
\ \ 
\ \ 

-· 

o 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Grupo de Trabalho sobre Articulação entre 
o Zoneamento Ecológico-Econômico e o Código Florestal 

PROPOSTA SOBRE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 
PARA A APLICAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO NO 

DIMENSIONAMENTO DA RESERVA LEGAL EM PROPRIEDADES PRIVADAS NA 
AMAZÔNIA LEGAL1 

(Versão PreHminarpara Discussão, 27 de julho de 2001) 

Apresentação 

O presente documento apresenta uma proposta para discussão, no âmbito do 
Grupo de Trabalho do MMA criado através da Portaria no. 202 de 30/05/01, sobre 
critérios e procedimentos a serem adotados para a aplicação do Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE) e outros instrumentos de ordenamento territorial na 
definição do percentual de Reserva Legal em propriedades privadas na Amazônia 
Legal. 

Assim, este documento tem como finalidade contribuir para o cumprimento do 
objetivo do Grupo de Trabalho que se refere ao fornecimento de subsídios ao MMA 
e CONAMA a respeito de critérios técnicos para promover a adequada utilização do 
Zoneamento Ecológico-econômico na implementação do Código Florestal Brasileiro 
(Lei no. 4.771/65), considerando o artigo 16 da Medida Provisória nº 2166-65, de 
28/06/2001. Apesar de não constituir o seu enfoque principal, o texto também traz 
contribuições relacionadas ao segundo objetivo do GT, referente à proposição de 
medidas complementares ao ZEE para viabilizar as diretrizes do Código Florestal, 
referentes à Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente. 

A primeira parte do documento apresenta considerações sobre os aspectos 
jurídicos relacionados à matéria em análise, ou seja, a aplicabilidade do Zoneamento 
Ecológico-Econômico à Reserva Legal e a relação jurídica entre essa figura prevista 
pelo Código Florestal, que visa assegurar a conservação e utilização sustentável dos 
recursos naturais, e a função sócio-ambiental das propriedades rurais em face da 
Constituição Federal e da extensa legislação agrária e ambiental. A segunda parte 
propõe um conjunto de critérios e procedimentos a serem adotados na definição da 
Reserva Legal, a partir do ZEE e outros instrumentos de ordenamento territorial. A 
terceira parte do documento apresenta comentários finais . 

• 

1 Documento elaborado por Brent H. Millikan (SPRN/PPG7/SCNMMA) e André Lima - Assessor Jurídico, 
Instituto Sócio-ambiental {ISA). Os autores agradecem os comentários recebidos de membros do Grupo de 
Trabalho do MMA sobre ZEE e o Código Florestal na elaboração e revisão do presente trabalho. 



1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1.1 Dispositivos Constitucionais 

A Constituição Federal de 1988 prevê em vários dispositivos os fundamentos 
jurídicos necessários para o controle, a gestão e o ordenamento territorial com vistas 
ao uso sustentável dos recursos naturais, o que permite ao legislador ordinário, no 
plano infraconstitucional, estabelecer todo um arcabouço legal que define 
responsabilidades tanto ao Poder Público, em suas diferentes esferas, como aos 
particulares. 

1.1.1 Responsabilidades Constitucionais do Poder Público 

No plano das responsabilidades atribuídas ao Poder Público, no tocante ao 
uso do solo e à conservação dos recursos naturais, pertinentes à implementação 
das Reservas Legais, estabelece a Constituição Federal nos incisos 1, li e VII do §1° 
do artigo 225 que lhe incumbe: 

1 - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas: 

li - preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do País ... 

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 à crueldade. 

O §4° do mesmo artigo 225 impõe que a utilização (púbica ou privada) da 
Floresta Amazônica brasileira, como patrimônio nacional, far-se-á na forma da lei, 
dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, enquanto o 
§5° afirma serem indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

Ainda em relação às responsabilidades do Poder Público, no 1ocante ao 
ordenamento territorial, cabe salientar que o artigo 21, inciso IX da Constituição 
Federal afirma que compete à União "elaborar e executar planos nacionais e 
regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social". Os 
planos de ordenamento territorial, assim como o Zoneamento Ecológico-Econômico 
(em suas diferentes escalas) devem considerar os dispositivos constitucionais acima 
destacados relacionados ao uso sustentável, à conservação e à recuperação dos 
ecossistemas, espécies e processos ecológicos essenciais, com destaque para os 
que integram os biornas considerados Patrimônio Nacional, tais como a Floresta 
Amazônica e a Mata Atlântica. 

1. 1. 2 Responsabilidades Constitucionais dos Proprietários Rurais 

O caput do artigo 225 da Constituição Federal impõe a todos o dever de 
defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à sadia 
qualidade de vida. Especificamente ao proprietário rural, cabe o dever de zelar para 
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que sua propriedade Cl[mpra uma função "sócio-ambiental". Nesse sentido, merece 
destaque o artigo 186da'-CF-/88 que afirma: "A função social é cumprida quando a 
propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

li - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; ... " 

Vale ressaltar que os dois incisos acima transcritos devem ser considerados 
integradamente, pois não há aproveitamento racional e adequado da propriedade 
sem que haja a utilização adequada de seus recursos naturais, considerando-se os 
padrões e limites impostos pelas leis ambientais vigentes. 

