
Anexo metodológico 

 

A base de dados utilizada para o cálculo da área de reserva legal foi o Sistema 

Nacional de Cadastro Rural - SNCR. Essa base, gerenciada pelo INCRA, é a mais 

adequada para calcular a Reserva Legal, uma vez que é o cadastro oficial dos imóveis 

rurais, categoria utilizada pelo PL 1.876/99 como recorte da proposta. Assim, foi 

utilizado o banco de dados disponibilizado pelo INCRA que contém as Estatísticas 

Cadastrais 2010 e os Índices Básicos, contendo informações, em nível de agregação 

municipal, sobre quantidades e áreas dos imóveis rurais classificadas por módulo fiscal.  

Para o cálculo da reserva legal no recorte do PL 1.876/99 são usados como 

referência o tamanho da porção de quatro módulos fiscais de todos os imóveis rurais 

existentes no Brasil. A agregação dos dados da pesquisa foi feita inicialmente por 

município, uma vez que o módulo fiscal varia entre os municípios. 

 
Para se ter uma dimensão espacial do tamanho dos quatro módulos fiscais nos 

municípios do Brasil, foi utilizado o programa IPEAGEO para gerar um mapa da 

distribuição no Brasil (Figura 1).  



Figura 1 - Distribuição espacial dos quatro módulos fiscais por 

município.

 

Fonte: SNCR – Índices Básicos (INCRA, 2010). 

 

Para determinar os valores de proteção legal nos municípios pelo código 

florestal vigente foi utilizado programa Quantum GIS 1.6.0 para o cruzamento  do Mapa 

de Biomas do Brasil (IBGE, 2004) com a malha municipal (IBGE, 2010) para a 

obtenção do bioma predominante em cada município. A partir desses dados foi 

calculada a área teórica de RL total existente em cada município, de acordo com a 

legislação atual (Equação 1): 

)()( PLAPRLt ×= ; Equação 1 

RLt = Reserva legal teórica 

AP = Área total dos imóveis rurais 

PL= Proteção legal no município segundo bioma predominante (Lei 4.771/65) 



 

Conforme explicado anteriormente, o percentual de proteção referente às RLs 

varia conforme o bioma e a região em que se localiza o imóvel: 

 - Amazônia Legal: 80% no Bioma Amazônico (florestas); 35% no Bioma 

Cerrado; 20% demais Biomas; 

 - demais regiões: 20% para qualquer bioma. 

 

Cenário 1 – Cálculo do Passivo Isento de recuperação nas áreas de quatro 

módulos fiscais de todas as propriedades rurais 

 

Para o cálculo da área de passivo isento que será anistiada pelo PL 1.876/99, 

foram utilizados os valores presentes na tabela 854 do Censo Agropecuário 2006, 

disponível no banco de dados do IBGE (www.sidra.ibge.gov.br) para a geração do 

Índice de Passivo de Reserva Legal. Para a geração deste índice, foram utilizados os 

valores declarados de utilização das terras das propriedades de acordo com os seguintes 

itens:  

- Número de estabelecimentos agropecuários (Unidades) 

- Área dos estabelecimentos agropecuários (Hectares) 

- Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação permanente ou reserva 

legal (Hectares) 

Para a construção do índice, primeiramente foi calculado o valor de reserva legal 

teórica de cada município através da equação 1,  usando os valores de área de todos os 

estabelecimentos agropecuários declaradas no Censo agropecuário (IBGE, 2006). A 

partir disto, foi calculado o índice de passivo, utilizando os dados declarados de matas 

e/ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal (equação 

2):  
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IP= Índice de Passivo de reserva legal 

RLd= o valor declarado no município no item “Matas e/ou florestas - naturais 

destinadas à preservação permanente ou reserva legal”, no Censo Agropecuário (IBGE, 

2006) 



RLt= o valor de reserva legal calculado segundo a equação e usando os valores  

de área dos estabelecimentos agropecuários no município declarados no Censo 

Agropecuário (IBGE, 2006). 

A área de RL isenta de recuperação pelo PL 1.876/99 foi calculada por meio da 

multiplicação do índice de passivo pelo valor de RL teórica de quatro módulos fiscais 

encontrada em cada município.  

Cenário 2 – Perda total de reserva legal nas áreas de quatro módulos fiscais 

de todos os imóveis rurais em função da anistia dos passivos e do desmatamento 

potencialmente induzido por essa anistia. 

 

Para calcular a ausência de reserva legal para 4 módulos fiscais de todas as 

propriedade rurais, considerou-se a área total das propriedades com até quatro módulos 

fiscais somada a área referente a quatros módulos fiscais das propriedades maiores 

(Equação 3): 

)()()}()()4{( PLAPMFNPRLti ×+××= ; Equação 3 

RLti = Reserva legal teórica nas áreas de quatro módulos fiscais de todos os 

imóveis rurais 

NP = número de propriedades superiores a quatro módulos fiscais no município 

MF = Módulo fiscal do município 

AP = Área total das propriedades de até quatro módulos fiscais no município 

PL= Proteção legal no município segundo bioma predominante.  

