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Resumo
O mecanismo de compensação de reserva legal entre propriedades através da Cota de Reserva
Ambiental (CRA) é um instrumento econômico integrante do Código Florestal que, por enquanto, é
muito mais potencial do que já com resultados a serem avaliados. Esse mecanismo tem potencial de
trazer impactos econômicos, Ecológicos e sociais, dependendo de sua regulamentação e principalmente
do contexto em que será aplicado. Esse artigo visa apresentar os principais resultados de dois estudos
recentes sobre o potencial do mercado de Cotas de Reserva Ambiental conduzidos em São Paulo e Mato
Grosso. O objetivo é discutir suas conclusões e comparar as situações dos diferentes contextos nos dois
estados brasileiros para contribuir no enriquecimento do debate.

Introdução
Uma das opções para a adequação das propriedades rurais com déficit de reserva legal
propostas pela Nova Legislação Florestal 1 é a compensação em outra propriedade. O proprietário rural
que desmatou a reserva legal de sua propriedade mais do que o permitido pode compensar seu déficit
em outra propriedade que tenha mais vegetação natural do que o exigido por lei utilizando a Cota de
Reserva Ambiental (CRA)2.
Esse artigo visa apresentar os principais resultados de dois estudos recentes sobre o potencial
do mercado de CRA conduzidos em São Paulo (BERNASCONI, 2013) e Mato Grosso (MICOL et al., 2013)
com o objetivo de discutir suas conclusões e comparar as situações dos diferentes contextos para
contribuir no enriquecimento do debate.

Análise comparativa do estudos
Em SP os resultados apontam que na Mata Atlântica há excedente de vegetação de 762 mil ha
para um déficit de 1,49 milhões ha (relação excedente/déficit de 1/2) , enquanto no cerrado o
excedente é 166 mil ha para um déficit de 801mil ha (relação de 1/5) (BERNASCONI, 2013).
A simulação da inclusão da compensação de reserva legal reduziu em 76% os custos de
adequação à reserva legal comparadas ao cenário sem compensação. Apesar da restrição ao mercado
focando nas áreas prioritárias ter feito os custos aumentarem 95% ao comparados com o cenário do
mercado restrito somente pelo bioma, o cenário proposto ainda apresentou custos de oportunidade
50% mais baixos que o cenário sem a compensação.

1

Lei Federal 12.651/2012 e Decreto Federal 12.727/2012.

2

Art. 44, da Lei Federal nº 12.651 de 2012.

O estudo em MT mostra que nas áreas de floresta amazônica existe um equilíbrio entre a
quantidade total de oferta e de demanda de CRA numa relação de quase 1:1, já nas áreas de cerrado a
oferta excede em muito a demanda, numa relação de 4,5:1 entre oferta e demanda (MICOL et al., 2013).
Do total de oferta, nas áreas de floresta somente 19% são áreas passíveis de desmatamento legal,
enquanto no cerrado essa áreas representam 78% do total.
Mato Grosso está localizado na fronteira de desmatamento da Amazônia, com áreas ainda com
floresta e cerrado que sofrem intensa pressão para desmatamento. Isso resulta em excesso de oferta de
áreas passíveis de emissão de CRA e, portanto, maior risco de desmatamento. Outro detalhe é a
diferenciação entre CRA "desmatável" e "não desmatável". Algumas áreas podem emitir CRA, porém
não podem ser desmatadas, como nas propriedades de até 4 módulos. Nas áreas de Floresta amazônica
em MT, a predominância da oferta de CRA não passíveis de desmatamento (81% do total), com menor
custo de oportunidade, pode comprometer o papel da CRA para a conservação de ativos florestais
sujeitos ao desmatamento legal.
Já em SP, o contexto é de uma região de usos consolidados do solo e o balanço das
propriedades em ambos os biomas apresenta déficit. Então, considerando um mercado apenas restrito
ao estado, SP precisará reflorestar uma grande área para que as propriedades se adequem a reserva
legal. Tendo em vista os problemas relacionados ao abastecimento de água e a importância da
cobertura florestal para regulação hídrica, essa restauração é muito necessária no contexto do estado.
Considerando isso, seria inoportuno autorizar a entrada de CRA de áreas de Mata Atlântica e
cerrado de outros estados, assim como Mato Grosso autorizar a entrada de CRA de áreas de floresta de
outros estados. Permitir isso significaria reduzir o incentivo à restauração florestal em SP e reduzir o
potencial valor das áreas de floresta em pé passíveis de desmatamento em MT.
As propriedades de até quatro módulos em MT representam 54% da oferta em áreas de
Floresta e 28% no Cerrado. Portanto, poderão ter um papel chave no mercado da CRA. Em SP o estudo
não levantou esse dado, porém, devido ao cenário de pouca oferta de CRA elas também terão um papel
fundamental. No entanto, em ambos os casos existe a dificuldade tanto de custos de transação quanto
de apoio técnico para a emissão da CRA, revelando o desafio da participação dessas propriedades no
mercado da CRA em ambos estados.
No Cerrado de MT, onde a oferta supera em 4,5 vezes a demanda , a viabilidade do mercado de
CRA dependerá em grande medida da demanda de outros estados. Para isso, Mato Grosso deveria
definir Áreas prioritárias, especialmente aqueles passíveis de desmatamento legal, para que esses
proprietários possam ofertar CRA para outros estados e mente evitem o desmatamento dessas áreas.
Já em SP a demanda das áreas de cerrado é cinco vezes maior que a oferta. Dessa forma, ou o
estado fecha o mercado dentro do estado e incentiva o reflorestamento de áreas de cerrado em áreas
marginais de pastagens de baixa produtividade, ou o estado aceita a compensação com CRA emitidas
fora, e reduz o custo de oportunidade para os proprietários rurais do estado, ao mesmo tempo
perdendo a possibilidade de incentivar a restauração.

Discussão
Os resultados mostram que o potencial do mercado de CRA é grande no sentido de permitir
flexibilização das regras rígidas de conservação de reserva legal nas propriedades rurais. Porém, seu real
potencial e seus riscos em relação aos resultados e impactos na conservação da biodiversidade e de
redução de custos de oportunidade para os proprietários são muito complexos e envolvem diversas
variáveis que dependem do estado que for analisado.
Essa análise foi preliminar, estudos mais aprofundados devem ser realizados a fim de que o
governo federal e estaduais tenham mais subsídios para definição de suas regulamentações (como os

apresentados em Soares Filho (2013) e Sparovek et al. (2012)). De forma geral escopos mais amplos
reduzem os custos de oportunidade porém podem significar menores benefícios de conservação de
áreas prioritárias e de provisão de serviços ecossistêmicos essenciais aos estados, como a manutenção
da regulação hídrica.
Dessa forma, as regulamentações dos estados serão fundamentais para garantir o sucesso do
instrumento de compensação de reserva legal, tento economicamente quanto ecologicamente.
Sobretudo, devem estar alinhada com os objetivos de conservação do estado, sejam eles de incentivo à
restauração como em SP, ou de redução do desmatamento como em MT.
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