Em cotejo com o que prevê o caput do artigo 225, que estabelece o dever de 
"todos" de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para 
as presentes e futuras gerações, os dispositivos acerca da função social (ou "sócio 
ambiental") da propriedade, garantem, no plano constitucional, os princípios que dão 
fundamento aos instrumentos de planejamento do uso do solo e dos recursos 
naturais, tanto em áreas públicas como privadas, dentre eles a Reserva Legal e as 
Áreas de Preservação Permanente, ambas previstas no Código Florestal de 1965. 

É importante salientar que a idéia de que a propriedade deve cumprir uma 
função social e preservar o meio ambiente não é novidade da Constituição Federal 
da 1988. A função social da propriedade tem existido no ordenamento jurídico 
brasileiro desde a Constituição Federal de 1946, que afirmava em seu artigo 147, 
que "o uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social." 

1.2 Fundamentos na Legislação Ambiental 

1.2.1 Código Florestal- Lei 4. 771/65 - alterado pela MP nº 2.166-65/01 

O Código Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65), alterado pela MP nº 2.166-65/01, 
é uma das principais ferramentas que o Poder Público dispõe para orientar o uso 
das propriedades rurais de maneira a cumprir com os dispositivos constitucionais 
previstos nos incisos l, Ili e VII do §1° do artigo 225, tratados anteriormente. 

Nesse sentido, o Código Florestal define a Reserva Legal como "área 
localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de 
preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas" (inciso Ili, do § 2°, do 
artigo 1 º). 

Pode-se afirmar que a figura jurídica da Reserva Legal está em consonância 
com os dispositivos constitucionais, descritos anteriormente, que estabelecem 
responsabilidades tanto do Poder Público como da coletividade (nesse caso, dos 
proprietários rurais) em usar de forma sustentável e preservar os recursos naturais 
da Floresta Amazônica enquanto patrimônio nacional, prover o adequado manejo 
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das espécies e ecossistemas, proteger o patrimônio genético do País, r assegurar o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 
Isso significa, em outras palavras, assegurar a manutenção dos chamados serviços 
ambientais oferecidos pelas florestas e demais formas de vegetação nativa à 
coletividade e aos próprios proprietários rurais. 

Lembramos aqui a redação do artigo 1 ° do Código Florestal que afirma: 

As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são 
bens de interesse comum a todos os habitantes do País, 
exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a 
legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem." 

Considerando que na Amazônia Legal, cerca de 29% do território estão 
formalmente protegidos por Unidades de Conservação Estaduais e Federais e 
Terras Indígenas, e que cerca de 15% da cobertura florestal original da Amazônia já 
foram desmatados, o papel da Beserva Legal na manutenção e uso sustentável da 
cobertura florestal e orientaçãÕ ao uso do solo nos cerca de 55% do território 
amazônico restantes é crucial para a manutenção do equilíbrio ecológico regional 
(clima, regime hidrológico, diversidade biológica e cultural, proteção do solo, 
emissões de carbono na atmosfera, etc.) 

Para o Poder Público a figura da Reserva Legal representa uma ferramenta 
fundamental para fazer cumprir os dispositivos que estabelecem a obrigatoriedade 
do manejo dos ecossistemas e a proteção e recuperação dos processos ecológicos 
essenciais na Amazônia. Para s proprietários rurais, trata-se de elemento intrínseco 
à função sócio-ambiental da propriedade rural, conforme os dispositivos 
constitucionais e outros instrumentos legais analisados neste documento, além de 
importante fonte potencial de renda para a propriedade, cujo uso dos recursos 
naturais nelas disponíveis está condicionado, apenas, à adoção de manejo florestal. 

É fundamental enfatizar, no entanto, que incumbe ao Poder Público, em suas 
diferentes esferas, garantir condições e estimular o uso sustentável dos recursos 
naturais protegidos sob a forma de Reserva Legal, como direito assegurado aos 
proprietários rurais em contrapartida às responsabilidades pela conservação dessas 
áreas que a legislação lhes impõe. 

1. 2. 2 Outros Instrumentos da Legislação Ambiental 

No que tange à legislação ambiental que impõem responsabilidades ao Poder 
Público e ao proprietário rural relacionadas ao manejo dos ecossistemas e 
processos ecológicos e uso e conservação do solo, das florestas e demais formas 
de vegetação, merecem destaque os seguintes instrumentos jurídicos: 

a) Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938181): prevê 
o Sistema Nacional de Meio Ambiente com os órgãos que o integram; define o que é 
polúíçao éaegradação ambiental; estabelece objetivos e critérios para a política de 
meio ambiente em caráter nacional aplicáveis à matéria objeto desse trabalho, tais 
como: ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico; a proteção de 
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ecossistemas com a .e_reservaç_~o de áreas representativas; o ~l~~ejamento e a 
fiscalização do uso dos recursos naturais; a racionalização do uso do solo; a 
proteção de áreas ameaçadas e a recuperação de áreas degradadas. Cria a 
exigência de lic~o_ciamento _ambier:i_taj _· para obras e atividades potencialmente 
causadoras de impacto ambiental ou utilizadoras de recursos naturais e prevê a 
avaliaç___ão de impactos ambientais, dentre outras figuras jurídicas e medidas 
pe-rtin-eritesà ·garantia do uso sustentável dos recursos naturais, da prevenção, 
repressão e recuperação de danos ambientais. 

b) Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei Federal 
nº 9.985100): define as categorias de Unidades de Conservação (UCs) de Proteção 
J.nregr_al e de Oso Sustentável em todo território nacional; estabelece critérios e 
princípios para o manejo, preservação, conservação e uso sustentável de cada 
categoria de UC, inclusive aquelas que abrangem propriedades privadas; cria a 
figura dos corredores ecológicos e das zonas de amortecimento por meio das quais 
o poder público pode estabelecer regras vinculantes de orientação para o uso 
adequado do solo nas proximidades da UC em sua salvaguarda; dentre outras 
medidas relacionadas à proteção, preservação e uso sustentável dos ecossistemas 
abrangidos pelas UCs. 

e) Lei do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (Lei 
Federal nº 9.433197): estabelece princípios e critérios para a proteção, conservação 

~s múltiplos sustentáveis dos recursos hídricos em todo País; cria o ~onselho 
Naclo1JªL-º_E?-8§cursos Hídricõs ao qual estão ligados os Cons~J_I'}~~ Estaduais de 
Recursos Hídricos eventualmente criados pelos estados; prevê mecanismos para a 
participação direta da sociedade, por meio de seus diferentes atores, no 
planejamento do uso do solo no âmbito dos ,.Çomitês de Bacia Hidrográfica, eleita a 
unidade de planejamento ambiental básic~ cria a figura juríd1êã dos Planos de 
Bacias Hidrográficas mediante os quais se estabelecem os usos prioritários da água 
e do solo por Bacia Hidrográfica. 

1.3 Fundamentos na Legislação Agrária 

No âmbito da legislação agrana, cabe salientar os seguintes instrumentos, 
que prevêem atribuições tanto para os proprietários rurais como para o Poder 
Público: 

a) Estatuto da Terra (Lei Federal 4.504 de 30 de novembro de 1964) 

O Estatuto da Terra (Lei Federal 4.504/64) prevê, desde a época de sua 
instituição, uma série de normas visando o a roveitamento racional e sustentável da 
propriedade rural. O artigo 2° da referida ler, na sua alínea "e o a rrrna que "a 
propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social 
quando ... assegura a conservação dos recursos naturais". Ademais, os artigos 12 e 
13 abordam a obrigatoriedade de cumprimento da função social da propriedade 
rural, vinculando o seu gozo ao bem estar da coletividade. Vejamos: 

• Art. 12. A propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função 
social e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na 
Constituição Federal e caracterizado nesta Lei. 
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• Art. 13. O Poder Público promoverá a gradativa extinção das formas de 
ocupação e de exploração da terra que contrariem sua função social. 

Como instrumento para buscar o cumprimento da fLITTção social da propriedade, o 
Estatuto da Terra, em seus artigos 18 e 20, ê'stabelece regras prevendo a 
possibilidade de desapropriação por interesse social nos casos em que proprietários 
não se dispõem a colocar em prática, normas de conservação dos recursos naturais. 

Vale frisar que os artigos 43 a 45 desta lei (regulamentados pelo Decreto nº 
55.891, de 30.11.65) já previam nesta época o zoneamento agrário, em que o poder 
público identificaria áreas prioritárias para a realização de assentamentos para 
reforma agrária. 

b) Lei de Política Agrícola (Lei Federal nº 8.171191) 

Destacamos aqui alguns dispositivos da Lei Agrícola que, ora oferecem 
princípios e diretrizes para a Política Agrícola Nacional a serem implementada pelo 
Poder Público, ora impõem orientação ao proprietário para o uso adequado e 
sustentável da propriedade rural. São eles: 

• Artigo 2° , inciso 1 - Os recursos naturais envolvidos nas atividades agrícolas 
devem ser utilizados e gerenciados segundo normas e princípios de interesse 
público. · 

• Artigo 3°, incisos I e IV e artigo 4°, inciso IV - Constituem-se objetivos e 
ações da política agrícola: i:,roteger o meio ambiente, garantir o seu JJ.SD 
racional e estimular a recuperação dos recursos naturais. 

• Artigos 19 a 26 - Estabelecem a '2_acia hidrográfica como unidade de 
p).a.nejamento amb~al; criam a figura do "zpneamento agro-ecorogico" que 
deverá estabelecer critérios para o ordenamento da ocupação espacial; 
estabelecem a obrigatoriedade ao Poder Públlêõ ae promover e estimular a 
~cuperação das áreas em processo de desertificação; dispõem sobre a 
aplicação dê recursos pelo Poder Público de forma condicionada ao ~ 
adequado dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. 

