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A oportunidade criada pelo Código Florestal
O Código Florestal Brasileiro é uma Lei Federal com potencial de transformar o
meio rural do Brasil. Se totalmente implementado, pode resultar na conservação
e/ou no sequestro de cerca de 100 GtCO2e1.
Contexto

Nossa abordagem

•

•

Desde 2012, quando o Código Florestal foi
publicado, a BVRio ativamente promove
seu cumprimento.

•

Nosso foco inicial foi promover o uso dos
mecanismos de compensação previstos na
lei (Cotas de Reserva Ambiental e doação
de áreas em unidades de conservação).

•

Adicionalmente, a BVRio conduz
advocacy, desenvolvimento de mercado e
de ferramentas de monitoramento,
conscientização e engajamento para este
setor.

•
•

O Código Florestal exige que todas as
propriedades rurais do país (~7 milhões)
mantenham uma certa quantidade de área
(entre 20 e 80%, dependendo do bioma)
com vegetação nativa, protegida na forma
de Reserva Legal.
Estima-se que 4 milhões de propriedades
não possuam área de vegetação nativa
suficiente para cumprir com a Reserva
Legal.
Esta lei criou mecanismos de mercado
para permitir que imóveis rurais com déficit
de Reserva Legal possam compensá-los
com excedentes em outros imóveis.
1

equivalente a 50 anos de emissões de todo o setor industrial europeu.
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Desenvolvimento do mercado de Cotas de Reserva Ambiental (CRAs)
As Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) constituem um mecanismo de mercado
inovador, criado pelo Código Florestal. A BVRio tem atuação determinante na
promoção do mercado de CRAs desde 2012.
Nosso trabalho com CRAs:
• Criação de uma plataforma de negociação,
incluindo contratos específicos para facilitar a
comercialização de CRAs entre proprietários;
• Promoção do uso de CRAs por proprietários
rurais que tenham déficit de reserva legal em
suas terras;
• Parcerias com empresas rurais, agências
governamentais e bancos de crédito rural, para
promover o uso de CRAs por proprietários
rurais;
• Apoio à agências governamentais para a
regulamentação do mercado de CRAs;
• Apoio à agências de fiscalização para garantir a
implementação da lei.
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Compensação em Unidades de Conservação
Outra opção para os proprietários compensarem o déficit de Reserva Legal é a
aquisição e doação de áreas privadas em Unidades de Conservação (UCs).
O mecanismo de Compensação em Unidades de Conservação tem grande
potencial para a consolidação das áreas protegidas públicas, administradas pelos
governos federal e/ou estaduais.
Nossa atuação nesse setor envolve:
• Desenvolvimento de processos e protocolos para adoção deste instrumento em colaboração
com agências ambientais estaduais e federais;
• Identificação de áreas passíveis de consolidação para compensação em vários estados
(Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, etc.);
• Desenvolvimento de uma plataforma de comercialização adaptada para ofertas de áreas em
UCs, lançada em 2014, e promoção de seu uso entre proprietários de áreas prioritárias para
conservação.
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Engajamento de proprietários rurais
A fim de promover o cumprimento do Código Florestal, desde 2012 a BVRio
desenvolve campanhas de conscientização e divulgação de informação sobre esta
lei junto a proprietários rurais em diferentes partes do Brasil.
Atividades desenvolvidas incluem:

•

Circuito BVRio, um evento itinerante de engajamento
com o Código Florestal e suas obrigações, que já
teve a participação de milhares de proprietários
rurais em vários estados;

•

Participação em mais de 150 conferências,
seminários e workshops, em mais de 50 municípios
em todo o Brasil;

•

Organização de oficinas com equipes de governos
estaduais, incluindo Amazonas, Pará, Pernambuco,
Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul;

•

Organização de uma série de eventos durante a
conferência Rio+20, imediatamente após a
publicação do Código.
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Impactos
Como resultado de nossas atividades, um grande número de proprietários rurais se
cadastraram na plataforma de CRAs da BVRio, oferecendo seus excedentes de
Reserva Legal para a compensação de obrigações com o Código Florestal.
Desde 2012, a plataforma de Cotas de Reserva Ambiental da BVRio envolveu:

5 milhões de hectares de áreas
protegidas, armazenando mais de
1,9 Gt de estoque de CO2

Mais de 1.600 participantes

Mais de 580 ofertas de CRAs
nos biomas da Amazônia,
Cerrado e Mata Atlântica

Adicionalmente, nossa plataforma de Compensação em Unidades de
Conservação envolveu:
•

Mais de 70 imóveis em Unidades de Conservação públicas;

•

Áreas localizadas em 13 estados, totalizando 660 mil hectares, dos quais 465 mil na
Amazônia.

.

