MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental – PROAMB

JÚLIO CÉSAR DA CRUZ

COMPENSAÇÃO DE SUPRESSÃO DE MATA ATLÂNTICA EM MINAS
GERAIS: UMA ANÁLISE DO POTENCIAL DO USO DE COTAS DE
RESERVA AMBIENTAL BALIZADOS POR CRITÉRIOS TERRITORIAIS

Ouro Preto
2019

Campus Universitário Morro do Cruzeiro – CEP 35400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil.
Homepage: www.proamb.ufop.br – e-mail: proamb@ufop.edu.br – Fone: (31) 3559-1725

JÚLIO CÉSAR DA CRUZ

COMPENSAÇÃO DE SUPRESSÃO DE MATA ATLÂNTICA EM MINAS GERAIS: UMA
ANÁLISE DO POTENCIAL DO USO DE COTAS DE RESERVA AMBIENTAL
BALIZADOS POR CRITÉRIOS TERRITORIAIS

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Engenharia Ambiental da
Universidade Federal de Ouro Preto, como parte
dos requisitos necessários para obtenção do
título de Mestre em Engenharia Ambiental –
Área de Concentração: Meio Ambiente.

Orientador: Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro
Fonseca
Co-orientador: Prof. Dr. César Falcão Barella

Ouro Preto
2019

Campus Universitário Morro do Cruzeiro – CEP 35400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil.
Homepage: www.proamb.ufop.br – e-mail: proamb@ufop.edu.br – Fone: (31) 3559-1725

Para meu pais e meus dois irmãos, com carinho.

Campus Universitário Morro do Cruzeiro – CEP 35400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil.
Homepage: www.proamb.ufop.br – e-mail: proamb@ufop.edu.br – Fone: (31) 3559-1725

AGRADECIMENTOS
A vida é feita de ciclos, etapas se iniciam e terminam de forma dinâmica e contínua. Neste sentido,
chego ao fim de mais uma etapa de meu processo com a certeza de ter feito minha parte com
tenacidade, de ter amadurecido como ser humano, e a alegria de ter encontrado pessoas que
tornaram a caminhada mais prazerosa.
Agradeço primeiramente a Deus, por guiar meus pensamentos, e a minha família. Mãe e pai pelo
amor incomensurável, refúgios que confortam, exemplos de dignidade e caráter. Aos meus irmãos
pela torcida e suporte sempre que precisei. À minha sobrinha, sua presença sempre me faz lembrar o
quão belo é o mundo, e que vale a pena lutar para torná-lo um lugar melhor.
Agradeço à República Pulgatório pela acolhida, lugar onde muito aprendi, que contribuiu para meu
crescimento pessoal, de onde fiz muitos amigos.
À Gabriela, por tornar esta caminhada mais serena, pelas leituras em meus rabiscos de qualificação,
pelas conversas jogadas fora, risos e sábios conselhos. Sua ternura me incentivou nos momentos
difíceis. Sua presença foi fundamental nesta conquista.
Agradeço também a meus parceiros dos pedais, treinos que fortalecem corpo e cérebro, com bons
momentos para espairecer a mente.
Ao Prof. Alberto, grande profissional que a tantos inspira. Que prontamente aceitou este “desafio”
junto a min, o qual suas orientações foram muito além da elaboração desta dissertação. Conselhos
que levarei para a vida.
Ao Prof. César Barella, pela sua fundamental coorientação, pelo entusiasmo ao aderir ao “desafio”,
e pelo zelo ao me acompanhar nesta trajetória.
Grato por ter tido a oportunidade de fazer parte do LiGA, onde mais que um ambiente de trabalho e
pesquisa, foi um ambiente que me proporcionou conviver com notáveis pesquisadores/pessoas, os
quais contribuíram grandemente em minha passagem. Deixo um agradecimento especial a Lud, por
todas as conversas, insights e pelo incentivo.
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 (bolsa de estudos). Também
contou com o apoio financeiro parcial do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), por meio do projeto 310758/2015-7, que proveu itens de custeio utilizados no
projeto.

RESUMO

Os crescentes problemas ambientais do mundo estão impulsionando o surgimento de soluções
políticas que vão muito além dos regulamentos tradicionais de comando e controle. Os formuladores
de políticas têm percebido cada vez mais o valor dos arranjos híbridos e de políticas mistas para
lidar com problemas ambientais complicados. Neste contexto, o presente trabalho teve como
objetivo principal explorar os méritos da criação de um mercado de Cotas de Reserva Ambiental
(CRA) no bioma da Mata Atlântica do Estado de Minas Gerais, por meio da identificação e
avaliação do déficit potencial e o excedente de Reservas Legais (RL) na porção de Mata Atlântica
do estado de Minas Gerais, da avaliação de quais porções dessas áreas da RL devem ser priorizadas
com o objetivo de otimizar os ganhos de conservação florestal, para finalmente entender as possíveis
sobreposições do mercado de CRA com o programa de compensação da Mata Atlântica, que já está
em andamento. Foram estimados os déficits e excedentes de RL das propriedades inseridas na mata
atlântica do estado com base dos dados do Cadastro Ambiental Rural. Posteriormente foi proposto
um modelo, com o uso da técnica Analytic Hierarchy Process, para geração de um mapa de “áreas
mais aptas para conservação”, com base nos remanescentes de vegetação nativa excedentes às
reservas legais nas propriedades da área de estudo. Por fim levantou-se as compensações florestais
por supressão de Mata Atlântica executadas no estado, com base nos pareceres obtidos junto ao
Instituto Estadual de Florestas, onde procedeu-se a espacialização geográfica destas. Os resultados
indicam uma razão de oferta/demanda de 2,76, com 781 mil ha de áreas disponíveis para negociação
num mercado de CRAs. Ao se analisar as compensações executadas, percebe-se que o estado vem
exigindo uma compensação média de 2:1, onde até então foram suprimidas cerca de 4 mil ha, com
consequente compensação na ordem de 8 mil ha. Observando os volumes de áreas negociadas por
meio de compensação florestal, e as áreas potenciais para cotas de reserva ambiental, imagina-se
uma sobreposição diminuta entre os instrumentos. Ao cruzar as compensações com o mapa de áreas
mais aptas, notou-se que apenas 44 compensações se sobrepunham. Os resultados realçaram o
potencial do uso destes excedentes para fins de compensação florestal, e alertam para a necessidade
do poder público definir critérios para alocação tanto das compensações florestais, bem como das
compensações de reserva legal, por meio das cotas de reserva ambiental.
Palavras-chave: Cotas de reserva ambiental. Compensação florestal. Cadastro ambiental rural. Mata
Atlântica. Código Florestal.
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ABSTRACT

The growing environmental problems of the world are boosting the emergence of political solutions
that go far beyond the traditional command and control regulations. Policymakers have increasingly
perceived the value of hybrid arrangements and mixed policies to deal with complicated
environmental problems. In this context, the main objective of this work was to explore the merits of
the creation of a Market of Environmental Reserves Quota in the Atlantic Forest a biome of the
State of Minas Gerais, by identifying and evaluating the potential deficit and the surplus of legal
reserve in the portion of Atlantic Forest in the state of Minas Gerais, of the evaluation of which
portions of these areas of the legal reserve should be prioritized in order to optimize forest
conservation gains, in order to finally understand the possible overlays of the market of
environmental reserve quotas with the Atlantic forest Compensating program, which is already
under way. The deficits and surpluses of legal reserve of the properties inserted in the Atlantic forest
of the state were estimated, based on data from the Rural Environmental Registry (whose acronym
is CAR). Later, a model was proposed, using the Analytic Hierarchy Process, to generate a map of
"areas more suitable for conservation", based on the remnants of native vegetation surplus to legal
reserves in the properties of the study area. Finally, the Forest Compensations for suppression of
Atlantic forest executed in the state were obtained, based on the reports obtained from the State
Forestry Institute (whose acronym is IEF), where the geographical spatialization of these was
carried out. The results indicate a supply/demand ratio of 2.76, with 781 thousand ha of areas
available for trading in a market for environmental reserve quotas. When analyzing the forest
compensations carried out, it is noticed that the state has been demanding an average compensation
of 2: 1, where up to that time some 4 thousand ha have been suppressed, with consequent
compensation in the order of 8 thousand ha. By looking at the volumes of areas negotiated through
forest compensating, and the potential areas for environmental reserve quotas, one imagines a small
overlap between the instruments. Crossing offsets with the map of the most suitable areas, it was
noted that only 44 offsets overlapped. The results highlighted the potential of the use of these
surpluses for forest compeensating purposes and warn of the need for public authorities to define
criteria for allocating both forest compensation and legal reserve compensation through
environmental reserve quotas.
Key Words: Environmental Reserve Quotas. Forest Conservation. Rural Environmental Registry.
Atlantic Forest. Forestry Code.
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1 INTRODUÇÃO
Dentre os impactos mais visíveis das atividades humanas no ambiente está a remoção de
vegetação causada pela ocupação territorial e desenvolvimento de atividades econômicas. No Brasil,
a ocupação iniciou-se sobretudo com a colonização portuguesa na costa leste do país, que é onde se
encontra o bioma Mata Atlântica. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (2010), o bioma
Mata Atlântica cobria originalmente cerca de 15% do território brasileiro e atualmente é considerado
o bioma mais devastado no país, restando cerca de 7,26% de remanescentes bem conservados. Este
bioma possui cerca de 35% da biodiversidade de espécies vegetais do Brasil, 849 espécies de aves,
370 espécies de anfíbios, 200 espécies de repteis, 270 de mamíferos e 350 espécies de peixes. Estes
dados evidenciam a importância de ações que visem a sua preservação (MMA, 2010).
Diante da necessidade de conservação dos remanescentes florestais desse bioma, foram
criadas diversas leis e normas que versam sobre o tema. Dentre elas podemos citar a Lei nº
12.651/12 (Lei de Proteção da Vegetação Nativa) (BRASIL, 2012), Lei nº 11.428/06 (Lei da Mata
Atlântica) (BRASIL, 2006), e particularmente em Minas Gerais, deve-se dar atenção à Deliberação
Normativa nº 73/04 que versa sobre a caracterização e uso da Mata Atlântica em Minas Gerais
(GERAIS, 2004), e a Lei Estadual nº 14.309/02, que refere sobre a política florestal e de proteção a
biodiversidade no estado (GERAIS, 2002).
Historicamente, existem barreiras para preservação da Mata Atlântica. Por exemplo, quando
uma jazida mineral é encontrada em região de Mata Atlântica nativa, a busca por alternativas
locacionais é ineficaz, sendo necessário proceder a mitigação dos danos. O conceito de “hierarquia
de mitigação” sugere uma ordem de prioridade para as medidas a serem adotadas para reduzir a
magnitude e importância dos impactos negativos oriundos da implantação de um projeto. A
sequência sugerida consiste em evitar, minimizar, restaurar e, finalmente, compensar os impactos
negativos gerados. Desta forma, a compensação pode ser entendida como medidas tomadas para
compensar impactos negativos residuais, que não puderam ser evitados, mitigados ou recuperados,
sendo que estas medidas podem se dar na forma de compensações financeiras, ou preservação de
áreas equivalente em termos ecológicos e de dimensão (LEITE; FONSECA, 2015).
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Na legislação ambiental brasileira são previstos diversos tipos de compensação, tais como
compensação ambiental segundo a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº
9.985/00), a compensação florestal por supressão de vegetação nativa em reservas legais de
propriedades rurais pela Lei nº 12.651/12, a compensação florestal pela supressão de vegetação
nativa no bioma Mata Atlântica de acordo com a Lei nº 11.428/06, e a compensação florestal por
empreendimentos mineradores supressores de Mata Atlântica segundo a Deliberação Normativa nº
73/04 (DN 73), exclusiva no estado de Minas Gerais. Segundo esta deliberação, cabe aos
empreendimentos mineradores supressores de vegetação no bioma Mata Atlântica a recomposição
de área equivalente ao dobro da área suprimida, com características semelhantes à área em questão,
gerando assim uma demanda considerável de área preservada no referido bioma.
A promulgação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 12.651/12), que substituiu o
antigo Código Florestal de 1965, trouxe o instrumento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que
resultou em um levantamento do uso e ocupação de todas as propriedades rurais do país. Estes dados
têm caráter auto declaratório, são de domínio público e estão disponibilizados para download na
plataforma SiCAR. A partir deles é possível quantificar os remanescentes de cobertura florestal
excedentes às áreas mínimas de Reservas Legais estabelecidas em cada propriedade. Outros bancos
de dados também foram implementados no país, abrindo diversas possibilidades de pesquisa
relacionada à efetividade das políticas de preservação florestal e compensação ambiental. Dentre os
temas que estão se mostrando cada vez mais relevantes para pesquisa está o aprimoramento das
metodologias de compensação florestal. Nos últimos anos, diversos artigos começaram a tratar desse
tema (BERNARDO, 2010; FREITAS et al., 2017; MAY; HOBBS; VALENTINE, 2017; NUNES et
al., 2016a; SONTER; BARRETT; SOARES-FILHO, 2014). Está ficando clara, por exemplo, a
oportunidade de aprimorar a compensação florestal por meio da Cota de Reserva Ambiental, cujo
mercado bruto foi estimado em cerca de 10 milhões de dólares (SOARES-FILHO et al., 2016).
Todavia, as formas de viabilizar esse mercado foram pouco exploradas.
O presente trabalho busca compreender o funcionamento do mecanismo de compensação
florestal por meio de cotas de reserva ambiental, utilizando o estado de Minas Gerais como contexto
empírico. Pretende-se investigar se as compensações vêm ocorrendo segundo algum critério ou de
forma aleatória.
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2 OBJETIVO
Avaliar o potencial de uma política territorial para a definição de áreas prioritárias para
implementação de compensações florestais de Mata Atlântica no estado de Minas Gerais.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Estimar os remanescentes de vegetação nativa excedentes ao cumprimento da Lei 12.651/12

