I 

Da Delimitação da Área de Reserva legal 

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva legal, sem 
prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais 
minimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta lei: LEledaç.ªº. dada pela lei 
n' 12.727. de 2012) 

I - localizado na Amazônia Legal: 

a) 80% (o~enta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 

b) 35% (Irinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 

c) 20% (vinte por cenlo), no Imóvel situado em área de campos gerais: 

""'" II - localizado nas demais regiões do Pais: 20% (vinte por centa), 

§ 1~ Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para assentamentos pelo Programa 
de Reforma Agrária, será considerada, para fins do disposto do caput, a área do imóvel antes do fracionamento. 

§ 2~ O percentual de Reserva legal em imóvel siluado em área de formações florestais, de cerrado ou de 
campos gerais na Amazônia Legal será definido considerando separadamente os índices contidos nas alíneas a. b e c 
do inciso I do caput. . 

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

§ 4~ Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público poderá reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta 
por cento), para fins de recomposição, quando o Município tiver mais de 50% (cinquenta por cento) da área ocupada 
por unidades de conservação da natureza de domínio público e por terras indigenas homologadas. 

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

li 6~ Os empreeroimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à 
constituiçãO de Reserva Legal. 

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

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

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

I - reduzir, exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição. regeneração ou compensação da 
leserva Legal de im6veis com área rural consolidada, situados em área de floresta localizada na Amazônia Legal, para 

""""'té 50% (cinquenta por cento) da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e 
dos recursos hidricos e os corredores eCOlógicos; 

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

§ 1~ No caso previsto no inciso I do caput, O proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver Reserva 
Legal conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos no referido inciso poderá instituir servidão 

ambiental sobre a área excedente, nos termos da ~ei nO 6.938, de 31 de agosto de 1981, e Cota de Reserva 
Ambiental. 

§ 2~ Os Estados que não possuem seus Zoneamentos Ecológico-Econômicos - ZEEs segundo a metodologia 
unificada, estabelecida em norma federal, lerão o prazo de 5 (cinco) anos, a parlir da data da publicação desta Lei, 
para a sua elaboração e aprovação. 

Art. 14, A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes 
estudos e critérios: 

I - o plano de bacia hidrográfica; 

11 . o Zoneamento Ecológico-Econômico 

111 ' a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de Preservação Permanente, com 
Unidade de Conservação ou com outra área legalmente protegida; 

IV - as áreas de maior importãncia para a conservação da biodiversidade; e 

V - as áreas de maior fragilidade ambiental. 

§ 1~ O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada deverá aprovar a localização da 
Reserva Legal após a inclusão do imóvel no CAR, conforme o art. 29 desta Lei. 

§ 2~ Protocolada a documentação exigida para a análise da localização da área de Reserva Legal, ao 
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proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por 
qualquer órgão ambiental competente integrante do Sisnama, em razão da não formalização da área de Reserva 
Legal. (Redação dada pela Lei n' 12.727. de 20t2). 

Ar!. 15. Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva 

Legal do im6vel, desde que: 

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

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

lI! - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do Imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos 

termos desta Lei. 

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

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

§ 3~ O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de cumprimento da Reserva Legal, 
abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação. íBedacãQ dad.1!J:>ela !,.ei n' 12.727, de 2012). 

§ 4~ É dispensada a aplicação do inciso I do caput deste artigo, quando as Áreas de Preservação Permanente 
, 'onservadas ou em processo de recuperação, somadas às demais floreslas e outras formas de vegetação nativa 
''''''''''xistentes em imóvel, ultrapassarem: (Incluldo pela Lei n' 12.727, de 2012'1. 

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

f;llt!a lei '1'12.727, de 2012). 


II - (VETADO). (lnClujdo pela lei n' 12.727, de 2012). 

Ar!. 16. Poderá ser inst~uído Reserva Legal em regime de condominio ou coletiva entre propriedades rurais, 
respeitado o percentual previsto no art. 12 em relação a cada imóvel. 'Incluído oela Lei n' 12.727, de 2012\. 

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

Seção I! 

Do Regime de Proteção da Reserva Legal 

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

S 1~ Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado 
110 órgão competente do Sisnama, de acordo com as modalidades previstas no art. 20. 

' 
§ 2~ Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos 

integrantes do Sisnama deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais 
planos de manejo. 

§ 3~ É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva legal desmaIada irregularmente 
após 22 de julho de 2006. L8ed~o dada pela Lei n' 12.727, de 20121. 

§ 4~ Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser Iniciado, nas áreas de que 

traia o § 3~ desle artigo, o processo de recomposição da Reserva Legal em até 2 (dois) anos contados a partir da data 
da publicação desta Lei. devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização 
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Ambiental - PRA, de que trata o art. 59. ílncluído P!'Jl!.l,ei n' 12.727. de 2012). 

Ar!. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no 
CAR de que trata o ar!. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação. nos casos de transmissão, a qualquer título, 
ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei. 

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

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

§ 3~ A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de 

que trata O § 2~. 

§ 4° O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis. sendo 
que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, O proprietário ou possuidor rural que desejar 
fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato. {Redação dada pela Lei n' 12.727. de 20121. 

Ar!. 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei municipal não desobriga o 
proprietário ou posseiro da manutenção da área de Reserva Legal, que só será extinta concomitantemente ao registro 
do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a legislação especifica e consoante as diretrizes do plano 

diretor de que trata o §..f'Qo ar\. 182 da Constituição Federal,. 

. Ar\. 20. No manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva Legal, serão adotadas práticas de exploração 
~Ietiva nas modalidades de manejo sustentável sem propós~o comercial para consumo na propriedade e manejo 

sustentável para exploração floreslal com propósito comercial. 

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

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

11 • a época de malUração dos frutos e sementes; 

111 - técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada no caso de coleta 
de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. 

Ar!. 22. O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal com propósito comercial depende de 
autorização do órgão competente e deverá atender as seguintes diretrizes e orientações: 

I - não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área; 

II - assegurar a manutenção da diverSidade das espéCies; 

111 . conduzir O manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de 
espécies nativas. 

....... . A:!. 23. .o manejo sustentável ~ara explor~ção florestal eventual sem propósito comerCiai, para consumo no 

-próprro Imóvel. Independe de autorrzaçao dos orgaos competentes. devendo apenas ser declarados previamente ao 
órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado. limitada a exploração anual a 20 (vinte) metros 
cúbicos. 

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

Seção III 

Do Regime de Proteção das Áreas Verdes Urbanas 
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Art. 25. O poder público municipal contará, para o estabelecimento de áreas verdes urbanas, com os seguintes 

instrumentos: 

I • o exercicio do direito de preempção para aouisição de remanescentes florestais relevantes, conforme dispõe 

a Lei nO 10.257, de 10 de julho de 2001: 

11 - a transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas 

111 - o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais e na 
implantação de infraestrutura; e 

IV - aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental. 

CAPíTULO V 

DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO 

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de 
domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvet nc CAR. de que trata o art. 29, e de prévia autorização do 
órgão estadual competente do Sisnama. 

§ 1~ (VETADO). 


§ 2~ (VETADO). 


§ 3~ No caso de reposiçãO florestal. deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies 

nativas do mesmo bíoma onde ocorreu a supressão. 

"'" § 4~ O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá. no minimo, as seguintes 
informações: 

I - a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal e das áreas de uso 
restr"o, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel; 

11 a reposição ou compensação florestal. nos lermos do § 4~ do ar!. 33; 

111 - a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas; 

IV - o uso atternativo da área a ser desmaiada. 

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

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

CAPíTULO VI 

DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

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

§ 1~ A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no órgão ambiental muniCipal ou 
estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural: (Redação dada pela lei n' 
12.727, de 2012). 

I - identificação do proprietário ou possuidor rural; 
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11 • comprovação da propriedade ou posse; 

\li . identificação do imóvel por meio de planta e memorial descr"ivo, contendo a indicação das coordenadas 
geográficas com pelo menos um ponto de amarração do peri metro do imóvel, informando a localização dos 
remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas 
consolidadas e, caso existente, também da localização da Reserva Legal. 

§ 2~ O cadastramento não será considerado titulo para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou 

posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no art. 2° da Lei na 10.267. de 28 de aqº"to de 
i?ooL 

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

Art. 3D. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa 
averbação identifique o perimetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão 

ambiental as informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso lI! do § 1~ do art. 29. 

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

CAPíTULO VII 

DA EXPLORAÇÁO FLORESTAL 

'"'" Ar!. 31. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras, de domínio público ou privado, ressalvados 
os casos previstos nos arts. 21, 23 e 24, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do Sisnama, mediante 
aprovação pré,"a de Plano de Manejo Florestal Sustentável· PM FS que contemple técnicas de condução, exploração, 
reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme. 

§ 1~ O PMFS atenderá os seguintes fundamentos técnicos e cienllficos: 

I . caracterização dos meios físico e biológico; 

II . determinação do estoque existente; 

III . intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental da floresta; 

IV . ciclo de corte compallvel com o tempo de restabelecimento do volume de produto extraído da floresta; 

V . promoção da regeneração natural da floresta; 


VI • adoção de sistema siMcultural adequado; 


VII • adoção de sistema de exploração adequado; 


VIII - monitoramento do desen\lOlvimento da floresta remanescente; 


IX . adoção de medidas miligadoras dos impactos ambienlais e sociais. 

§ 2~ A aprovação do PMFS pelo órgào competente do SiSnama confere ao seu detentor a licença ambiental 
para a prática do manejo florestal sustentável, não se aplicando outras etapas de licenciamento ambiental. 

§ 3~ O detentor do PMFS encaminhará relatório anual ao órgão ambiental competente com as informações 
sobre toda a área de manejo florestal sustentável e a descríção das atividades realizadas. 

§ 4~ O PMFS será submetido a vistorias técnicas para fiscalizar as operações e ati,"dades desenvolvidas na 
área de manejo. 

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

§ 6~ Para fins de manejo florestal na pequena propriedade ou posse rural famíliar, os órgãos do Sisnama 
deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboraçãO, análise e aprovação dos referidos PM FS. 

§ 1'. Compete ao órgão federal de meio ambiente a aprovação de PMFS incidentes em florestas públicas de 
dominio da União. 

Art. 32. São isentos de PMFS: 

I - a supressão de lIorestas e formações sucessoras para uso atternativo do solo; 

11 - o manejo e a exploração de lIorestas plantadas localizadas fora das Areas de Preservação Permanenle e de 
Reserva Legal; 

III - a exploração florestal não comercial realizada nas propriedades rurais a que se refere o inciso V do art. 3~ 
ou par populações Iradicionais. 

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

I - florestas plantadas; 

11 - PMFS de floresta nativa aprovado pelo órgão competente do Sisnama; 

111 - supressão de vegetação naliva autorizada pelo órgão competente do Sisnama; 

IV - outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do Sisnama. 

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

li 2~ É isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize: 

I - costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes da atividade irdustrial 

11 - matéria-prima florestal: 

a) oriunda de PMFS; 

b) oriunda de floresta plantada; 

c) não madeireira. 

§ 3~ A isenção da obrigaloriedade da reposição florestal não desobriga o interessado da comprovação perante 
a autoridade competente da origem do reCUrSO florestal utilizado. 

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

Art. 34. As empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima florestal são Obrigadas a 
~borar e implementar Plano de Suprimento Sustentável - PSS, a ser submetido à aprovação do órgão competente do 
~ísnama. 

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


§ 2~ O PSS incluirá. no mínimo: 


I - programação de suprimento de matéria-prima I10restal 


11 indicaçãO das áreas de origem da matéria-prima florestal georreferenciadas; 


111 - cópia do contrato entre os particulares envolvidos, quando o PSS incluir suprimento de matéria-prima florestal 
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oriunda de terras pertencentes a terceiros. 

§ 3~ Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta no mercado: 

I - na fase inicial de instalação da atividade industrial, nas condições e durante o período, não superior a 10 (dez) 

anos, previstos no PSS, ressalvados os contratos de suprimento mencionados no inciso 111 do § 2~; 

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

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

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

CAPíTULO VIII 

DO CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTOS FLORESTAIS 

Ar!. 35, O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá 
sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo 
órgão federal competente do Sisnama. (Redação dada pela lei n' 12.727, de.2012). 

§ 1~ O plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas independem de autorização prévia, 

....... :esde que observadas as limitações e condições previstas nesta lei, devendo ser informados ao órgão competente, no 


prazo de até 1 (um) ano, para fins de controle de origem. 


§ 2~ É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas áreas não consideradas Áreas de 
PreseNação Permanente e Reserva legal. 

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

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

§ 5~ O órgão federal coordenador do sistema nacional poderá bloquear a emissão de Documento de Origem 
Florestal· DOF dos entes federativos não integrados ao sistema e fiscalizar os dados e relatórios respectivos. l!ncluido 
pela lei n' 12.727, de 2012). 

Art. 36. O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou 
subprodutos florestais oflundos de florestas de espécies nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença 
do órgão competente do Sisnama, observado o disposto no art. 35, 

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

§ 2~ Para a emissão do DOF, a pessoa física ou juridica responsável deverá estar registrada no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da 

Lei n".6.938, da 31 de agosto de 1981. 

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

16 de 33 18/011201314:59 



52 

L12651compilado http://www.planalto.gov.brlccivil_03/j..to20 11-20 14/2012fLei1L1265 I,,, 

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

§ 5~ O órgão ambiental federal do Sisnama regulamentará os casos de dispensa da licença prevista no 
caput. (lnclu[do pela Lei n' t2.727, de 2012). 

Art. 37. O comércio de plantas vivas e outros produtos oriundos da flora nativa dependerá de licença do órgão 
estadual competente do Sisnama e de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Potuidoras 

ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no ª't i 7 da Lei nO 6.938 de 31 de agosto de 1981, sem prejuízo de 
ouiras exigências cabíveis. 

Parágrafo único. A exportação de plantas vivas e ouiros produios da flora dependerá de licença do órgão 
federal competente do Sisnama, observadas as condições estabelecidas no capui. 

CAPíTULO IX 

DA PROIBiÇÃO DO USO DE FOGO E DO CONTROLE DOS INCÊNDIOS 

Ar!. 38. Ê proibido O uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações: 

I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do logo em práticas agro pastoris ou 
florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou 
de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle; 

11 - emprego da queima controlada em Unidades de Conservação, em conformidade com o respectivo plano de 
manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da Unidade de conservação, visando ao manejo conservacionista 
da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evoluiivamente à ocorrência do fogo; 

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

competente do Sisnama, 

§ i~ Na situação prevista no inciso I, O órgão estadual ambiental compelente do Sisnama exigirá que os estudos 
demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento especifico sobre o emprego do fogo e o 
controle dos incêrdio$, 

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

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

§ 4~ É necessário o estabelecimento de nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo uso 
irregutar do fogo em terras públicas ou particulares. 

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

Ar!. 40. O Governo Federal deverá estabelecer uma Polltica Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, 
....... revenção e Combate aos Incêndios Florestais, que promova a articulação institucional COm vistas na substituição do 

uso do fogo no meio rlB'al, no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no manejo 
do fogo em áreas naturais protegidas, 

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

§ 2~ A Política mencionada neste artigo deverá observar cenários de mudanças climáticas e potenciais aumentos 
de risco de ocorrência de incêndios florestais. 
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CAPíTULO X 

DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Ar!. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, 
programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente. bem .como para adoção de t~cnologias e boas 
práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com reduçao dos Impactos a~blentals, cama f~r~a de 
promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressIVIdade, 
abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação: (Redação dada pel.s lei n' 12.727, de 20121. 

I pagamento ou incentivO a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, ás atividades de 

conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente: 


a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono; 


b) a conservação da beleza cênica natural; 


c) a conservação da biodiversidade; 


d) a conservação das águas e dos serviços hídrícos; 


e) a regulação do clima; 


f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico; 


g) a conservação e O melhoramento do SOlo; 


h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva legal e de uso restrito; 


..... 11 - compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárías para o cumprimento dos objetivos desta 

Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros: 


a) obtenção de créd~o agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem como limites 

e prazos maiores que os pra1icados no mercado; 


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


c) dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da base de cálculo do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR, gerando créditos tributários; 


d) destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água. na forma da lei nO 9 433, 
de.8 de ianeiro de 1997. para a manutenção, recuperação ou recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de 
Reserva Legal e de uso restrilo na bacia de geração da receita; 

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

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

........ 111 - incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuparação, conservação e uso 
sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, tais como: 

a) participação preferencial nos programas de apoio à comercialização da produção agrlcola; 

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

§ 1~ Para financiar as atMdades necessárias à regularização ambiental das propriedades rurais, o programa 
poderá prever: 
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I . destinação de recursos para a pesquisa cienUfica e tecnológica e a extensão rural relacionadas á melhoria da 

qualidade ambiental; 

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

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

§ 2~ O programa previsto no capul poderá, ainda, estabelecer diferenciação tributária para empresas que 
industrializem ou comercializem produtos orígiOOrios de propriedades ou posses rurais que cumpram os padrões e 

limites estabelecidos nos arts. 4~, 6~, 11 e 12 desta lei, ou que estejam em processo de cumpri· los. 

§ 3~ Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadimplentes em relação ao 
cumprimento do termo de compromisso ou PRA ou que estejam sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta lei, 
exceto aquelas suspensas em virtude do disposto no Capítulo XIII, não são elegíveis para os incentivos previstos nas 
alíneas a a e do inciso II do capu! deste artígo até que as referidas sanções sejam extintas. 

§ 4~ As atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito 
são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentívos por serviços ambientais, configurando adicionalidade para fins 
de mercados nacionais e internacíonais de reduções de emíssões certificadas de gases de efeito estufa. 

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

........ § 6~ Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral são elegíveis para receber apoio técniCO'financeiro da compensação prevista no art. 36 da lei nO 9.985, de 18 
de julho de 2000, com a finalidade de recuperação e manutenção de ãreas prioritárías para a gestão da unidade. 

§ 7~ O pagamento ou incentivo a serviços ambientais a que se refere o inciso I deste artigo serão 

prioritariamente destinados aos agricultores familiares como definidos no inciso V do ar!. 3~ desta Lei. lJDcluído pela 
l,&in' 12.727, de 2Q12J., 

Ar!. 42. O Governo Federal implantará programa para conversão da multa prevista no ar!. 50 do Decreto nO 
!ü.1!h.dlL22 dejulho cjg.2.Q08, destinado a imóveis rurais, referente a autuações vinculadas a desmatamentos em áreas 
onde não era vedada a supressão, que foram promovidos sem autorização ou licença, em data anterior a 22 de julho de 
2008. (Incluído pela lei n' 12.727. de 2012). 

Ar!. 43. (VETADO). 

Art. 44. É insttluída a Cota de Reserva Ambiental· CRA, lítulo nominativo representativo de área com vegetação 
nativa, exíslenle ou em processo de recuperação: 

I . sob regime de servidão ambiental, instituida na forma do art. 90·Ada Lei nO 6.938, de 31 de agosto de 1981: 

11 • correspondente à área de Reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os 
;rcenluais exigidos no art. 12 desta lei; 

"
111 . protegida na forma de Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN, nos termos do arJ~l da LeU!' 

9.985. de 18 de fulho de 2000; 

IV " existente em propriedade rural localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público que 
ainda 000 tenha sido desapropriada. 

§ 1~ A emissão de CRA será feita mediante requerimento do proprietário, após inclusão do imóvel no CAR e 
laudo comprobatório emitido pelo próprio órgão ambiental ou por entidade credenciada, assegurado o controle do órgão 
federal competente do Sisnama. na forma de ato do Chefe do Poder Executivo. 
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§ 2~ A CRA não pode ser emitida com base em vegetação nativa localizada em área de RPPN insliluida em 

sobreposição à Reserva Legal do imóvel. 

§ 3~ A Cota de Reserva Florestal- CRF emitida nos termos do art..44-B da Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 
~, passa a ser considerada, pelo efeito desta Lei, como Cota de Reserva Ambiental. 

§ 4~ Poderá ser instituída CRA da vegetação nativa que integra a Reserva Legat dos imóveis a que se refere o 

inciso V do art. 3~ desta Lei. 

Art, 45. A CRA será emitida pelo órgão competente do Sisnama em favor de proprietário de imóvel incluido no 
CAR que mantenha área nas condições previstas no art. 44. 

§ 1~ O proprietário interessado na emissão da CRA deve apresenlar ao órgão referido no caput proposta 

acompanhada de: 

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

11 - cédula de identidade do proprietário, quando se tratar de pessoa física; 

III ' ato de designação de responsável, quando se tratar de pessoa jurídica; 

IV • certidão negativa de débitos do Imposlo sobre a Propriedade Territorial Rural· ITR; 

V • memorial descritivo do imóvel, com a indicação da área a ser vinculada ao título, contendo pelo menos um 
ponto de amarração georreferenciado relativo ao perímetro do imóvel e um ponlo de amarração georreferenciado 
relativo à Reserva Legal. 

'- § 2~ Aprovada a proposla, o órgão referido no caput emitirá a CRA correspondente, identificando: 

I - o número da CRA no sistema único de controle; 

II - o nome do proprietário rural da área vinculada ao título; 

111· a dimensão e a localização exata da área vinculada ao título, com memorial descritivo contendo pelo menos 
um ponto de amarração georreferenciado; 

IV • o bioma correspondente à área vinculada ao título; 

V • a classificação da área em uma das condições previstas no art. 46. 

§ 3~ O vínculo de área á CRA será averbado na matrícula do respectivo imóvel no registro de imóveis 
competente. 

§ 4~ O órgão federal referido no caput pode delegar ao órgão estadual competente atribuições para emissão, 
cancelamento e Iransferência da CRA, assegurada a implementação de sistema único de controle. 

Ar!. 46. Cada CRA corresponderá a 1 (um) hectare: 

I - de área com vegetação nativa primária ou com vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração ou 
recomposição; 

'-' 11 de áreas de recomposição mediante reflorestamenlo com espéCies nalivas. 

§ 1~ O estágio sucessional ou o tempo de recomposição ou regeneração da vegelação naliva será avaliado pelo 
órgão ambiental estadual competente com base em declaração do proprietário e vistoria de campo. 

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

Art. 47. É obrigatório o registro da CRA pelo órgão emitente, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da 
sua emissão, em bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou em sistemas de regislro e de liquidação financeira de 
ativos autorizados peto Banco Central do Brasil. 
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Art. 48. A CRA pode ser transferida, onerosa ou gratuitamente, a pessoa física Ou a pessoa jurldica de direito 
público ou privado, mediante termo assinado pelo titular da CRA e pelo adquirente. 

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

§ 2~ A eRA só pode ser utilizada para compensar Reserva legal de imóvel rural situado no mesmo bioma da 
área à qual o titulo está vinculado. 

§ 3~ A eRA só pode ser utilizada para fins de compensação de Reserva legal se respeitados os requisitos 

estabelecidos no § 6~ do art_ 66. 

§ 4~ A utilização de eRA para compensação da Reserva Legal será averbada na matricula do imóvel no qual se 
situa a área vinculada ao titulo e na do imóvel beneficiário da compensação. 

Art. 49. Cabe ao proprietário do imóvel rural em que se situa a área vinculada à CRA a responsabilidade plena 
pela manutenção das condições de conservação da vegetação nativa da área que deu origem ao título. 

§ 1~ A área vinculada à emissão da eRA com base nos incisos I, 11 e 111 do art. 44 desta lei poderá ser utilizada 
conforme PMFS. 

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

Art. 50. A CRA somente pOderá ser cancelada nos seguintes casos: 

I - por solicitação do proprietário rural, em caso de desistência de manter áreas nas condições previstas nos 
....... ncisos I e II do art. 44; 

II - automaticamente, em razão de término do prazo da servidão ambiental; 

111 - por decisão do órgão competente do Sisnama, no caso de degradação da vegetação nativa da área 
vinculada à CRA cujos custos e prazo de recuperação ambiental inviabílizem a continuidade do vínculo entre a área e o 
titulo. 

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

§ 2~ O cancelamento da eRA nos termos do inciso III do caput independe da aplicação das devidas sanções 

administrativas e penais decorrentes de infraçãO à legislação ambiental, nos termos da lei nO 9.605 de 12 de fevereiro 
de 1998. 

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

CAPíTULO XI 

DO CONTROLE DO DESMATAMENTO 

Ar1. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o 
"-!!isposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida 

administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar 
viabilidade à recuperação da área degradada. 

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

§ 2~ O órgão ambiental responsável deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel 
embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, resguardados os dados protegidos por legislação 
especifica, caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo 
procedimento administrativo. 
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§ 3~ A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá certidão em que conste a atividade, a obra 
e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme o caso. 

CAPíTULO XII 

DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Art. 52. A intervenção e a supressão de vegetação em Áreas de Preservação Permanente e de Reserva legal 

para as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, previstas no inciso X do art. 3~, excetuadas as alíneas b e 

g, quando desenvolvidas nos imóveis a que se refere o incisO V do art. dependerão de simples declaração aO órgão 
ambiental competente, desde que esteja o imóvel devidamente Inscrito no CAR. 

Art. 53. Para o registro no CAR da Reserva legal, nos imóveis a que se refere o inciso V do ar!. 3~, o 
proprietário ou possuidor apresentará os dados identificando a área proposta de Reserva legal, cabendo aos órgãos 
competentes Integrantes do Sisnama, ou instituição por ele habilitada, realizar a captação das respectO/as coordenadas 
geográficas. 

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

Ar!. 54. Para cumprimento da manutenção da área de reserva legal nos imóveis a que se refere o inciso V do 

art. 3~, poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos por espécies 
exóticas, cuRivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região em sistemas agroflorestais. 

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

"" Art. 55. A inscrição no CAR dos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3~ observará procedimento 
simpl~icado no qual será obrigatória apenas a apresentação dos documentos mencionados noS incisos I e 11 do § 1~ do 
art. 29 e de croqui indicando o perímetro do imóvel, as Áreas de Preservação Permanente e os remanescentes que 
formam a Reserva legal. 

Ar!. 56. O licenciamento ambiental de PMFS comercial nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3~ se 
beneficiará de procedimento simplificado de licenciamento ambiental. 

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

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

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

§ 4~ Os limites para utilização previstos no § 1~ deste artigo no caso de posse cotetiva de populações 
'-"'dicionais ou de agricultura familiar serão adotados por unidade familiar. 

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

Art. 57. Nos imóveis a que se refere o inciso V do ar!. 3~, o manejo florestal madeireiro sustentável da Reserva 
legal com propósito comercial direto Ou indireto depende de autorização simplificada do órgão ambiental competente, 
devendo o interessado apresentar, no mínímo, as seguintes informações: 

I • dados do proprietário ou possuidor rural; 
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11 _dados da propriedade ou posse rural. Incluindo cópia da matrícula do imóvel no Registro Geral do Cartório de 

Registro de Imóveis ou comprovante de posse; 

111 _ croqui da área do imóvel com indicação da área a ser objeto do n:ane!" seletivo, estimat~a do volume de 
produtos e subprodutos florestais a serem obtidos com o manejo seletiVO, Indlcaçao da sua desllnaçao e cronograma 

de execuçáo previsto. 

Ar\. 56, Assegurado o controle e a fiscalização dos órgãos ambientais competentes dos respectivos planos ou 
projetos, assim como as Obrigações do detentor do imóvel, o poder público poderá instfiuir programa de apoIo técnICO e 
incentivos financeiros, podendO incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, pnorltarlamente, os 
imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3~, naS iniciativas de: (Redacão dada pela lei n' 12,727, de 

2012), 

I _ preservação volunlària de vegetação nativa acíma dos limites estabelecidos no ar!. 12; 

I1 - proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção; 

111 - implantação de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril; 

IV - recuperação ambiental de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva legal; 

V - recuperação de áreas degradadas; 

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

VII - produção de mudas e sementes; 

VIII - pagamento por serviços ambientais, 

CAPíTULO XIII 

DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS 

Seção I 

Disposições Gerais 

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

§ 1~ Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em atê 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da 
publicação desta Lei, sem prejulzo do prazo definido no caput, normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados e 
ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas 
peculiaridades territoriais, climáticas. históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o jlrt 2.Lllil 
Constiluicão federal. 

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

' § 3~ Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o 
proprietário ou possuidor para assinar o lermo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudiCial. 

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

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

§ 6~ (VETADO). (Incluído pela Lei nO 12.727. de 2012). 

ArL 60. A assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão 
ambiental competente, mencionado no art. 59, suspenderá a punibilidade dos crimes previstos nos arts, 38, 39 e 48 da 

Lei nO 9.605. de 12 de fevereiro de 199B, enquanto o termo estiver sendo cumprido, 

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

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

Seção 11 

Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente 

Art,61. (VETADO). 

Art.61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades 
agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julhO de 2008. (Incluído 
pela lei n' 12.727 .de 2012). 

§ 1~ Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em Áreas de 
Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas 

'"-- larginais em 5 (cinco) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso 
-'tj'água. llocluido pela I,.ei n' 12.727, de 2012), 

§ 2~ Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (doiS) módulos fiscais que 
possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será 
obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 (ano) metros, contados da borda da calha do leito 
regular, independentemente da largura do curso d'água. (Incluído pela Lei n' ;2,727 de 2012-" 

§ 3~ Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais que 
possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservaçáo Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será 
obrigatória a recomposição das respectivas taixas marginais em 15 (quinze) metros, contados da borda da calha do 
leito regular, independentemente da largura do curso d'água. (Incluída oela Lei n' 12.727. de 2012). 

§ 4~ Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das 
respectivas faixas marginais: Dncluíd--º~LSlLn'.J2,727, de 201~ 

I - (VETADO); e (Incluído pela Lei n' 12.727, de 2012). 

II ' nos demais casos, contorme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 100 
" em) metros, contados da borda da calha do leito regular. Dn.cluído pela Lei n' 12,727, de 20~ ....... 


§ 5~ Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno de nascentes e 
olhos d'água perenes, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, 
sendo obrigatória a recomposição do raio mfnimo de 15 (quinze) metros, í.Lncluido pela, Le.i n' 12.727 de 20121. 

§ 6~ Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno 
de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo 
rural, sendo obrigatória a recomposição de taixa marginal com largura mínima de: {lncluí~~Lein' 12.727, de 
?Ol2L 
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I - 5 (cincO) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal: [Incluído Pela Lei n' 12.727, 

de 20121. 

II - S (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos 
fiscais; (lncluídQ_pela Lei n'J2.727, de 20121. 

111 . 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) 
módulos fiscais; e (Incluído pela Lei n' 12,72Z, de 2012\. 

IV - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais. (lncluldo pela Lei 
[1' 12.7~7, de 2012). 

§ 7~ Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas. será obrigatória a recomposição das faixas marginais, 
em projeção horizontal, delimijadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de: (Incluído pela 
lei nO 12,727, de 2012lc 

I - 30 (trinta) metros. para imóveis rurais com área de até 4 (quatro) módulos fiscais; e (Incluído pela Leí nº 
12,.727, de 20121. 

11 . 50 (cinquenta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais. jlncluído Ilela 
lei n'12.727, de 20121. 

§ B~ Será considerada, para os fins do disposto no caput e nos §§ 1~ a ~, a área detida pelo imóvel rural em 22 
de julho de 2008, (Incluido pela Lei n' 12.727, de 2012). 

'
§ 9~ A existência das situações previstas no capU! deverá ser informada no CAR para fins de monitoramento, 

sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de conservação do solo e da água que visem à mítigação dos 
eventuais impactos. !Incluído pela Lei ri' 12.727 .de 2Q12\. 

§ 10. Antes mesmo da disponibilização do CAR, no caso das intervenções já existentes, é o proprietário ou 
possuidor rural responsável pela conservação do solo e da água, por meio de adoção de boas práticas 
agronômicas, (lncluido pela ,"!li ri' 12.727, de 2012). 

§ 11, A realização das atividades previstas no capU! observará critérios técnicos de conservação do solo e da 
água indicados no PRA previsto nesta Lei, sendo vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo 
nesses locais, [Incluído P!'.1il Lei n' 12.727 de 2012) , 

§ 12, Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, 
de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, Independentemente das determinações 
contidas no caput e nos §§ 1~ a 7~, desde que não estejam em área que Ofereça risco à vida ou à integridade fí sica das 
pessoas, (Incluído P!lla Lei n'J? 727, de 2012l 

§ 13, A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, isolada ou conjunlamente, pelos seguintes 
métodos: LI!1cl.uído pela, Lei nU 12,727, de 2.012',. 