• Art. 103 - O Poder Público concederá iccentivos especiais ao proprietário que: 
i) P.reservar e conservar a cobertura florestal nativa existente na propriedade, -- ii) recuperar com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas as áreas já 
devastadas de sua propriedade; e iii) sofrer limitação ou restrição no uso de 
recursos naturais existentes na sua propriedade, para fins de proteção dos 
ecossistemas, mediante ato do órgão competente, federal ou estadual. 

Os incentivos acima mencionados poderão se concretizar nas seguintes formas: 

i. prioridade na obtenção de apoio financeiro oficial através da 
concessão de crédito rural e outros tipos de financiamentos, bem como 
a cobertura do seguro agrícola concedido pelo poder Público; 
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ii. prioridade na concessão de benefícios associados a programas de 
infra-estrutura rural, notadamente de fornecimento de energia, 
irrigação, armazenagem, telefonia e habitação. 

iii. preferência na prestação de serviços oficiais de assistência técnica e 
de fomento; 

iv. fornecimento de mudas de espécies nativas e/ou ecologicamente 
adaptadas; 

v. apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de 
preservação, conservação e recuperação ambiental. 

e) Lei Agrária (Lei Federal nº 8. 629193) 

A Lei Agrária (Lei Federal nº 8.629/93) que regulamenta os artigos 184 a 191 
da Constituição Federal, define em seu artigo 9° o que se entende por ""'º racional 
e adequado do solo e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais". 
Considera-se racional e adequada a exploração da propriedade que atinja os índices 
previstos no artigo 6° da Lei (regulamentado por Portarias e Instruções Normativas 
do INCRA) e que utilize a propriedade de maneira a respeitar a "vocação natural da 
terra".2 

Ainda o artigo 9° da Lei Agrária afirma que preserva o meio ambiente a 
propriedade que mantém as características próprias do meio natural e da qualidade 
dos recursos ambientais na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico 
da propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas. 

1.4 O Zoneamento Ecológico-Econômico e a Flexibilização da Reserva Legal 

A Medida Provisória nº 2.166-65/01, que alterou a Lei 4.711/65, ao mesmo 
tempo em que estabelece a manutenção de 80% da cobertura florestal das 
propriedades rurais na Amazônia Legal, possibilita a utilização do Zoneamento 
Ecológico-Econômico como instrumento de flexibilização desse percentual, impondo 
alguns fatores limitantes a essa flexibilização. Conforme o artigo 16 da referida 
Medida Provisória: 

§ 5º O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico 
Econômico - ZEE e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o 
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento, poderá: 
I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, 
para até cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer 
caso, as Áreas de Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e 
ecossistemas especialmente protegidos, os locais de expressiva 
biodiversidade e os corredores ecológicos; e 

2 Esse dispositivo nos remete ao Zoneamento Ecológico Econômico como instrumento indicativo de "aptidões 
naturais" das terras assim como de suas vulnerabilidades, o que nesse sentido pode influenciar nos indicadores 
que condicionarão o cumprimento da função social da propriedade. 
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li - ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos 
índices previstos neste Código, em todo o território nacional. 

Apesar de estabelecer alguns fatores condicionantes para a flexibilização do 
percentual de Reserva Legal e de indicar os órgãos do Poder Público que devem ser 
ouvidos para sua efetivação, a Medida Provisória não define todos os critérios e 
princípios básicos que deverão nortear a aplicação do ZEE por cada estado e os 
procedimentos administrativos para que as decisões pela redução ou elevação dos 
percentuais indicados no artigo 16 da MP sejam tomadas de forma consistente, 
transparente e participativa. 

Entretanto, considerando todo arcabouço jurídico existente, pode-se concluir 
que qualquer flexibilização nas regras previstas para a Reserva Legal, por indicação 
do Zoneamento Ecológico-Econômico (como prevê a MP 2080-64/01) que possa 
afetar as funções socioambientais da Reserva Legal e da propriedade rural como um 
todo, deve ser orientada por critérios de sustentabilidade que considerem o papel da 
Reserva Legal para a conservação dos ecossistemas e a manutenção dos serviços 
ambientais por ela assegurados. 

É, portanto, o objetivo principal deste trabalho oferecer indicadores e 
procedimentos que deverão ser atendidos para que a flexibilização dos percentuais 
da Reserva Legal nas propriedades rurais situadas na Amazônia não comprometa a 
expressiva diversidade biológica e os serviços ambientais mantidos pela cobertura 
vegetal nativa e para que tais recursos possam ser utilizados sustentavelmente com 
incentivos e políticas efetivas de governo baseadas em informações consistentes. 

2. PROPOSTA DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA FLEXIBILIZAÇÃO 
DA RESERVA LEGAL 

2.1 Competências da Poder Pública 

Com base nas informações disponibilizadas pelo Zoneamento Ecológico 
Econômico, o Poder Público poderá estabelecer, nos moldes e limites previstos pelo 
artigo 16 da Medida Provisória nº 2.166-65/01 e em sua regulamentação, a alteração 
dos percentuais de Reserva Legal, para mais (em 50% dos índices previstos no 
Código Florestal) ou para menos (até um "piso" de 50% da propriedade). 