 

Valores físicos e monetários de carbono 

Para calcular o carbono existente nos passivos e nas áreas de reserva legal 

potencialmente existentes hoje, foi aplicada a mesma metodologia utilizada na Segunda 

Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima - CQNUMC (MCT, 2010) como referência das quantidades de 

carbono (tC/ha) por fisionomia vegetal. Nesse trabalho são atribuídos diferentes valores 

de carbono, baseados na literatura, para cada fisionomia vegetal. Maiores detalhes da 

obtenção dos valores podem ser encontrados no referido relatório (MCT, 2010). 

No caso dos municípios presentes no bioma amazônico, foi feita uma média 

aritmética simples dos valores de carbono das fisionomias presentes no bioma, na qual 

resultou no valor de 154 tC/ha como um valor geral do bioma.  



Para os demais biomas foi feita uma média aritmética ponderada pela área para os 

valores de carbono existentes dentro no município, conforme apresentado na equação 

abaixo: 
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iMP = Média ponderada pela área (tC/ha) 

Fvn=Valor de Carbono presente em cada fisionomias vegetal (tC/ha) 

An= Área ocupada por aquela fisionomia no município (ha) 

 

O valor encontrado representa o valor de carbono (tC/ha) utilizado para o cálculo 

de carbono contido nos passivos e vegetação presente na reserva legal de cada 

município.  

Para calcular os valores de carbono presentes nas áreas cultivadas, utilizou-se os 

mesmos valores usados na Segunda Comunicação Nacional à CQNUMC (MCT, 2010), 

que são valores usados no Good Practice Guidance 2003 (IPCC, 2003). Os valores 

utilizados de carbono para as culturas anual, perene e pastagem plantada estão 

apresentados na tabela 3: 

Tabela 1. Carbono retido na vegetação 

Tipos de agricultura Valores de Carbono (tC/ha) 
Agricultura Anual 5,00 
Pastagem Plantada 8,00 
Agricultura Perene 21,00 

Fonte: MCT (2010) e IPCC (2003) 
 

O valor de área de cultivo de cada tipo de tipo de atividade agropecuária foi 

extraído dos dados do censo agropecuário (IBGE, 2006) da tabela 854 por meio do 

sistema de metadados (www.sidra.ibge.gov.br). 

Para o cálculo do carbono retido na vegetação existente foram considerados dois 

cenários: 

Cenário 1: Carbono que deixará de ser incorporado nos passivos de reserva legal 

existentes caso esses passivos não sejam recuperados. 

Cenário 2: Carbono que deixará de ser incorporado pelos passivos não 

recuperados somado ao carbono que deixará de ser estocado na vegetação caso a 

proposta de lei induza os proprietários a desmatar a vegetação natural existente nas 

áreas de reserva legal dentro dos quatro módulos fiscais. Este é um cenário hipotético, 



utilizado apenas para se estabelecer o limite de cenário pessimista do ponto de vista da 

conservação de recursos naturais. 

Para ambos os cenários foi considerado o valor de carbono incorporado na 

vegetação. O cálculo da diferença de carbono foi feito para verificar quanto de carbono 

deixa de ser incorporado com a recuperação ou através do desmatamento de áreas em 

que potencialmente ainda exista vegetação natural: 

)( if MPMPC −=∆  

Onde MPf  é a média aritmética ponderada da vegetação natural em cada 

município e MPi é a média aritmética ponderada da vegetação cultivada em cada 

município e ∆C é a diferença da tonelada de carbono por hectare entre a vegetação 

nativa e a cultivada (tC/ha). 

Para se obter os valores totais de CO2 na vegetação, os valores de ∆C foram 

multiplicados por 3,667, que é o valor de conversão: 

667,32 ×∆= CCO  

Posteriormente, os valores de CO2 encontrados foram multiplicados pela área de 

passivo de reserva legal (cenário 1) e pela área total de reserva legal a ser perdida 

(cenário 2).  

APCOCO Cen ×= 22/12  

Onde, CO2Cen1/2= Quantidade de CO2 existente no passivo (tC/ha) 

∆C = Diferença da tonelada de carbono por hectare entre a vegetação nativa e a 

cultivada 

AP= Área do passivo (ha) 

Para valorar o carbono calculado foi utilizado o crédito de carbono usado pelos 

mercados de offset denominados de Over the Counter - OTC que obteve seu valor mais 

baixo (metodologia conservadora) de US$ 5 por tCO2 florestal durante o ano de 2009 

(Ecosystem Marketplace, 2010)1. Este valor monetário foi multiplicado pelo valor de 

carbono a ser seqüestrado pela recuperação de passivo.  

5 $USCV passivopassivo ×=  

Onde Vpassivo é o valor total do carbono que poderia ser obtido caso transacionado.   

                                                 
1 O mercado do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que emite as Reduções Certificadas de Emissões 
Temporárias (tRCEs - aplicáveis ao reflorestamento), também comercializou as tRCEs por um valor 
semelhante, de US$ 4,76 (Ecosystem Marketplace, 2010). 