para propriedades rurais inscritas no CAR para o estado de Minas Gerais.
2.

Estimar o déficit de RL para as propriedades rurais do estado de Minas Gerais conforme a

LPVN.
3.

Quantificar as áreas de vegetação diretamente suprimidas por empreendimentos no estado de

Minas Gerais, com base nos Pareceres de Compensação Florestal emitidos pelo Instituto Estadual de
Florestas, entre o período de março de 2013 a março de 2018.
4.

Analisar a distribuição geográfica das compensações florestais no estado, bem como

investigar áreas que sofrem maior pressão.
5.

Propor critérios que estabeleçam pesos diferenciados para as Cotas de Reserva Ambiental ao

longo do estado, conforme sua localização em relação à parâmetros estabelecidos.
6.

Avaliar as maneiras através das quais a utilização destas Cotas de Reserva Ambiental possa

fomentar uma Compensação Florestal atenta a questões territoriais.
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3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 LEI DE PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA, LEI 12.651/12
A Lei nº 4.771/65, que promulgou o Código Florestal, foi a principal referência para a
proteção dos recursos florestais por cerca de meio século. Esta legislação instituiu os instrumentos
da Reserva Legal (RL) e Área de Proteção Permanente (APP). O primeiro visava assegurar uma
reserva florestal nas propriedades rurais, para prover madeira e lenha, já o segundo instrumento
visava a proteção de áreas frágeis, tais como áreas próximas a cursos hídricos, áreas de relevo
extremamente acidentado, e áreas de grande altitude (BRASIL, 1965).
Em 2012, após vários anos de discussões por parte dos parlamentares, foi promulgada a Lei
nº 12.651/12, que veio para substituir o Código Florestal. Um detalhe importante a destacar diz
respeito a nomenclatura desta lei, que errônea e popularmente é referida como Novo Código
Florestal, como uma “herança” da lei por ela revogada. Cabe destacar que não se trata de um
“Código”, e sim uma lei, cujo o correto nome é Lei de Proteção da Vegetação Nativa
(BRANCALION et al., 2016), sendo que neste estudo por vezes esta legislação será referida como
LPVN. Também alvo de extensa discussão e várias críticas, esta lei apresenta como principais
pontos polêmicos a anistia de multas à supressões antigas de vegetação, remoção de proteção
ambiental em áreas sensíveis (tais como APPs), permissão para manutenção de atividades em APPs,
dentre outras (ALARCON et al., 2015; BRANCALION et al., 2016; ROSA; SÁNCHEZ, 2016). Um
avanço importante criado com a LPVN foi o instrumento do Cadastro Ambiental Rural, o qual será
abordado com maior detalhamento na próxima seção.