I condução de regeneração natural de espécies nativas; (Incluído pela lei nº 12.727. de 20121, 

II . plantio de espécies nativas; ílncMdo Pe.la Lei n' 12.727, de 2012). 

111 • plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas; 
(Incluído pela Lei n' 12,727, ..de 2012., 

IV • plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de ocorrência 
regional, em até 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recomposta, no caso dos imóveis a que so refere o 
inciso V do caput do ar!. 3~; Ll.ncluído pela Lei n' 12.727, de 2012), 
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v - (VETADO). (lnçluído pela Lei ri' 12.727..çI!il. 2012). 

§ 14. Em todos os casos previstos neste artigo, o poder público, verificada a existência de risco de agravamento 
de processos erosivos ou de inundações, determinará a adoção de medidas mitigadoras que garantam a estabilidade 
das margens e a qualidade da água, após deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente ou de órgão colegiado 
estadual equivalente. íl.ncluído pela Lei n' 12.727. de 2012", 

§ 15. A partir da data da publiCação desta Lei e até o término do prazo de adesão ao PRA de que trata o § 2~ 
do art. 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais deverão 
ser informadas no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da 
água. (lncluido pela Lei nO 12.727, de 2012). 

§ 16. As Áreas de Preservação Permanente localizadas em imóveis inseridos oos limites de Unidades de 
Conservação de Proteção Integral criadas por ato do poder público até a data de publicação desta Lei não são 

passíveis de ter quaisquer atMdades consideradas como consolidadas nos termos do caput e dos §§ e a 15, 
ressalvado O que dispuser o Plaoo de Manejo elaborado e aprovado de acordo com as orientações emitidas pelo órgão 
competente do Sisnama, nos termos do que dispuser regulamento do Chefe do Poder Executivo, devendo o 
proprietário, pOSSuidor rural ou ocupante a qualquer titulo adotar todas as medidas indicadas. (Incluído pela Lei ri' 
12.727, de 2QI2). 

§ 17. Em bacias hidrográficas consideradas críticas, conforme previsto em tegistação específica, o Chefe do 
Poder Executivo poderá, em ato próprio, estabelecer metas e diretrizes de recuperação ou conservação da vegetação 

nativa superiores às definidas no caput e nos §§ 1~ a 7~, como projeto prioritário, ouvidos o Comitê de Bacia 
Hidrográfica e o Conselho Estadual de Meio Ambiente. (Incluído cela Lei n' 12.727, de 2Q121. 

§ 18. (VETADO). (Incluído pela Lei n' 12.727, de 2012L 

Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 
(dez) módulos fiscais e desenvoMam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação 
Permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de 
Preservação Permanente do imóvel, não uHrapassará: (Incluído pela Lei ri' 12,727, de 20121. 

I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2 (dois) módulos fiscais; 
(lncluido pela Lei n' 12.727 d.e..20121. 

11 ' 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 
(quatro) módulos fiscais; (Incluido pela Lei n' 12 727 de 2012':. 

111 - (VETADO). ilnC::ll,Iido pela Lei n' 12.727. de 2012), 

Art. 51-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos d'água, lagos e lagoas naturais observará as 
exigências estabelecidas no art. 61 -A, observados os limites de cada área demarcada indMdualmente, objeto de 
contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária _ 
Incra. ~elaLeiD'12.727 de 20121. 

Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que 
foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória 

nO 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre O nível 
máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. 

Art. 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VIII, IX e X do art. 4~, será 
admitida a manutenção de atividades florestais, cuRuras de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da 
infraestrutura fíSIca associada ao desenvolvimento de atividades agrossiMpastoris, vedada a conversão de novas áreas 
para uso aRernativo do solo. 
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§ I~ O pastoreio extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito ás áreas de vegetação campestre 
natural ou já convertidas para vegetação campestre, adm~indo-se o consórcio com vegetação lenhosa perene ou de 
ciclo longo. 

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

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

Art 64. Na regularização fundiária de Interesse social dos assentamentos inseridos em área urbana de 
ocupação consolidada e que ocupam Áreas de Preservação Permanente, a regularização ambiental será admilida por 

meio da aprovação do projeto de regularização furdiária, na forma da Lei nO 11.977 de 7 de julho de 2009. 

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

§ 2~ O estudo técnico mencionado no § deverá conter, no minimo, os seguintes elementos: 


I - caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada; 


11 - especificação dos sistemas de saneamento básico; 


111 - proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de inundações; 


......... IV - recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização; 

V - comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado 
dos recursos hidricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o 
caso; 

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

VII - garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água, 

Ar!. 65. Na regularização fundiária de interesse específico dos assentamentos inseridos em area urbana 
consolidada e que ocupam Áreas de Preservação Permanente não idenfificadas como áreas de risco, a regularização 

ambiental será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da Lei nO 11,977, de 7 
de julho de 2009. -~~~~.-

§ 1~ O processo de regularização ambiental, para fins de prévia autorização pelo órgão ambiental compelente, 
deverá ser instruido com os seguintes elementos: 

I ~ a caracterização ffsico~ambiental, social, cultural e econômica da área; 

11 a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das restrições e 
potencialidades da área; 

~"""'" III - a especificaçào e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento básico implantados, 
outros serviços e equipamentos públicos; 

IV - a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais na área de influência 
direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas; 

v-a especificação da ocupação consolidada existente na área; 

VI - a identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de massa rochosa, tais 
como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras definidas corno de risco geotécnico; 

VII - a irdicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as características típicas da Área de 
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Preservação Permanente com a devida proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passiveis de 

regularização; 

VIl! - a avaliação dos riscos ambientais; 

IX _ a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade dos 

moradores a partir da regularização; e 

X _a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos d'água, quardo 

couber. 

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

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

Seção 111 

Das Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal 

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

I - recompor a Reserva Legal; 

11 - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal; 

111 - compensar a Reserva Legal. 

§ 1~ A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmttida ao sucessor no caso de transferência de 
domínio ou posse do imóvel rural. 

§ 2~ A recomposição de que trata o inciso I do capu! deverá aterder os crftérios estipulados pelo órgão 
competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mírimo 1/10 (um 
décimo) da área total necessária à sua complementação. 

§ 3~ A recomposição de que trata o inciso I do capu! pOderá ser realizada mediante o plantio intercalado de 
espécies nativas com exólicas ou frutíferas. em sistema agroflorestal. observados os seguintes parâmetros: 
ilDcluido pela Lei n' 12.727, de 2JlJ2t 

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

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

§ 4~ Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a Reserva Legal na forma dos §§ 2~ 
e 3~ terão direito à sua exploração econômica, nos lermos desta Lei. 

""-' § 5~ A compensação de que trata o inciso 111 do capu! deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no 
-vAR e poderá ser feita mediante: 

I ' aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA; 

II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal; 

111 - doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público 
pendente de regularização fundiária; 

IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal. em imóvel de mesma titularidade ou 
adquirida em Imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que 
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localizada nO mesmo bioma. 

§ 6~ As áreas a serem ulilizadas para compensação na forma do § 5~ deverão: 

I - ser equivalenles em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada; 

11 - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada; 

111 - se fora do Estado, eslar localizadas em áreas identllicadas como prioritárias pela União ou pelos Estados. 

§ t. A definição de áreas prioritárias de que trata o § 6~ buscará favorecer, enlre outros, a recuperação de 
bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecol6gicos, a conservação de grandes 
áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossislemas ou espécies ameaçados. 

§ 8~ Quando se tratar de imóveis públiCoS, a compensação de que trata o l,.;;i$O 111 do capul poderá ser fella 
mediante concessão de direito real de uso ou doação, por parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de 
imóvel rural que não detém Reserva Legal em extensão suficiente, ao órgão publico responsável pela Unidade de 
Conservação de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público, a ser criada ou pendenle 
de regularização fundiária. 

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

Ar!. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que 
possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será 
consMuída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedades novas conversões 
para uso atternativo do solo. 

....... Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa 
respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão 
são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei. 

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

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

CAPíTULO XIV 

DISPOSIÇÓES COMPLEMENTARES E FINAIS 

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

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


§ 2~ Os fabricantes de mOlosserras são obrigados a imprimir, em local visível do equipamento, numeração cuja 
sequência será encaminhada ao órgão federal competente do Sisnama e constará nas correspondentes notas fiscais. 

ArL 70. Além do disposto nesta Lei e sem prejuízo da criação de unidades de conservação da natureza, na 

forma da bei n09.985. de 18 de julho de 2000, e de oulras ações cabíveis volladas á proteção das florestas e oulras 
formas de vegetação, o poder público federal, estadual ou municipal poderá: 

I - proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, bem 
como das espécies necessárias à subsistê,.;;ia das populações tradicionais, delimitando as áreas compreendidas no 
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alo, fazendo depender de autorização prévia, nessaS áreas, o corte de outras espécies; 

11 - declarar qualquer árvore imune de corte, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de 
porta-sementes; 

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

Ar!. 71. A União, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, realizará o Inventário Florestal 
Nacional, para subsidiar a análise da existência e qualidade das florestas do País, em imóveis privados e terras 
públicas. 

Parágrafo único. A União estabelecerá crftérios e mecanismos para uniformizar a coleta, a manutenção e a 
atualização das informações do Inventário Florestal Nacional. 

Ar!. 72. Para eleitos desta Lei, a atividade de silvicultura, quando realizada em área apta ao uso alternativo do 

solo, é equiparada à atividade agrloola, nos termos da Lei nO...8.171, de 17 d.e janeiro de 19.91, que "dispõe sobre a 
politica agrícola", 

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

Ar!. 74. A Cãmara de Comércio Exterior· CAMEX, de que trata o art. 20·B da Lei nO 9 649 de 27 de maio de 

1998, com a redação dada pela Medida Provisória nO 2.216·37, de 31 de agosto de 2001, é autorizada a adotar 
medidas de restrição às importações de bens de origem agropecuária ou florestal produzidos em palses que não 
observem normas e padrões de proteção do meio ambiente compalfveis com as estabelecidas pela legislação 

"",,)raSileira, 

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

Ar\. 76. (VETADO). 

Art. 77. (VETADO). 

Ar!. 78. O art. 9~-A da Lei n~ 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"8I1~ O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por 
instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado peranle órgão 
integrante do Sisnama, limítar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para 
preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão 
ambiental. 

§ 1~ O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os 
seguintes ilens: 

I - memorial descrftivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de 
amarração georreferenciado; 

11 - objeto da servidão ambiental; 

111 - dire~os e deveres do proprietário ou possuidor instituidor; 

IV - prazo durante °qual a área permanecerá como servidão ambiental. 

§ 2~ A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente e à Reserva 
Legal mínima exigida. 
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§ 3~ A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve 
ser, no mínimo, a mesma eslabelecida para a Reserva Legal. 

§ 4~ Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis 
competente: 

I - o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental; 

11 - o contrato de alíenação, cessão ou transferência da servidão ambienlal. 

§ 5~ Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve ser 
averbada na matricula de todos os imóveis envol\IÍdos. 

§ 6~ É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a aHeração da 
destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de 
desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel. 

§ 7~ As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do illL 
44-A da Lei na 4.771. de 15 de setembro de 1965, passam a ser consideradas, pelo efeito 
desta Lei, como de servidão ambiental." (NR) 

Arf. 78-A. Após 5 (cinco) anos da data da publicação desta Lei, as instituições financeiras só concederão crédito 
agrícola, em qualquer de suas modalidades, para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR. 
(Incluído pela Lei n' 12.727, de,.2012h 

Ar!. 79. A Lei n~ 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts, 9~-B e 9~-C: 

"Arf. 90 -8. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. 

§ 1~ O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 (quinze) anos. 

§ 2~ A servidão ambiental perpétua equivale. para fins crediticios, tributários e de acesso 
aos recursos de fundos públicos, à Reserva Partícular do Patrimônio Natural - RPPN, 

definida no ar!. 21 da Lei n~ 9.985, de 18 de julho de 2000, 

§ 3~ O detentor da servidão ambiental poderá aliená-Ia, cedê-Ia ou transferi-Ia, total ou 
parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário 
ou de entidade pública ou privada que tenha a conservação ambiental Como fim social." 

:Ar!. !;ia-C. O contrato de alienação, cessão ou transferência da ser\IÍdão ambiental deve ser 
averbado na matricula do imóvel. 

§ 1~ O contrato referido no caput deve conler, no mínimo, os seguintes itens: 

I - a delimitação da área submetida a preservação, conservação ou recuperação ambiental; 

11 - o objeto da servidão ambiental; 

111 - os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou 
sucessores; 

IV - os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental; 

V - os benefí cios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental; 

VI - a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais 
necessárias, em caso de ser descumprido. 

§ 2~ São deveres do proprietário do imóvel ser\IÍente, entre outras obrigações estipuladas 
no contrato: 
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I - manter a área sob servidão ambiental; 

II - prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos 
naturais OU artificiais; 

111 permttir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental; 

IV .. defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos. 

§ 3~ São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas 
no contrato: 

I - documentar as características ambientais da propriedade; 

II - monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está 
sendo mantida; 

111 - prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos 
sucessores da propriedade; 

IV .. manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da servidão; 

V .. defender judicialmente a servidão ambiental." 

Ar!. 80. A alfnea d do inciso II do § 1~ do ar!. 10 da Lei n~ 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

'Ar!. 10. 

§ 1~ 

11 .............................................................................. . 


ru sob regime de servidão ambiental; 

................................................................................... " (NR) 


Ar!. 81. O caput do ar!. 35 da Lei n~ 11.426, de 22 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Ar!. 35. A conservação, em imóvel rural Ou urbano. da vegetação primária Ou da vegetação 
secundária em qualquer estágio de regeneração do 8ioma Mata Atlântica cumpre função 
social e é de interesse público, podendo, a critério do proprietário, as áreas sujeitas à 
restrição de que trata esta Lei ser computadas para efeito da Reserva Legal e seu 
excedente utilizado para fins de compensação ambiental ou instituição de Cota de Reserva 
Ambiental .. CRA. 

" (NR) 

Ar!. 82. São a União, os Estados, o Distr~o Federal e os Municlpios autorizados a inst~uir, adaptar ou 
reformular, no prazo de 6 (seis) meses, no âmbito do Sisnama, instituiçóes florestais ou afins, devidamente aparelhadas 
para assegurar a plena consecução desta Lei. 

Parágrafo único. As inslituiçóes referidas no capul poderão credenciar, mediante edital de seleção pública, 
profissionais devidamente habilitados para apoiar a regularização ambiental das propriedades previstas no inciso V do 

art. 3~, nos lermos de regulamento baixado por ato do Chefe do Poder Executivo. 

Ar!. 83. Revogam-se as !&is nOs 4.771. de 1.5 de setembro de 1965, e 7.754. de 14 de abril de 1969, e suas 
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alterações posteriores, e a Medida Provisória nO 2.1611:67 de 24 de agos!.!) de 2001. 

Ar!. 84. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 25 de maio de 2012; 191 ~ da Independência e 124~ da República. 
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As ponderaçôes científicas contidas neste documento con
tribuem para o diálogo que a sociedade realiza sobre as 

possíveis alterações do Código Florestal Brasileiro. Ressal
te-se, porém, que não se trata de uma análise detalhada de 

dispositivos do Código Florestal vigente e nem do substi

tutivo ao PL no 1.876/99 e seus respectivos apensados. 

Inspirou e balizou este trabalho a perspectiva de novos 
conceitos e de novos instrumentos tecnológicos para o pla
nejamento e ordenamento territorial, orientados para esti
mular o aumento da produção e da produtividade agrícola 

em sinergia com a sustentabilidade ambiental. 

o documento explicita o referendal científico utilizado para 
análise de vários temas do ambiente rural e urbano que não 
podem ser desconsiderados na revisão da legislação, citan
do exemplos de dispositivos do Código Florestal vigente e 
do substitutivo em discussão. A Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de 

Ciências (ABC) permanecem à disposição para mobilizar 

competências na sociedade que possam embasar cientifi
camente o diálogo, participando de agendas plurissetoriais. 
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APRESENTAÇÃO 

A Academia Brasileira de Ciências (ABe) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPe), 

fundadas. respectivamente. em 1916 e 1948, são entidades representadvas da comunidade científica do 
País, isentas de viés político-partidário e sem fins lucrativos. 

Entre seus objetivos, estão: 

.. 	 Representar a comunidade científica brasileíra, nacional e internacionalmente, visando à imple

mentaçáo de uma política de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) que promova o desenvolvi

mento da ciência em benefício da sociedade; 

lo 	 Promover a mobilização da comunidade cientÍfica para que da atue _junto aos poderes constituídos, 

buscando O avanço cientínco e tecnológico nacional e o incentivo à inovação i 

• 	 Zelar pela manutenção de elevado padrão de ética entre 05 cientistas e em suas relações com a so
ciedade; 

• 	 Lutar pela remoça0 dos empecilhos e incompreensões que embaracem o progresso da ciência; 

• 	 Tomar posição em questões de política cíentífica, educacional e cultural e programas de desenvolvi~ 

mento científico e tecnológico que atendam aos reais interesses do país. 

Atendendo a uma demanda da sodedade - em particular da comunidade científica - por uma participa

,ão mais efetiva da ciência na reformula,ão do C6digo Florestal (CF), a ABC e a SBPC formaram um 

grupo de trabalho (GT) par" oferecer dados e argumentos técnico-científicos que pudessem subsidiar as 

discussões em torno de mudanças no Código Florestal propostas no substitutivo ao Projeto de Lei no 

1.876/99. 

o primeiro C6digo Florestal brasileiro foi instituído pelo Decreto no 23.793, de 23 de janeiro de 1934, 

revogado posteriormenre pela Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, que instituiu o C6digo Florestal 

vigente. Tanro a legislação original como todas as alterações subsequentes levaram em consideração os 

conhecimentos cientÍficos até então disponíveis. No momento em que se reabre o diálogo acerca da ma

téria, a comunidade demmca, amparada pela legitImidade de suas mais abrangentes c representatívas 

associações, solicita que o Congresso Nacional continue a considerar os avanços cientÍficos e do desen~ 

volvimenro tecnológico para o diálogo sobre a legislação florestal brasileira. 

'-' 	Além de membros da ABC e SBPC, foram convidadas a participar do Grupo de Trabalho diversas ins

[imições de pesquisas, universidades, repre-;entações profissionais e organizações civis, entre as quais: 
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Instituto Butantan; Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA); Instituto Brasilei

ro do Meio Ambieme e dos Recursos Nacurais Renováveis (IBAMA); Museu Paraeose Emilio Goeldi 

(MPEG); ~linistériodo Meio Amhiente (MMA); Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura eAgro

nomia (CONFEA); Confederação Nadonal dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG); Sociedade 

Brasileira de Engenheiros Florestais (SBEF), Sociedade Brasileira de Silvicultura (5BS); Assodação Bra

síleirá de Florestas (ABRAFLOR); Rede Brasileira Agrofloresral (REBRAF) e as universidades: UNI
CAMP, UFRJ, UFRPE, UFVe USP (ESALQ). 

Várías dessas instiruições indicaram representantes. Posteriormente, por Índicações dos membros do GT, 
outros nomes foram agregados ao grupo. A metodologia adotada para os trabalhos foi subdividir os tô

picos do documento por áreas, sendo que os membros do GT escreveriam suas contribuiçôes que seriam 

compartilhadas com os demais para análises! correções e sugestões. Um coordenador fOi nomeado para 
Jnicular as ações do GT. 

Todos os encontros ocorreram na sede da SBPC em São Paulo. O primeiro ocorreu no dia 7 do julho de 

20JO. Foram delimitadas metas a serem atingidas e fez-se um diagnóstico do estado da arte do Código 

Florestal e do mencionado substitutivo, 

A segunda reuniao foi realizada nos dias 26 e 27 de agosto de 2010. O Deputado l\Jdo Rebelo (PCdoB/ 

SP), rdator do substitutivo ao PL no 1.876/99, expôs seu projeto aos membros do GT e convidados, A 

ex-secretária de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Mar;a Cecilia Wey, fez uma 

apresentação sobre as percepções do MMA acerca do assunto. Encerradas as apresentações, o GT elabo

rou a primeira carta que foI encaminhada aos Deputados Federais e Senadores. A carta foi aSSInada por 

Jacob Palis Junior e Marco Antônio Raupp, respectivamente presidentes da ABC e SBPe, 

Na terceira reunião, nos dias 7 e 8 de outubro de 2010, deu-se continuidade aos trabalhos de construção 

do documento. Outra carta foi elaborada e encaminhada aos presidenciâveis. No mês de dezembro, nos 

dia 2 e 3, realizou-se mais uma reunião do GT, que contou com a participação do Depurado Ivan Valente 

(PSOL/SP), membro da bancada ambiental;sta na Congresso. Outra reuniâo ocorreu nos dias 28 e 29 de 

janeiro de 2011, oportunidade em que foi elaborado o sumário executivo encaminhado aos Deputados 
Federais e Senadores, e divulgado em nível nacional. 

Durante essas reunióes, várias pessoas aponaram seus poncos de vista sobre o tema, participando em uma 

ou mais ocasiões, dtando-se: Aziz Ab'Saber (üSP); Aldo Malavasi (Diretoria da SBPC/Moscamed); 
Alysson Paulinelli (Ex-ministro da Agricultura); Antoninho Rovaris (CONTAG); Claudio Azevedo 

Dupas (lBAMA); Gustavo Curcio (EMBRAPA Florestas); Helena Boneiani Nader (UN1FESP - Vicc-

Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência - SBPC 
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-presideme da SBPC); Helton Damin da Silva (Chefe Geral da EMBRAPA Flore"as); Jacob Palis 

Júnior (Presideme da ABC/IMPA); João de Deus Medeiros (MMA); José Raimundo Braga Coelho 

(Diretoria da SBPe); Luiz Antônio Martinelli (CENA/USP); Marco Antônio Raupp (MCT - à época 

Presidente da SBPe); Maria Cecília Wey (MMA); Otávio Velho (Vice-presidente da SBPC/UFRJ); 

Rinaldo Augusto Orlandi (Assessor do Dep, Aldo Rebelo), Rute Maria Gonçalves Andrade (Diretoria 
da SBPC/Instituto Butaman), Sourak Aranha Borralho (IBAMA). 

o grupo de trabalho que organizou este documento foi constituído por; 

Antonio Donato Nobre (INPA/INPE)- Engenheiro Agrônomo (ESALQ USP), Memo em Ecologia 

Tropical (INPA UA), PhD em Ciências da Terra (UNH - USA): 

Carlos Alfredo Joly (UNICAMP - BIOTA) Graduação em Ciências Biológicas (USP), Mestre em 
Biologia Vegetal (UNICAMP), PhD em Ecofisiologia Vegetal pelo Botany Departrnent - University of 

Saint Andrews, Escócia/GB, PoSt-Doctor (Univetsitat Bero, Suíça): 

Carlos Afollllo Nobre (INPE - MCT) Engenheiro Elétrico (ITA), PhD em Meteorologia (Mrr

"""', -USA), Post-Doctor (University ofMaryland - USA), 

Celso V.iner Manz.tto (EMBRAPA - Meio Ambiente) - Engenheiro Agrônomo (UFRJ), Mestre 

em Ciência do Solo (UFRJ), D0umrado em Produção Vegeral (Universidade Estadual do Norte Flumi

nense)j 

Elibio Leopoldo Rech Filho (EMBRAPA - Recursos Genéticos c Biotecnologi.) - Engenhei
ro Agrônomo (UnB), Mestre (MSc.) em Fíropacologia (UnB), PhD, em Life Sciences (University of 

Núctingharn, Inglaterra), Post-Doctor em manipulação de cromossomos artificiais de levedura (YAC s) 

(University ofNoningham/Oxford, Ingl.,etra), 

José Antônio Alcixo da Silva (UFRPE - SBPC) - Engenheiro Agrônomo (UFRPE), Mestre em Ciên
cias Florestais (UFV-M G), PhD e Posr-Doctor em Biometria e Maneío Florestal (University ofGeorgia

-USA) - Coordenador do GT, 

LadislauAr3Újo Skorupa (EMBRAPA - Meio Ambiente) Engenheiro Florestal (UnB), Doutor em 
Ciências Biológicas (Botânica) (USP); 

MariaManuela Ligeti Carneiro da Cunha (University ofChicagol - Graduação em Matemática Pura, 
Faculté Des Sciences, França, Dourotado em Ciência; Sociais (UNICA~fP), Pose-Doctor (Cambridge 
University,lÔcole des Haures IÔrudes en Seiences Sociales, College de France), Livre Docente (USP); 
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Peter Herman Mar (UFRR] e sociedade ECOECO) - Graduado em Ecologia Humana pela The Ever

green State College, Mestre em Planejamento Urhano e Regional e PhD em Economia dos Recursos 
Naturajs, CorndllJniversity; 

Rkardo Ribeiro Rodrigues (ESALQ/USP) Graduação em Ciências Biológicas (UNlCAMP), Mes

tre em Biologia Vegetal (UNICAMP), Doutor em Biologia Vegetal (UNICAMP), 

Sérgio Ahrens (EMBRAPA Florestas) -, Engenheiro Florestal (UFPR), Graduado em Oireíto (PUC

-PR), Especialização em Management ofForescs and Wood Industries pela Swedish UniversiryofAgri

cultural Seiences, Mestre em Recursos Florestais (Oklahoma Stace Universit)'-USA), Doutor em Enge

nharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná; 

Tati.n. Deane de Abreu Sá (EMBRAPA - Diretoria executiva) - Graduada em Agronomia (Esco

la de Agronomia da Amazônia), Mestre em Sai! Sdence and Biometeorology (Utah State University), 

Doutorado em Biologia Vegetal (Ecofisiologia Vegetal) (UNICAMP). 

A ABC e a SBPC agradecem ainda aos Professores Oswaldo Ferreira Valente, da Universidade Federal 

de Viçosa. Eleazar Volpato. da Universidade de Brasília e Luiz Antônio Martinelli. da Escola Superior de 

Agricu1tura. Luiz de ~ei[OZ pelas excelentes revisões do documento e valorosas contribuições críticas. 
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Este documento é fruto de extenso trabalho de revisão e 

pesquisa prospectiva desenvolvido pelos membros do GT; 

que procuraram, à luz da ciência e tecnologias disponí
veis, colaborar para um vigoroso diálogo sobre o Código 
Florestal. Entretanto, em vista da complexidade do 

assunto, deve ficar claro que os achados aqui reportados 
podem e devem ser ampliados, o que tomam bem-vindas 

outras contribuições cientificamente fundamentadas para 
melhorar a legislação vigente, que resultem em aperfeiçoa
mentos tanto para a preservação e conservação ambiental, 
como para o setor agrícola do país. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

POTENCIAL DE USO DA TERRA 

• 	 O uso adequado das terras é o primeiro passo para a preservação e conservação dos recursos naturais 

e para a sustentabilidade da agricultura; deve, porcanw, ser planejado de acordo com a sua aptidão, 

capacidade de sustentação e produtividade econômica, de tal forma que o potencial de uso dos 

recursos nacufais seja otimizado, ao mesmo tempo em que sua disponibilidade seja garantida para 

as gerações futuras. 

• 	 O Brasil detém vasta extensão terriwrial para a produção agropecuária: são cerca de 5,S milhões 

de km2 com uso potencial para os mais diversos tipos de cultivos e níveis de adoção de tecnologias 

agrícolas. Entretanw, 76% do [Otal dessas terras aptas apresentam alguma fragilidade decorrente 

de limítações nos solos - condição que requer planejamenco crirerioso na ocupação agrícola. com 

adoção de práticas de manejo conservacionisra que levem em conra ainda as emissões de gases de 

efeico escufa provenienres dessas arividades. 

• 	 O último Censo Agropecuário de 2006 constatou que o espaço agrícola brasileiro era de 329,9 mi

lhões de hecrares ocupados por imóveis rurais, correspondemes a 38,7% do rerrirório nacional. Das 

rerras com porencial agrícola (5,S milhões de km2
), 42,6% (231 milhões de ha) eram destinadas às 

principais atividades agrícolas. A análise da esrrmura produdva do país revelou que a principal ocu~ 

pação do solo era a pecuária, com 18,6% do rerritório brasileiro (158,8 milhões de ha), ou 48,1 % do 

espaço agrícola. ocupado com pascagens nacurais e planradas, correspondendo a 2,7 vezes a quanti~ 

dade das rerras desrinadas à produção de lavouras permanentes e temporárias (59,8 milhões de halo 

• 	 Nos úlrimos anos, a rendência da agropecuária brasileira rem sido de crescimenco sisremático da 

produção, principalmenre em decorrência de ganhos conscanres de produtividade. Assim, de 1975 

a 2010, a área usada para grãos aumentou em 45,6%, mas a produção cresceu 268%, ou seja, quase 

seis vezes mais que a área planrada. Embora rambém renham sido regisrrados recenremenre ganhos 

de produtividade na pecuária, a raxa de locação das pastagens na pecuária exrensiva ainda é baixa, 

com cerca de 1,1 cabe'fa/ha, conforme o Censo Agropecuário de 2006. Um pequeno investimenro 

tecnológico, especialmenre nas áreas com taxas de lotação inferiores a meia cabeça por hectare, 

pode ampliar essa capacidade, liberando terras para outras atividades prodmivas e evirando novos 

desmatamentos. O ministério da Agricultura, Pecuária e Abasrecimenro (MAPA) prevê que o cres

cimenro da produção agrícola no Brasil conrinuará ocorrendo com base no ganho de produrivida

de, com maior acréscimo na produção do que na área ocupada. Pane dos ganhos de produtividade 
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alcançados pelo agronegócio tem sido repassada em beneficio de diversos segmentos da sociedade, 

com a queda de preços relativos do produto agrkola e o aumento da produção. Alguns e.\tudos 

apontam que, de 1975 a 2008, o montante repassado fui da ordem de R$ 837 bilhões. 

• 	 Graças apesquisa agropecuária brasileira e à atividade empreendedora dos nossos agricultores, o 

Brasil ocupa o primeiro lugar na exportação de soja. possui o maior rebanho bovino comercial do 
mundo; é o maior exportador de cate, açúcar) SUco de laranja e carne bovina; ocupa posição de des

taque em diversas outras cadeias produtivas do agronegódo e ainda é um dos maíores produtores 

mundiais de biocombusdveis. 

• 	 Entretanto, mesmo considerando os avanços na agricultura conservadonhta e o sUcesso da agricul

tura tropical. o processo histórico de ocupação do território brasileiro resultou, em alguns casos, no 

aumento das pressões sobre o meio ambiente, em processos erosivos, na perda de biodiversidade. 

na contaminação ambiental e em desequilíbrios sociais. Assim, o desperdício dos recursos naturais 

decorrente do uso inadequado das terras é urna realidade a ser enfrentada, levando a repensar essa 

ocupação para evitar os erros do passado e promover uma gradual adequação ambiental da ativi~ 

dade ruraL A agricultura brasileira. que atualmente possui uma nova dímensão socioeconômica e 

ambienral e é responsável pelo superávir comerciaI brasileiro, demanda ciência, inovação, tecnolo

gias modernas e atenção redobrada quanto aos seus impactos sobre os recursos naturais. 

• 	 Os diagn6sticos realízados demonstram que existe um passivo da ordem de 83 milhões de hectares 

de áreas de preservação ocupadas irregularmente, de acordo com a legislação ambiental em vigor. 

Estima-se que o impacto da erosão ocasionado pelo uso agrícola das terras no Brasi] é da ordem de 

R$ 9,3 bilhões anuais, que poderiam ser revertidos pelo uso de tecnologias conservadonístas e pelo 

planejamento de UID da paisagem, gerando benetlcios ambientais. 