BVRio Contribuição para o Código Florestal - 7

Apoio técnico para promotores públicos
Com o objetivo de fortalecer a implementação do
Código Florestal, a BVRio firmou parceria com a
Associação Brasileira dos Membros do Ministério
Público Ambiental de Meio Ambiente (ABRAMPA).
Uma série de atividades foi realizada em conjunto com a ABRAMPA:

•
•
•

Cursos para treinamento de promotores públicos envolvidos na aplicação do Código Florestal;
Realização de seminários anuais para discutir os avanços na implementação da lei;
Promoção de webinários sobre os desafios legais para a implementação do Código Florestal
em diferentes estados e biomas.
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Participação no processo de regulamentação da Lei Florestal
Desde 2012, a BVRio colabora com órgãos governamentais estaduais e federais
para o processo de regulamentação do Código Florestal.
Principais atividades:

•

Colaboração com parlamentares de vários estados para elaborar propostas de regulamentação
e implementação;

•
•

Elaboração e revisão de minutas, decretos e regulamentos para implementação do Código;
Apoio técnico a agências governamentais envolvidas na regulamentação do Código Florestal.

A BVRio colaborou com
os governos dos estados
do Pará, Amazonas,
Mato Grosso, Paraná e
Rio de Janeiro, além do
governo federal, no
processo de
regulamentação do
Código Florestal.
Assinatura de parceria com governos
estaduais
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Criação e disseminação de informação
A fim de divulgar informação sobre o Código Florestal para uma ampla gama de
interessados, tanto no Brasil como internacionalmente, a BVRio desenvolve uma
vasta gama de material informativo:

•

Mais de 130 artigos e panfletos publicados em varias línguas,
incluindo inglês, e chinês;

•

Artigos sobre o mercado de Cotas de Reserva Ambiental,
publicados em mais de 40 revistas voltadas para o setor
agrícola;

•

Videoclipes sobre o mercado de Cotas de Reserva Ambiental,
com mais de 5.000 visualizações até o momento;

•

Programas de rádio divulgados em estações regionais e
locais nas áreas rurais do Brasil;

•

Press releases publicados atingindo mais de 100.000 leitores
e republicados por vários veículos de imprensa locais e
nacionais.
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Transparência: Observatório e Portal do Código Florestal
Para prover maior transparência sobre o processo de
implementação da lei, a BVRio desenvolveu o Portal de
Monitoramento do Código Florestal em parceria com o
Observatório do Código Florestal.

•

O Portal é um website concebido para informar, analisar,
promover a transparência e ajudar a sociedade civil a monitorar
a implementação do Código Florestal Brasileiro;

•

Consolida todas as fontes de informação relevantes para a
verificação de conformidade com o Código Florestal Brasileiro;

•

Inclui fichas resumindo a situação dos Programas Estaduais de
Regularização Ambiental e o envolvimento de empresas
privadas na implementação do Código Florestal;

•

Disponível em inglês e português.

portaldocodigo.org
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O futuro: PlanaFlor
um ‘Green New Deal’ baseado no Código Florestal
A implementação do Código Florestal, se devidamente
coordenada e integrada a outros objetivos sociais e ambientais
nacionais, pode gerar um impacto transformacional na
economia e sustentabilidade do meio rural brasileiro.
PlanaFlor é um Plano Nacional Estratégico para Implementação
do Código Florestal idealizado pela BVRio e em
desenvolvimento por um consórcio de organizações.
O desenvolvimento do plano inclui:
• Diagnóstico sobre o potencial e as necessidades principais relacionadas à implementação do
Código Florestal, com foco específico em diferentes setores produtivos;
• Avaliação do potencial impacto macroeconômico da implementação do Código Florestal;
• Recomendações e orientações sobre medidas necessárias para a plena implementação do
Código Florestal;
• Processo de consulta através de oficinas e reuniões com representantes de organizações da
sociedade civil, setor privado, academia e outras partes interessadas, para reunir contribuições
e sugestões;
• Colaboração com agências governamentais federais e estaduais, para promover a adoção do
PlanaFlor como um vetor estratégico para políticas públicas ambientais e economicas.
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O futuro: SIMFlor
Financiando a implementação do Código Florestal
Reconhecendo a importância do impacto do Código Florestal para a conservação e
restauração florestal, a BVRio e parceiros criaram o SIMFlor, um programa de apoio
financeiro a proprietários que protegem vegetação nativa em seus imóveis acima
das obrigações legais.
Os objetivos do programa SIMFlor são:

•

Adquirir Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) de imóveis com excedentes de reserva legal;

•

Garantir a conservação dessas florestas a longo prazo;

•

Em sua fase inicial, prover recursos para a conservação de mais de 300.000 hectares de
Reserva Legal na Amazônia;

•

A médio prazo, conservar mais de 3 milhões de hectares de florestas, criando benefícios
consideráveis para a biodiversidade e estoques de carbono.
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Parcerias
A BVRio trabalha em colaboração com uma série de organizações públicas e
privadas para promover a implementação do Código Florestal Brasileiro, incluindo:

Nossos esforços para a implementação do Código Florestal Brasileiro não seriam
possíveis sem o apoio financeiro de seus vários parceiros, aos quais somos muito gratos:
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