3.2 CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR
O CAR é um registro eletrônico auto declaratório no qual os proprietários inserem
informações a respeito das características de uso e ocupação das propriedades rurais brasileiras. Em
fevereiro de 2018 cerca de 100% das propriedades do país já se encontravam cadastradas (SFB,
2018), constituindo assim uma rica fonte de dados acerca do território brasileiro.
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Apesar de auto declaratório, os dados do CAR são considerados razoavelmente confiáveis, e
até certo ponto precisos. A escala das imagens disponibilizadas no sistema de cadastro para
utilização dos usuário do sistema do CAR é considerada satisfatória, sendo que já há registros de
conformidade de aproximadamente 80% em análise de cursos hídricos de primeira ordem efetuada
no estado de São Paulo (TANIWAKI et al., 2017). Diversos foram os benefícios oriundos desta
ferramenta, tais como a extinção da necessidade de averbação de reserva legal em cartório,
condicionante para acesso a diversos financiamentos. Além disso, o CAR tem se mostrado uma
ótima ferramenta no auxílio a avaliação de áreas de desmatamento, onde o CAR auxiliou na
diminuição dos desmatamentos em propriedades de pequeno e médio porte (ASSUNÇÃO et al.,
2017; L’ROE et al., 2016).
Um ponto negativo a se destacar em relação ao CAR é o fato da adesão ao mesmo se dar,
muitas vezes, para fins de adequação à legislação e para se obter acesso a financiamentos
(ALARCON et al., 2017). O CAR tem potencial de afetar os meios de subsistência dos proprietários
pelo fato de que sua adesão ter se tornado obrigatória para que produtores possam alcançar
determinados nichos de mercado. Tal fato realça a sua importância como ferramenta para
regularização e fiscalização ambiental (JUNG et al., 2017).
Outro ponto negativo referente ao instrumento diz respeito a não obrigatoriedade de sua
realização ser efetuada por profissional técnico habilitado para propriedades menores que 4 módulos
fiscais (MF) (BRASIL, 2012). O Módulo Fiscal (MF) é uma unidade de medida agrária (em ha)
fixada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que representa a área
mínima necessária para que uma propriedade seja considerada economicamente viável, sendo este
valor variável para cada município, considerando o tipo de exploração predominante no município, a
renda obtida nesta exploração, outras explorações expressivas e o conceito de “propriedade familiar”
(LANDAU et al., 2012). Devido a este ponto, e considerando que ao se realizar o cadastro de uma
propriedade não se tem acesso aos polígonos das propriedades limítrofes, tem-se como resultado
uma sobreposição de seus limites, resultando em uma deficiência no produto final, onde os valores
das áreas acabam sendo superestimados, interferindo na credibilidade dos dados, bem como
acarretando morosidade em sua validação (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2019).
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3.3 COTAS DE RESERVA AMBIENTAL - CRA
No ano de 2001, a Medida Provisória de nº 2.166 instituiu a Cota de Reserva Florestal
(CRF). O CRF se trata de um título representativo de vegetação nativa que pode ser emitido por
proprietários que possuem vegetação nativa acima dos níveis estabelecidos pelo Código Florestal
vigente para suas propriedades e que pode ser utilizada para compensar déficits de vegetação nativa
em outras propriedades. Esta medida provisória apenas instituiu a CRF, não abordando limites para
seu funcionamento (BRASIL, 2001). Posteriormente, este mecanismo foi incluso na LPVN, onde
passa a ser denominado Cota de Reserva Ambiental (CRA), sendo cada CRA equivalente a 1
hectare de área (BRASIL, 2012).
A CRA corresponde a um mecanismo para promover a adequação ambiental das
propriedades rurais em relação à sua RL. De acordo com a LPVN vigente, propriedades maiores que
4 MF que não possuam o percentual mínimo estabelecido para RL (quando localizado na Amazônia
Legal: 80% em áreas de florestas, 35% em áreas de cerrado, 20% em áreas de campos gerais; e 20%
para propriedades localizadas no restante do país) devem proceder sua regularização, seja ela por
meio do replantio, restauração e/ou adquirindo as CRA. Conforme a supracitada lei, as propriedades
menores que 4 MF ficam isentas da obrigatoriedade de recomporem sua RL. Já as propriedades que
possuem vegetação nativa acima do mínimo necessário exigido para RL, podem emitir as CRAs,
independentemente de serem maiores ou menores que 4 MF (BRASIL, 2012).
As CRAs surgem da necessidade de se garantir a proteção da RL das propriedades rurais.
Um fato que corrobora o cenário de diminuição da proteção florestal diz respeito ao
desconhecimento das normas por partes dos proprietários destas áreas. Em seu estudo sobre o
potencial e viabilidade econômica da CRA, ao realizarem entrevistas com cerca de 100 produtores
rurais, Soares-Filho et al. (2014) encontraram um quadro no qual dois terços afirmaram saber pouco
ou nada sobre a LPVN. Ao se tratar da CRA, o cenário se torna ainda pior, já que quase a totalidade
afirma não a conhecer. Outro fato ainda mais preocupante encontrado pelos autores diz respeito ao
fato de que metade dos entrevistados que possuem déficit de RL afirmaram interesse em regularizar
sua propriedade somente por exigência de mercado e/ou devido a autuações e multas, sendo que um
terço afirmou não estarem dispostos a regularizar, alegando não terem capacidade financeira para
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tal. Todavia, com a recente regulamentação da CRA por meio do Decreto 9640 de 27 de dezembro
de 2018 (Brasil, 2018), a CRA deverá ser cada vez mais procurada e conhecida.
Também é importante considerar o recorte geográfico no qual as negociações possam
ocorrer. Conforme a LPVN em vigor, as negociações podem ocorrer no âmbito de bioma, desde que
dentro dos limites do estado onde a propriedade está inserida, ficando a critério do poder público
estabelecer áreas prioritárias excepcionais em outros estados para fins de compensação (BRASIL,
2012). Desta forma, fica a critério do proprietário que optar por recorrer a compensação de RL a
possibilidade de adquirir uma CRA para suprir sua demanda em município distante à sua
propriedade, sendo que em casos excepcionais esta compensação de RL pode ocorrer em outro
estado. Com este atual escopo, observa-se que há um potencial de se obter um alto volume de
negociações, pois o custo médio das CRAs tende a se tornar mais acessível, devido a possibilidade
de se adquirir CRA em regiões que apresentam menores custos de oportunidade (RAJÃO;
SOARES-FILHO, 2015). Em contrapartida, tal recorte pode resultar em uma menor proteção da
biodiversidade, devido a heterogeneidade dos biomas brasileiros (SILVA; RANIERI, 2014;
SPAROVEK et al., 2012; STICKLER et al., 2013). Além disso, este recorte geográfico extenso
demanda uma alta capacidade de gerenciamento e fiscalização por parte dos órgãos competentes, o
que, por vezes, não é verificado na prática, onde tais órgãos podem apresentar quadro pessoal
deficiente, e até mesmo em questões logísticas, como por exemplo disponibilidade de veículos para
visitas in loco (BERNARDO, 2010).
O mercado de CRA no país se mostra promissor em termos de áreas disponíveis para
emissão de CRA, considerando um volume total de ativo florestal da ordem de 99 milhões de
hectares, de forma a atender a demanda de recomposição, estimada em cerca de 21 milhões de
hectares para todo o país (RAJÃO; SOARES-FILHO, 2015; SOARES-FILHO, 2013). Bernasconi
(2013) avaliou o potencial da CRA no estado de São Paulo e encontrou um cenário no qual as áreas
disponíveis satisfazem apenas cerca de 40% da necessidade de restauração de RL. Considerando o
alto custo de oportunidade de diversas áreas do estado de São Paulo, o uso deste mecanismo ainda
se mostra economicamente viável em comparação a restauração de áreas para recomposição de RL.
Situação divergente foi encontrada no estado do Mato Grosso, onde Micol, Abad e Bernasconi
(2013) encontraram um quadro de equilíbrio entre demanda e oferta de áreas potenciais para uso por
meio do mecanismo de CRA nas áreas inseridas na Amazônia Legal, e um excedente nas áreas de
Cerrado.
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A eficiência deste mecanismo se deve, em grande parte, à demanda por áreas para
compensação. Esta demanda está diretamente relacionada ao recorte geográfico adotado. Recortes
mais amplos tendem a aumentar o volume potencial de negociação como resposta a disponibilidade
de remanescentes inseridos em áreas de menor valor da terra. Porém estas áreas tendem a se
localizar em regiões com pouca pressão por desmatamento, ou seja, áreas que não possuem alta
necessidade de proteção. Por outro lado, recortes geográficos muito restritivos tendem a diminuir o
volume de negociações das CRAs, mas assumem um caráter mais preservacionista, visto que as
áreas terão características mais equivalentes (BERNASCONI, 2013; SPAROVEK et al., 2012;
STICKLER et al., 2013). Em síntese, deve-se procurar um recorte baseado em critérios claros e bem
definidos para nortear as negociações de CRA, onde seja garantido que os interesses econômicos
não se sobreponham aos interesses ambientais, do contrário, as CRAs passariam a ser meramente
um mecanismo de regularização ambiental, ou seja, uma maneira formal de legitimar
desmatamentos anteriores (SILVA; RANIERI, 2014).
A possiblidade de realização da compensação de RL no mesmo bioma, e dentro dos limites
do estado, foi instituída pela LPVN, porém fica a critério de cada estado a opção em restringir ainda
mais o escopo deste recorte. Nesta conjuntura, cabe destacar o pioneirismo do estado do Paraná, ao
estabelecer critérios diferenciados para indicar áreas prioritárias nas quais devem ocorrer as
transações de CRA. O estado estabeleceu um recorte territorial baseado no cruzamento da divisão
político-administrativa dos municípios, das divisões das 16 bacias hidrográficas e divisão do estado
em biomas. Como resultado, obteve-se um mapa com 21 grupamentos de municípios nos quais
podem ocorrer as negociações das CRA (BERNARDO, 2010). Vale ressaltar que imóveis
localizados em áreas prioritárias para conservação, que são áreas sensíveis de alto valor ambiental e
determinadas pelo poder público, não podem adquirir CRA. Esta metodologia adotada pelo órgão
ambiental florestal do Paraná apresenta caráter preservacionista, sendo bem vista aos olhos dos
profissionais envolvidos com a compensação ambiental, e também pelo meio científico (SILVA;
RANIERI, 2014).
Ao final do ano de 2018 foi promulgado o Decreto nº 9.640/2018 (BRASIL, 2018)
regulamentando as CRAs, onde ficou estabelecido a competência do Serviço Florestal Brasileiro
(SFB) para sua emissão. É também o SFB responsável por regulamentar, fiscalizar e monitorar
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todos os procedimentos relativos às CRA, tais como o desenvolvimento do portal relativo à CRA
dentro do SiCAR, que seria o registro eletrônico onde as negociações ocorreriam. Este decreto
reafirma a responsabilidade do proprietário do imóvel rural onde a CRA será emitida em garantir
sua plena condição de conservação. Este ponto se mostra como uma vantagem a quem for adquirir a
CRA, isentando-o de responsabilidades referentes a cercamento e prevenção de invasões, por
exemplo. Importante destacar que em caso de não preservação da área, a CRA fica automaticamente
cancelada, porém o decreto não estipula sanções para o proprietário que disponibilizou a CRA e não
garantiu sua proteção. O SFB fica responsável, também, por disponibilizar a CRA em bolsas de
mercadorias em âmbito nacional e/ou sistemas de liquidação financeira de ativos autorizados pelo
Banco Central do Brasil, como o Instituto BVRio, o qual funciona como uma bolsa de valores onde
proprietários podem disponibilizar suas áreas passíveis de serem utilizadas como CRA,
consolidando o instrumento como um Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

3.4 MATA ATLÂNTICA
A Mata Atlântica é um bioma brasileiro de extrema importância, inserido ao longo de 17
estados da federação. Sua área original recobria cerca de 1,1 milhão de km² do território brasileiro,
cerca de 12%. Porém, sua localização ao longo de grande parte do litoral e adentrando pelo
continente, fez com que a mesma se tornasse o primeiro foco de ações antropogênicas extrativistas
desde a época da colonização (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2017).
Promulgada no ano de 2006 como resposta a crescente necessidade de conservação deste
bioma, a Lei 11.428/06 define as áreas limites da Mata Atlântica, as quais somam um total de
131 Mha. Segundo estudo de 2017 da Fundação SOS Mata Atlântica, 12,4% da área definida pela
legislação supracitada são efetivamente compostas por florestas. Este mesmo estudo, de
periodicidade anual, apontou em seu último levantamento, por meio de análise em imagens de
satélite, que a taxa de desflorestamentos no bioma Mata Atlântica aumentou 57,7% no período
2015-2016 em comparação ao período 2014-2015. Este dado ressalta a importância de se garantir
instrumentos eficazes que induzam e garantam a proteção dos remanescentes florestais ainda
existentes (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2017).
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Somente a existência de legislação ambiental que norteie a utilização das florestas não se
traduz em garantia da qualidade da preservação. Corroborando com esta afirmação, Siminski e
Fantini (2011) apontaram falhas referentes a amostragem de vegetação em pedidos de supressão de
vegetação nativa no estado de Santa Catarina, onde quase 50% dos inventários apresentaram
espécies diferentes da flora característica à vegetação referida nos estudos. Além disso, diversos
estudos mostram que é possível melhorar o retorno econômico de atividades por meio de melhorias
de produtividade, diminuição das perdas, dentre outras melhorias no uso dos recursos disponíveis
(SPAROVEK et al., 2012). Young (2006) efetuou uma análise em municípios da Região Sul do
Brasil, buscando correlação entre desmatamento e aumento de atividade agrícola. Seus resultados
mostraram que aumento de desmatamento não está relacionado a oferta de empregos, tampouco a
melhorias nas condições de vida da população próxima às regiões desmatadas, visto que parte destes
desmatamentos eram devidos à grandes proprietários que produzem com elevada mecanização.
É preciso buscar mecanismos que gerem valor agregado para a floresta de pé, sejam eles por
meio do fomento na produção de subprodutos, de mecanismos de mercados nos quais haja valoração
para remanescentes florestais. Um exemplo interessante neste sentido foi noticiado pelo Instituto
Socioambiental (HARARI; ALMEIDA, 2017), no qual uma associação indígena recebeu um prêmio
internacional ao mostrar que é possível gerar renda da floresta sem a derrubada de sequer uma
árvore – a associação produz mel com certificação orgânica. Isto evidencia que iniciativas desta
ideologia podem ser replicadas em quaisquer biomas brasileiros. Para se alcançar uma alta
produtividade sem a necessidade de desmatar novas áreas é necessário dispor de mão-de-obra
qualificada e oferta de incentivos financeiros, de forma a garantir uma melhoria no gerenciamento
das propriedades, bem como o aumento da renda, como foi percebido por Latawiec et al (2017).
3.4.1 LEI DA MATA ATLÂNTICA, LEI 11.428/06
Somente após a promulgação da Constituição Federal em 1988 a Mata Atlântica passou a ser
considerada patrimônio nacional, fazendo jus a sua importância paisagística e ecológica. Este fato
evidencia a necessidade de se aprimorar as legislações destinadas a proteção deste bioma,
considerado um hotspot mundial de conservação (GUIMARÃES et al., 2017; SANTOS et al.,
2018).
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A partir de 1990 foi promulgado o Decreto nº 99.547 no qual ficava estritamente proibido o
corte e exploração em áreas de Mata Atlântica. Este decreto foi alvo de duras críticas relacionadas
ao fato de não delimitar a área de Mata Atlântica, e, principalmente por trazer uma restrição geral ao
corte, o que fora por muitos considerado inconstitucional. Dado a necessidade de adequação à
realidade, o Decreto nº 750 veio em 1993 para substituir o anterior. Tal decreto definiu o domínio da
Mata Atlântica ao longo do território, definiu a necessidade de proteção para vegetação primária e
também vegetação secundaria em estado de regeneração, mas permitindo o uso nas demais áreas
(SILVA, 2016).
Este decreto serviu de inspiração para redação do texto da atual Lei nº 11.428/06, conhecida
como Lei da Mata Atlântica, a qual seguiu suas diretrizes. A partir desta lei, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) criou um mapa de aplicação da lei, regulamentando e detalhando os
tipos de vegetação protegidos. Esta lei traz como principais objetivos preservar os remanescentes
existentes, regular a conservação, proteção, regeneração e utilização dos remanescentes em estágio
inicial, médio e avançados de regeneração.