• 	 Há necessidade de medidas urgentes dos tomadores de decisão para reverter o estágio atuai de de

gradação ambiental. Para estancar esse quadro, as Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Re

servas Legais (RLs) deveriam ser consideradas como parre fundamental do planejamento agrlcola 

conservacionisra das propriedades. A percepção das RLs e das APPs como uma oportunidade deve 

ser acompanhada de políticas de Estado de apoio à agricultura que simplifiquem e facilitem os trâ

mites burocráticos. Para concretizar eSsa proposta. é indispensável uma articulação entre os órgãos 
federais, estaduais e municipais para a implementação da legislação ambiental, que não pode ficar 

sob a responsabilidade exclusiva do proprietário ou do possuidor rural. Os estados e os municípios 

desempenham papel importante na estruturação dos órgáos responsáveis pela regularização das 
RI-s e APPs. 
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• 	 Estima-se que, em razão de seu uso inadequado, existam hoje no Brasil 61 milhões de hectares de 

terras degradadas que poderiam ser recuperadas e usadas na produção de alimencos. Existem conhe

cimentos e tecnologias disponíveis para essa recuperação. Nesse sentido, destaca-se a recente inicia

tiva do governo federal por meio do Programa Agricultura de Baixo Carbono (Programa ABC), 

que aproveita o passivo das emissões de gases de efeito estufa e o transforma em oportunidade na 

produção agrícola e na prestação de serviços ambientais. Todavia. apesar do grande mérito dessa 

iniciativa. um esforço político muito maior faz-se necessário. 

• 	 Recomenda-se a implantação de políticas públicas mais consistentes para garantir que todos os 

produtores - principalmente os que têm menos acesso às tecnologias disponíveis - integrem-se 

efetivamente a sistemas produtivos técnica e ambientalmente corretos. 

• 	 Os dados cientÍficos disponíveis e as projeções indicam que o país pode resgatar passivos ambien

tais sem prejudicar a produção e a oferra de alimentos, fibras e energia, mantendo a tendência de 

aumenro continuado de produrividade das últimas décadas, desde que sejam estabelecidas políricas 

mais consistentes de renda na agropecuária. 

• 	 Para a harmonia e o avanço na utilização das terras no Brasil, é necessário um cuidadoso planeja

mento integrado de uso compatibilizando dos zoneamenros agrícolas e ecológico-econômicos com 

o ordenamenro terrirorial e a revisão do Código Florestal, dentro de um novo conceito de paisagens 

produtivas sustentáveis. 

BIODIVERSIDADE 

• 	 O Brasil é um dos países com maior diversidade biológica no mundo, pois abriga pelo menos 20% 

das espécies do planeta, com altas taxas de endemismo para diferentes grupos taxonômicos. Isso 

implica amplas oportunidades, em parricular econômicas (por exemplo, o desenvolvimenro de 

novos alimenros, fármacos, bioterápicos, madeiras e fibras, tecnologias biomiméticas e o turismo 

ecológico), mas também maior responsabilidade. A legislação ambiental, que já obteve imporrantes 

avanços, precisa de revisões para refletir, ainda mais, a imporrância e o potencial econômico do 

patrimônio natural único do Brasil. Retrocessos neste momento terão graves e irreversíveis conse

quências ambientais, sociais e econômicas. 

• 	 Por reconhecer a imporrância da conservação e do uso sustentável desse inestimável patrimônio 

natural, o Brasil se tornou signatário de compromissos internacionais, como a Convenção da Di

versidade Biológica (CDB) e a Convenção de Áreas Úmidas (RAMSAR). Assumiu também o 

compromisso no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre 1vfudanças Climáticas de que até 
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2020 reduzirá em 38% suas emissões de gases de efeito estufa. Esses compromissos exigem não só o 

cumprimento da legislação ambiental. mas também o resgate do passivo ambiental rural e urbano. 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPs) 

• 	 Entre os pesquisadores, há consenso de que as áreas marginais a corpos d'água - sejam elas várzeas 

ou florestas ripárias - e os tOpos de morro ocupados por campos de aJtitude ou rupestres são áreas 

insubstituíveis em razão da biodiversidade e de seu alto grau de especialização e endernismo. além 

dos serviços ecossistêmieos essenciais que desempenham - tais como a regularização hIdrológica, a 

estabilização de eneoStas, a manutenção da população de polinizadores e de ictiofauna, o controle 

natural de pragas, das doenças e das espécies exótieas invasoras. Na zona ripária, além do abrigo da 

biodiversidade com seu provimento de serviços ambientais, os solos úmidos e sua vegetação nas 

zonas de inAuência de rios e lagos são ecossistemas de reconhecida importância na atenuação de 

cheias e vazames, na redução da erosão superficial, no condicionamemo da qualidade da água e 

na manutenção de canais pela proteção de margens e redução do assoreamento. Existe amplo con

senso cientÍfico de que são ecossistemas que, para sua estabilidade e funcionalidade, precisam ser 

"-' 	 conservados ou restaurados, Se historicamente degradados. ~ando ecossistemas naturais maduros 

ladeiam os corpos d'água e cobrem os terrenos com solos hídrom6rficos associados, o carbono e os 

sedimentos são fixados, a água em excesso é contida, a energia erosiva de correnteZas é dissipada e 

os fluxos de nutrientes nas águas de percotação passam por 6ltragem química e por processamento 

microbiológico, o que reduz sua turbidez e aumenta sua pureza. 

• 	 A e6ciêneia dessas f.üxas de vegetação remanescentes depende de vários fatores, entre eles a largura 

e o estado de conservação da vegetação preservada e o tipo de serviço ecossÍstêm ko considerado, 

incluindo-se, na sua avaliação, o papel das áreas ribeirinhas na conservação da biodiversidade. Um 

ganho marginal para os proprietários das terras na redução da vegetação nessas áreas pode resultar 

num gigantesco ônus para a sociedade como um todo, especialmente, para a população urbana que 

mora naquela bacia ou região. Mesmo com roda a evolução do conhecimento científico e tecnoló

gico. os custos para restaurar as áreas mais degradadas sáo ainda muito elevados. especialmente no 

caso das várzeas. Além do mais, nem todos 05 servíços ecossÍstêmkos são plenamente recuperados. 

• 	 Uma possível alteração na definição da APP ripária, do nível mais alto do curso d'água - conforme 

determina o Código Florestal vigente para a borda do leito menor, como é proposto no substitu

rlvo. representaria grande perda de proteção para áreas sensíveis. Essa alteraçã.o proposta no bordo 

........ 	 de referencia significaria perda de até 60% de proteção para essas áreas na Amaz6nia, por exemplo. 

Já a redução da faixa ripária de 30 para 15m nos rios com até 5 m de largura, que compõem mais 
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de SO% da rede de drenagem em extensão, resultaria numa redu~ão de 31 %na área protegida pelas 

APPs ripãri.s, Estudo recente consratou que as APPs ripárias representatU, de acordo com o Códi

go em vigor, somente 6,9% das áreas privadas. 

• 	 A presença de vegetação em topos de morro e encostas tem papel importante no condicionamento 

do solo para o amortecimento das chuvas e a regularização hidrológica, diminuindo erosão, enxur

radas. deslizamento e escorregamento de massa em ambientes urbanos e rurais. 

RESERVA LEGAL (RL) 

• 	 A Reserva Legal tem funções ambientais e características biológicas distintas das APPs em termos 

da composição e estrurura de sua bima. Na Amazônia. a redução das RLs diminuiria a. coberrura 

Horestal para níveis que comprometeriam a continuidade física da floresta devido a prováveis alte

rações climáticas. Portanto, a redução de RLs aumentaria significativamente o risco de e.,xtÍnção de 

espécies e comprometeria a efetividade dessas áreas como ecossistemas funcionais e seus serviços 

ecossistêmicos e ambientais. 

• 	 Nos biomas com índices maiores de antropízação, como o Cerrado, a Caatinga e alguma.~ áreas 

altamente fragmentadas como a 1\1ata Atlântica e partes da Amazônia. os remanescentes de ve

getação nativa, mesmo que pequenos. têm importante papel na conservação da bíodivcrsidade e 

na diminuição do isolamento dos poucos fragmentos da paisagem. Tais remanescenteS funcionam 

como trampolins ecológicos no deslocamento e na dispersão das espécies pel. paisagem. Essas ca

racterÍstícas exigem que eventuais compensações sejam feitas na própria micro bacia ou na bacia 

hidrográfica, As características firoecoIógicas da área a ser compensada - e náo o bioma como um 

todo, devido à alta heterogeneidade de formações vegetais dentro de cada bioma - devem ser a 

referência para a compensação. 

• 	 A restauração das áreas de RL, víável graças ao avanço do conhecimento cientifico e tecnológico, 

deve ser feica preferencialmente com espécies nativas, pois o uso de espécies exóticas compromete 

SUa função de conservação da biodiversidade e nito assegura a restauração de suas funções ecológicas 

e dos serviços ecossistêmicos. O uso de espécies exóticas pode ser admitido, mas na condição de pio

neiras, conforme a legislação VIgente. É na Reserva Legal que se constata o maior passivo ambiental 

do setor agropecuário brasileiro. Novas técnicas de restauração da RL usando as áreas de menor 

aptidão agricola e incorporando o conceito de manejo sustentável de espécies nativas para a produ

ção de madeiras e libras, de medicinais. de Ifutíferas nativas e outras permitidas pela legislação são 

alternativas viáveis de diversíficação de prodwião com retorno econômico significativo. 
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SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

• 	 O entendimento da importância da manutenção de áreas naturais como APPs e RLs na propriedade 

rural é fundamental. já que eXIste a concepção errônea de que a vegetação nativa representa área não 

produtiva, eom CUStO adicional e sem nenhum retorno econômico para o produtor. No entanto, 

essas áreas além de oferecerem ampla gama de possibilidades de retorno econômico, são fundamen, 

tais para manter a produtividade em sistemas agropecuários, tendo em vista sua influência direta na 

produção e conservação da água, da biodiversidade e do solo, na manutenção de abrigo para agen, 

tes polinizadores, dispersores de sementes e Inimigos naturais de pragas, entre outros. Portanto, a 

manutenção de remanescentes de vegetação nativa nas propriedades e na paIsagem transcende seus 

benefícios ecológicos e permite vislumbrar, além do seu potencial econômico, a susrenrabilidade da 

atividade agropecuária e a sua função social. 

• 	 A pesquisa científica confirma os benefkios e.~prcssivos da polinização como serviço eeossistêmico 

para a prodmividade de culruras importantes. Os polinizadores podem ser responsáveis POt 50% da 

produção de soja; de 45 a 75% da produção de melão; 40% da produção de café; 35% da produção 

~ de latanja; 88% da produção de caju; 43% da produção de algodão; e 14% da produção de pêssego. 

~anto ao maracujá, sua produção depende integralmente de agentes polinizado te, biÓücos. 

• 	 Os se rviços prestados pelos polinizadores são altamente dependentes da conservação da vegetação 

nativa, onde encontram abrigo e alimento. Reciprocamente. a maioria das espécies narivas requer 

polinizadore, específicos pata se perpetuat. 

• 	 Ttatando-se de agticultura sustentável, o Brasil tem pela frente grandes possibilidades de transfor' 

mar parte dos recursos naturais que existem na propriedade em renda para o agricultor. Os prin~ 
cipais reCUrsos naturais seriam a conservação da produção de água e a manutenção do estoque de 

carbono nas áreas cOm vegetação nativa. Para as áreas definidas como RLs e as APPs da pequena 

proptiedade e posse rural familiar há ainda a possibilidade de obtenção de produtos madeireiros e 

não madeiteiros que podem gerar renda adicional para o agricultor. 

AMBIENTES URBANOS 

• 	 Em áreas urbanas. a ocupação de várzeas e planícies de inundação natural dos cursos d'água e de 

áreas de encosta com acentuado declive tem sido uma das principais causas de desastres naturais. 
ocasionando todos os anos a mortaHdade e a morbídade a milhares de vítimas, além de perdas eco

"-" nômkas em termos de infraesrrutura e edificaçôes. 
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• 	 Parâmetros para áreas urbanas no que concernem às APPs ao longo e ao redor de corpos J1água e 
em areas com dedives acentuados devem ser especificamente estabelecidos para prevenir desastres 
naturais e preservar a "ida humana. O C6digo Florestal deveria, assim, definir principios e Iimi<es 

diferenciados para áreas urbanas sem ocupação consolidada, ao passo que os planos diretores muni

cipais de uso do solo tratariam das áreas de risco com ocupação consolidada. 

• 	 De modo geral. o risco se torna muito grande para terrenos com declividade superior a 25 graus em 
áreas de encosta das cidades brasIleiras. Declividades acima desse limite em áreas que necessaría
mente irão perder a vegetação natural em razão da ocupação pretendida representam grande risco 
de repetidos processos de deslizamentos e escorregamentos de massa em encostas, 

• 	 No caso das A!'!'s ripárias, deve-se buscar definir a área denominada de passagem d.. inund.v;iÚJ 
como aquela que não deve ser ocupada. Essa zona tem um critério técnico de definição que depende 

das condições hidráulicas e hidrol6gicas locais. A faixa de passagem pode, por exemplo, representar 

o limite alcançado por inundação com período de recorrência de 10 anos, e pode ser estreita ou 

larga, dependendo da topografia. 
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CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS 

Énecessario, portanto. garantir o prosseguimento dos avanços científicos e tecnológicos em prol do aper~ 
f<iço.mento e da ampliação da adequação ambiental de atividades produtivas. Os resultados já alcança

dos devem traduzir#se em políticas que garantam uma ação integrada entre C&T e os setores produtivos. 

É do mais alm interesse do país implantar um ordenamento territorial inteligente e juSto. 

A comunidade cientÍhca reconhece a imponância da agricultura na economía brasileira e mundial, como 

também a importância de se aperfeiçoar o Código Florestal par. atender à nova realidade brasileira e 

mundial. Qualquer aperfeiçoamento deve ser conduzido à luz da ciência, com a definição de paràmetros 

que considerem a multifuncionalidade das paisagens brasileiras, compatibilizando produção e conserva

ção como sustentáculos de um moddo de desenvolvimento que garanta a sustentabiHdade. Desta forma) 

será possívd chegar a decisões pautadas por recomendações com base Científica e que sejam consensuais 

entre produtores rurais. legisladores e a sociedade cívi1. 

A SBPC e a ABC desejam continuar contribuindo para o aprimoramento de Código Florestal, forne

~	.:cndo subsídios cientificas e recnofógicos para o diálogo. A revisão crítica dos vários temas abordados 

no Código Florestal deverá ser feita também à luz da ciência e das tecnologias mais avançadas, numa 

prospecção cuidadosa das virtudes e dos problemas da lei vigente. pois é preciso avançar na legislação 

ambiental e agrícola brasileira. 

o Brasil é o país que abriga o maior número de espédes de plantas, animais e microrganismos do mundo. 

Isso representa um enorme diferencial de capital natural, estratégico para o desenvolvimento sodoeconô~ 

mico do pais e que precísa ser conservado e utilizado de forma sustentáve1. Ao mesmo tempo. a inovação 

tecnológica está na raiz do sucesso brasileiro da agricultura tropical e é o trunfo mais poderos.o para 

qualificar países na competição no mercado globalizado. O aprimoramento do Código Florestal deverá 

servir de base para políticas públicas inovadoras dentro do conceito do ordenamento territorial e do 

planejamento da paisagem. 
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1. CONHECIMENTO CIENTIFICO RELACIONADO A 

CONSTRUÇÃO DE UMA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 


o Brasil tescemunha um intenso debate acerca do seu Código Florestal. Em essência, o que se discute é o 

futuro da flora brasileira, com suas implicações para atividades humanas e as consequêndas das decisões 

de caráter político sobre as dimensões ambiental, social e econômica em rodo o território nacional e para 

toda a sociedade. 

Consdtuem premissas para a existência de um Código Florestal a conservação do patrimônio Rorísrico e 

o escabeledmenro de regras para o seu uso. Os fundamentos lógicos de diversas nguras jurídicas do CÓ~ 

digo Florestal guardam relação causal entre a sua insrimição e a proteção de elementos do meio ambiente 

natural (solo. ar, águas, flora, fauna, assim como suas relações funcionais) e incorporam uma percepção 

antropocêntrica de proteção àvida e das atividades produtívas, em perpetuidade. 

A formulação de uma política pública sobre um bem de interesse coletivo, como o patrimônio RorÍstico 

brasileiro, deve resulrar de um acordo consensual entre rodos os níveis de governo e todas as partes inre~ 

"'-" ressadas. induindo a comunidade científica. Kesse proceíSQ, é necessário considerar também as políticas 

públicas já formuladas para outros temas como meio ambiente. agricultura e energia, assim como os 

compromissos internacionais já assumidos pela sociedade por meio do governo. 

Em função disso e em atendimento a uma demanda da comunidade científica brasileira, a Academia 

Brasileira de Ciências (ABCl e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) instituíram 

um Grupo de Trabalho para subsidiar o diálogo com pcrcepçócs de caráter estritamente técnico-cientí

fico. Este documento apresenta uma slnrese dos trabalhos realizados pelo GT e que focaram, de forma 

exemplHicativa, os seguintes temas: 

L 	 Uso agdcola do território nacional: potencialidades e desafios da estrutura legislativa brasileira; 

2. 	 Perdas de solos e água decorrentes do uso da Cerra: a erosão e seu impacto; 

3. 	Os impactos do c6digo florestal sobre a biocliversidade; 

4. 	A importância das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e de Reserva Legal (RL) no im6vel 
rural, incluindo os benefícios ambientais e econômicos da APP e da RL; 

5~ 	 Os riscos naturais associados ao U'iO da Cerra em áreas urbanas. 
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A matéria é extenSa e muito rica. A produção do conhecimemo cientÍfico é crescente e tem a sua própria 

dinâmica. Por esse motivo, este documento aponta para a necessidade de trabalho subsequente. mais 

amplo. profundo e detalhado, sobre os tópicos já analisados. assim como outros que também devem ser 

devidamente apredados. 

1.1. USO AGRÍCOLA DO TERRITÓRIO NACIONAL: 
POTENCIALIDADES E DESAFIOS DA ESTRUTURA LEGISLATIVA 
BRASILEIRA 

1.1.1, Potencial de uso das terras 

o uso adequado das terras é o primeiro passo para a preservação dos recursos narurais e a sustentabilida~ 

de da agricultura (MANZATTO et ,li.. 2002a), Portanto. deve-se alocar cada parcda de terra de acor

do com sua aptidão, capacidade de sustentação e produtividade econômica esperada. com o mínimo de 

degtada~'ão ambiental. de modo que os recursos naturais sejam considerados no melhor do seu potencial 

de uso, ao mesmo tempo em que sâo preservados para gerações futuras (LEPSCH ct aL, 1991). 

A Tabela 1 apresenta uma visão global do potencial de uso agrícola. pecuário e /lorestal das terras brasi

leiras por região. sem considerar restrições de natureza legal, mas evidenciando os diferentes níveis teC

nológicos de manejo, classe de aptidão e tipos de usos. Da análise dessa tabeJa. elaborada com base em 

Ramalho Filho e Pereira (1999), percebe-se que há grande predominância de terras aptas para lavouras 

em relação às demais atividades. Con~iderando~se os diferentes níveis tecnológicos. o pais dispõe de apro

ximadamenre 65% do seu territ6rio (5.552.673 km2
) em terras com potencial para o uso agropecuário, 
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Tabela 1. Aptidão das terras do Brasil, por região e por nível de manejo para os diferentes tipos de usos indicados. 

c I·•• ···· 
TiJi\1 di: ...~ 
Ud!u~iio 

, __ o 

I" 

C10l1li~ de aptidão p\lr nivel4e maneja (Ion') ':,Z 
Nível de manejí> A Nlvel de manejo B '. Nível de maneJo C ',,} 

Boa Regular Restrita Bo.' Regular Jte~rita Boa .Regular J1istnta 
N 25.850 204.982 2.046.873 106.878 1.751.585 427.377 30.032 1.731.001 " 326.120 

NE 13.394 145.079 435.307 15.555 421.060 321.150 7.482 436.452 267.025 

Lavouras 1 SE 22.715 118.648 147.506 102.929 130.785 330.767 78.230 266.287 45.966 

CO 2.508 68.048 358.065 10.708 385.902 579.222 107.426 636.919 231.460 

S 46.191 96.824 142.717 64.975 171.474 162.399 38.388 233.857 48.078 

TOtal 110.658 6H5.81 3.13M'8 301.<>45 l,860,806 . l.S20m5 261558 3.304516 9'1:8;649 

N 234.113 4.935 

NE 4.908 91.636 27.967 
Pastagem 

SE 
plantada 2 

2.957 40.215 96.807 

CO 339309 22.119 

S 34.125 16.836 10.210 

Total 4.l.990 711,199 L61,038 - -

N 3.816 

NE 1.939 33.908 71.854 

Silvicultura 3 SE 58.619 9,4L5 

CO L39,418 71.006 

S 3.127 7.322 11.238 

Tot.1 \.066 239.267 167,329 -

N 9,469 

Pastagem NE 287 141.564 290.781 

natu.ral 4 SE 945 77.084 

CO 209.181 

S 19.789 10.359 3.102 

: " Total 20.07. 152,868 589,617 - - - . - -..-:. 

I Terras aptas para lavouras o são também para os demais tipos de utilização menos intensi\'a como pasragem e silvicultura. 
~Terras com apc~d:o exclus~va para p.astagem plantada; não aptas para lavouras. 

Terras com aptldao exclusrva para SilVicultura; não apras para lavouras e pastagem plantada . 
• Terras com ocorrência exclusiva de pastagem natural. 


Fome: Ramalho Filho (1985), Ramalho Filho e Pereira (1999), l ...fanzatto (2002b). 
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Entretanto, ao analisar a atividade lavoura no conjunto de todas as regiões do Brasil, observa-se que os 

níveis de manejo interferem na definição do potencial de terras aptas para esSe fim, Para o nível de mane

jo A (primitivo), há predominio de terras com sérias limitações (elasse Restriea) em todas as regiões do 

pais, significando que a baixa utilização de tecnologias limita o culeivo de dccerminadas lavouras pelos 

agricultores (Tabela I l. 

No nível de manejo B (pouco desenvolvido), verifica." cerco equilíbrio entre as terras com limitações 

moderada.s e tOrres (classes de apeidao Regular e Restrita) na maioria das regiões brasileiras, enquanto 

que no nível de manejo C (desenvolvido; altamente temificado) ocorre forte predomínio de terras com 

restrições moderadas. considerando-se o atual nível de tecnihcação existente nQ país. 

Ressalta-se que, mesmo as áreas consideradas como aptas ao cultivo de lavouras com potencial regular 

ou restrito possuem limitações pedolÓgicas. Indicando a fragilidade dessas terras ao uso agropecuário e 

a necessidade de planejamento de uso criterioso com a adoção de práticas de manejo çonservacionista, 

A grande extensão territotial. a variação do potencial produtivo das terras e a diversidade ambiental e 

sodoeconômica determinam padrões de uso das, terras, caracterizando-se regionalmente por diferentes 

fo rmas de pressão de uso e intensidade atual de degradação. Entretanto, quando consideradas globa1· 

mente. as mudanças no uso da (erra e cobertura do solo são tão importantes que chegam a afetar aspectos 

fundamentais do funcionamento do sistema terrestre global. 

o impacto dessas mudanças, conforme citado por Lambin et aL (200 I), reflete sobre a diversidade bíÓ· 

tica (SALA et aL, 2000), contribui para as mudanças climáticas locais e regionais (CHASE et ai., 1999). 
bem como para .. mudanças climáticas globais (HOUGHTON et aI., 1999), além de influir diretamen

te para a degradação dos solos (TOLBA e EL·KHOLY, 1992) e da água. 

1.1,2, Mudanças de uso das terras 

o uso da terra pode ser entendido como a forma murável com que o espaço geográlico é utilizado pela 

espécie humana, Em grande parte, as mudanças no uso da rerra ocorrem peIas demandas do mercado por 

fibras. energia e alimenros. novas tecnologias agrícolas e regulação ambiental. Elas representam um fator 

imporrante, condicionando as mudanças climáticas globais (~EYER e TURNER 1996) e podendo tra

zer sérias implicações para a sustentabilidade em suas três dimensóes (social, econômica e ambiental) e a 

produção de alimentos. fibras) bicombustÍveis c matérias-primas. 
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Assim, a necessidade de compreensão das causas de mudanças no uso da terra na agropecuária tem sido há 

tempos enfatizada pelo Commictce on Global Change Research (1999), Larnbin ef al, (2001) ressalram 

que tais alterações no uso e cobertura da terra estão relacionadas às políticas ambientais e de desenvol

vimento. Estes autores conduiram que as alterações não se devem unicamente ao crescimento popula

cional nem à pobreza, mas também à resposta da população às oportunidades econômicas mediadas por 

fatores institucionais. 

Dessa forma, oportunidades e limitações para novOS uSos da terra são criados por mercados e políticas 

locais e nacionais. Porém, as forças globais são as principais determinantes das alterações de uso da terra~ 

potencializadas ou atenuadas por farores locais, como ganhos de produtividade. infraestrutura e poHticas 

públicas (Código Floresral e Zoneamenro Ecológico Econômico - ZEE), 

Adicionalmenre, de acordo com o IPCC (Inrergovemmental Pane! on Climate Change), as emissóes 

de Gases de Efeiro Estufa (GEE) provenientes do setor LULUCF (Land Use, Land Use Change and 

Forestr}') representam 17% do total de emissões mundiais. Já. no Brasil, este setor é responsável por apro

ximadamente SS% do total das emissões, basicamente oriundas do desmatamento. Prática comum após 

'-" derrubada, a queima da vegetação é outro fator de impacto nos recursos naturais, nos recursos hídricos 

e na biodiversidade, 

Por outro lado, reflorestamento, desmatamento evitado (Reduced Emissions Deforestation and Forest 

Degradarion - REDD) e conservação de Horestas são formas de uso da rerta importantes par" a miriga' 

ção das mudanças dimática~ e estão intimamente ligadas com a ocupação de terras peIa agropecuária. 

Tais mudanças constituem ainda um fen6meno espacial, transversal e intrinsecamente correlacionado à 

maioria dos processos de deterioração ambiental e consequente comprometimento dos serviços ecossis

têmicos associados ao ba1anço energético, fundamentais para a sustentabilidade das atividades de produ~ 

ção agropecuária. 

A regulação do ciclo hidrológico, " manutenção da sazonalídade dimarica, a mítiga,ão da emissão de 

gases de efeito estufa (GEE) e o sequestro de gas carbônico (CO,) da atmosfera e sua acumulação na 

biomassa e no solo. assÍm como a minimização do consumo de energia na atividade agrícola sáo benefí~ 

cios ambientaÍs que requerem a espadalização e o tnonitoratnenm do uso da terra e da cobertura do solo 

para sua quanrificação (ANDRADE ef al., 2010: DUMANSKI et aI., 201Oa, 2010h; FREITAS tf al., 
2007). visando a eventuais compensações financeiras decorrentes de serviços ambientais prescados no 
meio ruraL 
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Uso atual das terras 

A Tabela 2 apresenta, de forma resumida, as principais formas de uso da terra levantadas pelo Censo 

Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006). O fOtal de terras ocupadas por imóveis rurais é de 329,9 milhões 

de hectares; correspondentes a 38,7% do território nacional. Dessas rerras, as principais arividades agro

pecuárias respondem por cerca de 27,1% do terrÍtório. A!:. terras estão ocupadas por usos diversos da 

agropecuária, como demonstram também os dados levantados pelo MMA/Probio, para o ano basc 2002 

(Figura 1). 

A análise da emurura produtiva do pais revela que a principal ocupação do solo é a pecuária com 18,6 % 

do rerritório brasileiro (158,8 milhões de halo Isso implica que 48,1 % do espaço agrícola levantado pelo 

censo são ocupadas com pastagens naturais e plantadas, o que corresponde a 2,7 vezes as terras destinadas 

à produção de lavouras pcrmanelltes e temporárias (59,8 milhões de hectares). 

As áreas de pastagens da região Centro-Oeste destacam-se sobre as demais com cerca de 58.5 milhões 

dc hectares, seguida pelas regiões NordeSte, com cerca de 30,5 milhões de hectares; Sudeste, Norte e Sul 

(Tabela 03). 

Destaça-se, entrecanto, que o uso de pastagens narurais ainda permanece bastante disseminado, apesar 

das diferenças em rermos clImáticos, valor da terra, padrões culmrais e dimensões territoriaIs. De múdo 

geral, pode-se inferir que esse tipo de atividade é resulrado da utilização de terras com baixo emprego de 

tecnologia c/ou cerras marginais. com limicações climáticas e/ou pedúfógicas ou de áreas degradadas. 

abandonadas ou subucilizadas. 

Considerando apenas os aspectos do solo. a área amalmeme ocupada com lavouras é relacivamente pe

quena se comparada com a área pocencial de que o país dispôe especialmente no Centro-Oeste. O in

cremento produdvo verificado ao longo das duas últimas décadas resultou em uma área ocupada com 

lavouras de 59,8 milhões de hecrarcs. Destas, na safra 2010, a esrimativa de área plantada com cereais, 

leguminosas< oleaginosas loi de 46,7 mílhóes de hectares, scndo decorrente, em grande parte, da conver

são de áreas ocupadas anteriormente por pascagens, sobretudo nos estadús do Maranhão, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Tocantins. oeste da Bahia, sui do Pará e os cerrados do Piaui 

A associação dessa expansão com o ganho de produtividade resultou ainda em aumento de mais de 100% 

na produção de grãos quando comparada à safra 1996, acingindo cerca de 148 milhões de tondadas em 

2010. Entre os grãú5, a soja foí a que mais se expandiu em rermos de área e produção graças à pesquisa 
agrícola que desenvolveu e introduziu novas variedades adequadas às condiçóes dos solos do bioma Cer

rado, principalmente em Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 
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Tabela 2. Uso atual das terras do Brasil 

Formas <le ..... da t ....... Áre. (néctare.) 


Lavouras pe~anent~~... __ 

Lavouras .L 

Lavouras com área p1antada com forrageiras para corre 

11.612.227 

44.019.726 

4.114.557 

3,52 

13,34 

1.25 

Lavouras com culrivo de florr;:s (inclusive hidroponia e 

plasticulrura), viveiros de mudas. eShlt;:tS t casa de vegetação 
100.109 0,03 

naturais 57.316.457 I 17,37 

~s'agens plamadas degradadas 

Pastagens p'~~ntadas 
----_.... 

Matas e,/ou floresras narurals destmadas a preservaçao 

9.842.925 2,98 

91.594.484 27,76 
-----_.... 


50.163.l02 15.2 

permanente ou reserva legal 
------------------~--------~--------._-

Matas e/ou florestas naturais (exclusive área de preservação 
10,835.621.638 

permanente e as em sistemas agroflorcscais) 

Macas e/ou florestas planradas com essências florestais 4.497.324 1,36 
--------~--------~-------,i,Sistemas 8.197564 2,48 


Tanques, lagos, açudes e/ou área de áglJas púbHcas para a 


aquicultura 
1319492 04 

Consrruções, benfeitorias ou çaminhos 4<\89.700 

Terras degradadas (erodidas, desertihcadas, saliniladas etc.) 789.2.18 0,24 

Terras inaproveitadas para agricultura ou pecuária 

(pântanos, arcais. pedreiras etc.) 
6.093.185 1,85 

..
32'.l.?71,728 100 

FONTE: Ccnso Agropccuário (IBGE, 2006). 
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Tabela 3~ Uso amaI das terras com pastagens por regíõe~ do Brasil 

Itep Tlp .. de uso ToraJ 
.. 

Pastagens
l'astagcn. 

plantada.PQlItà!ll'IlS 
plantada.

na1:ofais em: boas 
d<gm1lluW . 

ron.dlçõe. 

Centro-Oesre 13731189 3338809 41448215 58518213 

:N"úrdcstc 16010990 2233350 12295265 ! 30539605 --_.... 

Sudeste 10853455 1653121 15054568 27561144 

Norre 5905157 2168266 18450751 I 26524174 

Sul 10815667 449378 4345683 15610728 . 
TOIaI S71164S8 

FONTE: Censo Agropecuádo (IBGE, 2006), 

BR • USOS da terra 

Área Total do País 

!Xi1:T"lhães he. 

Temw Agricultévela 

555 mjlhôe~ ha (65% do lotai) 

Efltabelecimentos Agropecuários 
330 m,lhões ha (3ST% do lotai) 

legenda 
t~Fml:l~ 

_&m;Amlliln" 

~"t!iif'M»J 5I'!;1JI" I"&Ilg"". 

