
Propostas para discussão

Culturas anuais e perenes 
100 % para agropecuária
(com recuperação de APP e interligação 
de fragmentos)

Baixa para florestas / alta 
para agricultura

Culturas perenes 
Pastagens 90 % para agropecuária

Exploração sustentável em RL
Sistemas agroflorestais
Nativas + exóticas 
Sequestro de carbono
Integração lavoura-pecuária-floresta

10 % para recuperação de florestas e 
vegetação nativa e implantação de 
sistemas sustentáveis – formação de 
corredores

Média-baixa para floresta / 
média-alta para agricultura

Culturas permanentes
Reflorestamento
Pastagens 

50 % (70 %)  para agropecuária e 
reflorestamento

Preservação de flora e fauna
Exploração sustentável em RL
Sistemas agroflorestais
Nativas + exóticas 
Sequestro de carbono
Integração lavoura-pecuária-floresta
Pagamento por Serviços Ambientais

50 % (30 %) para recuperação de florestas 
e vegetação nativa e implantação de 
sistemas sustentáveisMédia-alta para floresta / 

média-baixa para agricultura

Preservação de flora e fauna
Exploração sustentável em RL
Sequestro de carbono
Pagamento por Serviços Ambientais

100 % para proteção e recuperação de 
vegetação nativa

Alta para floresta / baixa 
para agricultura

UsosPropostaCategoria de prioridade



*  deverá haver a preservação dos remanescentes e a recuperação de áreas de preservação permanente que não foram 
detectados na escala do estudo e, eventualmente, a interligação de fragmentos (estimativa 5%)
** vegetação a ser preservada
*** área projetada – vegetação existente (3,45 milhões ha, segundo Inventário Florestal IF/SMA)

2,48Deficit vegetação 
(milhões ha) ***

17,9875,25,9324,823,9100Total 

003,2013,4100**3,213,4Alta 

1,757,31,757,3503,514,6Média alta

8,7336,50,974,1109,740,6Média baixa

7,5031,400*0*7,531,4Baixa

Área 
(milhões ha)

(% ESP)
Área

(milhões ha)
(% ESP)

Agricultura, pecuária e 
reflorestamento

Floresta e vegetação 
nativa

Recuperação de 
florestas e 

vegetação nativa
(% da categoria)

Área
(milhões ha)

% 
ESP

Prioridade 
floresta/vegetação 

nativa

CENÁRIO 1



*  deverá haver a preservação dos remanescentes e a recuperação de áreas de preservação permanente que não foram 
detectados na escala do estudo e, eventualmente, a interligação de fragmentos (estimativa 5%)
** vegetação a ser preservada
*** área projetada – vegetação existente (3,45 milhões ha, segundo Inventário Florestal IF/SMA)

1,77
Deficit vegetação 
(milhões ha) ***

18,6878,15,2221,923,9100Total 

003,2013,4100**3,213,4Alta 

2,4510,151,054,4303,514,6Média alta

8,7336,50,974,1109,740,6Média baixa

7,5031,400*0*7,531,4Baixa

Área 
(milhões ha)

(% ESP)
Área

(milhões ha)
(% ESP)

Agricultura, pecuária e 
reflorestamento

Floresta e vegetação 
nativa

Recuperação de 
florestas e 

vegetação nativa
(% da categoria)

Área
(milhões ha)

% 
ESP

Prioridade 
floresta/vegetação 

nativa

CENÁRIO 2



ALGUMAS INFORMAÇÕES



Vegetação nativa por município



Estrutura fundiária

99,99 20.504.106,64 100,01324.601total

2,04 418.034,30 0,0122> 10.000

2,15 441.774,90 0,02675.000 a 10.000

7,10 1.456.017,60 0,165102.000 a 5.000

10,28 2.108.621,87 0,481.5451.000 a 2.000

13,40 2.747.396,32 1,233.983500 a 1000

20,23 4.147.892,78 4,1813.564200 a 500

13,51 2.770.726,07 6,0819.741100 a 200

11,37 2.331.035,23 10,1532.93250 a 100

12,03 2.467.251,29 23,9577.75820 a 50

5,28 1.081.760,38 22,5573.20710 a 20

1,79 367.115,02 14,7247.7825 a 10

0,74 151.661,49 12,841.5552 a 5

0,06 12.025,29 2,337.5651 a 2

0,01 2.794,10 1,354.3700 a 1

%hectare%número

áreaUPA
estrato

fonte.: SAA LUPA 2007/08



UPA com área até 100 ha 
• Número: 285.169

87,85% das propriedades rurais
• Área: 6.410.848ha

31,28% da área

UPA com área maior que 100ha

• Número: 39.432
12,16% das propriedades rurais

• Área: 14.093.257ha
68,71% da área



Reserva Legal

20% da área das UPA = 4.100.821 ha

Área averbada: 398.108 ha 
(cerca de 2% da área das UPA)

deficit RL: 3.702.713 ha