3.5 EMPREENDIMENTOS EM MATA ATLÂNTICA E COMPENSAÇÃO FLORESTAL
Dada a sua importância em termos ecológicos, a Mata Atlântica possui uma legislação
própria que busca sua preservação. Cabe atenção especial para a forma na qual as compensações
florestais se dão para empreendimentos supressores de vegetação no referido bioma.
As compensações surgem no âmbito do conceito de hierarquia de mitigação, na qual se
constitui a última etapa, onde visa assegurar um ganho ecológico em detrimento a um dano
ecológico inevitável, por exemplo, em função da instalação de diversos tipos de empreendimento.
Dessa forma, as compensações florestais surgem como um mecanismo que visa a manutenção do
equilíbrio ecológico. Um ponto importante a ser discutido ao se debater as compensações florestais
diz respeito à sua efetividade. Em um estudo realizado na Austrália, May, Hobbs e Valentine (2017)
consideraram ineficazes cerca de um terço das compensações aplicadas nesse país, entre os anos de
2004 e 2015. Os autores sugerem que sejam adotadas condições de medir os resultados ecológicos
das compensações, bem como a inclusão de um planejamento a longo prazo para as mesmas. É
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necessário aperfeiçoamentos para que as compensações não sejam mero instrumento de
cumprimento de obrigações legais (MARTIN et al., 2016).
Empreendimentos supressores de Mata Atlântica no estado de Minas Gerais estão sujeitos à
Lei Federal nº 11.428/06 e ao Decreto nº 6.660/08, as quais exigem a compensação de 1 ha para
cada hectare suprimido. No referido estado tem-se a Deliberação Normativa nº 73/04, a qual
determina a compensação de 2 ha de área para cada hectare suprimido. Vale ressaltar que ambas
legislações recomendam que tal compensação seja efetuada na mesma sub-bacia hidrográfica, e, na
ausência de áreas disponíveis, na mesma bacia hidrográfica, desde que se mantendo o mesmo
bioma. Para empreendimentos mineradores há ainda a Lei Estadual nº 14.309/02, com seu Decreto
nº 43.710/04, aos quais exigem, em caráter complementar às demais legislações, a adoção de medida
compensatória da ordem de 1 ha para cada hectare suprimido. O órgão ambiental fica responsável
em decidir a cumulatividade destas compensações para cada empreendimento separadamente
(CAVALCANTI, 2011).
Existem várias formas de se promover a compensação, como por exemplo adquirir áreas
preservadas ou adquirir áreas para restauração florestal. Uma técnica de restauração amplamente
utilizada consiste no plantio de espécies nativas, principalmente quando se tratar de pequenas áreas
(RODRIGUES et al., 2011). As compensações realizadas por grandes empreendimentos usualmente
consistem na delimitação de determinada área preservada, com sua posterior proposição de área para
compensação, a ser aprovada por meio de projeto apresentado ao órgão responsável, sendo que
muitas vezes estas áreas acabam se tornando Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN),
porém isto demanda um processo administrativo que muitas vezes é proporcionalmente caro e
burocrático (PEGAS; CASTLEY, 2016). Caso as formas de restauração fossem mais amplamente
utilizadas pelas compensações, seria possível alcançar um incremento na cobertura vegetal natural
do território, mas para que isto seja possível seria necessário a ação conjunta de outras políticas
públicas, tais como políticas de incentivo ao aumento da produtividade nas propriedades rurais
(ALVES-PINTO et al., 2017).
Propriedades rurais também podem fazer compensação de suas reservas legais conforme
preconiza a LPVN, por meio das negociações de CRA. Como esta compensação deve ocorrer
preferencialmente na mesma sub-bacia hidrográfica, uma crítica apontada diz respeito ao fato de que
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as negociações ocorreriam preferencialmente em locais já bem protegidos, sendo que propriedades
com demanda para compensar, usualmente estão inseridas em locais com alto grau de devastação.
Nesta concepção, é necessário que estas compensações ocorram com uma menor rigidez locacional,
mas em contrapartida garantindo adicionalidade a área devastada (FREITAS et al., 2017). Com base
neste entendimento se justifica o intuito deste trabalho em analisar a possibilidade do uso das CRAs
emitidas por propriedades rurais visando atender às demandas de compensação florestal por
empreendimentos supressores de vegetação nativa em Mata Atlântica, estimulando as negociações
das CRAs e gerando valor agregado aos excedentes de remanescentes de vegetação nativa
encontrados nas propriedades rurais, que atualmente são consideradas áreas legalmente desmatáveis,
podendo assim fomentar um mercado de áreas florestais.

15
4 METODOLOGIA
Esta pesquisa seguiu a abordagem metodológica qualiquantitativa, que envolve técnicas de
investigação baseadas em análise de conteúdo e análises desenvolvidas em ambiente SIG,
respectivamente. Uma pesquisa qualitativa apresenta característica interpretativa, na qual o
pesquisador descreve e analisa cenários, pessoas, e até mesmo um banco de dados, com intuito de
proceder sua interpretação e/ou obter conclusões. Importante mencionar que a forma na qual o
pesquisador se relaciona com seus dados, por vezes, faz com que ele acabe por introduzir seus
valores e conhecimentos pré-existentes no momento da análise dos dados, e até mesmo na definição
de critérios, constituindo um ponto crucial de atenção por parte do pesquisador, visando minimizar
os vieses que possam interferir em sua pesquisa (CRESWELL, 2007).
Somente em 2013, com a promulgação da Portaria do Instituto Estadual de Florestas (IEF) nº
99/2013, o estado de Minas Gerais estabeleceu procedimentos claros para análise da compensação
florestal no estado (MINAS GERAIS, 2013). Devido a isto, somente a partir de julho de 2013 há
registros dos pareceres de compensação florestal no estado. Assim sendo, estabeleceu-se a área de
domínio da Mata Atlântica do estado de Minas Gerais como unidade territorial da pesquisa, definida
pelo MapBiomas, juntamente ao recorte temporal de julho de 2013 a junho de 2018. A data inicial
se deve pela inexistência de pareceres anteriores no banco de dados do IEF, já o limite final se deu
no andamento desta pesquisa, na fase de aquisição de dados, perfazendo um espaço temporal de 5
anos. Importante destacar que o MapBiomas utiliza o domínio de Mata Atlântica estabelecido pelo
Mapa de Biomas do Brasil, obtido por meio do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da
Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO, apresentando 2002 como ano base (MMA., 2002).
Para a identificação dos remanescentes de vegetação nativa mais aptos a serem utilizados
para compensação florestal, adotou-se como recorte toda a área de domínio da Mata Atlântica no
estado de Minas Gerais, baseada no banco de dados do MapBiomas (“MAPBIOMAS”, 2018). Esta
área de domínio se localiza ao longo do sul do estado, na divisa com o estado de São Paulo,
estendendo-se pela porção leste do estado, fazendo fronteira com os estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo, bem como parte da porção norte, fazendo fronteira com o sul do estado da Bahia. Há
também porções menores de Mata Atlântica na região que margeia o Triângulo Mineiro, fazendo
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fronteira com noroeste de São Paulo, leste do Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Esta área possui
um total de aproximadamente 23,8 Mha, cerca de 40,67% do território do estado.

4.1 QUANTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES FLORESTAIS
Primeiramente, para avaliar a prática de distribuição geográfica de compensações florestais,
obteve-se os pareceres de compensação florestal emitidos pelo IEF para o estado de Minas Gerais,
fazendo-se uso de um recorte temporal de 05 anos (março de 2013 a março de 2018). Estes
pareceres foram obtidos junto à Câmara de Proteção da Biodiversidade do referido órgão,
disponíveis no site da instituição. Posteriormente realizou-se uma análise das compensações
florestais propostas para cada empreendimento. Elaborou-se uma tabela com os seguintes dados:
Empreendedor e/ou empreendimento, data do parecer, número do processo, tipologia geral e
tipologia específica, município do empreendimento, bacia hidrográfica e sub-bacia hidrográfica
onde o empreendimento será inserido, área total intervinda, área total proposta, e suas respectivas
coordenadas. Como estes dados levantados foram posteriormente carregados em um Sistema de
Informações Geográficas (SIG) na forma de pontos, empreendimentos que não possuíam
informações referentes a todas as coordenadas (áreas intervinda e proposta) foram excluídos da
amostra.
Importante destacar que o levantamento destas questões visa expor o cenário de tendências
nas quais as compensações florestais vêm ocorrendo no estado de Minas Gerais. As informações
levantadas serviram de suporte para um posterior debate sobre os potenciais ganhos ecológicos
advindos das compensações florestais.

4.2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS COMPENSAÇÕES FLORESTAIS
Dentre as informações apresentadas nos pareceres de compensação florestal, apresentam-se
as coordenadas das áreas impactadas, bem como a(s) coordenada(s) da(s) área(s) proposta(s) para
compensação. Tais dados foram carregados em uma plataforma SIG, juntamente a uma tabela de
atributos com os dados levantados na seção anterior. Após a espacialização dos dados, calculou-se a
distância entre cada empreendimento e suas compensações florestais correspondentes. Este resultado
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permite ter uma melhor percepção do distanciamento em relação ao empreendimento no qual as
compensações vêm ocorrendo.