..ArtO) "*""'~" e"'p;>1,.!õllQIIIIY1 ~ 
,lln,n~m.r. Wl>~.~.....uártli 
"'",",,,.um; UL(i 11m l!iI'o:.-~~ 

:- .:::- "",---:"'"" '~'""'" 
"'",~,,( 

Figura 1. Uso .mal das tertas no Brasil (MANZATTO et ai., 2009), 
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Com base nos dados da Tabela 4, é possível tirar conclusões sobre a adequação de uso das terras no país 

em comparação com 05 dados sobre aptidão das terras. Verifica~se que a atividade agropecuária é mais in~ 

tensiva nas regiões Sul, Sudeste e CentroHOeste. A região Nordeste, embora bastante antropizada, apre~ 
senta intensidade de uso imermediária, decorrente das limitações climáticas em parte de seu território, 

registrando, porém. uma forte expansão na produção de grãos recentemente. Por outro lado, a região Sul 

apresenta o maior percentual de área com alta intensidade de uso (41 %), diferenciada das demais regiões 

do país pelo predomínio de pequenas propriedades rurais e agricultura cada vez mais tecnificada, usual

mente organizada em cooperativas. 

Na região Norre, há baixa intensidade de uso das terras em 95% de seu território com os estados do Ama~ 

zonas e do Amapá apresentando baixo nível de antropização. Nessa região. as áreas de maior intensidade 

de uso compreendem o leste do Pará, Tocantins, norre do Mato Grosso e Rondônia, que demarcam a área 

de tronteira agrícola. Ai; formas de uso da terra nessa faixa incluíram a extração madeireira c a formação 

de pastagens, Atu.lmenre, existe uma procura para a produção de grãos, eucalipto e oleaginosas perenes 

(palma) na região, 

~:sres dados confirmam as csrimarivas sobre a aptidão agrícola das terras do paL" sua fragilidade e o gran

de potencial para a intensificação agropecuária, por meio da adoção de tecnologias apropriadas, com 

aumento da produção por meio do incremento de produtividade, Considerando o valor ambiental da 

florcsta amazônica - a maior floresta tropical remanescente do mundo e a grande disponibilidade de 

rerras antropizadas passíveis de intensificação de seu uso atual em outras regiões. conclui~se que sua utili

zação com grandes sistemas agropecuários intensivos pode representar risco desnecessário ao 11S:0 susten

tável dos seus recursos namrais (LUNZ e FRANKE, 1997, 1998), 

, 

-----
Classe de ! 

km' % 
pressão 

Baixa 3682612 95 
~.. 

Média 148679 4 

J,a 35722 1 

FONTE: Manunoetd.l (2002b}. 
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km1 

1214470 

233031 

104275 

Suprido 

% km' 
%. 

km' 

• 

% km1 % 
, 

78 761442 47 • 291792 32 136168 24 

15 500558 31 ' 360400 39 2001 16 35 
.......... ..-_... 

7 359367 22 271244 29 240472 41 

li 
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o pais dispõe de expressiva área com solos aptos para irrigação, esrimada em 29,5 milhões de hectares 

(Tabela 5), Porém, o uso da agricultura irrigada no Brasil ainda é baixo quando comparado à agricultura 

de segueiro, embora a participação da produção oriunda das lavouras irrigadas já seja expressiva. 

Neste sentido, estudo produzido pela Agênda Nacional de Aguas (ANA, 2004) informa que: 

i..,}ainda que se verijique uma pequena percentagem de área irrigada em noss.lS terras, em Wmpard(dO 

com a área plantada, cultivos irrigadosproduzimm, em 1998, 16% de nossa safra de alimentos e 35% do 
valor de produção, No Brasil, cada hectare irrigado equÍL'ale a três hectares de uqueiro em produtividade 
flsica e a sete em produtividade econômica. 

Uma noção mais predsado percentual de terras irrigadas em rdação à superfície plantada tmal no Brasil 

pode ser obdda no trabalho elaborado por Criscofidi, (2008) que considerou os dados dos 62 principais 

culrivos da base do SIDRA/IBGE em 2005, referemes à safra 2003/04, em especial por mostrarem maior 

número de cultivos permanentes nos quais se adotou a prática de irrigação. 

o autor destaca que a fruticultura e, mais recentemente, a cana-de~açúcar utilizam tecnologías de írriga

ção, A área plantada toral era de 58,461 milhões de hecrares., II %dos quais com cultivos permanentes e 

89% com lavouras remporárias, A superfície irrigada no país em 2003/2004. estimada em 3,44 milhões 

de hectares, equivalia a 5,89% da área toral planrada destinada à produção das 62 principais cultur"" 

(Tabela 5), 

Está muiro abaixo dos padrões mundiais e d as oporrunidades que o país oferece, configurando~se em uma 

alternativa para a intensificação das terras atualmente em uso pela agropecuária mediante a adoção de 

sistemas sustentaveis e o uso racional da água, 

A irrigação no pa,s experimentou grande expansão até meados da década de 1990, Posreriormente, houve 

estagnação do crescimento, que persiste até hoje. O crescimento exponencial da irrigação, principalmente 

na década de 80, foi decorrente do Programa Nacional de Aproveiramento Racional de Várzeas Irrigáveis 

(PROVARZEAS), instituído pelo Decreto n· 86,146 em 23.06.81, e do Programa de Financiamento 

e Equipamenros de Irrigação (PROFI R), no mesmo ano, Os programas possibilitaram a utilização de 

mais de um milhão de hectares de solos de varzeas drenados efou sistematizados, beneficiando cerca de 

40 mil produrores e criando mais de 150 mil empregos diretos no período de sua vigência (1981-1988). 

Por ourro lado, essa acividade ocupou Areas de Preservaçáo Permanente (APP), definidas como cais pelo 

Código Florestal, o que gerou um grande passivo ambiental. Mais recentemente outros programas estão 

sendo implantados nesse tema, que deverão estar orientados para não gerarem novos passivos ambientais. 

Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência - SBPC .. 
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Tabela 5 Indicadores da irrigação no Brasil 
, 

j SOI<)$ "PIOUA;rea.flatltàd. lU'"Are. ;mg".." 
" ÁreaJ'I~.irrigaçãort:emponriáS • 

Permane .. 1!és) • , lI.ep> 
, ,:,'? , 1.000 na 

" , 'li. 
, 

3,891l.900 100Norte 2.560 

6,121.104Nordeste ! 11.975 733 
.._- 

8,414.429 988Sudeste 11.751 
r

6,774.407 1.302Sul 19.222 

2,46Cenrro~Ocste 7.724 31812.95.' 

' , Z'7.6S' 2!l.S645$;461"focal 
, 

M41 

FONTE: Adaptado de CristofidlS (1999, 2008;. (.) Área de 62 .:.'ultjyos, safra 2003/2004, 

"  As áreas destinadas às L'nidades de Conservação já demarcadas representam atualmente cerca de 120 

milhões de hectares ou 14% do rerritório (Tabela 5 e Figura 2), sendo divididas em àreas de proteção 

integral (aproximadamente 5,5% do território) e de uso sustentável (cerca de 8,9 %). 

~anto as Terras Indigenas, as áreas já homologadas representam cerca de 98,47 milhões de ha em 2010 

(estimativas da Embrapa Monitoramento por Satélite) ou 11,6% do território nacional. 

As áreas dos estabelecimentos agropecuários com Aorestas/matas naturais/sistemas agrofiorestais le

vantadas pelo Censo Agropecuário (cerca de 85,8 milhões hectares) somadas às áreas das Unidades de 

Conservação e Uso Sustentável podem representar uma alternativa regional para a adoção de políticas 

regionais em eventuais compensações ambientais de atividades agrícolas, como por exemplo, o Programa 

MTLegaL 

Considerando as terras levantadas pelo Censo Agropecuário, as Terras Indígenas e as terras com res[[i~ 
ções de uso (Unidades de Conservação Integral), o país já destínou para as diversas formas de oçupa~ão 

cerca de 475 milhões de hectares ou 56% do seu terrÍrórÍo. 
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·._ "~b 
'; ,r)Y>1 s:..' '-{\j 'j\\>; 

Figura 2. 	 Unidades de conservação da natureza e rerras indígenas no Brasil 

(Fome: Embrapa Monitoramento por Satélite) 

Tabela 6. Estimativas de áreas com cobertura vegetal nativa e Unidades de Conservação. 
' ,Área I ' ,.' ,

! Ar.ea. com Cobertura "UC d. P"",..,ão UC<!eOsoI Mapeadá '.v.ge,,.I/Agu.JjIOMA Su.te~I'ZlJn'egnll2'
l'ROBIO , 

(Mb.) %1.1 , (MIta) % bi""",(M~a) (Mb~) %biool. 
Amazônia 	 423,50 382,86 90,51 38,13 9,12% 60,04 : 14,35%! 

Caacinga 8258 52,61 63,72 0,81 0,99% 4,29 5,19% 

Cerrado 204,72 124,92 61,02 5,15 2,53% 
! 

7.32 3,59% 

•:Maca adâncica 105,90 3,6930,77 29,05 1,73%1.91 3.34% 

17,82Pampa 0,0")9,15 51,) 0,49% 0.32 1,80% 

Pantanal 	 15,12 13,38 I 8M6 0,44 0,00 0,00%2,91% 

46,54, "Tow I 	 849,6 .. ' I 613,691 72.27 5;49% 75.66 &l12% 

FONTE: Adaptado de MMA/PROBIO ~ 'w"Ww.mma.gov.br/probio. (~) Área considerada no estudo. (I) Relativo à área do 
país. (2) Estimativa Embrapa Monitoramento Satélirc. 
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Aspectos gerais de dinâmica de uso agrícola das terras 

Analisando os Censos Agropecuários de 1970, 1975, 1980, 1985, 1995-1996 e 2006, Gasques et aI. 
(2010) observaram que o número de estabdecimentos rurais Cresceu acentuadamente até 1980. expres

sando O amplo processo de expansão e ocupat;:ão de novas áreas ocorridas até então. A partir daquele 

ano, há certa estabilidade do número de estabelecimentos em torno dos 5,1 milhões no ano de 2006. A 

redução de área média observada desde o início do período reflete, entre outros pontos, o aumento da 

produtividade da terra e dos fatores de produção em geral obtidos por meio de investimentos em pesqui

sa, qualificação da mão de obra e dos resultados de políticas agrícolas. 

Os autores registram ainda que a utilização das terras moStra o aumento expressivo da porcentagem de 

áreas destinadas às lavouras, que vem crescendo sistematicamente ao longo do tempo. Em 2006) sua par~ 

ticípação em relação à área total foi de 18,14%. Mas o traço mais relevante da utili7.ação de terras é o peso 

das arcas de pastagens) que tem se mantido ao longo do tempo entre 44,0% e 50,0% da área torar dos 

estabelecimentos. 

" 	 1!-:..anro à relação entre as áreas de pastagem e o total de bovinos, os autores ressaltam a forte queda nos 

.......	anos analisados, A relação passa a ser de 2.56 ha por animal em 19"W para 1,96 ha em 1970, e 0,93 ha em 

2006. Esta relação expressa a capacidade de suporte da pastagem e indica que o awnento dessa capacidade 

pode liberar terras para ontras finalidades. 

Nos últimos anos, portanto. a tendência da agropecuaria brasileira tem sido de crescimento sistemático 

da produção, principalmente em decorrência de ganhos de produtividade. Contini ct aI. (2010) avalia

ram o comportamento histórico da produção, da área e da produtividade para grãos no pedado de 1975 a 

2010 (Figura 3). Enquanto a área aumenrou4S,6% nesse período, a produção cresceu 268%. A tendência 

tem sido de crescimento acentuado da produtividade duranre todo o perlado considerado. As quedas ve

rificadas devem-se mais a ocorrências de períodos de estiagem, como entre 2004 e 2006, O indicador de 

produtividade para grãos passou de um valor médio de 1.258 kglhaem 1977, para 3.000 kg/ha em 2010, 

Em relação à produção de carnes, Contini et aI., (2010) constataram que a produção também cresceu 

extraordinariamente nas últimas três décadas, De 1979 a 2009, a produçã.o de carne bovina aumentou 

5.42% ao ano, a suína. 4,66%, e a de -aves, 8,45%. De 2002 a 2009, as carnes bovina, de frango e suína tive~ 

raro crescimento de 3.1 %, de 7,25% e de 1.97% ao ano, respectivamente. Essa dinâmica está relacionada à 
evolução das exportações. Poderia ter tido desempenho melhor náo fosse a crise econômica internacional 

'niciada em setembro de 2008. 

"  Embora ganhos de produtividade na pecuária também tenham sido registrados recentemente, na pe

cuaria extensiva) a taxa de lotação das pastagens ainda é baixa, cerca de 1 cabeça/ha, conforme Censo 
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Agropecuário de 2006, Um pequeno investimento tecnológico, especialmente nas áreas com baixas taxas 

de lotaç;lo « 0,5 cabeça/ha), pode ampliar essa capacidade, liberando terras pará outras atividades pro

dutivas. ou mesmo evitando novos desmatamentos, 

Como exemplos de apoio à modernização e aos ganhos de produrividade na pecuária, podem ser cirados 

os programas oficiais e privados de melhoria genética do plante! nacional, que incluem programas de 

melhoramcnco genético, inseminação artificial e transferêncías de embriões, integração lavourà~pecuá~ 

ria-floresta. confinamento e semiconhnamento, boas práticas na pecuária e, recentemente, o Programa 

ABC (Agricultura de Baixo Carbono - TRECENTI, 2010), Tal programa descaca-se como policica de 

intensificação de uso da terra em atendimento ao estabelecido pela lei (12187 - 29112/2009), que ins

tituiu à Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC), em seu artigo 11 0 que afirma que: "serão 

estabelecidos, por meio de decretos específicos, planos setoriais de mitigação e de adaptação à mudança 

global do clima, visando à consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono". 

A PNlvfC estabelece instrumentos importantes do ponto de vista financeiro para as organizações que 

desenvolverem atiões de redu\ão de emissão de GEE, tais como: a) medidas fiscais e tributárias de estí~ 

mulo: b) linhas de crédito e financiamento específicos de agentes públicos e privados: c) formação de um 

mercado brasileiro de redução de emissões com os crédiros de carbono considerados ativos mobiliários 

negociáveis em bolsa de valores. 

As ações desenvolvidas no programa de atuação do grupo, do qual este plano de trabalho é parte, visam 

apoiar o atingimento das metas do programa ABC, entre elas: a) recuperação de uma área de 15 milhões 

de hectares de pa>"gens degradadas (redução de 101 Mt C'""N - milhões de toneladas em equivalente 

carbono de GEEs): b) adoção do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) em 4 milhões de 

hectares (redução de 20 Mt C,q,): c) ampliação do uso do sistema plantio direto (SPD) em 8 milhões de 
hectares (possível redução de 16 a 20 M, C ) (TRECENTl, 2010).

qm 

Mesmo considerando os ganhos de produtividade ao longo das ultimas décadas (Figura 3), o Brasí! foi 

um dos poucos países do mundo a àumentar suas áreas agrícolas, estimadas em cerca. de 278 milhões de 

hectares ou 27,1 %de seu território, Segundo Sparovek et aL (2010), desse montante, cerca de 61 milhões 

de hectares com baixa e média produtividade agrícola poderiam ser usadm: na produção intensiva de 

alimentos. Do rocal geral, pelo menos 83 milhões de hectares estariam em situação de não conformidade 

com o Código Florestal e deveriam ser recuperados. 

Entretanto, o pagamento de eventuals passivos ambientais pda agricultura deve con~íderar sua capacida~ 
de de pagamento e os beneficio, que a ati,;dade transfere à ,odedade através de ganhos de produtividade 

e segurança aJimentar, sem contar os saldos positivos na balança comercial. 
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Nesse sentido, França (2001) relata que a renda bruta das lavouras (arroz, batata inglesa, cebola, feijão, 

mandioca, milho, trigo, algodão em caroço, amendoim e soja), ou seja, o valor monerário da produção 

obtida pelo produror reve um decréscimo da ordem de 40% nas décadas de 80 e 90, revelando que todo 

o esforço de ganhos de produtividade foi, em ultima análise, utilizado para compensar a queda de preços 
rdativos pagos ao produtor. beneficiando OUtros segmentos da sociedade. 

Outros autores, como Souza e Viana (2007) e Geraldine (2005) também observaram essa tendência de 

queda dos valores pagos ao prodmor e a transferência de recursos do setor agrícola, entendida corno a 

perda ou ganho de renda em relação a mudanças nos preços relativos, Silva (2010) relata que, no período 

entre 1995-2008, a evolução do produto foi sempre superiorà evolução do Produto Interno Bruto (PIB) 

a preços reais correntes. Ponanto, o produto cresceu a preços reais decrescentes. Isso somado ao aumento 
da produção agropecuária representou uma perda de renda do agroneg6cío, absorvida pela sociedade. 

Silva (20 IO) estimou que a transferência de renda acumulada foi da ordem de RS 837 bilhões, sendo mais 

marcante na pecuária do que no setOr de lavouras. Desse total. 47% fOram provenientes do setor básico 
(46% das lavouras e 54% da pecuária). 38% do segmento de distribuição, 20% da agroindusrria (62% da 

""'",dósrr;. de base vegetal e 38% do animal). sendo que o setor de insumos foi receptor lfquido de R$ 41 

bilhões. O estudo indicou ainda que a maior transferência diretamente àsociedade foi do setor básico, da 
ordem de R$ 641 bilhões. sendo 67% das lavouras, e o restante da pecuária, 
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Figura 3. Evolução da área cuh:ivada (vermelho), da prodn~ão (azul} eda produtividade (verde) 
d, grãosemre 1975 el010 (CONTINI et ai.. 2010). 
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Cenários sobre o uso e mudanças de uso na terra 

Estimativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2010), indicam que o 

crescimento da produção agrícola no BrasiI continuará ocorrendo com base no ganho de produtividade, 

com maior acrescimo na produção do que na área ocupada, 

As projeções efetuadas pelo rvfinistério indicam um acentuado aumento de consumo de alimentos no 

planeta. especialmente milho, soja e trigo, para o período 2009/2019. Segundo as projeções, a produ

ção de grãos no país (soja, milho, (figo, atroz e feijão) deverá passar de 129,8 milhões de tondadas em 

2008/2009 para 1775 milhões em 2019/2020. ou seja, um aumento de 36,7%. A produção de carnes 

também sofreria um acréscimo de 37,8% no período considerado. 

Os estudos indicam ainda que a taxa anual média de crescimento da produção de lavouras deverá ser de 

2,67%, enquanto a expansão da área ocupada será, anualmente, de 0,45%, passando de 60 milhões de 

hectares em 2010 para 69,7% milhões em 2020. A expansão deverá estar concentrada na soja com mais 

4,7 milhões de hectares e na cana de açúcar - com mais 4,3 milhões de hectares. O milho tem previsão 

de expansão da ordem de um milhão de hectares e as demais lavouras permanecerão com área de cultivo 

estável ou mesmo sofrendo retração, 

Em recente estudo promovido pelo Banco Mundial com o objetivo de dar suporte aos esforços do Brasil 

para identificar oporrunidades para reduzir as suas emissões de GEE e ao mesmo tempo promover o 

de>envolvimenro econômico, Gouvello ri aL (2010) modelaram a demanda futura por terras para a agri

cultura e as emissões geradas pelas mudanças de uso da terra de acordo com vários cenários, considerando 

critérios como aptidão das terras para a agricultura, distância até as rodovias, concentração urbana, cUStO 

do transporte até os portos, declividade e distância até áreas convertidas. 

De acordo com o Cenário de Referência construido para o estudo, serão necessários aproximadamente 

17 mílhões de hectares adicionais de terras para poder acomodar a expansão de todas as atividades duran

te o período de 2006 a 2030. Em rodo o Brasil, a área rotal aloçada para usos produtivos estimada em 257 
milhões de hectares: em 2008 deve passar por uma expansão de i por cento atingindo em torno de 2i6 
milhões: de hectares em 2030; 24 por cento desse crescimento deve se dar na região amazônica. 

Em 2030, da mesma forma que em 2008, aexpectátivaé que as terras de pastagem ocupem a maior parte 

dessa área (205 milhões de hectares em 2008 e 207 milhões em 2030). O crescimento verificado ao longo 

do tempo nesse valor total torna necessário converter a vegetação nativa em uso para produçáo, o que 

ocorre principalmente nas regiões de fronteira~ na região amazônica e - em menor escala, no 1faranhão. 

Piauí, Tocantins e na Bahia. 
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No Cenário de Baixo Carbono na Agricultura construído pelo estudo. a quantidade de terras adicionais 

necessárias para a rnitigação das emissões e para a rem0<rão de carbono chega a mais de 53 milhões de hec

tares. Dessa quantidade, mais de 44 milhões de ha - mais do que o dobro da expansão de [erra projetada 

no Cenário de Referência - seriam destinados à recuperação de florestas, 

Juntamente com as terras adicionais no Cenário de Referência. o volume total de terras adicionais neces~ 

sárias chega a mais de 70 milhões de ha, mais do que duas vezes a extensão total de rerras planeada> com 

soja (21,3 milhões de ha) e com cana·de·açúcar (8,2 milhões de ha) em 2008, ou mais do que duas vezes 

a área de soja projetada para 2030 no Cenário de Referência (30,6 milhões de halo Para obter o volume 

de terras adicionais necessárias no cenário projetado. a opção foi aumentar a produtividade da pecuária 

considerando três opções: (a) promover a recuperação de áreas degradadas de pastagem; (b) estimular a 

adoção de sistemas produtivos que envolvam confinamento de gado para engorda: (c) encorajar a adoção 

de sistemas de lavoura-pecuária. 

o aumento da taxa de lo<ação resultante da recuperação de áreas degradadas combinado cOm sistemas 

integrados mais intensivos de lavoura·pecuária e con6namento de gado para engorda re/lete-se em accn· 

,-,Jada redução na demanda pot terra, projetada para ser de aproximadamente 138 milhões de ha no Ce

nário de Baixo Carbono. em comparação com 207 milhões de hectares no Cenário de Referência para o 

ano de 2030. A diferença seria suficiente para absorver a demanda por cerras adicionais associadas tanro 

à expansão das atividades de agricultura e pecuária no Cenário de Referência, quanro à expansão da mitj~ 

gação e remoção de carbono. no Cenário de Baixo Carbono. 

Considera~se que, (ecnicamente, essa opção é possível, uma vez que a produtividade da pecuária brasileira 

em geral é baixa e os sistemas existentes de confinamento de gado e de lavoura-pecuária poderiam ser ex

pandidos. Além disso, o emprego de sistemas mais Intensivos de produção poderia desencadear retornos 

econômicos superiores e ganhos líquidos para a economia do seror. O potencial representado pela libera~ 

ção e pela recuperação de áreas degradadas de pastagem seria suficiente para acomodar o mais ambicioso 

dos cenários de crescimento na agropecuária. 

o estudo explorou ainda duas importantes opções de remoção de carbono: restauro das matas nativas e 

Horestas de produção para a indústria de aço e ferro. No caso do restauro de Rorestas, o Cenário de Baixo 

Carbono considerou a observação das ações legais referentes à reconstituição obrigatória, de acordo com a 

legislação referente às matas ciliares e Reservas Legais. Nesse sentido, o Cenário de Baixo Carbono deu ori

gem a um 'cenário da legalidade". Utilizando essas áreas definidas para te/loresramenro, o estudo modelou 

. seu potencial para redução de CO,. De acordo com O que ficou demonstrado pelo cenário da legalidade, 

~ potencial de remoção de carbono é alto: um rotal cumulativo de 2.9 Gt CO ao longo do período de 
2cqu" 

20 anos, ou aproximadamente 140 Me CO2,,", por ano. em média (GOUVELLO cf al, 20 IO). 
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Tais projeções indicam que o país pode resgatar eventuais passivos ambientais sem prejudicar a produção 

e a oferra futura de alimentos, fibras e energia, mantendo a rendência das últimas décadas, desde que 

poHticas de renda e ordenamento do [e[[itório sejam implementadas. Ora-se, como exemplo, o elevado 

custo de adoção de novas tecnologias no campo frente ao custo de incorporação agrícola de novas cerras 

na fronreira agrícola especíalmence no Cerrado, onde o custO de desmatamento é ainda muiw baixo em 

função do uso de práticas como o fogo, que inviabilizam qualquer planejamento ambiental. 

Constata-se, portanw) que graças à pesquisa agropecuária brasiIeira e à atividade empreendedora dos 

agricultores, o Brasil ocupa o primeiro lugar na exportação do complexo soja; possui o maior rebanho 

bovino comercial do mundo; é o maior expon:ador de café! açúcar, suco de laranja e carne bovina, ocu

pando posição de destaque em diversas outras cadeias produtivas. É ainda um dos maiores produtores 

mundiais de biocombustívcis, 

Entretanto, mesmo considerando os avanços na agricultura conservacionista e o suCessO da agricultura 

(ropical. o processo hist6rico de ocupação do território brasileiro resllltou~ em alguns casos, no aumentO 

das pressões e impactos negativos sobre o meio ambiente. A~'iim, o desperdício dos recursos naturais de~ 

corrente do uso inadequado das terras é uma realidade a ser enfrentada, levando a repensar essa ocupação 

para evitar os erros do passado e promover uma gradual adequação ambiental da acividade rural. 

A agricultura brasileira possui atualmente uma nOVá dimensão socíoeconôrnka e ambiental e ê respon

sável pelo superávi[ comercial brasiieiro. A acividade demanda eiência) inovação, tecnologias modernas 

e atenção redobrada quanto aos seus impactos sobre os recursos naturais rumo a uma economia verde. 
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1.2. IMPACTO AMBIENTAL DECORRENTE DO USO DA TERRA: 
PERDAS DE SOLO E DE ÁGUA POR EROSÃO HíDRICA 

o uso da terra com fins agrícola, pecuario e florestal pode promover a retirada da cobertura vegetal na

tural e a exposição do solo aos efeitos das fortes chuvas tropicais que ocorrem em praticamente todo o 

território nacionaL O impacto ambiental do uso agrícola das terras tcm por consequencia perdas. de solo 

e de água. Entende-se que esse impacto não é exclusivo da presença ou não de RLs e APPs em maior ou 

menor proporção no jmóvel agrícola, 

Entende~se, sim, que tais áreas a serem protegidas fazem parte de urna estratégia produtiva que porencia

li"" a conservação da água, do solo e da agrobiodiversidade em qualquer imóvel rural. Tal afirmação fun

damenta-se no fato de que, em terras sob cobertura florestal. o sistema radícular, serrapilhdra e vegetação 

adensada das matas conseguem, juntos, reter em média 70% do volume das precipitações, regularizando 

a vazão dos rios, contribuindo para a melhoria na qualidade da água. 

Assim. o impactO aJubienral negativo do uso agrícola das terras causa fones perdas de solo e de água, sen~ 

~ o principal fator de degradação das (erras em ambientes tropicais e subtropicais úmidos (HER.."IANI 

ct aI., 2002). A erosão hídrica, processo natural que acontece em escala de tempo geol6gica, tende a ser 

acelerada pela atividade antrópica. a ponto de tornar seus efeitos visíveis pela formação de ravinas e voço~ 

rocas e pelo assoreamento e eurrofização de riachos; rios e lagos. 

Por ser um processo continuo, a degradação das terras é ignorada quando ocorre em magnitudes meno

res, até que eventos catastróficos aconteçam. a exemplo das inundações e escorregamentos sob precipita

ções de alta intensidade ou, por longos períodos de estiagem - °que se dá frequentemente - e que resul

taram em 2001 em uma das maiores crises energéticas registradas no país. causando elevados prejuízos à 
sociedade brasileira. 

Diversos estudos mOStram que alterações na vegetaçao, como sua substituição por culturas agrícolas ou 

pastagens, acarretam mudanças no fluxo de água. Analisando 94 experimentos realizados em microba~ 

cias hidrográficas em todo o mundo, Bosch e Hewlett (1982) mOstraram que a remoção da cobertura 

florestal aumenta as descargas anuais dos rios. O mesmo efeito foi rdatado para a região tropical (BRUI
JNZEEL, 2004). 

Em estudo realizado no estado do Pará, Prado et dI. (2006) mostraram que o escoamento superficial em 

"reas florestadas corresponde a menos de 3% da precipitação. enquanto que em areas de pastagem o 

~rcentual pode chegar a 17%. O maior escoamento superficial resulta em respostas hidrológicas mais 
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rápidas e menor infiltração de água no 5010, aumentando as taxas de pico de vazao com potencial para 

gerar grandes descargas e até inundações no período das chuvas e redução das descargas nos períodos de 

estiagens, Além disso, o aumenw no escoamento superficial rem maior potencial erosivo, carreando par~ 

deu1as de solo, matéria orgânica. fertilizantes, pesticidas e sementes para os cursos d'água e reservatórios. 

Esse processo é potencializado em vertentes íngremes. 

A importância da manutenção da APP fipária para minimizar a perda de solo por erosáo superficial e o 

consequente assoreamento de riachos, ribeirões e rios foi demonstrada experimentalmente por Joly e CO~ 

laborador« (2000), trabalhando na bacíado rio Jacaré-Pepira, no munidpio de Brotas (51'). O grupo de 

pesquisadores determinou em campo. a partir do uso de parcelas de erosão, que a perda anual de solo em 

uma pastagem é da ordem de 0,24 t h,·', enquanto que no mesmo tipo de solo, com a mesma declividade 

c distância do rio, a perda anual de solo no interior da mata ciliar foi da ordem de 0,0009 t ha 1 (JOLY ct 

dI., 2000). 

Portanto, a manutenção de áreas tloresradas em meio às propriedades rurais tem efeitos positivos na in

filtração de água e na proteção do solo, auxiliando a r<gulariz.ação do regime hidrológico, a qualidade da 

água c redul.indo o escoamento superficial e O carreamento de partÍculas de soJo para os corpos d'água, 

Por isso, é necessário adorar uma estratégia de produção agrícola conservadonisra, onde práticas de ma~ 

nejo do solo como Sistema de Plantio Direto e integração lavoura~pecuária-siIvjcultura proporcionem 

maior produtividade e lucratividadc aos produtores rurais. ~ando aliadas à disposição na paisagem 

de cobertura florestal nativa, essas pniticas favorecem a redução de perdas de solos em áreas frágeis e a 

mitigação desses impaccos sobre os recursos hídricos superficiais, gerando ainda serviç:o.~ ambientais e 

ecossÍstêmicos à 'lociedade. 

No contexto da produção agropecuária, a degradação das terras está relacionada às ações que contribuem 

para o decréscimo da sustenrabilidade da produção agrícola, pela diminuição da qualidade do solo e de 

seus atributos físicos, quimicos e bio!6gicos (FREITAS ef ,,L, 2007). 

Esse ,onceito é aplicável para qualquer área em que os princípios básicos de conservação do solo e recur

sos naturais não foram obedecidos durante o estabdecirnento da atividade agrícola após desmatamento 

ou outro uso (CASTRO FILHO ff "I., 2001). A degradação da terra diz respeito também à perda de 

qualidade e da disponibtlidade da água, especialmente para consumo humano, além da perda definitiva 

de biodiversidade devido aos processos utilizados no manejo inicial ou a antropização do solo, bem como 

a falta de planejamento, uso de áreas frágeis e de preservação permanente (HERNANI ct al., 2002). 
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1.2.1. Impactos relativos à erosão hídrica no Brasil 

A valoração econômica dos danos causados pela erosão é complexa, especialmente no Brasil, por causa 

das diflcuIdades em definir e quantificar as formas e a eX[ensão dos efeitos e impactos dos processos ero

sivos. Portanto, a avaliação dos impactOs da erosão hídrica decorrentes do uso agrícola das terras resulta 

de estimativas parciais e incompletas que devem ser consid eradas apenas para ilusrrar a magnitude do 

problema no país e as alternativas para a sua rnitigação. numa perspectiva de sustentabilidade SOcloam

biental da agriculrura. 

Utilizando dados de perdas de solo determinadas para diferentes culturas e em condições experimentais 

de solo e clima do estado de São Pau [o. e extrapolando tais valores para as respectivas áreas cultivadas no 

Brasil, Vergara Filho (1994) estimou as perdas anuais médias de solo em 1,1 bilhão de toneladas. 

Os danos ambientais causados pelo processo de erosão do solo, segundo Marques (1998) podem ser en

focados sob duas formas: os internos (no âmbito da propriedade tural) e os externos à área de produção 

agrícola ou local de origem. O autor estimou o valor econômico dos danos ambientais baseando-se no 

-onceito de valor de usú e nos métodos de mensuração do custo de reposição e produção sacrificada ou 

'-"redução na produtividade. No entanto j ele ressalta a possibilidade de tcr subestimado os impactos totais. 

já que não considerou vários componentes corno os valores de opção, de existência e outros. 

