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Lei de Proteção de Vegetação Nativa 

Passivos estimados do “Código Florestal” entre 21 e 25 milhões de hectares 

NDCs BRASILEIRAS – COP21 

 Redução de 43% em números absolutos das emissões de GEE até 2030 (base 2005). 

 Zerar desmatamento ilegal na Amazônia. 

 Compensar emissões da conversão legal. 

 Implementação efetiva do Código Florestal. 

 Restauração e reflorestamento florestal de 12 milhões de hectares. 

 Recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, entre outras metas. 

APPs: 6,3 milhões de ha 

Reserva Legal: 18,8 milhões de ha  

Fonte: Agroicone, com base em Soares-Filho et al. (2014) e outras cartografias. 

IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA 

 Aumentar conectividade da paisagem, restauração de áreas degradadas e abandonadas, conservação 

e produção de água, provisão de outros serviços ecossistêmicos. 



Pilares do Código Florestal de 2012 

CAR PRAs TCs 
Processo 

de 
adequação 

 Processo de adequação claro, em foro administrativo. 

 Prova do cumprimento dos requisitos com base no CAR. 

 Previsibilidade e segurança jurídica. 



Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

Fonte: SFB, Agosto2017. 

 CAR é um passaporte para o produtor; 

 Crédito, licenciamento, comercialização 

atrelados ao CAR; 

 Transparência quanto à conservação; 

 Controle estrito em relação a desmatamento; 

 Base para o monitoramento da adequação; 

 CAR em Minas Gerais: 

• 38,7 milhões de hectares cadastrados 

(+100%) 

• 638.293 imóveis rurais 

 



APPs e RLs: conservação nas fazendas 

166 milhões ha 

Abril 2017 

(pendente de validação)  



Processo de adequação 
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Processo de regularização de posses e propriedades rurais 

baseado no Cadastro Ambiental Rural - CAR e nos 

Programas de Regularização Ambiental – PRA.  

 

O PRA é um procedimento composto por 3 instrumentos: 

CAR, PRADA  e Termo de Compromisso  

* Fonte: Programa de Regularização Ambiental (PRAs) - Um guia para impulsionar o processo de regulamentação dos PRAs nos estados brasileiros. Agroicone. São Paulo. 2016. 

Produtores que converteram áreas após 22/07/2008, 

dependendo do estado, podem regularizar sua situação por 

meio do PRA ou algum outro instrumento específico, porém, 

não terão os benefícios do PRA. 

 

O PRA não é somente o conjunto do CAR, PRADA e Termo 

de Compromisso, mas também a sequência de como 

esses instrumentos serão apresentados (evitar “balcão”). 

Por meio do PRA, os produtores rurais (proprietários e/ou 

posseiros) que consolidaram áreas até 22/07/2008 terão 

benefícios.   



Alternativas para a regularização 
 ÁREAS CONSOLIDADAS ATÉ 22/07/2008 E ÁREAS DEGRADADAS PÓS 2008 

BENEFÍCIO DA REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS CONSOLIDADAS 

ATÉ 2008   

(NATUREZA DE ADEQUAÇÃO) 

REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS APÓS 2008 

(NATUREZA DE SANÇÃO) 

• Não autuação e suspensão das sanções administrativas 

decorrentes da supressão irregular de vegetação em APP ou RL até 

2008.  

• Autuação e não há suspensão de sanções administrativas decorrentes 

de supressão irregular em APP ou RL 

• Suspensão da punibilidade dos crimes previstos na Lei Federal nº 

9.605/1998 associados a estas infrações (com interrupção da 

prescrição). 

• Não há suspensão da punibilidade dos crimes ambientais.  

• Com a inscrição no CAR, há cômputo de APP em RL 

• Suspensão de todas as atividades na área de supressão irregular 

(APP e/ou Reserva Legal), exceto para as atividades de 

recomposição. 

• Possibilidade de compensação de RL, inclusive em outro Estado. 

Recomposição em até 20 anos fracionada. 

• Aplicação de metragens diferenciadas com relação à APP. • Sem aplicação de metragens brandas/diferenciadas. 

• Recomposição de RL a APP de agricultura familiar com possibilidade 

de plantio intercalado de nativas e exóticas. 
• Sem recomposição com plantio intercalado. 

• Direito de exploração econômica da RL consolidada restaurada. 
• Sem possibilidade de compensação de RL e a recomposição deveria 

ter sido efetuada até 2014 (2 anos contados de 2012) 

• Continuação de atividades agrossilvipastoris em APP e RL.  • Sem direito de exploração econômica da RL consolidada restaurada. 



PRA Mineiro 
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 Código Florestal Mineiro trata de aspectos florestais gerais, com foco em APP, RL e AUR. Também, endereça UCs e 

reposição florestal. 

 Não estabelece os requisitos de um PRA, procedimento de adesão, seus instrumentos e efeitos. 

 Menciona PRA 5 vezes, Termo de Compromisso 3 vezes e PRADA não está na norma. 

 Não vincula a regularização ambiental de APP e RL com a adesão ao Programa. Para RL, deixa expresso que pode ser 

realizada de forma independente. 