4.3 EXCEDENTES DE REMANESCENTES FLORESTAIS E DÉFICITS DE RESERVA
LEGAL CONFORME DADOS DO CAR
Com a promulgação da LPVN, o CAR constitui uma potencial fonte de dados que revelam a
situação de uso e ocupação das propriedades rurais no país, principalmente considerando que o CAR
apresenta taxas de adesão muito próximas a 100%, em relação a realização do cadastro. Os dados
utilizados nesta etapa da pesquisa são oriundos da plataforma SiCAR, onde foi possível obter os
arquivos em formato vetorial referentes a feições “área do imóvel”, “reserva legal” e “remanescente
de vegetação nativa”. O estado de Minas Gerais possui uma área cadastrável declarada da ordem de
42 milhões de hectares, distribuídas ao longo das 701.246 propriedades rurais cadastradas, conforme
dados inseridos no sistema até o dia 29 de maio de 2018 (SFB, 2018). Para estimativa do
remanescente florestal excedente, considerou-se apenas os remanescentes excedentes aos 20% de
RL, pois este é o critério exigido por lei para as propriedades maiores que 4 módulos fiscais, ou seja,
o Excedente de Remanescente de Vegetação Nativa corresponde à subtração entre os polígonos
referente a “Remanescente de Vegetação Nativa” e “Reserva Legal”. As CRAs emitidas por
fragmentos florestais oriundos da RL de pequenas propriedades, que já são consideradas áreas
protegidas, não resultariam em adicionalidade ao mecanismo (GASPARINETTI; VILELA, 2018).
Para estimativa dos déficits de RL também foram consideradas apenas propriedades maiores
que 4 módulos fiscais, que por lei devem garantir a área mínima de 20% de RL preservada no estado
de Minas Gerais. Destaca-se que foi possível calcular o valor do déficit e as propriedades que o
possuem, não sendo possível identificar sua posição dentro de cada propriedade. Assim sendo, na
Figura 1 estão retratadas as áreas com excedente de RL e as propriedades com déficit de RL.
Após o registro da propriedade no CAR, os dados precisam passar por uma validação pelo
órgão ambiental, com objetivo de averiguar as informações prestadas. Porém, até o dia 06 de junho
de 2018 apenas 503 imóveis haviam sido analisados, referente a 740 mil ha. Diante disso, faz-se
necessário uma etapa preliminar que visa validar estes dados em relação a sobreposição de
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propriedades. Neste estudo, os excedentes e déficits de vegetação foram quantificados conforme os
seguintes cenários:
Cenário 01 – Sobreposição Mínima de Áreas: serão excluídas todas as propriedades com
sobreposições maiores que 5%. Ao se encontrar uma sobreposição, as duas áreas serão excluídas,
resultando em uma diminuição do espaço amostral dos dados. Este cenário apresenta um viés de
subestimar as áreas de interesse, mas se faz necessário na tentativa de diminuir a margem de erro
devida ao banco de dados, considerando que este apresenta cadastros realizados com
geoprocessamento deficiente. Em seu estudo sobre os excedentes florestais no estado do Pará,
Nunes et al. (2016) reduziram cerca de 600 mil hectares em seu banco de dados devidos à
sobreposições, ao aplicarem procedimento semelhante.
Cenário 02 – Sobreposição Média de Áreas: neste cenário aceitou-se sobreposições de até 20%,
sendo que em situações de sobreposições maiores, ambas as propriedades foram excluídas, como no
cenário 01.
Cenário 03 – Quaisquer Sobreposições de Áreas: calculou-se os excedentes e déficits a partir dos
dados brutos obtidos no SiCAR, sem quaisquer critérios de corte. Os cenários 2 e 3 visam
demonstrar a variação das áreas em função do critério de corte escolhido, e fundamentarão a
discussão sobre a importância da qualidade dos dados empíricos para estudos dessa natureza.

4.4 MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA FINS
DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Para geração deste modelo, serão estabelecidos critérios para quantificação da relevância das
áreas. Como exemplos dos critérios a serem adotados, tem-se a distância relativa a Unidades de
Conservação, distância relativa a núcleos urbanos, fitofisionomia da vegetação existente, etc.
A técnica usada para evidenciar as variáveis mais influentes na análise, bem como a
atribuição das respectivas ponderações será a técnica AHP (Analytic Hierarchy Process). Este
procedimento faz uso de uma álgebra de mapas para realizar o cruzamento de parâmetros
selecionados. Umas das limitações desta técnica é a disponibilidade de dados da área de estudo.

19
O método AHP consiste na análise de pares de alternativas, onde o decisor julga a mais
importante, e seu peso relativo é atribuído conforme a escala de relativa importância de Saaty,
ilustrada na Tabela 1(VARGAS, 2010). Este método apresenta como qualidades importantes a
Estruturação Hierárquica, que inclui definição objetivos, alternativas e critérios; a Obtenção de
Prioridades, onde é estabelecido uma relação entre os elementos a serem analisados, sendo também
adicionados pesos, e; a Consistência Lógica, onde o método incorpora aspectos qualitativos e
quantitativos, no qual o “pensamento humano” reflete a qualidade em se definir o problema,
hierarquia e aspectos quantitativos para expressar as preferencias da melhor forma (ANDRADE;
ALBUQUERQUE, 2012).
Após os pesos serem atribuídos, é necessário verificar se há alguma inconsistência nos
valores, por exemplo se o decisor julga que ‘A > B’ e ‘B > C’, logo qualquer valor de ‘C > A’
tornaria o julgamento inconsistente (VARGAS, 2010). Primeiro calcula-se o Índice de Consistência,
que nos diz se os valores atribuídos apresentam consistência lógica. Posteriormente calcula-se a
Taxa de Consistência, que é determinada pela razão entre o Índice de Consistência e um índice de
consistência aleatório. O índice de consistência aleatório varia de acordo com o número de variáveis
estudadas, sendo que para esta pesquisa foi adotado o valor de 1,32, referente ao fato de se ter 7
variáveis. Salienta-se que valores menores que 0,1 para Índice de Consistência e Taxa de
Consistência indicam que os valores atribuídos apresentam consistência satisfatória (SAATY,
1980), caso contrário torna-se necessário reatribuir os valores adotados.
O modelo gerado serviu de ferramenta para identificar áreas de maior relevância para nortear
as compensações ambientais. Foi então feito o cruzamento das compensações já realizadas,
comparando-se o quanto o modelo atual está de acordo com o modelo proposto. Outra análise feita
foi correlacionar as áreas excedentes de vegetação nativa encontradas (referentes aos dados do
SiCAR) com o modelo proposto, sendo possível estimar as áreas remanescentes que se adequam ao
modelo proposto, as quais supõem-se possuem maior relevância ecológica para conservação.
A partir das etapas efetuadas anteriormente, realizou-se uma discussão sobre o uso dos
remanescentes de vegetação nativa disponíveis no estado, estimados a partir dos dados do CAR. Tal
discussão levou em consideração as características destes fragmentos, visando concluir sobre a
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viabilidade (ou não) de sua utilização para fins de compensação florestal, e da possível necessidade
de fomentar políticas que condicionem esta prática.
Tabela 1 - Escala de relativa importância de Saaty
AVALIAÇÃO
ESCALA
NUMÉRICA

RECÍPROCO

Extremamente preferido

9

1/9

Muito forte a extremo

8

1/8

Muito fortemente preferido

7

1/7

Forte a muito forte

6

1/6

Fortemente preferido

5

1/5

Moderado a forte

4

1/4

Moderadamente preferido

3

1/3

Igual a moderado

2

1/2

Igualmente preferido

1

1

Fonte: (SAATY, 1980)

4.5.1 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS MAIS APTAS PARA
CONSERVAÇÃO
Como dito anteriormente, um fator a se considerar na escolha dos critérios a serem utilizados
na técnica AHP diz respeito à disponibilidade das bases de dados disponíveis em órgãos públicos ou
na literatura. Com base neste fato, os critérios arbitrariamente adotados neste estudo foram:


Cavidades,



Declividades,



Distância a Centros Urbanos,



Proximidade a RL Existentes,



Tamanho do Fragmento Florestal,



Distância a Unidades de Conservação de Proteção Integral, e



Distância a Unidades de Conservação de Uso Sustentável.