Apesar de as estimativas do CUSto da erosão terem sido baseadas quase sempre no valor dos nutriente.s retira

dos da camada superficial do solo ou do custo de reposição desses nutrientes na formade adubos e corretÍvos, 

outros custos devem ser considerados, como a degradação da própria camada superficial; onde ocorre o cres~ 

cimento das raízes e as principais trocas de gases e de água. limitantes para o atingjmemo de altas produtivi~ 

dades econômicas e suscentáveis. O custo interno (dentro da propriedade rural) da erosão se eleva quando são 

considerados a perda em longo prazo da capacidade produriva e o custo de insumos como água (irrigação), 

combustÍvel, adubos, pesticidas e mão de obra (CASTRO FILHO cl ai., 200 I; LANDERS cf ai., 2001). 

Por outro 1ado. a estes custos devem ser acrescidos os custos externos (fora da propriedade), como a 

necessidade de manuten<rão de estradas vicinais e rurais e de canais de irriga<rão, O aumento nO custo de 

tratamento de água para consumo humano, a perda de capacidade de armazenamento de água em reser

vatórios para a produção de energia elétrica e írrigação, a menor recarga de aqutferos como reservatórios 

natUrais de água para diferentes fins e pelas emissões adicionais de carbono para a atmosfera provenientes 

do manejo do solo hoje considerado indevido. (LANDERS tI ,<l., 200 I) 

. 'm uma estimativa considerada preliminar, Hemani el ai (2002) ilustraram a magnitude da perda po

'-fenda! de solo por erosão hídrica nas áreas com atividade agropecuária no BrasiL Consideraram a área 

total ocupada com lavouras (anuais e perenes) e pastagens (naturais e plantadas) conforme o Censo 
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Agropecuário de 1996 (IBGE, 1997) e admitindo como perda anual média de solo o valor de 15,0 t ha" 

para lavouras baseado em Bragagnolo e Pan (2000) e De Maria (1999) ~ sob manejo convencional com 

preparo intensivo do solo e de 0,4 t ba l para pastagens baseado em Berroni e Lombardi Neto (I 990) ~ 
em pastagens artindais com algum nível de degradação. 

Dessa forma, estimaram em 822,6 milhões de t o potencial de perdas anuais de solo no Brasil, sendo 

751,6 milhões de t devido às áreas ocupadas com lavouras e 71, I milhões de t de terrenos cobertos com 

pastagens. Da mesma forma, o potencial de perda de água foi estimado em 171 milhões de m'. Conside

rando os cus[Qs internos e os externos àpropríedade agrícola decorrentes de processos erosivos, os autores 

estimaram que a erosão pode gerar um prejuízo anual da ordem de R$ 9,3 bilhões ao país. 

Os valores estimados por Hemani ef ai. (2002) para ilustrar a perda potencial de solo e água nas áreas 

com uso agrossilvipastoril são elevados e alarmantes. Entretanto, a ação de agricultores e técnicos am

parados no conhccímento dos solos tropicais e na adoção do sistema plantio direto representa hoje uma 

resposta à erosão hídrica do solo em mais de 50% da área agrícola brasileira (FEBRAPDP, 2011), que 

pode ser ampliada rapidamente através de políticas públicas. 

Nos últimos anos, a legislação ambiental tem sido ampliada e melhorada c, nas últimas décadas, progra

mas de manejo integrado do solo em bacias hidrográficas têm tido sucesso em alguns estados (BERTO

LlNI ef"I., 1993; BRAGAGNOLO e PAN, 2000), contando sempre com a participação e o comprome

timento da maioria dos setores da sociedade, resultando em substancial melhoria da qualidade ambiental. 

Nesse sentido, avaliando a dinâmica da produção de sedimentos no Rio Grande do Sul em consequênda 

da evolução do Sistema Plantio Direto (SPD) a partir da modelagem em larga escala de dados secun

dários (Censos Agropecuários 1985,1996 e 2006 e monitOramento estadual de adoção de SPD), Lino 

(2010) observou que a produção de sedimentos náo variou nas bacias hidrográficas com predominância 

de uso com pastagens e diminuiu nas bacias com uso agrleola nos anos de 1996 e 2006, quando se igua

lou à produção das bacias com pa"agens. A ad0'ião de SPD apresentou uma redução média na carga de 

sedimentos de 82%. valor próximo à redução das taxas de erosão em experimentos com plantio direto. 

Adicionalmente, o sequestro de carbono da atmosfera para o solo operado peJo plantio direto é urna con

tribuição adicional muito relevante, sendo mais um indicador da possibilidade de construir uma agricul~ 

tura altameme sustentável nos tr6pícos (FREITAS ct ai., 2007). Em trabalho elaborado a partir de dados 

dos próprios autores e da revisão de outros dados já publicados no paIs, Bayer cf a!. (2006) momam que, 

na média, em lavouras de grãos cultivados sob plantio direto no Cerrado. houve um acúmulo de carbono 

no solo, sequestrado da atmosfera, da ordem de 350 kg ha" ano", podendo atingir 480 kg ha" ano" na 

região Sul, numa profundidade de 20 em. 
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Nas áreas sob manejo convencional, ao contrário, observa-se a emissão de carbono para a atmosfera. 

Convertendo esses valores em quanridade de dióxido de carbono (CO,) tem-se para o Cerrado e pata a 

região Sul, respectivamente, totais aproximados de 1,28 t ha ' ano-} e 1,76 r ha- l ano-I de CO, reriradas 

da armosfera. 

Portanto, a adoção de práticas e técnicas que causem menor impacto ambiental e que impliquem necessa

rÍamente no reordenarnento do uso da terra e de ativídades em suas propriedades incluindo a manuten

ção de APPs e de Rb - tem como produto principal a minimização da degradação dos recursos naturais. 

Trata-se de uma clara questão de escolha, que está nas mãos da sociedade, optar pela atividade agropecuá

ria nos moldes tradicionais, incorporando os CUStos ambientais rdatados ou generalizar 05 exemplos que 

garantem a rentabilidade e a sustentabilídade agrícola pelo uso pleno do conhecimento tecnológico, pelo 

planejamento do uso da terra, de manejo do solo e da água e pela degeneração mínima do ,isrema plama 

solo - clima. Assim é possível promover uma atividade agrícoLa em harmonia com a naturcza~ através 

do uso de preceitos biológicos e agronômicos adaptados à nossa realidade edafoambientaL 

A. comunidade internacionaL e certamente também a brasileira, reconhecem que a preservação e a con~ 

'-"servação dos recursos narurai, são corresponsabilidade de todos os setores da sociedade. Dessa forma, 

premissas como o incremento da produção por unidade de área e de insumo, maximizando fatores de 

produção. otimizando o uso de insumos e de mão de obra e convivendo pacificamente com a natureza. 

requerem que a sociedade assuma a necessidade de ressarcir os agricultores, gestores ambientais e respon

sáveis pelo uso e manejo sustentáveis dos recursos naturais pelos serviços ambientais proporcionados. 

assim como proposto por Landers e Freitas (2001) e por Landers etaL (2002), em especial pela produção 
de água limpa e em quantidade. 
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1.3. A IMPORTÂNCIA DAS AREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE (APPS) E DE RESERVA LEGAL (RL) PARA 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRAl 

o Brasil é um dos paises com maior diversidade biológica no mundo, pois abriga pelo menos 20% das 

espécies do planeta, com altas taxas de endemismo para diferentes grupos taxonômtcos. Isso impl ica am

plas oportunidades. em particular econômicas (desenvolvimento de novos fármacos, bioterápicos, tecno~ 

Iogias biomiméticas:, alimentos, turismo ecológico etc.), mas também numa maior responsabilidade. A 

legislaçã.o ambiental brasileira tcm avançado cada vez mais, reAetindo a importância do patrimônio natu

ral único do país. Retrocessos terão graves e irreversíveis consequêndas ambientais. sociais e econômicas. 

Por reconhecer a importância da conservação e do uso sustenrável desse inestimável patrimônio natural, 

o Brasil se tornou signatârio de importantes compromissos internacionais como a Convenção da Diver~ 

.idade Biológíca (CDB) e a Convenção de Áreas Úmidas (RAMSAR), Além disso, assumiu rambém o 

compram isso no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáricas de reduzir 38% 

de suas emIssóes de gases de efeito estufa até 2020. Esses compromissos exigem não s6 a implementação 

de sua aruallegislação ambiental, como também o resgare do grande passivo ambiental do setor agrope
cuário brasileiro. 

Há consenso entre os pesquisadores de que a garantia de manutenção das Áreas de Preservação Per· 

manente (APP) ao longo da. margens de rio e corpos d'água, de tOpos de morro. e de encostas com 
declividade superior a 30 grau., hem como a conservação da. áreas de Reserva Legai (RL) no. di

ferentes hiomas são de fundamental importância para a conservação da hiodiversidade brasileira. 

Entre os impactos negativos da redução de APPs e de RL estão a extinção de espécies de muitos grupos 

de plantas e animais (vertebrados e invertebrados); o aumento de emissão de CO : a redução de servi~ 
i 

ços ecossistêmicos, tais como o controle de pragas. a polinização de plantas cultivadas ou selvagens e a 

proteção de recursos hídricos; a propagação de doenças (hanravÚ'us c outras transmitidas por animais 

silvestres, como no caso do carrapato associado à capivara); intensificação de outras perturbações (incên~ 
dios, caça~ cxtrativismo predatório, impacto de cães e gatos domésticos e ferais, efdtos de agroquímicos); 

o assoreamento de rios. reservatórios e porros, com claras implicações no abastecimento de água. energia 
e escoamento de produção em todo o país. 

1 Este teXto foi a&ptadô ciou parcialmente reproduzido dos seguintes documentos já publkadoli: Impacto; potenâais da! 
alterações propml,;;,s para tJ Cúd(f(o PloreItal Brasile/J"/J na bioditlenidade e n(}.'! sert'ifOs n:(}s.rútêmüfJs, elaborado por pesquisadores 
do Programa BIOTAífAPESP e ABECO (http:!íwww.abecotorg.br/v{Ordpre.s!ií?p~J85); Metzger (2010); Ma.rtindH rt al 
(201O);Joly et aI. (201 O), ,l,lctzgeret aI. (20tO). 
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A seguir, são destacados alguns aspectos de alterações na legislação ambiental que teriam reflexo direto 

sobre a biodiversidade. 

1.3.1. As larguras das Areas de Preservação Permanente (APP) ripárias 

A legislação atual estipula uma série de larguras mínimas de Áreas de Proteção Permanente ripárias e no 

enrorno de reservatórios e nascentes. Tais limites foram determinados com base no conhecimento cien

tifico disponível quando o Código Florestal de 1965 foi alterado em 1989. 

Os rios menores, alem de terem grande expressão na rede hidrográfica brasileira, abrigam uma fauna 

única. Estudos de anfíbios anuros (sapos e rãs) na Mata Atlântica indicam que 50% das espécies estão 

concentradas em riachos com menos de 5 m de largura (TOLEDO rt aI., 2010). Somente na última 

lista de espécies ameaçadas do estado de São Paulo, das 66 espécics de peixes dassilicadas em algum grau 

de ameaça. 45 mostram alta lidelidade a riachos e, portanto, são dependentes da qualidade do hábitat 

circundante e interno. 

. 	 '-::lá um grande número de espécíes de mamíferos semíaquaticos, como aríranhas e ]om:ras que dependem 

.......	das maras ciliares (GALETTI et aI., 2010), além de diversas espécies de aves (DEVELEY e PO:-JGILL'

1'1'1,2010), répteis (MARQl!ES cf ai., 2010), borboletas (FREITAS, 2010) e peixes (CASSATI. 2010) 

ameaçados de extinção; que vivem exclusivamente nessas áreas. 

A efetividade dessas faixas de vegeração remanesceme depende de vários farores, donere eles o cipo de ser

víço ecossisrêmico considerado e a largura de vegetação preservada. Por exemplo! há dados que indicam 

que larguras de 30 rn seriam suficientes para as macas fÍpárias reterem boa parte dos nitratos vindos dos 

campos agrícolas (PI:-JAY e DÉCAMP5, 1988). N"o encanto. dadas as suas mulriplas funçóes, incluindo 

a fixação de solo, prorcção de recursos hídricos e conservação de fauna e /lora, deve·se pensar na largura 

mínima suficiente para que essa faixa desempenhe de forma satisfatória rodas as suas fun<rões, 

Por consequência, do ponto de vista cientifico, a definição dessa largura deveria respeitar o serviço ecos

sjsrêmico mais exigente, induindo-se nessa. avaliação a conservação da biodiversidade. Além da conser~ 

vação local. em termos biológicos, os corredores formados pela vegetação ciliar são reconhecidos como 
elementos que facilitam o fluxo de indivíduos. 

A imporrância da manurenção da ApP ripáTia para minimizar a perda de solo por erosão superlicial e 

o consequenre assoreamem:o de riachos, ríbeirões e rios fol demonstrada experImentalmente por Joly e 

~ olaboradores (JOLY et d, 2000), trabalhando na bacia do rio Jacaré·Pepira, município de Broras (51'). 

Esse grupo de pesquisadores e"imou em campo, com o uso de parcelas de erosão, que a perda anual de 
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solo em uma pastagem é da ordem de 0.24 ( ha' I, enquanto que no mesmo tipo de solo. com a mesma 

declividade e distância do rio, a perda anual de solo no interiot da mata ciliar foi da ordem de 0,0009 t ha"1 

(JOLY et tiL, 2000)" Entretanto, não foi possível determinar • capacidade dessa faixa de vegetação nativa 

em reter partículas sólida, de erosão gerada fora dela" 

A sobrevivência de muitos vertebrados da fauna nativa depende da capacidade que estes têm de ,se des

locarem, mantendo populações geneticamente viávds l especialmente em áreas onde a vegetação nativa 

se encontra fragmentada. Nas regiões fortemente alteradas pela ação antr6pica a vegetação nativa é re

duzida a pequenas ilhas isoladas em uma matriz agricola ou pasmril. Nesta situação, invariavclmente~ as 

populações de animais silvestres são pequenas e a variabilidade genética tende a diminuir. cornando-as 

altamente vulneráveis a extinção local. .:-..resta SItuação corredores de vegetaçáo nativa são de fundamental 

importância para conectar fragmentos, estabelecendo uma sinergia positiva entre o aumento das popula

ções, da variabilidade genética e, consequentemenre, de sobrevivência das espécies (DEVELEY e STOU

FFER,200n 

Conforme proposto pelos pesquisadores do Programa BIOTA/FAPESP (RODRIGUES Cf aI., 2008) 
para o estado de São Paulo, a averbação das áreas de Rü deve ser feita de ,orma a favorecer a conectivida

de entre remanescentes de vegetação nativa. Desta forma, seria possível criar uma rede de corredores de 

vegetação nariva interligando RLs e APPs. Localmenre, a sinergia positiva, da conexâo entre fragmentos. 

faz cOm eSta rede tenha uma capacidade de consetvaçáo da fauna nativa significativamente superior à 

simples somaroría da capacidade de cada fragmento isolado (AWADE e METZGER, 2008; BOSCO

LO cl aI., 2008; MARTENSEN cf ai"> 2008; PARDIKI cl ai"> 2010)" Em urna escala espacial e temporal 

mais ampla, esta rede tem também um porencial maior de mitigar os impactos de mudanças climáticas 
(MARINI cl ai, 2009)" 

1,3.2. A importância das áreas de várzeas como APPs 

As várzeas sáo áreas altamente relevantes em termos ecológicos e por isso a importância de serem in~ 

cluídas no conceito das APPs, Ao contrário do investimento necessário para conservação dessas áreas. 

o custo para recuperação da sua funcionalidade - usualmeme pago pela sociedade com um todo é 

extremamente elevado (GUTRICH e HITZHUSEN, 2004). Esses mesmos aurores calcularam que o 

CUSto de resrauraçio da funcionalidade ecológica de várzeas antropizadas é de US$ 5,000 por hectare em 

processos que podem levar mais de 20 anos. Um ClISto multo superior ao da recuperação de matas ciliares. 

Além de abrigarem uma fauna e flora particulares, incluindo espécies endêmicas - que vivem exclusiva

mente nesses ambientes -. as várzeas prestam diversos serviços ecossistêmicos de grande relev~ncla para 

o homem (JUKK cl aL, 2010, TUNDISI e TUNDISI, 2010)" 
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São elas que dissipam as forças erosivas do escoamento superficial de águas pluviais. funcionando como 

importantes controladores de enchentes (verdadeiros pisdnões. como aqueles construidos em grandes 

cidades e que tentam imitar a função das áreas de várzea). As várzeas também facilitam a precipitação e 

a deposíção de sedimentos suspen50s na água, reduzindo substancialmenre os cuStOS de tratamento de 

água para abastedmento. Também têm alta importância biológica porque fornecem alimento, abrigo e 
si tios de alimentação e reprodução para muitas espécies. podendo ter ainda valores estéticos e cuhutais 

ímpares, 

Para as populações ribeirinhas de toda a região amazônica, as várzeas são essenciais. ranto do ponto de 

vista econômico - pois auxilíam na manutenção de esroques pesqueiros, assegurando sítios de alimen~ 

tação e abrigo para fases jovens de diversas espécies importantes na dieta e na economia das famflias -, 

como do ponto de vista social e cultural. Por essas razões, no mundo todo há programas de proteçâo das 

áreas úmidas e de seus servÍços ecossistêmicos. 

Como signatário da Convenção de RAMSAR (ratificada pelo governo federal no Decreto 
1.905/19%), o Brasil se comprometeu com o desenvolvimento de uma política espedal de prote· 

.........ão das ZOnas úmidas. A retirada da condição de APP das várzeas contraria diretamente esse com
promisso assumido nacional e internacionalmente, reitecado na Declaração de Cuiabá em 2008 

(INTECOL WETLA:'oID WORKING GROUP. 2008). A legislação ambiental deveria incentivar 
a recuperação destas áreas ao invés de reduzir sua proteção e torná-Ias mais frágeis e vulneráveis. 

Em longo prazo, reduzir o tamanho de APPs na. sua largura e extensão ou na exclusão de áreas frágeis hoje 

protegidas gera impactos ambientais irreversíveis, colocando, muitas vezes, a própria vida humana em ris~ 

co. Mesmo com toda a evolução do conhecimento científico e tecnológico, os cusros para restaurar essas 

áreas sâo extremamente elevados e nem todos os serviços ecossisrêmicos serão plenamente recuperados. 

1.3.3. A importância biológica de topos de morro e áreas com mais 

de 1.800 m de altitude 


As áreas com mais 1.800 m de aIrirude representam uma parcela Ínfima do território naciona[ (menos de 

1%), porém têm uma importância ecológica muiro elevada, por serem áreas com ahas taxas de endemis~ 
mo, resultado de um longo processo de e'pedação por isolamento geográfico (RIBEIRO e FREITAS, 
2010). Essas áreas de maior dev~ão abrigam muitas c.."pédes particularmente sensíveis à. perturbação do 

Seu hábitat por terem ocorrência bastante restrita. 
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1.3.4. Extensão das Reservas Legais (RLs) nos diferentes biomas brasileiros 

São diversas as razóes para que se mantenham a atuais RLs. Primeiro são áreas relevantes para con· 

scrvação da biodiversidade c, junto com as APPs, deveriam manter uma coberrura de vegetação 

nativa acima de 30%. De acordo com escudos cienríficos recentes (PARDIKI ef aI., 2010), esta percen

tagem representa um limiar importante, abaíxo do qual os riscos de extinção de espécies aumentam muito 

rapidamente, 

Na Amazônia Legal. em função dos Zoneamentos Ecológico-Econômicos (ZEE) de cada estado, aventa' 

-Se a possibilidade de reduzir a RL de áreas floreStais de 80% para 50%, e de áreas não Horestais, como 

Cerrados e Campos. de 35% para 20% de cada propriedade. Apesar de muitos estados ainda náo terem 

zoneamentos aprovados. pode-se prever que, sob pressão de grupos de interesse, todos tenderão a san~ 

cionar cal redução percentual, tornando-se importantes indurores ou facilitadores do desmatamento em 

amplas áreas da Amazônia, 

Essa alteração terá efeito especialmente impactante, pois poderá favorecer a redução da cobertura 

/lorestal da AmaZÔnia para niveis abaixo de 60%, percentual hoje considerado como um limiar cri, 

(ico para a manutenção da conectividade (ou continuidade) física da /loresta (STAUFFER, 1985; 

WITH e CRlST. 1995: WITH e KIKG. 1999). Abaixo desse limiar, os ambientes tendem a ser mais 

fragmentados, com fragmentos menores, mais isolados e com maior rISco de extínçâo de espécies e dete~ 

doração dos próprios &agmentos:> alem da perda de sua efetividade como ecossistemas funcionais. 

Além da questão biológica e dos serviços ecosslstêmicos, pequenos fragmentos de vegetação nativa man

tidos como RL têm importante papel para diminuir o isolamento dos poucos fragmentos maiores, fun~ 

cionando como trampolins ecológicos no deslocamento das espécies pela paisagem. Sem esses fragmen~ 

tos, os fluxos biológicos seriam muito prejudicados; acelerando ainda mais o processo de extinção. 

Em regiões com alta ocupação humana, os fragmentos pequenos « 100 ha) representam uma parcela 

considerável do que sobrou, No caso da l\1ata Atlântica, os pequenos fragmentos representam 90% do 

número total de fragmentos mapeados. Somados, correspondcm a 30% da área total de floresta temanes' 

cente (RIBEIRO ef ai.. 2009). Mesmo pequenos, tais fragmentos representam áreas relevantes e prestam 
imporrantes serviços ao homem e às espécies que lá habiram. 
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1.3.5. A necessidade de separar RL da APP e de manter RL 

predominantemente com espécies nativas 


Uma das atuais propostas de alreração do Código Florestal expande as possibílídades de incorporar a 

APP no cômpuro da RL de rodas as propriedades. O maior objetivo dessa alteração é a redução do passivo 

ambiental, uma vez que esse mecanismo não deverá ser autorizado caso implique na supressão de novas 

áreas de vegeração nativa. Com essa alreração, uma propriedade (com mais de quatro módulos fiscais) que 

induir )0% de APP s6 precisará manter mais) 0% adicionais como RL; aquela que tiver mais de 20% de 
APP não rerá de manter qualquer RL. Haveria assim uma substituição de RL por APP. 

Esse cálculo combinado não faz sentido em termos biológicos. Áreas de APP e RL possuem funções e 

caractetísricas distintas. conservando diferentes espécies e serviços ecossisrémkos. Áreas de APP ripárias 

diferem das áreas entre dos mantidas como RL; analogamente, APPs em encostas Íngremes não equiva

lem a áreas próximas em solos planos que ainda mantêm vegetação nativa, conservadas como RL 

As APPs protegem áreas mais frágeis ou estratégicas, como aquela.s com maior risco de erosão de solo 

ou que servem para recarga de aquífero. seja qual for a vegetação que as recobre. além de terem papel 

........ imporrante de conservaçao da biodiversidade. Por se localizarem fora das áreas frágeis que caraeterizam 

as APPs, as RLs silo um insrrumento adicional que amplia o leque de ecossistemas e espécies nativas con

servadas. São áreas complementares que devem coexistir nas pajsagens para assegurar sua sustentabilidade 

biológica e ecológica em longo prazo. 

Cabe destacar ainda que, ao comrário das APPs, as RLs podem ser manejadas pelos proprietários que 

delas podem extrair madeiras, essências, flores, frutos e meL Portanro. as RLs são fonte de trabalho e ren~ 

da para o proprietário, desde que as atividades exercidas não compron1etam a sobrevivência das espécies 

narivas que abrigam. 

Entre outras causas, o descumprimento do Código Florestal vigente no que range às APPs e RLs é um dos 

principais fawres responsáveis pelo continuo aumenro nO número de espécies brasileiras vulneráveis e 

ameaçadas de extinção nas listas atualizadas periodicamente pelas sociedades cientÍficas e adotadas pelos 
órgãos e instituições da área ambiental J. 

Na região amazônica, a redução das RLs diminuiria o patamar de cobertura Aoresta! a níveis q ue compro~ 

meteriam a continuidade física da floresta, aumentando significativamente o risco de extinção de espécies, 

comprometendo sua efetividade como eCOS5lstemas funcionais e seus serviços ecossistêmícos. 

'-~--:----
I Vide Portaria IBDF nO 303, de 29 de maio de J968; Portaria IBAMA n" 1 522, de 19 de dezembro de 1989J.lnstrução P;or~ 
mativa MMA n° 03, de 27 de maio de 2003: Instrnçáo Normativa MMA n" 05, de 11 de maio de 2004 c lnmnção Normativa 
MMA n" 52, de 08 de novembro de 2005. 
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A restauração das áreas de RL. viável graças ao avanço do conhecimento científico e tecnológico, deve 

ser feita. preferencialmente, com espécies nativas, pois O uso de espécies exóticas compromete sua função 

de conservação da biodiversidade e não assegura a restauração de suas: funções ecológicas e dos serviços 

ecossistêmicos. É. neste componente (RL) que se constata o maior passivo ambíentaI do setor agropecuá~ 

rio brasíleiro. Novas técnicas de restauração e manejo sustentável de espécies nativas devem ser ucüizadas 

para adequação legal e ambiental da propriedade rural. 

A sobrevivência das espécies depende de suas habilidades de se deslocarem pela paisagem. Onde a vege

tação original enconrrawse reduzida e dispersa em inúmeros fragmentos, isoJando e reduzindo o tamanho 

das populações nativas que nela vivem; corredores de vegetação nativa podem ter papel capital. pois mui

tas espécies silvestres não conseguem usar ou cruzar áreas abcrras criadas pelo homem, nem quando se 

trata de interferências muito estreitas como estradas (DEVELEY e STOUFFER, 2001). 

1.3.6. A possibilidade de agrupar as RLs de diferentes proprietários em 
fragmentos maiores e/ou compensar a RL em outra propriedade ou região 

Uma possibilidade a ser considerada é a esripulação de um valor percentual de vegetação total a ser man

tido por propriedade ou bacia hidrográfica, privilegiando aquelas com maior valor biótico e Funcional. 

Esse percentual deve garantir ao mesmo tempo espaços para atívídade econômica e para a conservação de 

ecossistemas c seus serviços. beneficiando inclusive as áreas de produção agrícola nas cercanias. Dentro 

da extensão assegurada à vegetação nativa deveriam estar incluídas, obrigamriamentc. todas as APPs, 

completando. se O percentual total estipulado com RL. 

A compensação de RL fora da propriedade deve ser restrita às áreas situadas nas mesmas reglOes 

biogeográncas e com equivalência nas formações fitofisionômicas. Dessa forma, é impossível pensar em 

compensação dentro de todo um bíoma. Essas compensações só devem ser possíveis em áreas geográficas 

mais restritas, possivelmente como aquelas gerenciadas pelos Comitês de Bacia. Nesse caso, a disposição 

das RLs permitiria não apenas pensar nas melhores áreas para a conservação da biodiversidade. mas tam~ 
bém como naquelas que mais trariam benefício para a ptoteção dos recursos hídrÍCos e do solo ou a res

tauração com l10restas nativas das áreas inadequadamente disponibilizadas para agricultura no passado, 

hoje marginalizadas em função de ,ma baixa apcldão, 

É. também necessário definir uma cota máxima de compensação dentro de wna região para não criar 

amplos contrastes com paisagens muito depauperadas de vegetação em determinadas bacias e outras com 

alta concentração de RL. Esses contrastes náo são desejáveis, não apenas por criar paisagens pobres em 

termos biológicos, mas também porque os beneficios ecossistêmicos das RLs são mais imensos se elas 

estiverem próximas das áreas produtivas. 
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p, ainda necessário repensar o uso de espédes exóticas dentro da RL Elas podem ser úteis para acelerar 

ou facilitar a restauração dessas áreas nos primeiros esrágios de resrauração da RL, mas não deveriam ser 

consideradas como elementos permanentes das RLs. O uso sustentávd de recursos naturais deveria ser a 

prioridade. podendo inclusive tornar-se uma alternar1va econômica mais rentável do que o uso agrícola 
do solo, no caso da Amazônia, 

oCÓDIGO FLORESTAL E A CI~NCIA 
. Para o Diálogo 



119 


1.4. A IMPORTANClA DAS AREAS DE PRESERVAçAO 
PERMANENTE (APPS) E DE RESERVA LEGAL (RL) 
NO IMÓVEL RURAL 

1.4.1. Beneficios Ambientais Associados à Presença de Áreas de Preservação 
Permanente e Reserva Legal no Imóvel Rural 

Os avanços científicos e tecnológicos alcançados pela pesquisa agropecuária nas últimas décadas possibi

litaram aumentos expressivos nos índices de produção e produtividade agrícola. A dinâmica das deman

das do setor ao longo do tempo também exigIU respostas diversificadas frente à diversidade sodoeconô~ 

mica e ambiental do paí~. 

Há áreas onde a agricultura apresenta uma longa história, como é o caso dos biomas Mata Atlântíca e 

Caatinga, com problemas ambientais associados ao longo processo histórico de ocupação e de evolução 

de seus sistemas agrarios. Contrastam com os biomas Amazônia e Cerrado. nos quais a ocupação agrícola 

em grande escala é relativamente recente, com trajetórias de algumas décadas e sistemas de produção em 

diferentes estágios de desenvolvimento. 

No que diz, respeito à base técnica, essa produção depende da diversidade de tecnologias, culturas e áreas 

geográficas, em espedal do centro·sul brasileiro, onde predomina a agricultura de uso intensivo de insu

mOS industriais e máquÍnas. Em muitos casos, encontra-se consolidada em cadeias agroindustriais. como 

da cana-de-açúcar, soja, milho, café. arroz, algodão, florestas plantadas, hortaliças j deros e outras frutas 

temperadasltropicais. bovinos. suínos, aves etc. 

Em contraposição, há áreas de agricultura predominantemente tradicional, com destaque para o Nor

deste e o Narre - este último com forre presença de sistemas naturais, onde predominam os sistemas de 

produção extensivos, apesar da emergência de atividades organizadas em termos de intensificação agro

pecuária. 

Diante da diversidade dos cenários e das opções tecnológicas de produção. há consenso na pesquisa agro· 

pecuária de que são necessários ajustes contínuos nos sistemas produtivos convencionais para superar 

problemas de diflcilsolução pelo seu caráter difuso e rnultifacetado. por exemplo: a poluição e a conta

minação ambiental; a erosão do solo e suas degradações físicas, químicas e biológicas, com consequem:e 

petda da resiliência. redução da capacidade produtiva, além dos riscos de desertificação e a perda da bio

diversidade e de serviços ambientais. 
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Enquanto muitos dos problemas enfremados pela pesquisa podem ser tratados como questão de desen

volvimento tecnológico, outros requerem abordagens diferenciadas devido ao s,eu caráter ainda intan

gível. não pred6.cado em termos de retornos econômicos, como é o caso dos serviços ecossisrêmicos 

aferrados pelas áreas naturais e pela biodiversidade, Alguns desses servi~os geram benefícios de alcance 

global. mas outros são essenciais para os próprios sistemas de produção e sua lucratividade. 

Urna das prioridades das ciências que lidam com a interface enrre sistemas produtivos e gestão ambiental 

é avaliar as consequências que as mudanças no uso da terra e na cornposição da paisagem promovem 

sobre o bem-estar humano e estabelecer o embasamento ciendfico para a conservação e o uso sustentável 

dos ecossistemas. Entre os componentes dessa interface estâo os serviços ecossisrêmicos. 

Eles podem ser dimibu,dos em quatro categorias: a) provisão; trata essencialmente da produção de ali

memos, libras, combustíveis e água; b) regulação; do clima, da hidrologia e da saúde ambiental, c) culru

ral: diz respeito às dimensões espirirual, estética, recreativa e educacional; d) suporte: produção primária, 

formação do solo, manutenção de !luxo biótico. 

\1étodos para valoração econômica desses serviços já estão disponíveis e amplamente aplicados no Brasil 

'-'tMAY et al., 2000) e sua remuneração aos producores já está se tornando uma realidade (casos de merca

do de carbono, cobrança pelo uso da água, ICMS Ecol6gico etc.) (VEIGA e MAY. 2010). 

Cabe aqui ressaltar as duas marérias aprovadas pela Comissão de Meio Ambieme da Câmara no dia 1 de 

dezembro de 2010 para regulamentar o mecanismo de Redução Certificada de Emissões do Desmata

memo e Degradação (PL 5586/09) e que cria a Polttica Kaeional de Pagamento por Serviços Ambien

tais (PL 792/07 e apensados), Elas permitem o Pagamento por Serviços Ambiemais (PSA) associados 

à proreçáo de recursos naturais por propriedades privadas e Unidades de Conservação, assim como a 

comercialização de crédüos de carbono vinculados à manutenção da floresta em pé e sob manejo susren~ 

táve1 (REDD+) e suaconrribuição às meras nacionais de redução de emissões de gases de efeito estufa. 