 Permite a manutenção de atividades agrossilvipastoris, sem vinculação com o PRA. 

 Não menciona a suspensão de infrações administrativas e criminais (benefícios do programa). 

 Cria a área consolidada urbana (figura jurídica inexistente no Código Florestal, constitucionalidade questionada ADIN 5675.  

Para ter um PRA operacional, é preciso aprovar regra que estabeleça (lembrar que prazo final para adesão é 31/12/2017): 

• Procedimento de adesão ao PRA de forma clara e com prazos para cada ato administrativo (CAR, PRADA e TC) 

• Defina o PRADA e o Termo de Compromisso (prever modelos padrão) 

• Benefícios de adesão ao programa = suspensão de infrações 

• Forma de adesão ao programa (sistema eletrônico?) 



Métodos e custos de restauração 

Regeneração Natural Semeadura Direta Plantio de Mudas 

• A Semeadura direta é até 3X mais barata que o plantio de mudas. 

CUSTOS DAS TÉCNICAS DE RESTAURAÇÃO SAE POR REGIÃO NA CONDIÇÃO FÍSICO-AMBIENTAL B (R$/HA) 

 Em Mato Grosso a Semeadura Direta apresenta o menor custo médio entre todas as regiões, pois 

o estado possui rede de coletores de sementes.  

MS 

858 

3.281 

9.686 

902 

SÃO PAULO 

3.585 

8.349 

MATOPIBA 

8.036 

874 

3.302 

876 

MT E TAPAJÓS 

2.342 

9.527 



Custos da restauração 

O POTENCIAL DE REGENERAÇÃO NATURAL DEVE SER 

APROVEITADO PARA REDUZIR OS CUSTOS DA RESTAURAÇÃO 

 Regeneração natural como técnica menos onerosa para 

restauração – regiões com médio ou alto potencial. 

 Semeadura direta como técnica mais econômica para 

regiões com baixo potencial de regeneração. 

 Plantio de mudas nativas sem aproveitamento 

econômico é a técnica mais onerosa. 

 Técnicas com aproveitamento econômico: muitas 

incertezas nos modelos e valores. Necessidade de estudos 

mais aprofundados sobre viabilidade dos modelos com 

aproveitamento econômico. 

 Restauração é mais barata em áreas planas, mas o custo 

de oportunidade deve ser considerado. 

Tr
an

co
so

/B
A

 

Lu
is

 E
d

u
ar

d
o

 M
ag

al
h

ãe
s,

 B
A

 

P
in

d
am

o
n

h
an

ga
b

a,
 S

P
 



Obstáculos à cadeia da restauração 

 Pouca demanda por restauração florestal; 

 Baixo número de sementes de espécies nativas (diversidade de espécies 

exigida legalmente e para modelos com aproveitamento econômico); 

 Alto custo de sementes (especialmente para semeadura direta); 

 Baixo número de viveiros florestais de espécies nativas; 

 Pouca divulgação do conhecimento técnico da atividade; 

 Falta de informações sobre o comportamento silvicultural das espécies 

nativas regionais; 

 Falta de mão de obra capacitada para o plantio das mudas; 

 Incerteza sobre a produtividade para modelos com aproveitamento 

econômico; 

 Menor produtividade de madeira para serraria: menores IMAs em função 

dos baixos índices pluviométricos em algumas regiões, principalmente no 

Matopiba; 

 Ausência de incentivos financeiros e outras contrapartidas econômicas. 



Reflexões 

 Estimular a demanda por restauração florestal, especialmente via cumprimento do Código 

Florestal; 

 Aumentar o número de viveiros e a disponibilidade de mudas e sementes de espécies nativas, 

especialmente no Cerrado e na Amazônia; 

 Capacitar mão de obra para restauração florestal; 

 Aumentar a produção e divulgação de conhecimento técnico sobre comportamento 

silvicultural de espécies nativas; 

 Investir em melhoramento genético de espécies florestais nativas; 

 Estabelecer estratégias de comunicação para promover a cadeia de restauração; 

 Criar mecanismos financeiros atraentes para projetos de restauração florestal. 

 



Reflexões 

 Código Florestal inovou ao criar o PRA, com um processo claro para a regularização de passivos. 

 Adequação independente da adesão ao PRA para a Reserva Legal depende da comprovação via CAR e de 

como as autoridades ambientais tratarão do assunto.  

 Normas de PRAs devem ser claras e completas para evitar insegurança jurídica: prazos para avaliação do 

PRADA, assinatura e modelo do Termo de Compromisso, critérios para recomposição de RL com exóticas 

em até 50%, compensação, critérios para restauração e revegetação são temas fundamentais.  

 Normas devem evitar “inovações” não permitidas pelo CF (criação de APP consolidada urbana). 

 CAR pode ser instrumento de planejamento territorial para políticas agrícolas e ambientais. 

 Norma Mineira precisa ser complementada para ter um PRA operacional, preferencialmente até 31/12/2017. 

 Produtor que já cumpre tem passaporte verde; adequação será essencial para produtores com passivos. 

 Sem PRA objetivo a segurança jurídica prevista pela Lei e o processo de adequação ficarão prejudicados.  
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