Todos estes critérios apresentam subitens que dizem respeito a faixas de distância, ou
intervalos de áreas para o tamanho dos fragmentos, ou ainda faixas de inclinação para o critério
declividade. Estes subitens têm objetivo de refinar a análise, uma vez que, ao final do processo,
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pode-se identificar a importância atribuída a cada critério, separando-se a importância dentro dos
mesmos de acordo com as faixas escolhidas.
O critério Cavidades foi escolhido considerando-se a possibilidade de incluir uma proteção
adicional a áreas que as contêm, de forma a preservar tanto seus atributos em superfície quanto em
subsolo. Os dados foram obtidos pelo Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE),
disponibilizados no site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Após sua obtenção, foram carregados em ambiente SIG e recortados com a área de estudo, estes
dados foram posteriormente convertidos ao formato matricial, momento ao qual se efetuou o cálculo
da Distância Euclidiana. Este cálculo retorna o valor da distância de cada pixel à cavidade mais
próxima. Como subcritério adotou-se três intervalos arbitrários de distância, a saber: 0 a 20 Km; 20
a 100 Km, e; distâncias maiores que 100 Km.
A Declividade foi obtida por meio da elaboração de um modelo digital de elevação. Este, por
sua vez, foi construído a partir de dados altimétricos das imagens de radar da missão SRTM (Shuttle
Radar Topography Mission), obtidas no banco de dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos
(USGS). Estas imagens, que possuem resolução espacial de 30 metros, foram recortadas com a área
de estudo, onde se chegou ao mapa de declividade. Os subcritérios adotados foram: 0 a 17º; 17 a
25º; 25º a 45º, e; acima de 45º. O recorte em 17º (ou 30%) se baseou na lei de parcelamento do solo
para fins urbanos (BRASIL, 1979), que não permite urbanização em áreas com inclinação maior ou
igual a esta. Os demais valores do recorte se baseiam na LPVN, onde o terceiro intervalo se refere a
áreas de uso restrito, e o ultimo se refere a APP.
O critério Distância a Centros Urbanos foi escolhido levando-se em consideração que a
interferência humana sobre um fragmento florestal tende a diminuir conforme este fragmento se
distancia de aglomerações populacionais (FONSECA; RIBAS; MOURA, 2016). As áreas urbanas
foram obtidas pelo portal da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), possuindo
2015 como ano de referência. Após sua obtenção e recorte com a área de estudo, foi calculada a
distância euclidiana da área de estudo com as áreas urbanizadas por meio de procedimento
semelhante ao utilizado para as cavidades. Como subcritérios adotou-se as faixas 0 a 30 Km, 30 a
100 Km, e acima de 100 Km.
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A escolha do critério Proximidade a RL Existente se justifica como forma de dar mais
atenção a fragmentos que estejam próximos às reservas legais das propriedades, possibilitando uma
melhor conexão destes fragmentos, de forma a facilitar o fluxo gênico e diminuir os efeitos de
borda. Também se foi trabalhado a distância euclidiana gerada a partir das reservas legais existentes
na área de estudo, e seus intervalos foram de 0 a 10 Km, 10 a 50 Km, e distância maior que 50 Km.
Já o Tamanho do Fragmento se fundamenta no fato de que fragmentos maiores tendem a
possuir uma maior riqueza de espécies, bem como têm seu efeito de borda decrescido (FERRAZ;
VETTORAZZI, 2003). Ao final da obtenção dos remanescentes florestais excedentes às reservas
legais, excluiu-se fragmentos menores que 1 ha, pois, após análise detalhada de algumas áreas
aleatórias, concluiu-se que estes fragmentos extremamente pequenos se referem a falhas na
delimitação dos mesmos. Isto posto, os parâmetros adotados foram 0 a 5 ha, 5 a 100 ha, 100 a 500
ha, e maiores que 500 ha.
Por fim, os atributos Distância a UC Integral e Distância a UC Sustentável foram
estabelecidas como forma de proporcionar fluxo gênico entre estas reservas e os fragmentos mais
próximos, além de poder estimular o desenvolvimento de novos corredores ecológicos entre as
Unidades de Conservação (UC) da área de estudo. Ambos foram obtidos pela plataforma IDESisemanet, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas
Gerais, e trabalhados pelo método da distância euclidiana. Os intervalos definidos foram 0 a 3 Km, 3
a 50 Km e maior que 50 Km para UC de proteção integral, e 0 a 10 Km, 10 a 50 Km e maior que
50 Km para UC de uso sustentável. O valor de 3 Km adotado para UC integral se baseou na
resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, que determina a faixa limite de 3
Km a partir de seu limite como zona de amortecimento, para UCs que ainda não o tenham
estabelecido em plano de manejo.
Importante lembrar que devido à extensão deste estudo, optou-se por trabalhar com o sistema
de coordenadas geográficas, com Datum SIRGAS 2000. Este Datum, que pode ser considerado
idênticos ao WGS84 para fins práticos de cartografia, foi adotado oficialmente como referencial
geodésico brasileiro em 2005, por meio de resolução do IBGE. Com isto, os cálculos referentes às
áreas foram executados utilizando o sistema de coordenadas geográficas planas de Albers (South
America Albers Equal Area Conic), a qual se mostrou extremamente precisa, apresentando erro da
ordem de 0,005%. Já os cálculos de distâncias foram executados obedecendo a relação na qual 1
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grau corresponde a 111,12 quilômetros (1’ = 1852 metros; 1” = 30,87 metros). A Tabela 2 a seguir
sintetiza os critérios utilizados na definição de áreas aptas a compensação e suas respectivas bases,
pesos e faixas de avaliação. Optou-se por não utilizar coordenadas no formato UTM pelo fato de o
estado de Minas Gerais estar inserido em 3 fusos distintos, o que implicaria em maior dificuldade
para executar os cálculos de áreas, considerando que podem haver propriedades inseridas em 2
fusos.
Tabela 2 - Compilado entre os critérios adotados, suas bases cartográficas, ano de referência,
pesos e faixas adotadas na AHP para cada critério, e referencias que orientaram sua escolha
Ano
Peso na
Critério
Base
referência
Faixas
Referências
AHP
da base
0-20;
20,1-100;
Cavidades
CANIE / ICMBio
2018
0,06
(SOUZA, 2017)
>100
(quilômetros)
0°-17°;
(FERRAZ;
Imagem SRTM /
17°- 25°;
VETTORAZZI,
Declividade
2000
0,03
USGS
25° - 45°;
2003; SARTORI,
> 45°
2010)
0-30;
Distância a
30,1-100;
(SARTORI,
Centros
GEOINFO/EMBRAPA
2015
0,04
>100
2010)
Urbanos
(quilômetros)
(FERRAZ;
0-10;
VETTORAZZI,
Proximidade
10,1-50;
2003; FRANCO;
a RL
SiCAR
2017
0,23
>50
HERNANDEZ;
Existentes
(quilômetros) MORAES, 2013;
SARTORI, 2010)
0-5;
(FRANCO;
Tamanho do
5-100;
HERNANDEZ;
SiCAR
2017
0,27
Fragmento
100-500
MORAES, 2013;
>500 (ha)
SARTORI, 2010)
Distância a
0-3;
(FRANCO;
UC de
3,1-50;
HERNANDEZ;
IDE-Sisema (MG)
2018
0,26
Proteção
>50
MORAES, 2013;
Integral
(quilômetros) SARTORI, 2010)
0-10;
(FRANCO;
Distância a
10,1-50;
HERNANDEZ;
UC de Uso
IDE-Sisema (MG)
2018
0,10
>50
MORAES, 2013;
Sustentável
(quilômetros) SARTORI, 2010)
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 ESTIMATIVA DOS REMANESCENTES FLORESTAIS
Após geoespacializar os dados do CAR, observou-se uma imprecisão dos mesmos, os quais
apresentam muitas sobreposições, resultando numa área cadastrada superestimada, como pode ser
observado por um relatório do SBF que aponta uma área cadastrada da ordem de 42,5 Mha para
todo o estado de MG, onde a área potencial cadastrável é da ordem de 33,1 Mha (SFB, 2019). Brito
(2017) aponta que tais sobreposições podem ser devidas a fatores como diferenças na escala entre as
bases de dados e imprecisões de métodos de georreferenciamento, também apontado por Oliveira e
Oliveira (2019), questões relacionadas a conflitos de terras e falsas declarações de propriedade,
justificando assim a necessidade de se aplicar algum critério de corte para a utilização deste banco
de dados em estudos ambientais, como o critério de 5% de tolerância de sobreposições adotado
neste estudo.
Após o procedimento de normalização dos dados, onde buscou-se excluir sobreposições
adotando o critério de 5% de tolerância, observou-se uma redução de 9,7% da área total em
detrimento da exclusão de 74.669 propriedades (17,8%) que continham sobreposições maiores que
5%. Considerando-se um cenário menos restritivo de intolerância, aceitando sobreposições de até
20%, seriam excluídas cerca de 35,6 mil propriedades, ou 8,5%, conforme explicitado na Tabela 3.
Esta variação dos valores é devido às deficiências ocorridas durante o georreferenciamentos das
propriedades, evidenciando a necessidade de o poder público proceder a análise e validação dos
dados inseridos no sistema, como forma de possibilitar o uso deste vasto banco de dados na gestão e
planejamento da ocupação rural. Após esta análise preliminar optou-se por seguir a etapa de
geoprocessamento utilizando o critério de corte de 5% de tolerância de sobreposições.
Após o processamento dos remanescentes de vegetação nativa no bioma mata atlântica
excedentes às reservas legais da área de estudo, chegou-se a Figura 1, a qual nos dá uma estimativa
de cerca de 781,5 mil ha, que correspondem a 3,3% da área de estudo (23,8 Mha de Mata Atlântica
no estado de Minas Gerais). Importante ressaltar que esta pesquisa utilizou os limites de Mata
Atlântica definidos pelo MapBiomas, que por sua vez são oriundos da base de dados do Ministério
do Meio Ambiente, sem fazer distinção para as fitofisionomias dos fragmentos de vegetações
encontrados, dessa forma, utilizou-se a hipótese simplificadora de que todo fragmento de vegetação
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nativa oriundo do banco de dados do CAR dentro da área de estudo possui características de Mata
Atlântica.
Tabela 3: Variação do espaço amostral conforme variação do limite de sobreposição
CRITÉRIO
QUANTIDADE DE
ÁREA TOTAL (ha)
PROPRIEDADES
Cenário 01 – Sobreposição
Mínima de Áreas
344.675 (82,2%)
15.316.507 (90,3%)
(Tolerância =5%)
Cenário 01 – Sobreposição
Média de Áreas (Tolerância
383.667 (91,5%)
16.118.085 (94,9%)
=20%)
Cenário 03 – Quaisquer
Sobreposições de Áreas
419.344 (100,0%)
16.968.819 (100,0%)
(Tolerância total)
Fonte: O autor

A Tabela 4 traz uma análise dos fragmentos conforme o recorte de tamanho adotado na
proposição dos critérios para determinação dos mais aptos (1-5, 5-100 e >100 ha). Apesar de mais
da metade dos fragmentos estarem compreendidos no intervalo entre 1 e 5 ha, sua representatividade
em termos de área é baixa, em contrapartida fragmentos maiores que 100 ha representam 42% da
área total. Estes resultados apresentam tendências semelhantes aos obtidos por (SANTOS et al.,
2018), em termos de porcentagem de áreas por faixas de tamanho, no qual os autores propuseram
um corredor ecológico interligando duas unidades de conservação entre os Estados de Minas Gerais
e Espírito Santo.
O déficit de RL estimado neste estudo foi da ordem de 283,1 mil ha, resultando em uma
razão superávit/déficit de RL de 2,76, apontando para um possível cenário de excedente de oferta de
CRA, cenário este oposto ao encontrado por Seehusen et al. (2017) para o estado da Bahia, o qual
encontrou uma razão de 0,28. Porém, é importante destacar que a relação de oferta e demanda pode
variar ao longo do bioma, como pode-se observar pela Figura 1, onde a porção oeste, e também
nordeste do estado, apresentam maior demanda, destacando a importância de se estabelecer critérios
claros para que as negociações de CRA ocorram. Esta variação ao longo do território foi observada
no estudo de Sparovek et al. (2012), que encontrou uma relação de superávit/déficit de 1,15 para
toda Mata Atlântica, e Soares-Filho et al. (2014), que encontraram uma relação de 0,3 para todo
território nacional após a revisão da legislação florestal em 2012.
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Este alto número de fragmentos com pouca representatividade em termos de área reflete a
grande quantidade de pequenas propriedades no estado de Minas Gerais. Ao se observar o tamanho
dos MF dos municípios mineiros vemos que o maior é 70 ha, sendo que a mesma análise para o
Amazonas, por exemplo, nos mostra que, a exceção da capital Manaus, o menor módulo fiscal é de
80 ha. Lembrando que propriedades menores que 4 MF são consideradas “pequenas propriedades
rurais” e conforme a LPVN não precisam recompor déficits de RL, sendo que apenas propriedades
maiores que 4 MF com RL deficitária devem recompô-la, sendo a aquisição de CRA uma opção
para tal.
Figura 1 – Excedentes e Déficits de remanescentes de vegetação nativa