A redução e/ou ampliação dos percentuais de Reserva Legal, pelo Poder 
Público, nas propriedades rurais em um dado espaço territorial definido, deve fazer 
parte de um planejamento integrado de ordenamento territorial em bases 
sustentáveis, como forma de dar efetividade aos dispositivos constitucionais e às 
legislações agrárias que determinam a o uso sustentável e a conservação dos 
recursos naturais da propriedade rural. Nesse contexto, o uso racional e adequado 
da propriedade rural deve trazer benefícios para o proprietário, para os 
trabalhadores rurais e para a coletividade, tanto em termos de produtividade 
agrícola, geração de alimentos, empregos, renda e impostos, como também em 
termos de qualidade ambiental. 
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Considerando-se, no entanto, que a redução de percentuais de Reserva Legal 
pode causar novos impactos ambientais significativos ou mesmo consolidar 
atividades econômicas predatórias aos processos ecológicos e aos serviços 
ambientais essenciais de um dado espaço geográfico, cabe ao Poder Públi_ç_o, como 
medida para justificar e fundamentar sua ação, avaliar Os impactos sacjoambientais 
decorrentes de tal iniciativa em escala apropriadáà região potencialmente afetada. 

Tal iniciativa, denominada "Avaliação Ambiental Estratégica" (vide Anexo 01 ), 
deverá ser realizada no âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico e/ou através 
de estudos complementares e servirá de base para que o Poder Público, ao definir 
uma exceção à regra geral determinada pela Lei Federal, estabeleça medidas 
compensatórias e mitigadoras aos impactos identificáveis, visando o cumprimento 
da função sócio-ambiental da propriedade rural e os legítimos interesses dos 
proprietários rurais. 

Adotando a bacia ou sub-bacia hidrográfica como unidade geográfica de 
planejamento ambiental, em conformidade com a Lei de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos (Lei 9.433/97) e a Lei de Política Agrícola - Lei 8.171/91, cabe ao 
Poder Público Estadual realizar, no âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico 
e/ou iniciativas complementares, as seguintes medidas de avaliação e planejamento 
estratégicos: 

1) Diagnóstico sócio-econômico e ambiental da bacia ou sub-bacia 
hidrográfica onde se propõe alterar os percentuais de Reserva Legal, 
contemplando análises sobre os seguintes temas: a) características do meio 
ambiente e dos recursos naturais renováveis (paisagens naturais, solos, aptidão 
agro-florestal, topografia, drenagem, hidrologia, vegetação), b) estrutura fundiária, c) 
características demográficas, d) infra-estrutura sócio-econômica (vias de transporte 
e condições de trafegabilidade, serviços de saúde e educação, assistência técnica, 
crédito rural), e) tendências de utilização dos recursos naturais, incluindo: análise do 
desmatamento no período de 1996 até o presente, atividades produtivas (áreas 
cultivadas e indicação da produtividade), identificação de problemas de uso não 
sustentável e ilegal dos recursos. naturais; e f) situação atual de implementação das 
Unidades de Conservação e Territórios Indígenas no Estado (OBS: Os produtos 
cartográficos referentes a esse diagnóstico devem ser elaborados na escala de pelo 
menos 1:100.000). 

2) Avaliação de impactos socioambientais potenciais decorrentes da 
flexibilização dos percentuais de Reserva Legal, referentes a: a) r~cursos 
~s - inclusive compatibilidade com plano de manejo de bacia, quando houver, 
considerando-se o uso de fertilizantes e agrotóxicos e o abastecimento público, 
notadamente para as comunidades desprovidas de sistemas de tratamento de água 
compatíveis com o nível de comprometimento dos recursos hídricos; b) 
~iodiversidade - impactos sobre flora e fauna, em unidades de conservação de uso 
sustenfavel, em corredores ecológicos e zonas de amortecimento de Unidades de 
Conservação de Proteção Integral; e) funções climáticas do ecossistema florestal no 
plano local e regional, d) conectividáde: manutençao das condições naturais de 
interligação dos diferentes espaços de proteção ambiental nas propriedades e micro 
bacias (reserva legal e áreas de preservação permanente, principalmente), e e) 
Identificação e avaliação de custos e benefícios sócio-econômicos para os diferentes 
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grupos da população local, inclusive a médio e longo prazos, considerando inclusive 
suas necessidades para o uso sustentável dos recursos naturais; 

3) Proposta de flexibilização dos percentuais de Reserva Legal, explicitando a 
situação atual de desmatamento nas propriedades em questão e a proposição de 
novos percentuais por sub-regiões (delimitadas) dentro da bacia ou sub-bacia 
hidrográfica. Esta indicação deve ser feita em mapa em escala compatível com o 
tamanho da bacia hidrográfica estudada, no mínimo de 1 :100.000. A justificativa da 
proposta para a flexibilização da Reserva Legal deve apresentar uma análise 
comparativa de custo-benefício sócio-econômico e ambiental, considerando outras 
alternativas possíveis para a região afetada. 

