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Regularização e conservação ambiental... 
Apoio, punição ou compensação? 



 Idéia Napoleônica 

Napoleão Bonaparte (1769-1821), 

quando imperador da França, no início 

do século XIX, assinou um decreto-lei 

que obrigava os proprietários rurais de 

seu país a plantar álamos nas margens 

das estradas vicinais, declarando que 

necessitava de sombra para seu 

exército. 

 

Na verdade, Napoleão queria, como 

grande estadista que foi, reflorestar 

toda a França, que passara por 

sucessivas guerras e estava totalmente 

devastada e careca. Essa, dizem, é a 

origem das alamedas. 



COMO NASCEU O ECOCRÉDITO? 

 A partir do entendimento de que a gestão dos recursos hídricos e 

florestais é responsabilidade do Estado e da União e a gestão do 

território é responsabilidade do município; 

 

 Com a constatação do acelerado processo de  degradação 

ambiental no município, comprometendo a biodiversidade e 

agravando, principalmente, a escassez dos recursos hídricos; 

 

 Da necessidade de estabelecer uma parceria efetiva entre o 

produtor rural e os órgãos ambientais, visando construir uma nova 

relação de sustentabilidade com o meio ambiente; 

 

 Da urgência em promover alterações na forma de uso e ocupação 

do solo, com a recuperação e preservação das APP’s e reservas 

legais. 

 



Em que consiste o Ecocrédito? 

LEI MUNICIPAL Nº 3.545 de 12/2006   
Estabelece política e normas para o ECOCRÉDITO no Município de Montes 

Claros, e dá outras providências 

 

 

Trata-se de crédito ambiental que tem por objetivo incentivar 

produtores rurais a preservar e recuperar, áreas de relevante 

interesse ambiental em sua propriedade; 

 

Para cada hectare preservado, o produtor rural receberá 5 
UREF´s/MC por ano, hoje com valor de R$181,60, em isenção de 

tributos municipais, tais como IPTU, ITBI, ISS, taxas, pagamento de 

lances em leilões municipais ou por serviços que poderão ser 

prestados pela Prefeitura em sua propriedade. 

 

As Áreas de Preservação Permanentes e as reservas legais 

também poderão receber o benefício. 



O exemplo de Montes Claros 

 A Prefeitura de Montes Claros emitiu em 
2005,  guias de IPTU no valor 
aproximado de R$ 20 milhões. Para se 
ter uma idéia, o município arrecadou 
apenas R$ 6 milhões. Ou seja, a 
Prefeitura está “criando” uma dívida de 
R$ 14 milhões por ano, receita de difícil 
recuperação. 
 

 Não seria melhor criar uma moeda com 
o “dinheiro podre”, visando a 
recuperação ambiental, fomentando o 
comércio e estimulando a geração de 
trabalho e renda? 



Cédula do ecocrédito em Montes Claros/MG 



Placa de identificação do ecocrédito 

em Montes Claros/MG 



Situação atual do 

ecocrédito em 

Montes Claros/MG 







Totoal atual : 1.032,85ha 



Critérios para a parceria com o Produtor Rural:  

1) O município definirá, através de 

zoneamento ecológico, as áreas 

prioritárias para preservação ambiental; 

 

2)Os produtores que reflorestarem as 

margens das estradas vicinais numa faixa 

mínima de 10 metros, priorizando as 

espécies nativas do cerrado, mudas 

frutíferas, fitoterápicas e paisagísticas, 

também poderão pleitear o ecocrédito; 

 

3)O município, dentro das suas 

possibilidades, garantirá a orientação 

técnica e mudas para reflorestamento das 

áreas protegidas; 

 



4) O produtor firmará contrato com o 

município, por um prazo mínimo de 5 anos. 

Após o término do contrato, o produtor 

poderá tornar a área livre e desimpedida. 

Neste caso, deverá restituir ao município o 

valor recebido com juros de 12% ao ano; 

 

5) O produtor só poderá receber o  

ecocrédito um ano após a área ter sido 

declarada como de preservação ambiental 

pelo CODEMA; 

 

6)  O produtor se comprometerá a enviar à 

SEMMA um relatório anual, contendo 

informações básicas sobre a área 

preservada; 

Critérios para a parceria com o Produtor Rural:  



7) O produtor será responsável pela  

preservação ambiental de sua área; 

 

8)  Caso o produtor esteja em débito com 

o município, o ecocrédito deverá ser 

utilizado, primeiro, para a quitação da 

dívida.; 

 

9)  Caso o produtor transfira o imóvel para 

outro proprietário, este assumirá todos os 

direitos e deveres de quem assinou o 

contrato.  

Critérios para a parceria com o Produtor Rural:  



ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA 

IMPLANTAÇÃO DO ECOCRÉDITO EM 

MONTES CLAROS/MG:  

 Nascentes; 

 Matas ciliares; 

 Matas originais preservadas; 

 Áreas cársticas; 

 Áreas de recarga; 

 Margens de estradas vicinais  

 Bacias hidrográficas 

como: 

– Bacia do Pacuí; 

– Bacia do Jequitaí; 

– Bacia do Pai João; 

– Bacia do Rio do Cedro; 

– Bacia do Rio do Sítio. 