Fonte: O autor

A existência de fragmentos florestais com áreas extensas é de grande importância para a
conservação da biodiversidade, pois tais áreas tendem a ser menos suscetíveis a efeitos de borda, e
por se apresentarem mais heterogêneas, suportam diferentes nichos de habitats para abrigar mais
espécies, favorecendo assim o fluxo gênico, além de diminuírem os efeitos de isolamentos, que a
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longo prazo podem inclusive culminar na extinção de espécies em determinados ecossistemas,
implicando em desequilíbrio ecológico (ALMEIDA et al., 2016; PADILHA et al., 2016; SANTOS
et al., 2018).
Tabela 4 - Quantitativo de fragmentos remanescentes de reserva legal no bioma Mata
Atlântica mineiro encontrados divididos em intervalos de áreas
Intervalos dos
Número de
Área do fragmento
fragmentos (ha)
fragmentos
(ha)
1–5
33471
51.687
(61,4 %)
(6,6 %)
5 – 100
19.816
398.452
(36,4 %)
(50,9 %)
Maior que 100
1212
331.055
(2,2 %)
(42,4 %)
TOTAL
54.499
781.545
Fonte: O autor

A RL inscrita no CAR para a área de estudo soma mais que 2,7 Mha. A soma das feições
de RL e de Excedentes de Remanescente de Vegetação Nativa representam aproximadamente
14,83% da área limite de Mata Atlântica, corroborando para a necessidade de políticas que garantam
a conservação das RLs existente no estado. Também tornam-se necessários meios que garantam que
estes remanescentes excedentes às RLs não sejam desmatados, uma vez que são consideradas áreas
legalmente desmatáveis, ou seja, é facultado ao proprietário pedir uma autorização junto ao órgão
responsável para desmatá-la. Porcentagem aproximada de fragmentos florestais (somando-se RL e
Remanescente de Vegetação Nativa distribuídas em Cerrado e Mata Atlântica) foi encontrada por
Bernasconi (2013) para seu estudo realizado no estado de São Paulo, evidenciando a pressão em
termos de desmatamento que o desenvolvimento gerou nestes biomas. Garantir que estes
remanescentes não sejam desmatados apresenta como ponto positivo um aumento na conectividade
dos fragmentos florestais, considerando que estes tendem a estar próximos às RLs das propriedades,
formando assim um mosaico agregado de fragmentos florestais protegidos.
A área de estudo apresenta 67 UCs de Proteção Integral, em grande maioria divididos entre
Parques Estadual e Municipal, contemplando uma área total preservada de 312.461,8 ha, ou 1,3% da
área de estudo (Tabela 5). Estas áreas são de grande importância para conservação da
biodiversidade. Um ponto importante a se considerar em relação às UCs diz respeito a sua
integração com as demais formas de áreas protegidas, possibilitando assim uma conectividade entre
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si. Diversos estudos analisam o uso de outras formas de áreas protegidas para conexão entre
unidades de conservação, Com intuito de se estabelecer corredores ecológicos (ALMEIDA et al.,
2016; LOUZADA, 2010; PADILHA et al., 2016; REIS, 2016; SANTOS, 2017; SANTOS et al.,
2018; SILVA et al., 2017; TEIXEIRA, 2012). Nesta concepção, considerando que o somatório das
UCs, RLs e Excedentes de Remanescente de Vegetação Nativa para a área de estudo tem valor
aproximado de 16,1%, torna-se necessário uma visão mais sistêmica acerca da integração destes
fragmentos existentes com as UC. Ao se observar a Figura 1 percebe-se o potencial de obter uma
conectividade satisfatória entre as UCs por meio dos fragmentos encontrados.
Tabela 5 - Distribuição das Unidades de Conservação conforme sua tipologia
TIPOLOGIA
QUANTIDADE
AREA TOTAL (ha)
Parque Municipal
20
10.198,6
Parque Estadual
19
160.2112,5
Parque Nacional
02
59.888,4
Estação Ecológica
08
3.569,0
Monumento Natural
06
8.657,2
Refúgio da Vida Silvestre
03
16.138,7
Reserva Biológica
08
53.651.4
Reserva Particular de Patrimônio Natural
01
146,4
(administração federal)
Fonte: O autor

5.2 ESTIMATIVA E ANÁLISE DAS COMPENSAÇÕES FLORESTAIS
A Mata Atlântica já possui mecanismo de compensação a luz da lei da Mata Atlântica,
porém o alcance deste programa de compensação existente é ofuscado pela falta de banco de dados
e/ou sistemas de informações, bem como da inexistência de estudos empíricos anteriores. Visando
superar esta lacuna de informação, este estudo coletou e analisou documentos sobre as
compensações florestais de Mata Atlântica executados no estado. Após busca efetuada no banco de
dados do IEF, foram obtidos os pareceres de compensação florestal de 222 empreendimentos
compreendidos entre os meses de maio de 2014 e junho de 2018. Devido a inexistência de
coordenadas geográficas em alguns estudos foi possível utilizar 209 pareceres. Esta exclusão é
reflexo de uma falta de padronização dos documentos nos anos iniciais da amostra. Posteriormente,
os empreendimentos foram divididos em 5 tipologias, sendo elas: Energia Elétrica, Habitação
(construção civil), Mineração, Rodovia (construção civil) e Outros. Importante ressaltar que devido
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ao caráter exploratório da pesquisa, estas tipologias não haviam sido previamente definidas. Estes
empreendimentos abrangem também um total de 5 bacias hidrográficas federais. A Figura 2-A
mostra a distribuição da quantificação de empreendimentos por tipologia, enquanto a Figura 2-B
mostra a distribuição do somatório de área impactada por tipologia de empreendimento, baseado nos
222 empreendimentos.

Figura 2 - A - Distribuição dos empreendimentos por tipologia. B – Somatório das áreas por
tipologia, em ha.
2
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Examinando-se a Figura 2 nota-se que a tipologia “Habitação (construção civil) ” se mostra
pouco expressiva em termos de área impactada, apesar de apresentar uma maior quantidade de
empreendimentos. Pela análise dos pareceres notou-se que esta tipologia é caracterizada, em sua
grande maioria, por lotes localizados em condomínios na região central do estado (muitos deles nas
cidades de Nova Lima e Brumadinho), onde ocorre a necessidade de compensação devido a
supressão de pequenas áreas de floresta ao longo dos lotes. Geralmente estas áreas suprimidas são
muito menores que 1 ha (por vezes nos fundos dos lotes). Em contrapartida a tipologia “Mineração”,
representada por 79 empreendimentos, possui a maior relevância em termos de área suprimida, com
4.273,6 ha (85,4%). Importante frisar que nesta tipologia foram incluídos quaisquer
empreendimentos referentes ao funcionamento das atividades minerárias, tais como galpões e
plantas de processamento dentro da mina, estradas internas de acesso e áreas de bota-fora, e não
somente a frente de lavra. Este dado sugere a importância deste setor na economia do estado. Uma

B
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possível justificativa para esta predominância da mineração na supressão de vegetação, em especial
nas áreas de Mata Atlântica, pode estar relacionada à característica de rigidez locacional destes tipos
de empreendimentos, uma vez que encontrada uma jazida economicamente viável não há
possibilidade de realocação do empreendimento.
Os 209 empreendimentos carregados em ambiente SIG propuseram um desmatamento total
de 4.047,4 ha de áreas de Mata Atlântica, sendo que sua aprovação foi condicionada a aquisição de
8.704,9 ha, distribuídos em 327 locais distintos, resultando em uma taxa média de compensação da
ordem de 2 ha compensados para cada 1 ha de vegetação suprimida.
Outro ponto pertinente a se discutir acerca das compensações florestais executadas diz
respeito a sua distribuição ao longo do estado. A Figura 3 mostra a distribuição dos
empreendimentos ao longo do estado, com base nas coordenadas extraídas dos pareceres de
compensação florestal. Há 39 empreendimentos fora da área de mata atlântica, dos quais 23 se
justificam pelo fato de o estado utilizar como base o mapa de referência da mata atlântica
disponibilizado pelo IBGE (BRASIL, 2006), que possui uma abrangência maior em comparação ao
mapa de Mata Atlântica do MMA de 2002, adotado neste estudo. Os demais 16 empreendimentos
procederam a compensação florestal por estarem localizados no ecótono entre Mata Atlântica e
Cerrado, sendo que as áreas suprimidas apresentavam vegetações típicas de Mata Atlântica.
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Figura 3 - Distribuição dos empreendimentos que demandaram compensação de mata
atlântica ao longo do estado de Minas Gerais, e suas respectivas compensações executadas

Fonte: O autor
Outra curiosidade notável diz respeito à tendência de aglomeração entre os
empreendimentos e as regiões mais urbanizadas do estado, revelando um cenário de possíveis
conflitos de uso do solo, em especial na região metropolitana de Belo Horizonte. Conflitos podem
ser entendidos como interesses divergentes de grupos distintos acerca de determinado
atributo/recurso, no qual um grupo obtém seu uso em detrimento de outro grupo (LECUYER et al.,
2018). Neste caso é de se esperar que haja conflitos entre atividades como mineração e expansão
urbana, por exemplo, que pode ser observado no Quadrilátero Ferrífero, uma vez que há diversos
municípios nos quais se tem mineração muito próxima à cidade.
Ao se observar no mapa as áreas propostas para compensação, nota-se que as áreas estão
visualmente aglomeradas juntos aos empreendimentos, havendo poucos pontos referentes aos
empreendimentos sem compensações próximas. Cabe ressaltar que a escala regional do estudo pode
afetar diretamente a sensação de aglomeração ou não entre os pontos. Para diminuir essa
subjetividade visual, calculou-se a distância entre cada compensação e seu empreendimento gerador.
Obteve-se uma distância máxima de 295,9 km entre uma compensação e seu empreendimento
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gerador. Ademais, o valor da mediana para as compensações analisadas foi de 4,5 km, indicando
que metade das compensações estão em distancias inferiores, relativamente próximas às áreas
impactadas pelos empreendimentos geradores. Como a média observada foi de 17 km, sua grande
diferença em relação a mediana indica a presença de alguns empreendimentos que optaram por
compensar em áreas distantes. Constatando a variabilidade das distâncias observadas, o desvio
padrão da amostra foi de 32 Km, valor este quase o dobro da média.
Não há consenso sobre uma distância ótima para que uma compensação ocorra, afinal são
inúmeros fatores a se analisar para determinar sua eficácia. Estes números apresentados nos dão um
panorama da distribuição espacial que estas compensações vêm ocorrendo no estado. Todavia a
execução das compensações próximas a seu empreendimento gerador resulta em uma melhor
logística para sua gestão. Apesar de não ter sido foco deste estudo, um ponto provocativo a se
investigar diz respeito a qual motivação leva alguns empreendedores a escolherem áreas tão
distantes para realizar sua compensação, considerando que esta distância tende a aumentar a
dificuldade para manutenção destas áreas, como por exemplo garantir que estas áreas não sejam
ocupadas e/ou exploradas irregularmente, e considerando, ainda, que estas áreas tendem a apresentar
características distintas em termos ecológicos.
Esta análise nos permite observar que as compensações florestais de Mata Atlântica sob a
ótica da lei da Mata Atlântica se dão de uma forma completamente diferente em relação às
compensações de RL sob a ótica da LPVN, tanto em termos de objetivos quanto em termos de área.
A compensação florestal tem como objetivo permitir supressões futuras advindas da supressão por
um empreendimento, enquanto a compensação de RL visa corrigir déficits passados advindos da
inconformidade de propriedades rurais quanto a RL. Constata-se também que a demanda por
compensação florestal, 8.704,9 ha entre os anos de 2014 e 2018, é significativamente menor que a
demanda potencial de CRA, que pode chegar a 283 mil ha.