4) Plano de implementação de medidas mitigadoras e compensatórias aos 
impactos potenciais, contemplando os seguintes itens: a) proposta de utilização, 
em bases sustentáveis, de áreas já convertidas e passíveis de serem convertidas a 
partir da flexibilização proposta na Reserva Legal, considerando as políticas públicas 
a serem implementadas (assistência técnica, pesquisa, crédito rural e outros 
instrumentos econômicos), b) sistema de monitoramento, licenciamento e 
fiscalização de desmatamento e queimadas a ser implantado (vide "box" abaixo) e c) 
identificação de áreas, na bacia ou sub-bacia hidrográfica em questão, para a 
implementação de unidades de conservação, de projetos de recuperação de áreas 
degradadas e áreas onde as Reservas Legais poderão ser compensadas em 
atendimento ao disposto no artigo 44 da Me2ida Provisória. O referido plano devem 
incluir uma estratégia de monitoramento de· sua implementação, a ser executado, 
sob a supervisão do Conselho Estadual de Meio Ambiente, com prazos e 
procedimentos para reavaliação das medidas em implantação. 

A realização de estudos e o planejamento de ações mitigadoras e 
compensatórias a serem implementadas devem envolver consultas diretas aos 
grupos afetados da população local e aos fóruns oficiais (comitês de bacias 
hidrográficas, Conselhos Municipais de Meio Ambiente, etc.). Os estudos e 
propostas devem ser objeto de uma ou mais él_Udiências públicas, em que todos os 
grupos sociais potencialmente aêetados serão informados dos prováveis impactos e 
poderão se manifestar a respeito. As informações dos trabalhos deverão estar 
disponíveis em linguagem e local acessível para consulta pública com razoável 
antecedência em relação às audiências, podendo qi:ialquer c1dadãO manifestar-se 
oralmente durante a audiência ou por escrito até o momento da discussão e 
aprovação pelo Conselho de Meio Ambiente. 

Os estudos de avaliação ambiental estratégica e respectivo plano de 
implementação de medidas mitigadoras e compensatórias devem ser encaminhados 
P,_ara análise e aprovação do CONAMA, ouvidos o Conselho Estadual de Meio 
~biente e, quando houver, a Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico- 
1;:conômico. Com base nos estudos e planos aprovados, e considerando os limites 
previstos pelo Código Florestal, o Conselho Estadual de Meio Ambiente poderá 
estabelecer, mediante resolução, os novos percentuais diferenciados para sub 
regiões definidas dentro da bacia ou sub-bacia hidrográfica. 
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2.2 Atribuições do Proprietário 

Após a aprovação da proposta de alteração da Reserva Legal, seguindo os 
critérios e procedimentos descritos acima, a propriedade localizada na área em 
questão poderá ser objeto de autorização de novos desmatamentos que enquadram 
nas normas ajustadas, mediante a tomada das seguintes medidas: 

a) Inclusão da propriedade rural no sistema georeferenciado de licenciamento 
'ámb1ental do respectivo estado, de modo a perm1t1r a plotagem das áreas de 
Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente - APPs, áreas de manejo 
florestal, áreas de cultivo, áreas para recuperação da cobertura florestal, etc. 
O licenciamento deverá incluir a comprovação de averbação de Reserva 
Legal e, quando necessário, Termo de Ajustamento de Conduta para 
recomposição da vegetação tanto da reserva legal como das áreas de 
preservação permanente.3 

b) Comprovação da inexistência de áreas abandonadas, sub-utilizadas ou 
.Q!ilizadas de forma inadequada, segundo a vocação e capacidade de suporte 
do solo, de acordo com o artigo 37-A da MP 2.166-65, ou na hipótese de 
existência de áreas nessa situação, apresentação de um plano de utilização 
em bases sustentáveis e/ou recuperação. 

e) Plano de utilização sustentável da área a ser convertida, demonstrando a 
adequação do sistema de cultivo as características -do solo, relevo e 
drenagem da área em questão, com cronograma de implantação da atividade. 

A autorização de desmatamento será revogada imediatamente se for 
comprovado, a qualquer momento, o não cumprimento de atividades previstas no 
licenciamento rural, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. 

3. COMENTÁRIOS FINAIS 

a) A definição de procedimentos para licenciamento em áreas sujeitas à 
flexibilização da Reserva Legal deve considerar as ~óteses sobre o ní~I de 
desmatame riedades rurais anteriormente a edi ão da Medida 
Provisória 1.511 de 25/07/96, tendo em vis a que a legislação até então em 
vigor permitia o desmatamento de até 50% da propriedade rural na Amazônia 
Legal. Nessas hipóteses, a recuperação somente deve ser exigida em 
percentual superior ao que a Lei permitia caso o Zoneamento indique a 
relevância ecológica da área (caso seja mantido um "piso" para manutenção 
da Reserva Legal, superior a 50%). 

b) Deverá ser considerado também que entre a MP 1511-01 e a MP 1956-50, de 
26 de maio de 2000, vigia a regra que estabelecia a proteção, nas 
propriedades rurais da Amazônia, de 80% das florestas existentes, 