A Tabela 7 apresenta as categorias de serviços ecossistêmicos referidas anteriormence e os fatores que 

contribuem para o bem-estar do cidadão. Ambos mantêm rela~-ões incrínsecas e por isso não devem ser 

considerados isoladamence. 

Pelo menos quatro serviços ecossistêrnlcos prestados pelas áreas naturaÍs sã.o imporcanrcs para a socie~ 

dade atual e suas gerações futuras, assim como para a sustentabilídade dos sistemas de produção: a) a 

regula~ão hidrológica (aumemo do armazenamemo, transferência e recarga de aquíferos); b) regulação 

·tmosférica (maior sequestro de carbono e redução de gases causadores do eteito esrufa); c) o controle da 

'-erosáo; d) serviços ofertados pela biodívcrsídade (polinização e controle de pragas agrícolas), 
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Além desses serviços, ainda podem ser mencionados aqueles prestados pela vegetação nativa que margeia 

os rios e protege as encostas, funcIonando também como corredores de fluxo gênico c importantes filtros 

na retenção de partkulados que eventualmente entrariam nos corpos hídricos, 

Assim como qualquer outro insumo agrícola. os eçossistemas e seus serviços constituem bem de capital 

para uma nação, estado ou propriedade, Já estão sendo definidos na literatura internacional com o nome 

de CapicaI Natural (ARONSON et aI, 2007, NElSHoVER et aI. 2009, ARONSON ct ai. 2010). Os 

CUStoS associados ao manejo inadequado desses bens estão impHdcos nos indicadores econôrnkos oficiais 

(perdas de nutrientes e de polinizadores, acarretando baixa produtividade, por exemplo). Os beneficios 

podem ser explicitados por métodos específicos de valoração, indicando os ganhos potencialmente obti

dos da proteção dos mesmos. 

A escassez da provisão dos serviços ecossiscêrnkos tem sido percebida de forma crescente pelos atores 

econ6mkos. resultando na formação de mercados específicos por tais serviços (carbono. água). No en

tanto, devido à faIra de preços expllcitos para grande parte desses serviços, é necessário que a sociedade 

defina a importância de sua manutenção pac. a sobrevivência humana, colocando limites à expansão das 

atividades econômicas. 

O entendimento da importância da manutenção de áreas narurais como APPs e RLs na propriedade 

rural é fundamental. já que existe a concepção errônea de que as áreas çom vegetação nativa representam 

áreas não produdvas, de custo adidonal. sem nenhum rerorno ao produtor, Essas arcas, a rigor. são fun~ 

damentais para manter a produtividade em sistemas agropecuários, tendo em vista sua influência direta 

na produção e conservação da água, da biodiversidade, do solo, na manutenção de abrigo para agentes 

polinizadores, para dispersores e para inimigos naturais de pragas das próprias culturas da propriedade. 

Portanto, a manutenção de remanescentes de vegetação nath'a nas propriedades e na paisagem 

transcende uma discussão puramente ambientoU.ta e ecológica, vislumbrando-se, além do seu po
tencial econômico, a sustentabilidade da atividade agropecuária, 
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Tabela 7. Relações entre biodiversidade, serviços ecossistêmicos c o bem-estar hUlhano. 

sírRVlÇOS ECOSSISTJ!MICOS 

Suporte 

....... * Cídagemde 

nutrientes 

" Formação do solo 
" ProduçãO primária 

PrQvisionamento 

" Alimenros 

" Água potável 
" Madcira e fibra!. 
" Combusriveís 

ReguLu;ão 

" Regulação do clima 

" Regulação de inundações 
" Regulação de doenças 

" Purificação de água 

Cultural 

• Estético 

• Espiritual 
• Educativo 
• Recreativo 

FA'{OIUlS COl\t'TlUBUINTliS AO. 

BliM-El'TAR HUMANO 


Segurança 

• Segurança individual 

" Acesso seguro aos 
recursos naturais 

" Seguro contra 
desastre~ 

Matéda-prima para uma 
vida boa 

• Renda adequada 
" Alimentos suficientes 

e nutritivos 

I " Abrigo 

+_*_A_C_CS_SO_'_b_e_n_,_ ...__-.., 

. Saúde 

i" Força 

, • Semir bem 
! " Acesso a ar e água 

i puros 

~ Bo.srela,~s sociais 

1* Coe,ão sonal 
, 

• Respeito mútuo 
Capaddadc dç ajudar 
o ourro 

Liberdade de 
escolhas e de a~ão 

Oportunidade para 
alcançar aquilo 

que os indivíduos 

valorizam fazer c ser 

VlDANATllRRA- BIODIVEBSIDADE 

'-"Fome; Adaptado de MilIennium b:osystem Assessmem (200S}. 
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1.4.1.1. Serviços Ecossistêmicos Associados às Areas de Preservação 
Permanente (APPs) Ripárias 

Os serviços ecossistêmicos prestados pelas APPs ripárias são bem conhecidos. Entre eles podem ser eira

dos (a) o seu papel de barreira ou filtro, evitando que sedimentos, matéria orgânica, nutrientes dos solos, 

fertilizantes e pestíddas utilizados em áreas agrícolas alcancem o meio aquático; (b) o favorecimemo da 

infiltração da água no solo e a recarga dos aquíferos; (c) a proteção do solo nas margens dos cursos d'água, 

evitando erosão c assoreamentos; (d) a criação de condições para o fluxo gênico da /lora c fauna (BATA

LHA et di., 2005): (c) o rornccimento de alimentos para a manutenção de peixes e demais organismos 

aquáticos; (f) o refúgio de polinizadores e de inimigos naturais de pragas de culturas. 

A maréria orgânica presente na serapilheíra depositada sobre o solo das áreas ripárias pode ser lixiviada 

pela inlilrração da água da chuva e atingir o rio via fluxos hidrol6gkos superficiais ou subsuperfidais 

ou ainda pela entrada via arrasre da serapilheira nas enxurradas ou pela queda direta de folhas no canal 

fluvial. Dessa maneira, as florestas podem ser vÍstas como fontes de matéria orgânica e energia para os sis

temas aquáticos. cumprindo um papel essencial para o funcionamento desses ecossistemas (McCLAIN 

e ELSENBEER, 200 1). 

Entre os impactos potenciais da diminuição da largura das APPs estão as alterações na capacidade de 

armazenamento de água ao longo da faíxa ripAria com consequeme redução de vazão na estação seca 

(LIMA e ZAKIA, 2000). 

Ressalta-se que ocorrem interações hidrológicas entre superflde e subsuperHde dos cursos d';igua, consi~ 

derando que a água não Rui unicamente pelo canal fluvial, mas também pelos interstícios dos sedimentos 

junto às margens e sob o canal. Este compartimento é conhecido como zona hiporréica ou ripária (Jo~ 
NES e HOLMES, 1996; TRISKA el ai.. 1989). Processos biogeoquJmicos imponantes ocorrem nesse 

compartimento. o que determina a importância das áreas marginais aos cursos d'água na atenuação do 

aporte de nutrientes oriundos dos solos agrícolas fertilizados e nas transformações de moléculas e meta

b6litos oriundos da aplicação de pesticidas nos cultivos agrícolas. 

Assim, a vegetaçáo presente na área rípária atua como barreira blogeoquímica para a entrada de espécies 

químicas orgânicas e inorgânicas nos ríos. fato que confere à vegeta'rao rípária arbórea grande importân

cia na manutenção da qualidade da água e saúde do ecossistema aquático (CORREL ct ai., 1992; FOR. 

TESCUE 1980; TRlSKA rt ai., 1993). Gilliam (1994) relara a redução de mais de 90% das concentra· 

ções de sedimentos e de espécies de nitrogênio dissolvido como consequênda da ação filtrante das matas 

ripárias.Já Emmett rI al (1994) verificaram que a /loresta ripária reduziu as concentrações de nitrogênio, 
fosbro e f6sforo total dissolvidos em respectivamente 38%, 94% e 42%. 
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A recente expansão da fronteira agrícola na Amazônia para o plantio de grãos associada ao desmatamen~ 

to da vegetação ripária tem promovido impactos sobre o funcionarnenm de ecossistemas aquáticos e na 

qualidade da água de pequenos igarapés (riachos amazônicos) utilizados pelas comunidades ribeirinhas, 

conforme relatado por Figueiredo (2009) acerca de vários estudos conduzidos pela Embrapa e parceiros, 

Nesses estudos, chega~se à conclusão de que mesmo a vegetação secundária nas âreas ripárias deve estar 

desempenhando uma importame função na conservação da qualidade da água e da manutenção das fim
çóes dos ecossistemas aqwldcos das bacias com predominância de agricultura familiar. 

No entanto, em áreas de cabeceira onde a floresta foi severamente alterada> foram observadas alterações 

significativas nas concentrações de potássio. caldo. magnésio, amônío, doreto, sulfato, nitrato e carbono 

orgânico dissolvido, como também alterações significativas nos parâmetros de qualidade de água como a 

turbidez, condudvidade, pH, temperatura, oxigênio dissolvido e temperatura. quando comparadas com 

áreas de cabeceira onde a floresta está relativamente conservada. 

Além disso, os estudos indicaram que, com o decréscimo de areas de floresta para aumento de pastagem, 

lumentam a temperatura e a condutividade e diminuem as concentrações de sulfato e nitrato nas águas 

"'-duviais.Já o aumento das áreas de agricultura de grãos associado à ausência das matas ciliares fez: diminuir 

o oxigênio dissolvido e aumentar a turbidez e as concentrações de sódio e cloreto nas águas dos igarapés 

das bacias estudadas. 

Com o objetivo de embasar políticas públicas na gestão de bacias hidrográficas, Figueiredo et aI, (2010) 
conduíram que a turbidez, a temperatura, o pH e o oxigênio dissolvido são os parâmetros mais simples 

e mais indicados para a detecção dos efeitos das mudanças de uso da terra na qualidade da água /luvial. 

Outros estudos rdatam a grande importância da manutenção dessa vegetação ripária em quaisquer situa

ções de práticas agricolas adotadas, pois a mata ciliar pode determinar a magnitude da vazão dos tiachos, 

ribeirôes ou igarapés em pequenas bacias, alimentando o /luxo hídrico das bacias maiores (WICKEL, 

2004), Em relação ao papel das florestas ripárias como filtros de nutrientes que entram nos riachos ou iga

rapés, constatou-se a existêncía da função 'tampão' das matas ciliares ava)jando~se a composição química 

da água subterrânea da área ripária com pastagens e florestas. 

Estudos conduzidos em Rondônia também apontam como a substituição de florestas ripárias por pas~ 
ragens afetam o funcionamento dos igarapés, alterando as concentrações de nitrogênio (N), fósforo (P) 
e oxigênio (O) dissolvido nas suas águas e, devido à razão N:P set também alterada, a hiota aquática é 

npactada (NEILL ct al.,200!), Ballester etal. (2003) identificaram nas águas /luviais aumento nas con

'-f:entraçóes de sódio, potássio, clorero, e fosfato, além de aumento da condutividade elétrica da agua em 

decorrência do desmatamento e implantação de pastagens. 
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Pesquisa realizada por Zocolo (20 lO) buscou investigar as concentrações de isofl.vonas em águas super

ficiais e subsuperfici.is em uma grande plantação de soja no Mato Grosso do Sul. Também ehamadas de 

ntoestrógenos. as isoAavonas são compostos naturais estrogênicos encontrados em plantas, principal~ 

mente na soja. Esses compostos têm estruturas semelhantes aos. hormônios estrogênkos produzidos por 

mamíferos, sendo classificados como alteradores endócrinos (AE). 

Estudos dessas substâncias apontam cfdros de alteração tais como interJcx em peixes. Existe, portanto, 

crescente interesse relacionado principalmente às isoflavonas de maíor potencial estrogênico presentes 

em altas concentrações na soja: gcnisteína, daidzeína, daidzina, genistina. forrnonoetina e btochanina~A, 

além do produto de degradação, o equol, obtido desses metabólicos. 

o impacto ambiental dessas substâncias no ambiente aquático tem sido significativamente menos in

vestigado havendo poucos estudos em áreas rurais. A pós-colheita da soja produz grande quantidade de 

palha, fonte de "oilavonas para o solo. Processos de líxivíação podem causar o escoamento soperficial de 

isollavorras até os rios, devido à hidrossolubilídade desses compostos. 

A pesquisa revelou que os fitoestrógenús estavam presentes no rio e no afloramento do lençol freático, em 

concentrações que variaram de 12 a 1957 ng L· r, valores considerados altos para uma região rural, sendo 

que as maiores concentrações foram obtidas para o equol e genisteína para amostras coletadas em meses 

chuvosos na região de estudo. 

As concemrações encontradas foram similares àquelas já verificadas em grandes metrópoles como OSakâ, 
no Japão, para a água do rio, sendo que lá a fonte são os eAuentes domésticos. Um dado de grande relevância 

reside no fato de que as maíores concentrações de isoBavonas foram detectadas em área.c; de baixo adensa

mento de maras dliares~ o que certamenre contribuiu para o carreamento dessas substâncias para o rio. 

Estudos liderados pela Embrapa Pantanal na bacia do rio Taquari, localizada nos estados do Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul constataram que. em decorrência da remoção da mata ciliar associada à pecuária 

mal manejada. sem adoção de práticas conservacionistas de solo, houve elevadas taxas nos processos ero

sivos nos solos e de assoreamento de rios. O rio Taquari é um dos principais formadores do Pantanal. 

Na bacia do Alto Taquari, o maior impacto quanto ao uso da terra vem das pressões resultantes da pecuâ~ 
ria. seguido pela agricultura, uma vez que. com a expansão dessas atividades sobre as áreas de Cerrado. de 

floresta e de transição. as fontes de erosão são potendallzadas, levando à degradação dos recursos hídricos 

e solos. Esse processo ocasIona expressiva perda de água e aumento na taxa de assoreamento do rio Taqua

ri. provocando novos meandros e ;1tunento de inundação no seu haixo curso. 

Adicionalmente, em decorrência da erosão ocasionada pelo desmatamento. registrou-se o incremento 
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de até 70% na entrada de sólidos suspensos e nutrientes na parte alta do río Taquari na época chuvosa. 

provocando impactos sobre as comunidades perifíricas e sobre a cadeia rróhca nos sistemas aquáticos com 

consequências diretas sobre os pequenos peixes e microcrusráceos, Tal fato refletiu-se nos estudos de bio~ 

logia e ecologia de peixes na mesma bacia. As pesquisas conStataram alterações na reprodução e alimen· 

ração desses animais com prejuízo para a pesca, atividade que já foi importante na economia da região. 

o aumento das inundações em decorrência do uso da terra está impactando também a mata ciliar nas 

partes mais baixas da bacia. afetando a socioeCOflomia regionaJ com a migração para as cidades, o isola

mento elas comunidades humanas e o comprometimento da comerdalizaifão dos produtos locais. Entre 

as recomendações da Embrapa Pantanal e seus parceiros para a mitigação dos impactos ambientais e 
socioeconômÍ<os na bacia do rio Taquari está a recomposição das matas ciliares (GALDINO e ~VIEIRA, 

2005), 

No bioma Cerrado, as badas hidrográficas são formadas por poucos rios de grande porre e dezenas de 

córregos estreitos, ao longo dos quais, em função da topografia e da altura do leo<;ol freático, as matas 

ciliares - ali denominadas matas de galeria podem ocorrer em diferentes tipos de solos, apresentar 

variações nas comunidades Borísticas e, consequentemente, padrões diferentes de dclagem de nutrientes. 
"

Estudos conduzidos neS..'ias paisagens indicaram que as concentrações de nucricntes na água Ruvial são 

muito baixas porque a mata de galeria atua como urna barreira conua a saída de nutrientes do sistema, 

contribuindo para a manutenção da qualidade de água nos cursos d'água, A retirada dessas matas com

prometeria a proteção da bíodiversidade, do volume e qualidade de água necessários para o bem-eStar 
sodal na região. 

Um exemplo da proteção das matas ciliares para os rios na Mata Atlântica pode ser demonstrado pelo 

trabalho desenvolvido por Moraes et di (2002). No estudo l os aUCQres constataram que, na bacia do rio 

Jundiaí-Mirim, a concentração de nitrogênio amoniacai e do fósforo total estava acima do limite estabe

lecido pela legíslação ambiental do estado de São Paulo. Esses níveis elevados de fosfaros estão reladona

dos diretamente à contaminação proveniente de fertilizantes, carregados durante o processo erosivo de 

áreas agrícolas próximas às margens dos rios e desprovidas de mata cillar. 

L'm dos atuaís desabos da pesquisa é identificar as condições que possam subsid.iar as tomadas de decisão 

quanto às dimensões das larguras marginais adequadas para que essas áreas possam cumprir os serviços 

ecossistêmícos esperados. Para isso, reconhecem~se algumas características chaves a serem consideradas 

nesse processo, entre das a profundidade do lençol freático, a textl1 ra e espessura dos solos e as decHvida~ 

,-"les das encostas adjacentes aos cursos d'água, além da suficiência de vegetação para que sejam garantidos 

o Ruxo gênico de espécies e a conservação da biodiversidade, 
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Em iimção das diversidades climáticas, geol6gicas, pedol6gicas e biológicas do rerrirório brasileiro, é ne' 

cessário um esforço consisrente para levantar as informações necessárias para possíveis rratamem:os dife

renciados e fundamentados no ~ue diz respeito às larguras das faixas marginais de APPs, 

1,4, 1.2. Outros serviços ecossistêmicos associados às Areas de Preservação 
Permanente (APPs) e à Reserva Legal (RL) 

1.4.1.2.1. Estoque de carbono na vegetação 

Trarando-se de agriculrura sustentável. uma das principais oportunidades que o Brasil (cm pela frente é 
a possibiHdade de transformar pane dos recursos naturais que existem na propriedade em renda para o 

agriculcor. O prindpal deles seria a manutenção do estoque de carbono na'!. áreas nativas que, mantidas 

como Reservas Legais. podem trazer remuneração adicional ao agriculmf. 

Os valores apresentados na Tabela 8 são referentes aos estoques de carbono em vários biomas brasileiros, 

De modo geral, são considerados de 120 t C/ha na Amazônia e 38 r C/ha no biorna Cerrado, Esre car

bono tem valor no mercado mundial, Para os países do Anexo 11
, as modelagens utilizada,~ indicam ser 

possível atingir um CLLSro de US$ 10 a 60 para cada rondada reduzida de emissão de CO" 010 caso da 

América Latina, para CEPAL - que (em uma postura mais conservadora '-, o valor da rondada estaria 

em torno de US$ 10 a US$ 20 para projetos associados a sumidouros de carbono em atividades do setor 

florestal. A expansão do desmatamento tanto no bioma amaz.ônico quanto no Cerrado estaria reduzindo 

a capacidade de diversificação de renda do agronegódo pelos serviços ambientais, 

A não obrigatoriedade da recuperação de reservas legais de áreas em até quatro módulos fiscais - que 

são de tamanhos diferentes por município - pode tamhém diminuir a oportunidade de Outras fontes de 

renda para os agricultores. Por exemplo: considerando-se que parte das áreas de Reserva Legal na região 

amazônica deixaria de ser recomposta por florestas secundárias, a perda seria, em media, de 57 r C/ha: 

por florestas de várzeas, o valor aumentaria para 94 t C/ha; com sistemas agroflorestais, 87 t C/ha. 

Estes fatos se contrapõem com a recente política do governo de incentivar a agricultura de baixa emissão 

de carbono, uma vez que a não recomposiçao de reservas somente manteria as cmis,<;ôes (GOUVELLO 
ef aI., 2010), 

Dados do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006) estimam que o Brasil possua hoje pelo menos 60 

milhões de hecrares de pastagens com baixa raxa de lota~ão de bovinos (menor que 0,4 unidades animal! 

ha). Essas áreas podem (ef sua eficiência aumentada ou, se utiJizadas em consórcio com grãos. poderiam 

Merç<1do de Carbono htrp://\vww.ccbds.org,bricebd:\/pub·docs/pub-me-carbono.pdf consultado em 13!03/2011 
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gerar um excedente de mais 2,4 milhões de cabeças de bovinos e um adicional de cerca de 120 milhões 

de toneladas de grãos. 

Reduzir APP ou RL para aumentar a área plantada não seria a prioridade para aumentar a produ
ção agrícola. Ao contrário, é necessárío reforçar as política, póhlicas voltadas à intensificação do 
uso das terras já utilizadas através da adoção de tecnologias adequadas, tais como integração lavou

ra - pecuária, recuperação de pastos e .do.,ão de plantio direto de qualidade, todas elas com alta 
capacidade de reduzir as emissócs de CO, e aumentar o estoque de carbono. 

Tabela 8. Biomassa epígea seca c estoque de carbono em diferenres tipologias vegetais nas regiões Norte c Sul. 

EBll ,EC' 
Fon", Loci.l(M&ha>j (Ms.h"·') 

_=___=56 ___--''''-_ ~P~ S __~lflael ai. (2007c:'1__-,.-::-_;-M'7"::;1l",'U::;es",.A:.=M,--::-::_FS 25 
FS 125 56 DAP ;: 25 Batisrella í200 1) Machadinho d'Oesre, Rº-
FS 199 90 DAP ~ 5 Pereira (2001) Paragomínas, PA 

M,D l~ 51 
FV 213 96_='--_...___.... DAP;: 10 ___.S"'r:;:.;:.dr;:.le::r-'c{;:.20::;O:.:7.J.l-c-___--'B:.:."'rc::,:e"lo:;:.,:.;Ac;.N;:.1'--__ 

'-.___.FV 108_ .. __49_ .. _D..AP 2~_Keller et di. (2:;:00",4",-,),---:- P.ragorninas, PA 
FV 307 138 DAP;: 5 Tsuchiva e Hir.oka (19",9c:c9),-_-.:A..:b:.:a:;:e;::re::cru::.:b",a~,.P:.:A.;:...__ 

-"'J!U)"' 94.... '=-~-,2",OjlL' 
PTF 46=6___ 2,:c1O'----_--'DAP> I Silva (2007) Manaus, AM 
FTF 269 121 DAI' 2 2.5__---'B"'a"'ris:.:t:::el=la"'(2:::0"'O:..:IL.1 __",M=",:::h",.drnho d'Oe."" RO 

-:F:,,"T=F:.--...,.,.~289 130 ___D::..i\P 2 5 Tsuchíyae Hiraok. (1999) Abaetctub., PA 
~D 3"':47,,---,-"=154 

---,S""A:;:F__-"..ISe:3 69 ......__DAP?25...._ Bolft,! aL(2009) '[omé~u, PA 

---,S:,:A.:;Fe.'__-,2:.:9,2:8:........ 134 Dp.,P 2 5 ._m Samos ef ar (2004) .. -;:-___ Cametá, I'A 


-,-S:;.:A..;F'--_~:..:1=2c;:6___~57 ___!:D::.A:.'P~>~S_--'I>:;:I:;:on::.t"a"g~ninim".Nair(2004) Amazônia 

.. MD 192 . 87 -- 

FOM 195 88 DAP> 10 Sochcretd.l2oo8
L
) ___ Araucária, PR .. 

...F_O_M..._._2_1O~~ .. _ ,~L DAP" 10 Vogel (2006) Itaara. RS 
FOM 210 95 DAP;: 10 Caldeira (2oo=3",)___ ..General Carneiro, PR 

MD_ .1.0..L~~~_-J"'"' ...~~.-..2'- ....=~~~~~:.=--,~~_:-c-_c-
CAM I ___-:-:~P~o~n~se~ea=etaL(2007) Bagé. R~_:-C""__ 
CAM 3 ....___... _____ Heringer e Jacqucs ~(2:c00c='2)~_ _::André da Roc.h•.0.S 
CM~I---=--- ... _ .... ___ Santos cf ai. (2008) Eldorado do Sul""",RS,,-_ 

)bs.: (EBE) biomassa cpigea; (EC') valores de estoque de çarbono estimados C'm 45% da biomassa cpfgca, (SAF) Sistemas 
'--!groflorcstais: (FS) Florestas secundárias; (FV} Flore~tas de várzeas; (FTF) Florestas de teua firme; (FOM) Floresta omorófila 

mista e (CAM) Campos sulinos. 
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1.4.1.2.2. Polínização 

Ao lado das APPs. as RLs também ofertam importantes serviços ccossisrêmícos que garantem a sustenra~ 

bilidadc da produção agrícola. Entre os mais importantes estão aqudes que proporcionam a manuteru;ão 

da fauna encarregada da polinização de culturas e do controle natural de pragas agrícolas, em espedal 

os insetos, Entre todos os serviços ambientais prestados pehls APP:; e RLs. estes certamente são os mais 

tangíveis e os mais imporrantes relacionados ao sucesso da produção e da produtividade agrícola de várias 

culturas. O ••erviços prestados pelos polinizador•• são altamente dependentes da conservação da 

vegetação nativa. onde encontram abrigo c alimento. 

Por outro lado, a vegetação nativa depende dos serviços dessa mesma polinização para se víabibzar ao lon

go do tempo por meio da manutenção da sua diversidade tlorística. uma vez que a maioria des..'ias espécies 

requer pollnizadores específicos para conseguir se perpecuar nessa vegetação nativa. 

Em relevame revisão sobre a importância de polinizadores de culturas, Klein et aI. (2007) concluíram, 

com base na avaliação de 107 culturas expressivas em termos de volumes de produção e voltadas para a 

alimemação humana (fruras, vegetais e grãos) que 91 delas dependem em algum grau da polinização bió· 

tica (Figura4). ~'\ndo consideradas as culturas que contribuem com os maiores volumes de produção. 

35% delas dependem diretamente da ação desses polinizadore,. 

IMPACTO DA POLINIZAÇÃO 

Figura 4. 	 NíVelS de dependência de polinização biótic:.i com basc nas potenciais quedas de produção 
na ausência de polinização em 107 culturas: de importância agrícola mundiaL Essencial: 
até 90% deredução; Alto: 40 a 90%; Modesto: 10 a 40%; Pouco: até 10%; NeutTOosem 

interferência da polinização biótká na produção; Desconhecido: sem informações disponíveis. 
Adaptado de Klein ct aL (2007). 
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No caso brasileiro, os impactos da polinizJção sobre as culturas ainda são pouco estudados, Grande parte 

dos dados disponíveis se concentra em número reduzido de culturas, mas de grande relevância para a agri

cultura nacional, entre elas: melão, café, maracujá, pêssego, laranja, soja, algodão e caju. Segundo dados 

do IBGE (IBGE, 2008), essas oito culturas rendem R$ 59,8 bilhões anuais. cobrem área de 26.242.361 
hectares e rendem ao Brasil em exportações, incluindo produtos processados, U$ 25,9 bilhões (Tabela 9). 

Tabela 9. Árca plantada, produt?o, valor da produção e de exportação de algumas. culturas brasileiras, em 2008 . :" '.". .' •. I. 
.cc,; . 

wQU'a 
.. , 

Área pl!\lítada 
(I! l' 

Il 
Pr~o (tl" 

VaIare.da 
ProdIlÇão· 
(11.$ ,..1000) 

VaIores 
Expor:'1;açio.. 

(U$FOBl 

Soja (grão) 21252.721 59.833.105 39.077.161 18.021.957.851 
(b) 

Café (grão) ~~2250:'i-9~~. 2.796.92~.~~468.475 4.763.068.651 (d) 

Laranja--+_837.031~_18.~38,084 . 5.1000621:,2.087.191.169 (a) 

'-Algodão em I 1.067.444 , 3.983.361 I. 3.927:6?i6~%:058.104 (e) 
caroço (arbóreo e • 

herbáceo) 

Maracujá 684.376 -4s3.5~' ..~-..~-
239.149 263.742. _____-:-':........~--t-- ..~~~~...._--.L~-~~ ..~+_-.--.----+.--..~.--.-
340.464 257.515 152.132.031 

243.253 213.299 196.074.102 

~ Produção Agrícola·- (a): Frufos frcscoJ e secos, sucos, Municipal2008/Sistcma IBGE de Recuperação Automática (IBGE, 
200S). U Mini,tério do Dc~cnvülv:imento Indústria e Comércio ExtcrioríScçreraria de Comércio Exreríor/AikeWcb, (BRA 
SIL. 2008) - (.l): Óleos essenciais; (b) Grám, óleos, farinhas ('. pclkú, bagaços e ounos resíduos s6Hdo$ c protelnaç d~ soja; 
(c) DcbuJhado ou nâo, não c:w.lado nem penteado: Qurros tipos de algodâo não cardado nem penteado; (á) Em grão, solUvel, 
extratOS, cssê:nda~ c concencrados, casça~ películas c sucedâneos do café. 
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Exemplos da importância desses polinizadorcs sobre culturas agrícolas no Brasil estão disponíveis para a 

soja (CHIAR! et aI., 2005); melão (SOUSA efal.,2009); café (AMARAL, 1972; MALERBO·SOUZA 

cf ai" 2003c), laranja (MALERBO-SOUZA et aI., 2003c), maracujá (FREITAS e OLIVEIRA FILHO, 

2003). algodão (SANCHEZJÚNIORe MALERBO-SOUZA. 2004) c pêssego (lo..fOTA c NOGUEI· 

RA·COUTO.2002), 

Essas pesquisas demonstram que mesmo em culturas consideradas autogâmicas a polinização cruzada, 

com pólen de outras plantas e mediada por polinizadorcs, pode trazer substanciais aumentos na produ· 

ção, Além disso. a ação de polinizadores pode aumentar a eficácia do processo de polinização (transporte 

do póJen da antera - estrutura mascuÍina da Ror ~ até o estigma - estrutura feminina da lIor), mesmo 

em culturas com flores que possuam mecanismos que favoreçam a autofecundação. Os exemplos abaixo 

ilustram essas contribuições. 

Soja 

Chiari ef aI. (2005) avaliaram a inAuência da polinização na produção e qualidade das sementes de soja 

(Glyâne max (L) Mm,) (BRS 133) na região de Maringá (FR), A pesquisa conduiu que a produ~ão de 

grãos foi 50.64% superior nas áreas experimentais controladas onde as plantas estavam expostas à 

polinização. quando comparadas com as áreas isoladas do contato de qualquer inseto, O. resultados 

encontrados foram similares aos obtidos por Moreti etal. (J 998), que obtiveram aumentoS de 58,58% no 

número de vagens e de 82,31 % no número de sementes. 

Melão 

As planras de melão (Cucumis meto L.) apresentam Rores masculinas e femininas dispostas separadamen

re, Cada uma delas permanece aberta apenas por um dia e a polinização é realizada por insetos., em espe~ 

dai por abelhas (Apis mellijéra L), Devido ao limitado período de tempo de abertura das Aores, o sucesso 

da polinização é critico para a produção e produtividade da cultura (DUARTE. 200 I l, Pesquisa realizada 

por Sousaet ai (2009) na região de Acaraú (CE) demonstrou a importância da polinização realizada por 

insetos (entomófila) na quantidade e qualidade dos frutos na cultura do melão, 

Os resultados indicaram que a polinização manual foi a mais efetiva em termos de flores fecunda· 

das, ou de vingam.nto inicial (98,3%), seguidas da polinização aberta com abelhas (75,7%) e da 

polinização livre (39,3%). O tratamento com polinizaçã.o restrita (com o isolamento das flores de 

agentes polinizadores bióticos) não apresentou qualquer flor fecundada, 
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Café 

Malerbo-Souza et ai. (2003a) analisaram o efeiro da presença de polinizadores em uma culrura de café 

(CoJlét. arahica L., varo Mundo Novo) em J.botie.b.1 (SP). Entre as variáveis estudadas, houve o acom

panhamento da produção de fruros em rratamentos com plantas arrificialmente cobertas para evitar O 

acesso de qualquer inseto e também em tratamentos descobertos. A pesquisa concluiu que os tratamentos 

descobertos. nos quais as flores das plantas foram visitadas por insetos, apresentaram maior produção de 

frutos. Esse aumenro foi de 38,79% no primeiro .no do experimento e 168,38% no segundo, quando as 

plamas estavam mais desenvolvidas_ Os resultados obtidos por Malerbo-$ouza et aI. (2003c) con/irma

ram a tendência já registrada por Amaral (1972), que havia veri/icado aumento na produção de grãos de 

café cereja de 72% em plantas polinizadas por insetos. 