O Ecocrédito proporciona benefícios 

para o Município, o cidadão, o meio 

ambiente e o produtor rural 



   Criação de novas áreas de 

preservação; 

   Criação de modelo de 

desenvolvimento em bases 

sustentáveis; 

   Preservação e melhoria de oferta 

hídrica; 

   Minimização dos impactos 

ambientais; 

   Recuperação de áreas degradadas. 

Para o Meio Ambiente: 



Para o Município: 

 Criação de novas áreas verdes sem custo  de manutenção; 

 Criação de uma nova moeda que fomentará  o 

desenvolvimento em bases sustentáveis  no campo e o 

comércio na cidade; 

 Investimento municipal minimizado; 

 Recuperação de receita; 

 Ações fiscalizatórias minimizadas: o  produtor como parceiro; 

Plano Plurianual do Município de Montes Claros: 

PPA Área Valor
2006 500 ha R$   55.050,00
2007 1000 ha R$ 110.100,00
2008 2000 ha R$ 220.200,00
2009 3000 ha R$ 330.300,00

Orçamento de 
2006:  

260 milhões 



Para o cidadão: 

   Melhor qualidade de vida para a população; 

   Acesso a novas áreas verdes; 

   Geração de trabalho e renda; 

   Conscientização ambiental e mudança  cultural; 

   Preservação e valorização da cultura regional. 

Novas Áreas Verdes considerando 
05 ha por propriedade: 





Para o Produtor Rural: 

  Remuneração ao produtor acima do valor médio produzido por ha na 

Região; 

  Continuidade da produção habitual; 

 Valorização da área com o cercamento e  reflorestamento de áreas 

degradadas; 

 Recuperação do crédito;  

 Possibilidade de surgimento de novos negócios e prestação de novos 

serviços; 

 Reconhecimento do proprietário rural como  produtor de águas; 

 Aumento da renda do produtor Rural; 

 Conscientização para desenvolvimento de um novo modelo de 

produção em bases  sustentáveis; 

 Valorização dos produtos regionais; 

 Desenvolvimento do ecoturismo como alternativa de fonte de renda. 



AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIO DA 

TERRA NUA   



? 
As APP's e as reservas legais são de 

responsabilidade de quem? 
 

Do produtor, do Estado ou de ambos? 



Visão do Estado 
 

Área protegida por Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das 

populações humanas. 

 

Visão do Produtor 
 
APP’s são “Áreas de Problemas Permanentes”, que apesar da 
garantia do direito de posse possui o uso vetado devido às 
restrições legais.  
 
São geralmente as melhores terras da propriedade que não 
podem ser exploradas economicamente. 
 



Reserva Legal  
20%, 35% ou 80%  

 Uso econômico 

 através de Manejo Área de Preservação 

 Permanente 

Regra: Uso indireto 

Pecuária  

 Fora das APPs 

Piscicultura  

 Fora das APPs 

Agricultura 

 Fora das Apps 

Infra-estrutura 

 Fora das APPs 

Ecoturismo,Apicultura 

 Na RPPN, RL  e APPs 

As APPs e o baixo impacto 

Atividades ou obras comuns a quase todas 

as propriedades 
Acesso de gado à água, estradas e pontes 

internas, captação de água para abastecimento 

da casa e  

para irrigaçao de lavouras,  

trilhas ecológicas,  

pequenos ancoradouros 

Fonte: GT – Conama – Análise 
das APPs – Nova Legislação/2006 





 Segundo dados da EMATER, 56 rios e córregos secaram 
nos últimos anos em Montes Claros. 

 
 No Norte de Minas, este número sobe para 

aproximadamente 600. 

 Estudos técnicos comprovam que 70% do assoreamento 
causado nos rios é provocado pela locação inadequada e má 

conservação das estradas vicinais. 



? 
É justo as concessionárias de 

abastecimento público utilizarem um 
recurso natural e não ressarcirem ao 

proprietário, responsável por sua 
preservação? 

$ 



? 
Quanto custa aos Governos 

Federal, Estadual e  Municipal a 
manutenção de um  quilômetro 

de estrada? 

$ 



? 
Quanto custa a recuperação 

de um quilômetro de rio 
degradado? 

$ 



Evolução do Ecocrédito no âmbito 
Estadual e Federal: 

  REFIS 
  DÍVIDA RURAL 
  IMPOSTO DE RENDA 
  ICMS 
  ECOCRÉDITO / ICMS ECOLÓGICO 

Contrapartida do Estado e da União: 
  Arame, madeira e mudas 

  Mão-de-obra (R$ 350,00 por Km de cerca); 
   Apoio técnico 



O SONHO POSSÍVEL: 

 

  Preservação e conservação de áreas prioritárias; 

 Transformar o produtor em ambientalista; 

  Convencê-lo de que o desenvolvimento  em bases 
sustentáveis é tão ou mais  lucrativo do que o 
modelo tradicional; 

  Torná-lo apto a prestar novos serviços  como o 
Ecoturismo, produção de água  e a 
comercialização direta de seus  produtos. 

 





 
Paulo de F. Ribeiro 

 
Secretário Municipal de Meio Ambiente- Montes Claros - MG  

Fone: (38) 2211-3321 
Email: meioambientemontesclaros@gmail.com 