3 Essas condicionantes podem ser adaptadas em função do tamanho da propriedade. Na hipótese de pequena 
propriedade o poder público deve desenvolver sistemas específicos de controle, monitoramento e licenciamento 
de novos desmatamentos, em parceria com entidades representativas do setor produtivo e da sociedade civil. 
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independentemente do tamanho da Reserva Legal que deveria ser de no 
mínimo 50% da propriedade. 

c) Recomenda-se avaliar a pertinência da regulamentação tratar diferentemente 
as pequenas, médias e grandes propriedades, no cas<raa flexibilização da 
Reserva Legal. 

d) Reiteramos que os programas estaduais de Zoneamento Ecológico 
/ Econômico, poderão constituir uma fonte valiosa de informações no 
, atendimento dos critérios apresentados nesse documento, especialmente em 
1 relação à elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica. De forma 
semelhante, os estudos de "Avaliação Ambiental Estratégica" poderão 

' fornecer subsídios para a complementação e até mesmo atualização do 
Zoneamento Ecológico-Econômico. 

e) A im rementa ão de medidas compensatórias à redução dos percentuais de 
Reserva Legal não deve agravar o problema da concen raçao e terras na 
[mazônia e dévem considerar, ao lado das preocupações de ordem 
ecologrca, aspectos sóc10-econômicos relacionados a problematlca agrana. 

f) Na medida do possível, as medidas compensatórias propostas pelo Poder 
Público, devem incluir uma clara descrição de atribuições institucionais, fontes 
de financiamento e cronograma de atividades. 

Box: Sistema de Licenciamento Ambiental em Propriedade Rural 

Um aspecto chave da aplicação efetiva das regras previstas pela MP 2080-64 é a adoção do 
Sistema de Licenciamento Ambiental em Propriedade Rural, conforme previsto na Portaria nº 203/01 
do MMA (o que deve ser ampliado para as áreas consideradas prioritárias para conservação/recuperação 
e para as áreas em que foi aprovada a flexibilização da Reserva Legal). A implantação de um sistema em 
licenciamento da propriedade rural será fundamental para a implementação de uma série de medidas 
que devem acompanhar o processo de flexibilização da Reserva Legal. A Portaria MMA nº 203/01 cria 
ferramentas para que o órgão licenciador possa monitorar os desmatamentos autorizados, a conservação 
e recuperação de Reserva Legal, de áreas de preservação permanente e o cumprimento de Termos de 
Ajustamento de Conduta, no caso de sua utilização pelo Poder Público para regularizar situações de 
passivo ambiental. 

A emissão de novas autorizações para desmatamento nas áreas onde a reserva Legal foi objeto 
de flexibilização mediante os procedimentos e critérios aqui apresentados deverá considerar, quando 
pertinente às medidas compensatórias e mitigadoras apresentadas e aprovadas pelo Conselho Estadual 
de Meio Ambiente, assim como as resoluções que estabelecerem novos percentuais para as Reserva 
Legal 

A implantação do sistema de licenciamento ambiental em propriedade rural deve facilitar a 
implementação do Art. 37-A da MP 2080-63, que proíbe a conversão de florestas ou outra forma de 
vegetação nativa para uso alternativo do solo na propriedade rural que possui área desmatada, quando 
for verificado que a referida área encontra-se abandonada, sub-utilizada ou utilizada de forma 
inadequada, segundo a vocação e capacidade de suporte do solo, conforme regulamentação específica 
do INCRA que também encontra sustentação legal no artigo 6° da Lei Agrária (Lei Federal no. 8629/93 - 
vide item 1.3, letra "e", acima) 

No caso de Assentamentos Rurais que se localizam na área proposta para flexibilização da 
Reserva Legal, estes devem contar com licenciamento ambiental e plano de desenvolvimento sustentável 
do assentamento, ambos aprovados pelos órgãos ambientais competentes, com cadastramento 
atualizado de ocupantes dos lotes nos termos de regulamentação própria. 
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ANEXO 01: A Avaliação Ambiental Estratégica na Legislação Brasileira 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Federal nº 6.938/81, no 
artigo 9°, inciso Ili, prevê a figura da "Avaliação Impacto Ambiental" que vem sendo 
aplicada para obras e atividades de significativo impacto ambiental, - como está 
regulamentado pela Resolução CONAMA 01/86, por meio do Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente - EIA/Rima. A Avaliação 
de Impacto Ambiental, já prevista por lei, permite que o Poder Público estabeleça 
procedimento específico para a avaliação de políticas, planos e programas mais 
abrangentes (e portanto potencialmente mais impactantes) do que obras e 
atividades pontuais, que já se encontram previstas na regulamentação do EIA/Rima. 

A Avaliação de Impacto Ambiental é um processo, do qual o EIA/RIMA e o 
licenciamento ambiental são partes integrantes. Neste sentido, é lícito ao CONAMA, 
mediante resolução, ou mesmo ao Presidente da República, por Decreto, 
regulamentar, com base no citado dispositivo da Lei 6.938/81, a figura da Avaliação 
Ambiental Estratégica que se aplicaria então para planos e programas 
governamentais que tenham potencial significativo de impacto ambiental. 