Laranja 

M.lerbo-Souza et aL (Z003b) realizaram estudos em área de cultivo de laranja (Citrus Jinensis L. Osbeek, 

varo Pera-Rio) em Jabotkabal (SP) para investigar, entre outros aspectos de sua biologia reprodutiva, os 

vnsetos visitantes, bem como os seus efeitoS na quantidade e qualidade da produção de frutos. Os re,ul

tados demonstraram que a percentagem de fecundação das flores de laranja foi 57,4% superior naquelas 

apo,,,, à polinização por insetos. Nesse caso, a produção de frutos foi 35,3% superior quando com

parada com o tratamento onde a poliniz~o foi impedida. O estudo também concluiu que a poli

nização por insetos proporcionou a obtenção de frutos mais pesados, mais doces e com maior número 

médio de sementes por gomo. 

Maracujá 

O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá-amarelo (Passiflora edulis). Contudo, a produtivida

de da cultura de 13,9 tlha, como observado em 2008 (Tabela 9), é considerada baixa. De acordo com 

Ruggiero (2000), a produtividade potencial da culrurano país é de 40 a 45t/ha. A baixa produtividade é 
arribuída àcarência de polinizadores naturais da cultura, o principaí deles a abelha mamangava (Xylofopa 
spp). Um dos farores que são reconhecidos como responsáveis pela redução da ocorrência natural da 

mamangava é a redução da vegeração nativa nas proximidades dos plantios e o uso abusivo de pesticidas 

nas lavouras, Para contornar a baixa ocorrência do polinizador no ambiente natural, os produtores têm 

recorrido às técnícas de polinização manual, elevando os custos de produção. 

Uma avaliação dos requisitos de polinização do maracujá realizada por Freitas e Oliveira Filho (2003) 

......em São Luís do Curú (CE) demonstrou que a cultura do maracujá é inteiramente dependente da poli

nização biótica, não havendo vingamento de frutos em flores isoladas de polinizadores. Nas fI....res c....m 
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polinização livre (sem barreiras par. o acesso d. insetos em geral), foi observado um vingamento de 

frutos na ordem de 25%. Em tratamento controlado, no qual as flores foram visitadas 'penas uma 

vez por uma abelha mamangava, o vingamento de frutos foi de 68,3%. 

Caju 

o cajueiro (Anacardium occidenta!e) possui ampla disrribuição no Brasil. A contribuição da polinização 

biótica na produção do caju foi investigada por Freitas e Paxton (1998) na região de Beberibe (CE). A 

pesquisa concluiu que nos tratamentos onde as flores do cajueiro ficaram expostas à polinização 

aberta, a produção foi 88% superior, quando comparada com os tratamentos com flores isoladas 

de polinizadores. 

Algodão 

Ao lado da soja, a cultura do algodão (Gos.rypium hirmtum I..) é uma das mais importantes para o Brasil. 

A irnporcância econômica da cultura vai alem do fornecimento de fibra utilizada na indústria têxtil. uma 

vez que suas sementes são também utilizadas na produção de óleo comesdvel e o farelo na fabricação de 

ração animal. O algodoeiro é geralmente considerado uma culrura de aurofecundação, existindo, porém, 

percentual variável de polinização cruzada, dependendo das populações de insetos polinizadores na área 

de cultivo (CARVALHO, 1999; PEDROSA, 200S). Sanchez]úníor e Malerbo-Souza (2004) realiza· 

ram pesquisa em Ribeirão Preto (SP) para avaliar a presença e o cldtode agentes polinizadores naculrura 

do algodão. 

As flores nos tratamentos abertos à polinização obtiveram 92% de frutificação contra 88% nos trata~ 

mentos cobertos (livres de insetos). Por outro lado. o número médio de sementes por maçã (&oto 

do algodão quando verde) no tratamento aberto à polinização foi 42,6% superior ao tratamento 

isolado de polinizadores. 

Pêssego 

Mota e Nogueira-Couro (2002) realizaram experimenro em Jaboticabal (SP) para verificar, entre outros 

fatores, a atuação de insetos na produção e qualidade de fruros de pêssego (Prunus persie,;; L.). O expe

rimento avaliou tratamentOS em ramos protegidos para evitar o acesso de insetos, e também tratamento 

com ramos expostos. Os resultados da pesquisa apontaram que houve aumento de 14% no número de 

frutos produzidos nos tratamentos em que as flores do pessegueiro estavam expostas à polinização. 
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Síntese 

Em todos os casos acima, embora seja admitido que os percentuais de ganho na produção possam mudar 

de acordo com as variedades das culturas e também das regiões de produção consideradas, os benefícios 

da polinização sâo expressivos, em particular se confrontados com os valores da produção e da exportação 

obtidos pelo Brasil em 200& (Tabela 9). 

Embora restritos e ainda limitados a poucas culturas. os exemplos fornecem bons indicativos da impor
tância do serviço ecossistêrnico de polinização para a agricultura brasileira. Os resultados também a1er~ 

tam para os riscos de declínio das populações desses polinizadores a partír de alterações na área e na 

distribuição da vegcração que compõem os diversos biomas. As informações sinalizam claramente que 

quaisquer danos às populações de polinizadores podem representar elevados prejuízos à produção agrí

cola nacional. 

o reconhecimento das estreitas relações entre a composição da flora e da fauna e também do tàto de que 

a diversidade biológica possui distribuição espadal muito heterogênea trazem consigo um alerta sobre os 

riscos potenciais de reduções do conjunto da vegetação nativa presente nas APPs e RLs. 

Em termos globais. o momento é de grande valorização do capital natural. Cresce cada vez mais a impor""'" 
tância da responsabilidade do uso adequado dos reeursos naturais bióticos e abióticos (ARONSON et at. 
2007,2010, lAMB et "I. 2005; TEEB, 2010). 

Os diferentes biomas nacionais ainda são responsáveis pela megadiversidade existente no país 

(MITTERMEIER ct ai., 2005). O Brasil, como país signatário da Convenção sobre a Diversidade Bio

lógica (CDB), assumiu perante a comunidade internacional a implementação da Estratégia Global para 

a Conservação de Plantas (GSPC). Entre as 16 metas estabelecidas pela GSPC, a primeira é. elaboração 

de uma "Ii«. funcional amplamente acessível das espécies conhecidas de plantas de cada país, como um 

passo para a elaboração de uma lísta completa da flora mundial". Assim, nos biomas Amazônia, Cerrado, 

Pantanal, Mara Atlântica, Pantanal e Pampa ocorrem quase 41.000 espécies de plantas (http://florado

brasiLjbrj.gov.br/2010/), registradas naS listas oficiais. 

No Cerrado, por exemplo, estão descritas mais de 12.000 espécies (MENDONÇA el aI. 1998) distribuí

das em ambientes florestais. savânicos e campestres. Diversas espécies vêm sendo utilizadas com expressi

vo retorno econômico, mostrando boas perspectivas de sucesso em uso extrativo ou em sistemas agroflo

restais. Entre as frUteiras identificadas estão o baru (Dipteryx dlatd Vog.) , o araticum (Ánn(ma crassiflora 

. '>fatt.), a mangaba (Hancornia spcdosa Gomes), o pequi (Caryocar brasiliense Camb) e a cagai ta (Eugenia 

~d..ysenterica Marr. ex. D.C.), que têm sido comercializadas regionalmente com razoável sucesso. 
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Outras espécies de potencial econômico da fisionomia Cerrado (sentido restrito) são amplamente dis~ 

rríbuídas no bioma (RATTER ef aI. 2003) com enorme potencial de uso sustentável, através de ações de 

restauração, Exemplos destacados são a sucupira preta (Bowdichía virgilioides), a faveira (Dimorphandra 
mollis), o pacari (Lafoensia pacari), o pequi (Caryoear brasilieme), a mama-cadela (Brosimum gaudichau
dii), a pimenta de macaco (Xylopia aromdfii:a), () gonçalo-alves (Astronium fraxinifoliumJ, a mangaba 

(Ha1uornia speciosa) e o murici (Byrsonima I'erbascifolia), 

Além disso, a crJaçã.o de animais silvestrcs~ a domesticação de algumas espécies nativas, o extrativismo 

sustentá.vel e o manejo do Cerrado em pé são formas de dIversificar as atividades nas propriedades rurais 

e de alcançar formas sustentáveis de uso dos recursos naturais (RIBEIRO et a!., 2(03), 

o mesmo potencial econômico também tem sido explorado para as outras ntotlsionomias brasileiras. 

como a Mata Atlântica, em ações de restaurat;ão (RODRIGUES et aI., 2009). Entretanto, para se alcan

çar o uso sustentável das diferentes espécies e paisagens dos biomas nacionais é necessário melho
rar o ordenamento e a gestão do território, valorizar e manejar apropriadamente esses recursos e 
recuperar áreas alteradas e degradadas:, ou seja, organizar! integrar e efetivar essas ações dentro do 
conceito de paisagens produtivas sustentáveis. 

1.4,1.3. Seroiços ao Clima 

Há crescentes evidências de que o clima planetário é finamente regulado pela biosfera, ou seja, pelo fun

cionamento integrado e homeostátÍco dos ecossistemas naturais (FOLEY et a{" 2003; GORSHKOV el 

aI., 2000; KLEIDON, 2004). Na bacia amazônica, vários trabalhos revelam mecanismos reguladores do 

clima mediados pela floresta, como por exemplo. na promoção de chuvas através de sementes biogênícas 

de nuvens (PoSCHL et ai., 2010) ou no bombeamento ativo de umidade atmosférica para denrro da 

América do Sul a parrir do Adântico equatorial (;\1AKARIEVA e G ORSH KOV, 2007), 

Marengo ft aL (2004) descreveram rios atmosféricos de vapor (jatos de baixos níveis) que ligam a capa

cidade hidrológica da floresta amazônica às chuvas que irrigam regiões produtivas na América do Sul. 

No conrrapom:o destes efeiros benignos. o desmatamento continuado tem sido associado a alterações 

preocupantes no regime de chuvas (MALHI et aI, 2008; SAMPAIO tt aI" 20(7), 

Diversos rrabalhos com simulações climátteas encontraram limiares na redução das chuvas que, St ul

trapassados, podem inviabilizar a continuidade da floresta amazônica como ta' (NOBRE et aI., 2009; 

NOBRE e BORMA, 20(9), Provavelmente, já como testemunho desses eleitos projetados, esrudo re

cenre (LEWlS et aI" 2()J 1) demonstra que as secas na Amazônia esrão atingindo intensidade recorde e 
parecem estar aumentando em frequéncia. 
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Na interação com o dima, as atividades do setor agrícola possuem mais passivos do que capacidades de 

regulação demonstradas (DeFRIES el ai., 2004; FOLEYel aI., 2005). Na maioria dos casos, os agrossis

remas não substituem os ecossisremas naturais em suas funções de suporre ao clima. devido, entre outros, 

à manipulação genética (que remove capacidades e ajustes evolutivos naturais); ao pequeno número de 

espécies vegetais empregadas (que reduz a complexidade e complementaridade funcional); ao enraiza

menta efêmero e pouco prof'mdo nas culturas de cido curto e pastagens (que dificulta uma regulação 

hidrológica efetiva); à intervenção mecânica nos solos com a aplicação de fertilízantes e agroquímicos 

(que altera os ciclos biogeoquímieos) e à remoção dos produtos e Utilização de fogo (que perturba os 

estoques reguladores de compostos orgânicos). 

wPlantações e criações tendem a ser sistemas biologicamente e ecologicamente frágeis. cujo suceSSO locali 

zado é muitas vezes alcançado graças a manipulações tecnológicas e intervençóes cutrurais. J\·fesmo assim 

são sistemas que j para existirem, produzirem e darem lucro dependem antes e fundamentalmente dos 

insumos naturais provídos pelo funcionamento regulado e benigno do sistema climático. 

Apesar de não substituírem os sistemas naturais, os sistemas agrícolas podem ser consideravelmente aper~ 

",-",~eiçoados para contribuir na mitígação das, mudanças climáticas, através de boas práticas que levem em 

consideração a emissão de gases e Outros efeitos na interação com o clima (FOLEY tI al., 2005). 

A extensão e â integridade dos ecossistemas naturais próximos e distantes têm papd relevante no 

funcionamenro produtivo da agrkultura e estão no imediato interesse de todas as atividades eco

nômicas nas regiões beneficiadas. Diante disso, é importante que o produtor rural, independen

temente do tamanho de sua propriedade, conheça a importância do seu papel na manutenção do 
.istema de .uporte climático e na integridade ambiental. 

Com o leque demonstrado de serviços ambientais ao clima. torna-se cada vez. mais justificável a valori

zação econômica dos ecossistemas naturais dentro da propriedade privada e seu reconhedmento corno 

elemento produtivo da paisagem. 

Na Geórgia (USA), um eStado do tamanho do Acre, uma colaboração entre empresas floreSTais, do agro

negócio e organiza<yôes ambientaHstas concluiu recentemente estudo que estimou em US$ 37 bilhões 

anuais. o valor dos serviços ambientais ao clima e ao ambiente exportados por APPs de Borest:1S em (erras: 

privadas (MO ORE tf aL, 2011). ~anro não valerão os serviços ambientais das áreas naturais em terras 
privadas no Brasil? 

,studo paleontológico (HECKENBERGER ef al., 2008) revelou que sociedades pré-colombianas que 
'-'habitaram a região do rio Xingu na Amazônia atingiram elevado grau de urbanismo. com acentuada 

manipulação do ambiente que indu!a agricultura. esrradas e barragens. sem, contudo gerar grandes des
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matamenrO$, A mesma região no Mato Grosso hoje demonstra que a destruição de APPs e RLs em pro

priedades rurais teve péssimas consequências. Por outro lado, também existem naquele estado projetos 

que unem agricultores e ambientalistas e que estão recuperando parte do passivo ambiental de APPs e 

Ris nas cabeceiras do rio Xingu, com a utilização de tecnologia agrícola de ponta. investimentos mo· 

desws e acessíveis e com boas perspectivas de retorno financeiro pela agregação de serviços ambientais 

ao mix de produtos daquelas propriedades (Globo Ru",l video, Técnica da muvu(t' acelera riflorestamentó 
nas nascentes do rioXingu). Tais exemplos moStram ações concretas para conter c amenizar as mudanças 

ambientais, através de caminho viável e lucrativo. 

1.4.1.4. Impactos fisicos potenciais da eliminação das APPs de topo de 
morro e de encostas 

Assim corno para outras APPs e RLs, as APPs de topo de morro e de encostas compõem áreas de proteção 

para a vegetação natural dentro das propriedades com todos os serviços ambjentais e beneficios denca~ 

dos anteriormente. Adicionem~se duas características ímpares quanto ao particionamento dos fluxos de 

água: a presença de vegetação protetora nessas circunstâncias aumenm a estruturação do solo c, com isso, 

a permeabilidade, o que resulta em maior amortecimento do aporre e na infiltração da água. Isso leva a 

uma recarga lenta de aquíferos, 

Com maior infiltração vertical no topo do morro, menor quantidade de água escoará pela superfície ao 

longo das encostas de jusanre, aumentando sua estabilidade, Tanto um efeito quanto o Durro são impor~ 

tantes para a integridade geológkadas encostas. Os deslizamentos do vale do rio Irajai em 2008 e na zona 

serrana do Rio de Janeiro em 2011 têm ligação importante, mas não exclusiva. com o estado de conser

vação da vegetação natural nos topos de morros, nas encostas e mesmo nos sopés. A especificidade da 

fragilidade destas áreas ao excesso de água resulta da combinação de muitos e heterogêneos fatores, como 

aqueles ligados àgeologia, àgeomorfologia e aos solos, nem todos previstos ou logicamente enquadrados 

pela legislação florestal. 

A aplicação do Código Florestal envolve a incorporação de algumas definições passíveis de questiona

mentos pela pouca clareza de Seus respectivos significados c/ou pela própria dificuldade de sua aplicação 

nas condições de campo. O termo 'topo: por exemplo, refere-se a uma porção do relevo que se ,'limaria a 

2/3 de sua distância minima em relação ao sopé da encosta. Vale destacar que, além da dificuldade de se 

definir a posição do sopé de uma encosta (variável segundo a escala de representação topográfica da área 

de interesse ou mesmo em campo), deve-se considerar que o limite superior de 2/3 a montante do sopé da 

encosta pode estar a uma di'itância variável da zona de cumeada no caso das vertentes de interRúvÍos assi

métricos, por exemplo. Apesat de daboradas análises topológicas exisrirem para dar suporte matemático 
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aos descririvos de ropo de morro (por exemplo CORTIZO, 2007), permanece a dificuldade semântica 

da lei e de suas regulamentações. 

A falta de clareza, assim como a ambiguidade das interpretações dos termos norteadores da legislação 

tendem a torná~la vulnerável em sua interpretação e aplicação, negligenciando sua importância crucial 

como guia norteadordo planejamento e da gestão territorial. Porém, apesar de sua fragilidade conceitual, 

não se pode negar a importância de se considerar os potenciais e as limitações do uso da [erra em qualquer 

posição do relevo na superfície terrestre. 

Apesar da definição de topo de morro ser matéria de alguma controvérsia, as fragilidades e potencialida

des dos solos podem ser acuradamente mapeadas com novos meios técnicos. Isso nos permitiria evoluir 

do campo genérico da definição geomorfológica pouco acurada e passar para um novo parâmetro quan~ 

titativo acurado de descrever potencial de uso versus fragilidades e riscos. A exemplo disso, um novo mo~ 

delo de terreno que emprega a normalização da paisagem em relação ao sistema de drenagem (NOBRE et 

ai" 2011a) tem demonsrrado excelente capacidade na indicação da profundidade do lençol freárico, um 

parâmetro importante na definição da fragilidade relativa do solo (ver Anexo 1), 

4xtensivos testes feitos para variados terrenos no Brasil revelaram grande robustez desse modelo de 

terreno (HAND), surpreendendo na indicação de terrenos e do lençol freático, pela independência da 

geologia, da geomorfologia e dos solos. Ou seja, com tal modelo de terrenos, é possível mapear na 

paisagem as áreas frágeis que precisariam ser protegidas, utilizando como matéria-prima apenas 

imagens remotas da topografia. Trata-se, portanto, de um claro exemplo de abordagem inovadora do 

ponto de vista científico e tecnológico já disponível e que pode ser empregada a baixo custo, com relativa 

rapidez, no aperfeiçoamento da legislação ambiental, em particular para a proteção dos terrenos frágeis 

em condições topográficas difíceis. 

1,4,2. Beneficios econômicos associados às Areas de Preservação 

Permanente e Reserva Legal no imóvel rural 


O uso econômico das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal na propriedade rural apresen

ta algumas particularidades estreitamente relacionadas à sua destinação, conforme definidos na legislação 

ambiental, em especial na Lei 4,771/65 e Medida Provisória 2166.67/2001 e nas Resoluções CONA· 

MA (2002,2006). As dcsrinações referidas às duas áreas são complementares. 

A Reserva Legal destina-se ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos pro

'-'cessos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas; as Áreas 

de Preservação Permanente, por sua vez, possuem a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
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a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gêníco de fauna e flora, além de proreger o solo e asse

gurar o bem-estar das populações humanas. 

Enquanto que nas. áreas de Reserva Legal o uso sustentável dos recursos naturais é permitido (com cx

ceção de corte raso) independentemente das dimensões e características do imóvel rural -, nas Áreas: 

de Preservaçâo Permanente, o uso econômico e sustentável de seus recursos naturais é condicionado e 

permitido apenas em sistemas agroflorestais na pequena propriedade ou posse rural familiar, nas quais tal 
uso é considerado de interesse social (CONAMA, 2006). 

Adicionalmente, às concessôes dadas à pequena propriedade ou posse rural familiar no uso das Áreas de 

Preservação Permanente, também soma~se outra, referente ao cumprimento da manutenção ou compen~ 

sação da área de reserva legal na propriedade, onde podem ser compuradas para o cálculo as áreas com 

plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais compostos por espécies exóticas, cultivadas em 

sistema intercalar ou em consórcío com espécies nativas (Lei 4.771/65, Art. 16. § 3), 

o uso da Reserva Legal. apesar de ter sido muito pouco explorado em termos de pesquisa rem um enorme 

potencial econômico, Os exemplos com maior volume de dados disponíveis de uso econômico de Reser

va Legal referem-se ao uso sustentável da floresta amazônica remanescente. no chamado !vfancjo Florestal 

Sustentável de uso múltiplo. 

O uso econômico de florestas remanescentes em paisagens intensamente antropizadas ainda é muito 

controverso, dado ° impacto des'ie manejo na biodiversidade e da importância desses fragmentos na con

servação da biodivcrsidade remanescente (METZGER ti aL, 2010), No entanto, áreas de baixa aptidão 

agrícola, mas hjstoricamente ocupadas de modo inadequado por atividade agrícola. podem ser restaura

das com florestas nativas de produção com fins madeireiros, medicinais, melifcros, na produção de fru

teiras nativas, ornamentais etc. Certamente essas plantações possibilitam retorno econômico superior ao 

atual, em função de sua ocupação com atividade agrícola pouco tecnificada. com. destaque para a pecuária 

de baixa capacidade de ocupaçào (RODRIGUES el aI., 2009, SPAROVEK ti al, 2010). 
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1.5. SITUAÇÕES DE RISCO EM ÁREAS URBANAS 

No que concerne à APP ao longo e ao redor de corpos d'água e em áreas com declives: acentuados, a 
observação empírica, suportada por esrudos científicos (ACKERMAN, 2010; AUGUSTO FILHO, 

2001; FARAH, 2003; RODRIGUES e LEITÃO FILHO, 2000; ZUCCO ef aI., 2011), indica que de

vem ser estabelecidos parâmetros para áreas urbanas e ocupações humanas de forma específica para evitar 

desastres naturais e preservar a vida. Como princípio gerat todos os vales de cabeceiras de drenagem 

deveriam ser alvos de restrÍções acentuadas de uso e priorizadas como áreas de reservas de hiodiversidade, 

de estocagem de águas e de estabiHzação das encostas. 

Os recentes desastres impulsionados pelas chuvas extremas na região serrana do estado do Rio de Janeiro 

corroboram esta afirmativa na medida em que~ dentre as centenas de escorregamentos mapeados pelo 

GEOHECO-IGEO/UFR] no município de Friburgo (COELHO NETTO ct aI., 2011), mais de 50% 

ocorreram na porção superior das encostas. induindo o que seria classificado como copo de morros ou 

zona de cumeada. 

Esses estudos apontam ainda que as cicatrizes de deslizamentos estavam em grande parte associadas com 

"--" áreas cobertas por vegetação de gramíneas, além de formaçóes arbustivas e florestas degradadas. Frente 

ao caráter eXtremo das chuvas detonadoras dos escorregamentos, também as áreas com florestas mais 

conservadas foram atingidas~ um processo natural do metabolismo da paisagem em relevos acidentados. 

Porém, a escala de ocorrênda neste caso demonstra o efeito amplificador da degradação da vegetação 

natural sobre a fre!..luência de tais eventos. 

Estudos anteriores no Maciço da Tijuca (COELHO NETTO cf aI., 2007; OLIVEIRA ef al, 1996) já 

indicavam que, entre mai.~ de 100 escorregamentos na vertente montanhosa de Jacarepaguá, apenas 14% 

ocorreram em áreas sob floresta conservada, enquanto que 43% ocorreram em áreas sob gramíneas e 42% 
em áreas sob floreSta degradada. 

Ainda na comparação com aqueles eStudos, vale ressaltar que as chuvas de 1996 foram tão intensas quan
(O as chuvas recentes da região serrana do Rio de Janeiro, embora, no prímeiro caso, tenham sido muito 

iocalizadas apenas sobre a zona de topos e cumeada, enguautO que os desastres mais recentes espraiaram 

sobre uma área de maior exu::nsão. 

Os eventos ora mencionados apontam que. se por um lado as encostas ulcrapassaram seus respectivos li~ 

miares de resistência frente à alta intensidade das chuvas detonadoras. por outro, ficou evidente que a pre~ 

"--' sença e conservação da Floresta Atlântica de Encosta, nas condições de relevo montanhoso, favoreceram 
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largamente a mÍtigação dos efeitos desastrosos dos eventos extremos de chuvas. Os estudos mostram~ 

portanto, que a conservação e reabilitaçâo funcional das florestas nestas áreas de topos de morros e zonas 
de cumeadas devem ser consideradas: prioritárias. 

1.5.1. Proteção contra inundações e enchentes 

Em áreas urbanas. a ocupação de várzeas c planícies de inundação natural dos cursos d'água e das áreas no 

entorno dos lagos e lagoas naturais e artificiais tem sido uma das principais causas de desastres naturais, 

ocasionando morta1idade, morbidade em centenas a milhares de vítimas todos os anos. perdas econômi~ 

cas de vulto em infraestrutura, residências, edifícios etc. As inundações são grandemente amplificadas em 
função da impermeabilização das áreas urbanas. 

Usualmente, no caso dos desastres naturais, as populações pobres são as mais vulneráveis e atingidas. Isso 

justifica a manutenção de vegetação natural na maior pane das várzeas na torma de APP em áreas urbanas 

ou, mais genericamente) áreas destinadas à ocupação humana. para servirem como anteparo natural às 

inundações e enchentes dos cursos d'água e de lagos e lagoas naturais e artificiais. Funcionariam, assim. 

como zonas de tamponamento e amortecimento das águas quando extravasam os leitos naturais. 

Em função das enormes variações da extensão da planície de inundação para diferentes relevos e regimes 

hidrológicos, uma faixa fixa em função da largura dos cursos d'água seria menos detiva. Para áreas urba

nas, as APPs ripárias devem cobrir um limite razoável da planleie de inundação definida hidrologica

mente pela inundação com período de recorrência de 100 anos. Deve-se, assim, buscar definir uma área 

menor, chamada de passagem da inundação, corno aquela onde não se deve ocupar. 

Essa zona tem um critério técnico de definição que depende das coudições hidráulicas e hidrológicas lo

cais. A faixa de passagem pode. por exemplo, representar o limite alcançado por inundação com período 

de recorrência entre 10 e 20 anos. podendo ser pequena ou larga. dependendo da topografia. Definir tal 

parâmetro requer conhecimento sobre o regime hidráulico e hidrolÓgico do curso d'água. lago ou lagoa 

natural ou artificial e a topografia da planície de inundação. 

Entretanto, é provável qlle esse conhecimento exista para cursos d'água atravessando áreas urbanas. Para 

rios com barragens de prevenção de inundações, onde estas não ocorrem, 05 parâmetros de APP seriam 

os mesmos para áreas não urbanas. assim como para os casos em que a topografia faz: com que a faixa de 

passagem de inundação seja menor do que os limites de APP para áreas não urbanas. 
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1.5.2. Proteção contra deslizamentos e escorregamentos de massa 

em encostas 


Em áreas urbanas para fins de ocupação humana, o limire máximo aceirável para uso de encosras para 

residências, edificações ou usos similares de assentamento humano deve ser aquele para o qual o risco de 

deslizamentos ou escorregamento de massa é minimizado. De modo geral, o risco [Orna-se muim grande 

para declividades acima de 2S graus em áreas de encosta das cidades brasileiras, embora haja ourros parâ

merros geológicos que conrrolem a suscepribilidade a eS[es üpos de desasrres naturais. 

Em áreas que necessariamenre irão perder a vegeração namral em função da ocupação, declividades acima 

desse limire represenram grande risco de virem a sofrer repetidos processos de deslizamentos de massa 

em encostas, como tem sido o caso no país, ano após ano, resultado em cen[enas a milhares de mones e 

vÍdmas. 

Dessa maneira, os limi[es de declividade inseridos para áreas rurais onde as encostas abriguem advida~ 

des agrícolas e pecuárias não são válidos para ocupações humanas em áreas urbanas. Seguindo a mesma 

, lógica, áreas de topo de morro muim próximas a aclives acenmados devem permanecer com vege[ação 

"'-"namral em função do risco de deslizamentos ou escorregamenms de massa. 
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2. CONTRIBUIÇÕES PARA O APERFEIÇOAMENTO DA 
LEGISLAÇÃO: ESTUDOS DE CASO 

Com base no conhecimento cientÍfico considerado neste estudo; como exerdcio metodológico prelimi

nar e a tÍtulo exemplificativo, alguns dispositivos do Código Florestal vigente e do substitutivo propostO 

foram analisados, neste momento sem proposições de novos dispositivos. Os seguintes temâS foram dei~ 
tOS devido à sua relevância em termos de sua abrangência espacial, amhiental e sodal: 

a) a legislação ambiental em áreas urbanas; 

b) a proposta de alteração da largura da APP para os rios até 10 metros de largura; 

e) a proposta de incorporar as APP. no cômputo da RL; 

d) a compensação da RL fora da propriedade rural (na microbada ou no bioma). 

Sumário 

A análise evidenciou que o Código Florestal vigente necessita de aprimoramentos. Grandes avanços po

dem ser introduzidos no marco legal adotando-se um processo de construção solidária das atividades 

produtivas da ocupação e uso dos espaços, para a sua adequação à legíslação ambiental, inclusive com 

medidas de estÍmuJos e incentivos. 

Esse aprimoramem:o permitirá a superação de percepções ultrapassadas - como o infundado conflito 

entre produção agrícola e conservação dos recursos naturais - na construção de novos conceitos corabo~ 

rativos entre todas as advidades humanas que gerem em sua sinergia paisagens produtivas e sustentáveis. 

A revisão da lei deve também incorporar a evolução socioeconômica, sempre fundamentada no diálogo, 

na ciência e na equidade, 

2.1. A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM AREAS URBANAS 

No que se refere às Areas de Preservação Permanente (APPs; em áreas urbanas, mencionamos o § 3° do 

Art. 4." do Substitutivo abaixo. seguido de texto similar do Código Florestal vigente. 

Substitutivo: 

§ 3" No caso de áreas urbanas consolidadas nos termos da Lei n° 11, 977, de 7 de julho de 2009, alteraç"es 
noslimitô" das Áre.u de Presen'apio Permanentes deverio estar prel/útlls nos planos diretores ou nas leis 

munit'ipais de uso do solo, reçpeitados os principio.>; e limites 4 que se rrftre este artigo. (~fo nosso). 
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Códígo Florestal Vigente: 

Parágrafo único. J~o {dSa de áreas urbdf'Jas, d.uim entendidas as compreendidas nos perímetros urbdnos 

definidos por lei municipal. e nas regiões metropolitanas e aglomerafões urbanas, em todo o tenitórw 

ahrangido j obervar-se-á odisposto nos respectt'vO$ planos diretores eleis de uso do solo, respeitados os princí
pios elimites a que ,erdére me artigo (Indu/do pela Lei n' 7. 803 de J8.7. J989). (grifo ,zo.uo). 

Tanto no Código Florestal vIgenrc como no Substitutivo, a menos que planos diretores c leís municipais 

estabeleçam parâmetros mais rigorosos para áreas urbanas, vaiem os. mesmos princípios e limites estabe

lecidos para áreas rurais. A lógica subjacente é que, para áreas urbanas, devem valer os mesmos princípios 

das demais áreas visando à proteção do solo, dos recursos hídricos e da biodiversidade. 

Não se pode ignorar a relevância das atuais restrições de uso C ocupação humana previstas no Código 

Florestal vigente, especialmente nas encostas das regiões montanhosas. onde os movimentos de massas 

de solos e fragmentos de rochas tendem a iniciar na porção superior das encostas, tanto no que se possa 

considerar como topo ou zona de cumeada. 

vntrctanto, para áreas urbanas e para ocupações humanas de modo geral, o principio de proteção à vida 

deve figurar com destaque e em igualdade hierárquica aos demais princípios norteadores consagrados 

do Código Florestal. A melhor maneira de proteger a vida é evitando a ocupação de áreas de risco para 

desastres naturais, principalmente aqudes decorrentes de inundaçôes, enchentes em áreas de várzea e de 

deslizamentos e cscorregamenros de massa em encostas. 

o Código Floresra! deveria. assim, estabelecer princípios e limites mínimos. mas dih:renciados para áreas 

urbanas sem ocupação consolidada, ao passo que os planos diretores de uso do solo municipais tratariam 

das áreas de risco com ocupação consolidada ou determinariam limites mais rigorosos nos parâmetros de 

APPs ripárias, em encostas ou tOpos de morro. 

Conclusão 

Por meio da crla'rão de APPs em áreas urbanas, seriam estabelecidos novos corredores e áreas verdes ao 

longo de rios, lagos e lagoas e encostas íngremes verdes, aumentando o normalmente baixlssimo índice 

de áreas verdes da maioria das cidades brasileiras, Isso traria benefícios adicionais, tais como a dimInuição 

da impermeabilização, erosão e assoreamento) atenua'rão das temperaturas máximas e umidades do ar 

mínimas, aumentando o conrono térmico da população e reduzindo a poluição do ar. 
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2.2. ALTERAÇÃO DO BORDO DE REFERÊNCIA E DA LARGURA 
DE APPS RIPARIAS 

o subsríturivo altera a largura da APP para rios até 5rn de largura, reduzindo de 30m para 15m, man

tendo a largura de 30m das APP, para 05 rios enrre 5 e 10m de largura e as demais metragens para rios 

maiores iguais ao estabelecido no código vigente. 

Código Atua! 

Art. 2" ConsiderII1fJ-Se de preservarão permanente, pelo só eftitu dt~sti1 Lei, asfiort'stas e demais flrmt1J de 

vegetação ndtura/situadas: 

a) - ao longo dos rios ou. de quaLquer curso dagud) desde () seu lIftlci rr/tlis alto em foixa marginaL, cuja 

largura minimaserd (Redação da Lei n" 7.803 de 18,7. 1989): 

1 - de 30 (trint.') metros par., os {ursos d;igua de menos de 10 (dez) metros de largura (Redaçáo dada pela 

Lei n' 7.803 de 18.7.1989); 

Substitutivo 

Art. 4. fJ Con:iiderd~se ~irea de PreserVdftlO Permanente, em zonas rurais ou urhanas, peio só ejeito deJta 

Lei; 

I - asj;úxas marginais de qualquer curso d'água natura4 desde a borda do leito menor) em largura ml~ 
nima de: 

a) 15 (quinze) melros, para os cursos d'dgua de menos de 5 (cinco) metros de largura; 

b) 30 (!>'inta) metros, para os cursos d'dgua que tenham de 5 (dnco) a 10 (dez) metros de largura; 

CONSIDERAÇÕES 

Os solos e a vegetação nas zonas de influência de rios e lagos são sistemas de reconhecida importância 

no condicionamento de fluxos, na regulação de nutrientes minerais e condicionamento da qualidade 

da água, no abrigo da biodiversidade, com seu provimento de serviços ambientais e na manutenção de 

canais. Existe consenso cienrífico de que essas faixas precísam ser mamídas o mais próximo possível do 

seu estado natural, 
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São também áreas suscetÍveÍs à cobertura por lâmina d'água com deposição de sedimentos nas cheias e 

erosão com remoção de sedimentos nas , ..f}zantes. A contínua presença de água saturando o solo tem mui

tas implicações fískas, químicas e biológicas. Tais solos, quando cobertos por vegetação densa, favorecem 

a deposição de camadas de material orgânico ou a exportação de carbono dissolvido que terminará no 

fundo do mar, ambos importantes sumidouros para o carbono atm_osférico sequestrado pela vegetação. 

~ando desmatados. deixam de sequestrar carbono. Com sua progressiva drenagem, ficam suscetíveis à 
rápida liberação de grandes volumes de dióxido de carbono na atmosfera. 

Os solos da faixa ripária são especialmente $usÇctÍveis à erosão devido às suas característÍCas físicas e da 

elevada energia contida nessa faixa. que se torna ainda mais crítica peIa extensa área de captação nas en~ 

costas de montante. 

Tanto a erosão física de parriculados, quanto a erosão química de compostos dissolvidos geram contami

nantes que comprometem a qualidade da água, além de promoverem assoreamento de canais e lagos. O 
fator chave para sua estabilidade e funcionalidade está na vegetação natural atuando na proteção desses 

ambientes frágeis. 

~ando ecossistemas naturais maduros lade1am os corpos d'água e cobrem os terrenos saturados de umi~ 
dade associados, o çarbono e os sedimentos sio fixados, a água em excesso é contida, a energia erosiva de 

correntezas é dissipada, os fluxos de nutrientes !las águas de percolação passam por filtragem química e 

processamento microbiológico, o que reduz sua turhidez e aumenta sua pureza. 

A importância de florestas ripárias foi evidenciada cientificamente em diferentes biomas brasileiros e 

para diferentes grupos de organismos. A maior parte dos esrudos foi feita na Mata Atlântica, mas exÍ>tem 

dados também para Amazônia, Caatinga, Pantanal e Cerrado. Em relação aos grupos taxonômicos, há 

dados para árvores, anflbios, aves, grandes mamíferos. pequenos mamíferos e abelhas. Não há dúvidas 

que, independentemente do bioma ou do grupo taxonômico considerado. toda paisagem deveria manter 

corredores ripários, em função dos seus benefícios para a conservação das espécies. 

Os benefícios dos corredores ripários podem estar relacionados à largura, extensão, continuidade e quali

dade dos corredores, à topografia e largura das áreas de influência ripária, entre Outros fatores. ~{as, sem 

dúvida. o fator mais importante é a largura de,lises corredores. 

Trabalhos que consideraram a funcionalidade biológíca dos corredores em função da largura indicam 

valores mínimos superiores a 100m, Na Amazônia, larguras de 140 á 'l-00m for.un necessárias para haver 

'erta similaridade entre as comunidades de fauna (pequenos mamíferos, an6bios, aves e mamíferos). Há 

'-rim grande número de espécies de mamíferos semiaquáticos. como ariranhas e lontras, que dependem 

oCÓDIGO FLORESTAl E A CIÊNCIA 
COntribuições Para o Diálogo 



147 


das matas ciliares. além de diversas espécies de aves, borboletas e peixes ameaçados de ex:tinção que vivem 

exclusivamente nessas arcas. 

Em rios amazônicos, os lixiviados de folhas da vegetação adjacente inibem o crescimento mkrobiano 

que, em contrapartida, restringem a ocorrência de mosquitos cujas larvas se alimentam dessas bacrérías t 

tendo implicação direta em saúde pública, !vfuitas OUtras espécies usam essas faixas como corredores de 

dispersão pela paisagem, o que as tornam importantes dementos de conexão entre fragmentos remanes~ 

centes de matas em regiões alteradas pela atívídade ou ocupação humana. 

Mudança no bordo de Teferência proposta no substitutívo 

A alocação da faixa de proteção ripária, contando a partir da margem da água mais alta (CF) ou leito me

nor (substitutivo), usa variáveis nlveis da água como base para alocar faixas geograficamente delimitadas 

(e temporalmente fixas), um problema comum às duas abordagens. A zona compreendida entre a água 

mais alta e o leiro menor contém as várzeas, igapós, mangues e outros ecossistemas inundáveis. consti

tuindo a parte oscilante do corpo d'água. 

Cientificamente, as florestas ciliares além da água mais alta não podem ser desacopladas do corpo d'água 

perene, definido pelo leito menor, porque) entre outras razões, funcionalmente as áreas inundáveis de en

tremeÍo apresentam a condição edifica rlpica de lençol freático superficial, mesmO nos períodos de vaZante, 

Vastas regiões são submetidas a inundaçôes periódicas (na Amazônia, um estudo estimou área inundável 

em 11,9% do tOtal), estando essas áreas protegidas no CF vigente, segundo interpretação predominante, 

pela sua inclusão implícita na definição do corpo d'água. Com a transposição pelo substitutivo das !abras 

ciliares da água mais alta para o leito menor. as áreas inundáveis perderiam, na Amazônia, até 60% de sua 

proteção. 

Essa mudança de bordo do substitutivo esconde sério agravante: as faixas ciliares do CF vigente não se 

superpõem com as faixas marginais inundáveis propostas pelo substitutIvo. o que implica na eliminação 

de grande parte das primeiras como área de proteção. A perda de proteção em 60% das áreas inundáveis e 

o desaparecimento das APPs ciliares indkam o significativo impacto da alteração proposta. 

Redução da faixa ciliar pToposta no substitutivo 

Os rios de primeira ordem~ que chegam até a 5 m de largura, compõem rnaís de 50% em extensão da rede 

de drenagem. A proposta do substitutivo de redução da tüxa tipária de 30 para 1 S m nesses rios resulta 

numa redução bruta de 31 % na área protegida em relação ao código vigeme. 
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Segundo estudo feito no INPE cobrindo mais de 300 mil km2 por quatro regióes do Brasil (NOBRE et 

aL, 201lb), na média, l7% dos terrenos em áreas privadas constituem-se de solos hidromórficos, com 

lençol freático superficial. As faixas ciliares nas áreas ripárias definidas como APPs pelo atual Código 

Florestal protegem menos de 7% dessas áreas. Restam sem proteção 60% dos frágeis solos hidromórficos. 

o conhecimento cientí6co acumulado até o momento aponta que a manutenção de corredores ecol6~ 

gicos (matas ciliares) de 60m de largura (30m de cada lado do rio), conforme a legislação atual, já define 

uma capacidade muito limitada de manutenção da biodiversidade, podendo chegar a valores próximos 

de 50% da diversidade remanescente. Dessa forma, espera-se a redução dessa diversidade se a largura dos 

corredores ripários for para metade desse valor (lSm) nos rios de até 5m, como proposto no substitutivo. 

Portanto, essa redução da faixa de proteção poderá ter um impacto enorme sobre a biodiversidade, uma 

vez que esses rios representam grande parte da rede hidrográfica brasileira e comêm uma fauna única. 

Escudos sobre anfíbios anuros (sapos e rãs) na !vfata Atlântica indicam que 50% das espécies estão con

centradas em riachos com menos de Sm de largura. Somente na última lísta de especies ameaçadas do 

estado de São Paulo, das 66 espécies de peixes classificadas em algum grau de ameaça, 45 mostram alta 

fidelidade a riachos estreitos c, portanto, são dependemes da qualidade do hábitat circundante e inrerno. 

""" Além disso, grande parte desses riachos já está altamente degradada, com suas margens sendo &equeme

mente ocupadas por pastagens sem qualquer mata ciliar remanescente. 

Nessas condiçôes> os rios tendem a ser biologicamente empobrecidos, dominados por poucas espécies. 

com alta abundância de espécies exóticas c com menor biomassa de peixes e de outros organismos. 

Conclusão 

o Código Florestal contém valores mínimos de proteção. ainda insuficientes para proteger as zonas ripá

rias de forma cientificamente substandada, O conhecimento cientÍfico obtido nos últimm; anos permite 

não apenas sustentar alguns dos valores indicados no Código Florestal vigente em relação à extensão das 

APPs. mas também indicam a necessidade para muitas situações ciliares de expansão desses valores para 

limiares mínimos de, pelos menos, 100m (SOm de cada lado do rio), independcmemenre do bioma, do 

!,'tupo taxonômico, do solo ou do tipo de topografia. 
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2.3. INCORPORAR AS APPS NO CÔMPUTO DA RL 

Código atual 

Art. 16. As/lorestas e outras formas de "L'egetaf"Jo 'fldtiva, ressak'adas as situadds em área de preservdfão 

permanente, dJsim como aquelas não sujeitdJ ao regime de utilizaf,io limit",i" ou objeto de legisl"fão espe
c/fica, são suscetiveis de supressdo, desde que sejam mantidas, a titulo de reserva legizl, no mínimo: 

§ 6' Será .uimitído, pelo órgão ambie11tdl competente, o cômputo das áreas relatÍl!dS à vegeta,,,o nativa 
existente em área de preseruilfão pernídnente no cdkulo do peru'fltualde resertlllleglll, desde que não im

plique em conveYJdo de nOVaS áreas para {} uso altenldtil'o do solo, e quando 11 somú diZ vegetafão nativa 

em área de preservdfão permanente e reserva legal exceder a: 

I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; 

II - cinquenta por cento da propriedade ru rallocalizada nas demais regiões do pa«; e 

III - vinte e cinco por cento da pequenapropriedade dejirúda pelas alineas b e (do inciso I do § 2" do art. I". 

b) dl/qumta hectares, se loca/iz.ui" no polígono da, secas ou a leste do lyferidiano de 44' W; do Est.uio do 
l'vlardnhão; e 

c) trinta hatares~ se localizada em qualquer outra região do pilá 

Substitutivo 

Art.I5. Será admitido o cômputo da, Áreas de Pmen'a,áo Permanente no cálculo do percentual da Re
ser/Ia Legal do Ímó-vel desde que, 

I ~ obenefício prevista neste artigo ndo implique a conversão de 1l0·7..illS áreas para /} uso alternativo do solo; 

II - a área a ser computada esteja comerllada Ou em processo de recuperarão, conforme declararão do pro
prietário ao órgão estadual ou municipal integrante do SíS!1dma; e 

III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no cadastro ambiental, nos termos 
do art. 24. 

§ /(1 O regime de proteção da jírea de Preservação Pennanente não se altem na hipótese prevista yu?ste 

artigo. 
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§ 2<) O proprietário ou po.uuidor de imóvel com Reserva Legal conservada e averb.td.l,) CU}il área uitntpasse 

o m/rtimo exigido por esta Lei, poderá instituir Jenúdão ambiental sobre J área excedente, nos termos do 

art. 9'-A da Lei 6. 938. de31 de ,'goJtode 1981. 

CONSIDERAÇÕES 

o fundamento científico para a RL é O fato de que, antes da existência de uma propriedade, havia uma 

paisagem natural. Assim, ao reconhecer a importância de wna fonte de matérias*primas) principalmente 

madeira, no àmbito da propriedade. o Estado propôs a manutenção de uma determinada parcela da área 

total da propriedade para satisfàzer necessidades locais, 

Na atualidade, todavia, é amplamente consagrada a percepção de que a vegetação que compõe a RL cum

pre também díversas outraS funçóes relevantes que não apenas a utilitarista. As origens históricas e os 

fundamentos da instituição de te trenas floreStais reservados podem ser examinados em Ahrens (Z007). 
O substitutivo. como proposta para discussão, mantém a obrigatoriedade da manuteução de uma RL em 

cada propriedade rural, mas isenta, todavia, propriedades com até quatro módulos fiscais de tal obriga

toriedade. 

o C6digo Florestal vigente, em seu art. 16. § 6". admire ser possível unir as APPs com a área de RL para 

cômputo desta última, majorando~sc seu valor percentual em relação à área toral de uma propriedade 

rural. Tal possibilidade, todavia, constitui uma exceção à regra geraL O substitutivo, por Qutro lado. em 

seu arr. 15. contempLa aquela possibilidade como uma nova regra geral. mujw embora condicionada à 
observação de alguns pré~requisiros, manrido~ os percentuais fixos estabelecidos no art. 131 mesmo neSSa 

hipótese. Observa~se que a proposição presente no substitutivo não está fundamentada. 

Registre-se que as APPs e RLs foram legalmente insrimídas para cumprir diferentes funções socio.m

bientais, muito emboracomplemenrares. A esse respeito, Ahrens (20 10) examIna a estrurura orgânica do 

C6digo Florestal vigente e sugere que os seus fundamentos sejam mais bem apreciados. As APPs resultam 

da ocorrência de determinados acidentes geográficos. no âmbito da propriedade rural, como a presença 

de nascentes, cursos d'água, lagos, rf;";rrenos com declividade superior a 45", morros e montanhas, assim 

como dos solos. das água' e da biodíversidade. 

Por outro lado, a conservação da vegetação que compõe a RL resulta de uma imposição legal. Além de 

possibilitar o uso sustenrávd da vegeração~ a RL constitui importanre complemento às APPs. como na re~ 

carga dos mananciais e na conservação da biodiversidade (imprescindível para possibHirar a polinização 

'-'" em muitas espécies urilizadas na agricultura), Nos dois casos, o primeiro beneficiado com a conservação 

da vegeração é o próprio proprierário ou agricultor. 
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Adicionalmente, O substitutivo não contempla a propriedade rural familiar propriamente dita. tal qual 

consagrada no ordenamento jurídico brasileiro. mas tão somente define pequenapropriedade rural como 

aquela com área total de até quatto módulos /iscais, 

Omite-se, assim. na definição proposta. os requisitos que caracterizam a natureza intríns,eca da proprie

dade rural familiar, tais como a necessidade de que a família resida na propriedade. trabalhe a terra com 

o uso predominante de mão de obra familiar e constitua-se em sua única propriedade, A presença ine

quívoca de tais características - e não apenas a área das glebas - é o que constitui a base para justificar um 

tratamento diferenciado na legislação. 

Do exposto, depreende-se que a hipótese proposta no substitutivo deye ser analisada com mais profundi

dade e melhor debatida para que possa, de fato, constituir Um avanço ou aprimoramento. 

2.4. COMPENSAÇÃO DA RL FORA DA PROPRIEDADE RURAL NA 
MICROBACIA OU NO BI0MA 

A proposta de substitutivo cria novas possibilidades de compensação de RL, na forma de compra de cotas 

de resena ambiental, de arrendamento sob regime de servidão ou de doação ao poder público de áreas 

dentro de Cnidades de Conservação, O problema maior é que essa compensação poderá ser feita em 

qualquer localidade dentro do mesmo bioma, 

Código atual 

Art. 44. O prop'rietdrio ou possuidor de itnóvel rural com área de floresta n./lfiv.-;z, natural
7 
primitizJd ou 

regenerada ou outraforma de L'egetação "a#ua em extensão il1ftrior ao estabelecido nO.f incisos L 11, III e 

IV do art, 16~ ressalvado (} disposto nos seus §§ 50 e 6o, deve adotar as seguintes alternativtlJ, isola.das ou 
conjuntamente: 

11/ - compensar a reJfrlja legal por outm. área equivaLente em importância ecológica e I!.xtensão, desde que 
pertenfa ao mesmo ecossútema e esteja localizada na mesma microbacia> conforme critérios estabelecidos 
em regulamento. 

§ 1" Na recomposição de que trata (I inciso L o órgão ambiental est<tdual competente deve dPoiar tecnica
mente" pequena propriedade ou posse rm4fimíli"r. 

§ 2: A recomposição de que /rata o inciso I pode ser realizada mediante o pLmtio temporário de espides 
exóticas como pioneiras, visando J restaurafão do ecossistema original de Acordo com critérios técnicos 
gerais estabelecidospelo CONA/\4A, 
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§ 3" A regeneração de que trata o inciso Jl será autorizada pelo órgão ambiental estadual c()mpetente~ 
quando sua ,'ú,bilid,uie for comprovada por ldudo técnico, podendo ser exigido o isoldmento da área. 

§ ~ lI/a impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma mifrobaciil hidrográfica, det/e o 
órgão ambiental estadual competente aplicar o critt(rio de maior proximidade possível entre a propriedade 

desprovida de reserva legal c a área escolhida para compensdção, desde que na mesma bacia hidrográPl" 
e no mesmo estado, atendido, quando houver, o respecth'o Plano de Bacia Hidrográfica e respeitadas as 

demais wndiáonantes eslabeleddas no inciso lI/. 

§ 5' A compensafáo de que trata o inciso lU deste artigo, deverá ser submetida ti aprovação pelo órgão 
ambiental estadual competente, e pode ser implementada mediante () arrendamento de dre.zsob regime de 
servidãoflorestalou )'cservillegal, ou aquiJifáo de cotas de que trata o i<rtigo 448. 

§ 6" ()proprietArio rural poderá s<rdesonerado, peloperlodo de 30 anos, das obrigaçõesprevistas neste arti
go) mediante a doarão, ao órgão ambiental competente, de área localizada no interior de Parque Nadonal 
ou Estadual Floresta ...~Ildonal, Reserva Extratif)I~"ta, Reserva Biológica ou Estaçii.o Ecológica pendente de 
regularizaçãofimdidria, respeitados os critériosprevistos no inciso !lI deste artigo. 

Substitutivo 

Art. 26. Oproprietário ou possuidor de imó'uel rural que tiver área de Resert/a Legal em extemá() inferior 
ao estabelecido no art. 13poderá regularizar sua .dtuafãoJ independentemente da adesão ao Programa de 
Regularização Ambiental adotando as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntAmente: 

I - recompor a Reserrhl Legal; 

11 - permitir a regenerarão n.uurai diZ vegetarão na Jrea de Reserva Legai; 

111 - compenStlr a Reserv.l Legal 

§ 5'A compensação de que tra". o (aput poderá .<erfoita medi,mte: 

I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental- CRA,. 

11 ~ arrendamento de área sob regime de Servidão Ambientai ou ReJen/d Legal equivalente em importlin~ 
cid- ecológica e extensão, no mcsrno bioma, (o~fornu critérios esttlbelecidos em regulamento; ou 

III - doação ao Poder Público de área localizada no interior de Unidade de Consen'arão do grupo de 
proterio integral pendente de regularizaçãoJund,Jrta, ou contribuição paraJundo público que tenha essa 
finalidade, respeitados os critérios est"belecidos em regulamento. 



153 


CONSIDERAÇÕES 

Conforme a proposta apresentada no substitutivo, um proprietário do interior de São Paulo que deveria 

conservar uma RL de Floresta Estacionai Semideddua pode compensar a destruição irregular desta RI. 

comprando uma área de Floresta Ombrófila Densa da Serra do Mar, ou mesmo de uma área de floresta 

em Pernambuco, 

Nos dois exemplos. as Horestas não são equivalentes, pois estão situadas em condições ambientais e djmá~ 

tica,r.; muito distintas, com vegetações e ecossÍstemas bastante diferentes e que nâo se equivalem. Esse novo 

dispositivo legai ignorá que àS florestas e demais formações vegeracionais brasileiras sâo heterogêneas. re

sultado de complexos processos biogeogrwcos, sendo esta, justamente. a razão para que essas áreas sejam 

reconhecidas internacionalmente pela sua alta biodiversidade. 

A maioria das: espécies tem distribuição geográfica limItada dentro de cada bioma. seja em centros de en

dcmísmos ou zonas biogeográllcas, seja em diferentes fisionomias. Áreas de compensação náo adjacentes 

ou em diferentes regiões htoecológicas não se prestam a conservar espécies da região perdida~ 

Além disso, a possibilidade de compensação de RI, mediante doação ao poder público de área localizada 

dentro de uma Unidade de Conservação desvirtua a fUnçâo da RL e transtêre para o proprietário uma 

responsabilidade do Estado: a manutenção da biodiversidadc em IJC sob sua responsabilidade, 

As compensações deveriam ser realizadas somente em áreas ecologicamente equivalentes j consíderando 

não apenas as regiões de endemismo. mas também as diferenças de composição de espécies e estrur:ura dos 

ecossistemas que ocorrem dentro das subdivisões de cada grande bioma brasileiro. 

Mesmo assim. é importante notar que qualquer compensação de perda da RL em uma região realizada 

em outra área não repõe os serviços ecossisrêmicos que a Ri. perdida prestava na sua área original, nem 

impede a degradação ambiental progressiva que tal perda provoca. 

No Brasil, os estudos sobre serviços ecossistêmkos da RL nwna propriedade rural são ainda iniciais. 

porém já há evidências de aumento na produção agrkola em função de serviços de polinização biótÍca. 

J\1as as áreas florestais devem estar próximas na paisagem, para que esse serviço ecossistémÍco seja mais 

eficiente. 

Importância dos fragmentos na paisagem regional 

Além da questão bioiógica e dos serviços ecosslsrêmicos. pequenos fragmentos de ,,'egetação nativa, man

tidos como RL na mesma micro bacia ou bacia têm importante papel para diminuir o isolamento dos 
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poucos fragmentos maiores. funcionando como trampolins ecológicos no deslocamento das espécies 

pela paisagem, Sem esses fragmentos, os flu.xos biológicos seriam muito prejudicados. acelerando ainda 

mais o processo de extinção. 

Em regiões com alta ocupação humana, os fragmentos pequenos (<: 100 ha) representam uma parcela 

considerável do que sobrou, 1\'0 caso da ~1ata Atlântica, esses fragmentos representam 90% do reStan~ 

te e 30% da área total de floresta remanescente, Embora pequenos tais fragmentos representam áreas 

relevantes e prestam importantes serviços ao homem e às espécies, principalmente se forem planejados 

espacialmente, considerando os parâmetros da paisagem regional. 

Planejamento agrícola e ambiental na paisagem regional 

Muítos dados científicos apontam a existência de uma significativa porcentagem de áreas de baixa aptidão 

agrícola e elevada aptidão florestal em paisagens de muitas regiões brasHeiras. Pela sua condição de baixa 

aptidão agrícora, uma parte dessas áreas foi mantida com cobertura natural que pode e deve ser usada na 

compensação da RL de regiões de maior aptidão agrícola denrro da microbada ou na bacia. definindo 

assim um instrumento legal e disponível. multo efetivo de proteção desses remanescentes naturais. 

Além de permitir um ganho econômico aos proprtetários. essas áreas já estarão compensando o déficit 

de RL de propriedades nas regiões de elevada aptidão agrícola. No entalHO, muitas dessas áreas foram 

histórica e inadequadamente revertidas para atividade agrícola e hoje são usadas marginalmente, com 

atividade de produção de baixa tecnologia e, consequentemente. de muito baixn rendimento econômico, 

Tais áreas poderiam ser revertidas para florestas de produção, usando espécies nativas, dentro dos precei

tos definidos para RL. não só permitindo o cumprimento do Código FlorestaL mas usando os mecanis

mos já disponíveis de compensação da RL, garantíndo com isso um significativo aumento de rendimento 
econômico dos proprierários. 

São exemplos de áreas agrícolas marginais as pastagens em áreas de declividade mais acentuadas nas 

regiões serranas. Na ~1ata Atlântica. as pastagens com declividades entre 25° e 45° somam mais de 6 

milhões de hectares e poderiam ser revertidas para floreSta de produção, sendo que o déficit de RL no 
domínio de Mata Atlântica é de menos de 3 milhões de ha. 
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Conclusão 

Dessa forma, fica claro que a permissão da. compensação da RL no bioma e não na microbacia ou ba

cia corno proposto pelo substitutivo certamente demanda mais conhecimenro cientifico que sustente 

à definição de parâmetros adeqUàdos para a normatização dessa permissãol buscando garantir que essa 

compensação assegure peIo menos o cumprimento dos mesmos beneficios promovidos pela manutenção 

de uma cobertura de vegetação nativa na rnkrobacía ou na bacia. 

Com base no conhecimento disponíveL a recomendação mais pertinente é oriemar que a compensação 

da RI. seja k:ita o mais próximo possível da área com déficit. considerando a própria microbacia ou mes

mo microbadas ou bacias próximas, mas de mesma eqUIvalência ecológica e não permieir indistintamen

te a compensação no bioma. sem nenhum mecanismo claramente definido para assegurar os aspecros 

ecológicos e até econômicos dessa compensação. 
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3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTOS FUTUROS 

A SBPC e a ABC desciam continuar contribuindo para o aprimoramento do Código Florestal, ofere

cendo subsídios científicos e tecno16gícos para o mais amplo diálogo. A revisão crítica dos vários temas 

abordados no Código Florestal deverá ser feita também à tuz da ciência e das tecnologias mais avançadas, 

numa prospecção cuidadosa das virtudes e dos problemas da lei vigente, pois é preciso avançar na legisla

ção ambiental e agricola brasileira. 

No Item 2. desenvolveu~se um primeiro exercicio neste tipo de análise, demonstrando com base no co

nhecimento ciend6co disponível quais os prós e contras da lei vigente e de uma das alterações propostas, 

remando avançar com prognósticos para um aperfeiçoamento da ld. 

O Brasil é o país que abriga o maior número de espécks de plantas. animais e microrganismos do mundo. 

Isso representa um enorme dift:rencial de capital namral, estratégico para o desenvolvimento sodoeconô~ 

mÍCo do país e que precisa ser conservadQ e utilizado de forma sustentáveL Ao mesmo tempo. a inovação 

tecnológica está na raiz do sucesso brasileiro da agrlculcura tropical e é o trunfo mais poderoso a qualifi~ 
car país.es na competição no mercado globalizado, 

Seria muito desejável que no aprimoramento do Código Florestal uma nova política públiea pudesse """ 
estimular o conceito de ordenamenro territorial inteligente e justo. surgido do planejamento cuidadoso 

e informado da paisagem. A construção de um novo Código Florestal, mais aperfeiçoado> partiria de 

algumas premissas básicas consideradas primordiais para a consolidação de uma política ambiental sus

tentável, tais corno: 

A) Deverá se fundamentar numa construção panidpativa, de consenso, com consulta a todos os 

setores diretamente envolvidos com a temática. Nenhum setor do meio rural ou urbano deverá ser 

unilateralmente privilegiado nessas altera.ções, mas, cenamente, a propriedade familiar precisa de aten

ção especial, dada as suas particularidades sociais e econômicas. Todos os setores devem ter espaço para 

pronunciamento e para influir na decisão sobre aJcerações propostas. 

B) Todas as proposições feitas deverão estar fundamentada. no conhecimento científico sobre o 
respectivo tema. Caso o eonhecimento requerido para sustent.u algumas dessas proposições ainda seja 

controverso Ou nâo esteja dísponívd, elas seriam colocadas corno pendentes de sustentação científica, 

para posterior revisão, e incluídas num programa de preenchimento de lacunas do conhecimento, fomen

tado por insrituições públicas de financiamento; 

'-""C) Deverá estar embasado numa visão plural e propositha, que integre o meio rural com o urbano, 
respeitando as particularidades ambientais de cada bioma, dentro dQ conceito de ordenamento 
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territorial e planejamento da paisagem, usando para isso os recursos mais atuais e avançados de 

imageamcnro e modelagem computacional de terrenos; 

D) Deverá estar fundamentado na visão integrada da propriedade rural, dentro da perspectiva de 
sua adequação ambiental, considerando as áreas de produção agrícola, as áreas de preservação e uso 

misto, incorporando para estas todas as possibilidades de Pagamentos por Serviços Ambientais 

(PSAl; 

E) A adequação tecnológica na ocupação de áreas agrícolas deverá ser feita com base na sua aptidão, 

visando potencializar a produtividade agrícola com o menor impacto ambiental possívet respei
tando todas as limitações e particularidades locais desses sistemas de produção, inclusive as cul· 

turais+ O objetivo expresso nesse tema, que parece ser palatávd a todas as correntes, é íntroduzir uma 

nova inteligência tecnológica na paisagem e aperfeiçoar a justiça na otimização dos usos para aumentar a 

produçâú sem ameaçar a sustentabilidadeJ 
; 

F) O conceito principal deverá ser o da construção de uma legislação ambiental estimuladora de 

boas práticas e garantidora do futuro e que proporcione, como política pública, a construção de 
paisagens rurais com sustentabilidade sodal, ambiental e econômica; 

G) Nas áreas lU'banas deverá estabelecer princípios e limites diferenciados para as áreas Sefil ocupa

ção humana consolidada, ao passo que os planos diretores de uso do solo municipais tratariam das 
áreas de risco com ocupação consolidada. 

1 Essa :adequação das areas agrícolas deverá resultar na disponibilização de áreas de menor aptidão agrícola na prop riedade rural 
ou na paisagem regioo-al Essas árc-.lS poderão ser reompadas com vegetação nadva, Este cooceiw considerará a possibilidade de 

compensação do déndt de Re~rva Legal fora da propriedade rural, após () restabelecimento da moecdvidade dos fragmentos 
remanescentes ria respcaiva propriedade, criando assim um mecanismo enciente de proteção dos remanescentes I14turàjs na 
pabagem regiQna~. Apesar da baixa apridão agrkola aruaI, essas áreas foram em algum momento dahisróna de ocupação agrícola 
brasildra transformada em áreas de- produção, mas ger:llmeme de peqm::no rcromo econômico devido ao baixo nívd tecnoló
gico, podendo ser no"amellte convertidas em formaçóes naturais. Mas essa conversâo devera rer o componente econômico. A 
proposta será restaur.u fOfn1àçÕeS naturais passíyeis de- manejo susrenrado, como permitido hoje para a Reserva Legal, possibili
tando um ganho e-conômi;;o maior que o ganho amai dessas :áre-as oeupadas çom agricultura pouco recni6cada. Adidonawse aí 
o mo susrenràvd dos produrw natnr.tis, corno madeira, 6toqulmicos, sementes, plantas ornamentais, fruras nativas etc, e OurfOS 

Serviços &:o5siscêmicos - como sequestro ou manurençâo de estoques terrestres de çareono, proteção e produção de: âgua, nabi
un para polinízadores etc. -, inçenrivado arravés de taxas anuai!i de (umrensação pagas por propriedades da região com elevada 
apridão agrlcol.a e geraJmenf'C com défidr de Reserva Legal. 
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