O Estado de São Paulo, por meio da Resolução SMA/SP nº 44/94, 
regulamentou a figura da Avaliação Ambiental Estratégica no plano estadual criando 
uma Câmara Técnica específica, formada por técnicos da área de planejamento e 
ambiental dos órgãos do governo estadual e representantes do Conselho Estadual 
de Meio Ambiente. 

13 

- --------------- 



Ecossistemas de transição e encraves de savana na Amazônia e as reservas legais 

Os ecossistemas de transição entre florestas e savanas e as 'manchas' (encraves) de 
savana no meio da floresta enfrentam o problema de indefinição em relação a que biorna 
pertencem e, consequentemente, em relação ao percentual de reserva legal a ser 
considerado. 

A medida provisória, ora em vigor, diz: 

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área 
de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização 
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam 
mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: 

I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na 
Amazônia Legal; 

11 - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada 
na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na 
forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e 
seja averbada nos termos do§ 7º deste artigo; 

III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de 
vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e 

IV - vinte· por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em 
qualquer região do País. 
§ Jº O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado 
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste 
artigo. 
[ ... ] 

A serem adotados os termos da medida provisória, ecossistemas ricos em 
diversidade biológica terão muito pouco de sua extensão protegida e no caso dos contatos 
floresta - cerrado, onde é difícil determinar se trata-se de 'cerrado' ou de 'floresta', essa 
definição ficará a critério do órgão ambiental estadual e, eventualmente, submetida à 
pressão dos proprietários. O desafio é imaginar um critério, facilmente aplicável, que 
proteja mais esses ecossistemas. 

A tabela abaixo mostra qual é o valor quantitativo desses ecossistemas: 

Tabela 1 - Total de ecossistemas de transição (contatos) e manchas de savana na Amazônia 
situação área (hectares) % em relação ao % em relação à 

total área da Amazônia 
total de contatos + 113.003.830,815 22,539 
cerrados + savana estépica 
protegidos 21.834.850,138 19,322 
sem nenhuma proteção 91.168.980,677 80,678 

----------------- ---- --- - ---- ·-· .. ---- . ·-------· --------- 



As tabelas 2, 3 e 4 mostram a situação dos ecossistemas de transição (contatos) e 
dos encraves (manchas) de savana na Amazônia 

Tabela 2 - Contatos na Amazônia (inclui todas asfitofisionomias de transição de floresta 
com cerrado (savana) e savana estépica) 

situação área (hectares) % em relação ao % em relação à 
total de contatos área da Amazônia 

total de contatos 39.900.438,958 - 7,958 
protegidos: 8.899.369,570 22,304 
>l" protegido por Terra 8.011.819,066 20,080 

Indígena 
~ protegido por UC 191.655,416 0,480 

feredal de uso direto 
>l" protegido por UC 570.847,106 1,431 

federal de uso indireto (dos quais 433. 192,713 já protegidos 
por TI) 

>l" protegido por UC 365.699,779 0,917 
estadual de uso direto (dos quais 49.105,689 já protegidos 

por TI e UC federal) 
>l" protegido por UC 241.646,605 0,606 

estadual de uso 
indireto 

sem nenhuma proteção 31.001.069,388 77,696 
total recomendado para 15.749.679,974 39,472 
ptoteção pelo workshop 
de Macapá 

Tabela 3 ~'Manchas ' de cerrado (savana) na Amazônia 
situação . área (hectares) % em relação ao % em relação à · .. . total de contatos área da Amazônia 
total de cerrado 71.673.232,895 - 14,295 
protegidos: 11.519.528,191 16,072 
~ protegido por Terra 8.575.009,102 11,964 

Indígena 
>l" protegido por UC 345.683,084 0,482 

feredal de uso direto 
};,, protegido por UC 917.422,699 1,280 

federal de uso indireto (dos quais 605. 108,791 já protegidos 
por TI) 

:i.,. protegido por UC 1.230.659,895 1,717 
estadual de uso direto 

};,, protegido por UC 1.093 .915,065 1,526 " 
estadual de uso (dos quais 38.052,863jáprotegidos 
indireto por UC federal) 



II 
sem nenhuma proteção 60.153.704,704 83,928 
total recomendado para 18.674.989,363 26,056 
ptoteção pelo workshop 
de Macapá 

Tabela 4 - 'Manchas ' de savana estépica na Amazônia (só existem em Roraima) 
situação área (hectares) % em relação ao % em relação à 

total de contatos área da Amazônia 
total de savana estépica 1.430.158,962 0,285 
protegidos: 1.415.952,377 99,007 
» protegido por Terra 1.415.952,377 99,007 

Indígena 
» protegido por UC 115.019,561 8,042 

feredal de uso indireto úá protegidos por _TI) 
sem nenhuma proteção 14.206,585 0,993 
total recomendado para 1.426.326,234 99,732 
ptoteção pelo workshop 
de Macapá 
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