5.3 CRITÉRIOS E PESOS DA AHP
A técnica AHP nos permite indicar uma ordem hierárquica de prioridade de um atributo em
detrimento a outro, por meio da atribuição de pesos para os atributos avaliados. A partir da análise
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realizada, a Tabela 6 nos traz os pesos estabelecidos para os atributos principais, e
consequentemente sua respectiva hierarquia de importância. São também apresentados os valores
das “Taxas de Consistência”, que nos retornam uma estimativa da consistência dos valores obtidos.
Valores altos indicam que a atribuição de peso se aproxima da atribuição de pesos aleatória. Saat
(1980) indica que valores menores que 0,1 indicam que a tabela apresenta consistência satisfatória.
Tabela 6 - Critérios adotados e seus respectivos pesos atribuídos
ATRIBUTO
GRAU DE IMPORTÂNCIA
Cavidades
0,06
Declividade
0,03
Distância à Centros Urbanos
0,04
Proximidade à Reservas Legais Existentes
0,23
Tamanho do Fragmento
0,27
Distância a Unidade de Conservação de
0,26
Proteção Integral
Distância a Unidade de Conservação de Uso
0,10
Sustentável
Taxa de Consistência
0,06612
Fonte: O autor

Pode-se perceber que atributos ligados a proximidade de fragmentos florestais préexistentes apresentaram um alto grau de importância, o que pode ser justificado como uma tentativa
de estabelecer uma conectividade aos fragmentos de excedentes de remanescentes de vegetação
nativa encontrados, visando um maior fluxo gênico ao longo do território. A conectividade de
fragmentos pode ser representada conforme a escala que se observa, variando de local (distâncias
próximas a 1 km), de paisagem (entre 1 e 10 km) e regional (também conhecida como
biogeográfica, da ordem de 100 km ou mais) (SANTOS, 2017). Neste sentido, nota-se que os
fragmentos encontrados neste estudo apresentam boa conectividade local, porém como faz-se uso de
escalas regionais em estudos de estratégia de conservação e considerando a escala macro desta
pesquisa, justifica-se a maior pontuação para fragmentos maiores.
Os subcritérios “Cavidades”, “Proximidade a RL Existente”, “Distância a UC de Proteção
Integral” e “Distância a UC de Uso Sustentável” apresentaram, pesos maiores para distancias
menores, ou seja, quanto mais perto do atributo, o remanescente se torna mais indicado para
conservação. Já o subcritério “Distância a Centros Urbanos” se comportou de maneira inversa,
significando o interesse em fragmentos mais distantes a cidades, sendo menos susceptíveis a ação
humana (Tabela 7).
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Tabela 7: Subcritérios adotados, com seus respectivos intervalos e pesos
CAVIDADES
PROXIMIDADE A RL EXISTENTE
0-20
0,69
0-10
0,75
20,1-100
0,24
10,1-50
0,18
> 100
0,07
> 50
0,06
Taxa de
Taxa de
0,082
0,095
Consistência
Consistência
DISTÂNCIA A UC DE PROTEÇÃO
INTEGRAL
0-3
0,70
3,1-50
0,24
> 50
0,06
Taxa de
0,062
Consistência

DISTÂNCIA A UC DE USO
SUSTENTÁVEL
0-10
0,72
10,1-50
0,19
> 50
0,08
Taxa de
0,057
Consistência

DISTÂNCIA A CENTROS URBANOS
0-30
0,07
30,1-100
0,15
> 100
0,78
Taxa de
0,071
Consistência
Fonte: O autor

Para o subcritério “Declividade” notou-se a prevalência de pesos mais elevados para áreas
de inclinação mais elevadas por serem mais susceptíveis a processos geodinâmicos, conforme
explicitado na Tabela 8. Mesmo com o fato de áreas com inclinações superiores a 45° já serem
legalmente protegidas pela LPVN na forma de APP de declividades, seu alto peso justifica-se como
um incentivador extra à sua preservação, considerando a degradação de diversas APPs que estão em
desconformidade à lei (SANTOS, 2017; SOARES-FILHO, 2013). Assim, a possibilidade de
monetizar estas áreas por meio de seu uso para fins de compensação florestal tem caráter motivador
para os donos destas áreas, garantindo assim sua proteção. Já o “Tamanho do Fragmento”
apresentou pesos altos para fragmentos maiores, o que é facilmente explicado pelo fato de que estes
fragmentos são mais resistentes aos efeitos de borda, considerando os efeitos de borda tendem a se
concentrar nos primeiros 100 metros a partir da borda (SILVA et al., 2017; TEIXEIRA, 2012), bem
como apresentam capacidade de abrigarem diferentes nichos ecológicos, contendo assim uma maior
riqueza de espécies (LOUZADA, 2010).

Campus Universitário Morro do Cruzeiro – CEP 35400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil.
Homepage: www.proamb.ufop.br – e-mail: proamb@ufop.edu.br – Fone: (31) 3559-1725

36
Tabela 8: Pesos adotados para os subcritérios Declividade e Tamanho do Fragmento
DECLIVIDADE
TAMANHO DO FRAGMENTO
0-17°
0,05
0-5
0,04
17°-25°
0,08
5,1-100
0,09
25°-45°
0,10
100,1-500
0,27
> 45°
0,73
> 500
0,60
Taxa de
0,065
Taxa de
0,089
Consistência
Consistência
Fonte: O autor

5.4 MAPA DE ÁREAS MAIS APTAS PARA CONSERVAÇÃO
Após o levantamento dos excedentes de remanescentes de vegetação nativa à reserva legal
no bioma Mata Atlântica no estado, e da definição de critérios e pesos para a identificação de áreas
mais aptas para conservação, efetuou-se o cruzamento destes critérios com as áreas identificadas por
meio de uma álgebra de mapas executada em ambiente SIG. Este procedimento fora efetuado com
os dados em formato matricial, no qual cada pixel recebeu um valor derivado da equação abaixo,
conforme os critérios e pesos definidos pela técnica AHP, lembrando que valores mais elevados
indicam áreas mais aptas. Os pesos relativos aos subcritérios foram adicionados no momento em que
se efetuou a reclassificação de cada subcritério. Desta forma o cálculo foi efetuado conforme a
seguinte equação:
MAPA FINAL = (“Cavidades” * 0,06) + (“Declividade” * 0,03) + (“Distância a Centros
Urbanos” * 0,04) + (“Proximidade à RL Existentes” * 0,23) +
(“Tamanho do Fragmento” * 0,27) + (“Distância à UC de Proteção
Integral” * 0,26) + (“Distância à UC de Uso Sustentável” * 0,10)

Obteve-se valores variando entre 0,22 e 0,66. Dessa forma procedeu-se a reclassificação
deste MAPA FINAL em 3 classes com utilização de quebras naturais, a saber “Baixo”, “Médio” e
“Alta”, sendo os intervalos de cada classe apresentados na Tabela 9.
Tabela 9: Intervalos adotados para classificação dos remanescentes mais aptos para
conservação
INTEVALO DE VALORES
CLASSIFICAÇÃO
0,22 - 0,33
Baixa
0,33 – 0,45
Média
0,45 – 0,66
Alta
Fonte: O autor
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Este estudo gerou um mapa pioneiro (Figura 4) traz a distribuição dos fragmentos
classificados ao longo da área de estudo, nos dando uma noção das proporções e localização das
áreas mais aptas para conservação, potenciais para um mercado de CRA. É possível observar que os
remanescentes classificados como média e alta aptidão para conservação se estendem em grande
maioria pela região central, leste e sul do estado, entretanto os fragmentos classificados como de alta
aptidão representam apenas 17% do total. Este mapa nos traz um montante de 54.538 fragmentos
(Tabela 10), valor maior se comparado ao apresentado nos excedentes de remanescentes de
vegetação nativa (42.929 fragmentos), representada pelo Figura 1. Esta diferença se dá pois, ao se
converter os dados ao formato matricial, possivelmente fragmentos descontínuos de uma
propriedade, que na base do CAR eram considerados como um fragmento, passaram a ser
contabilizados refletindo sua real descontinuidade, geraram tal incremento.
Nota-se que a porção oeste do estado, que apresentava maiores déficits de RL, apresenta
poucos fragmentos de alta aptidão, levantando um questionamento: seria mais interessante que estes
produtores adquiram CRAs de alta aptidão em locais mais distantes ou utilizem CRAs de média e
baixa aptidões na própria região? Seria o uso da CRA a única opção viável para regularização destas
propriedades? Como garantir que a opção escolhida seja mais eficaz em termos de proteção
ambiental? É justamente neste sentido que se faz importante a definição das regulamentações nas
quais ocorram incentivos para o comércio em áreas prioritárias, considerando que estas definições
podem acarretar consequências sociais e políticas.
Tabela 10: Quantificação de aptidão para conservação e descrição dos fragmentos conforme
sua classificação
CLASSIFICAÇÃO
NUMERO DE
ÁREA TOTAL
ÁREA MÉDIA
FRAGMENTOS
(ha)
(ha)
Baixa
31.231
275.164,6
8,8
Média
19.581
297.881,4
15,2
Alta
2.726
145.147,2
53,2
TOTAL
53538
718.193,2
13,4
Fonte: O autor
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Figura 4 - Aptidão para conservação ambiental dos excedentes de remanescentes de vegetação
nativa no bioma mata atlântica de Minas Gerais

Fonte: O autor
Ao se analisar os pontos referentes aos empreendimentos amostrados na etapa anterior,
pode-se notar uma maior aglomeração na região central e sul do estado, sobrepondo-se justamente
às regiões onde foram observadas uma maior aglomeração de áreas mais aptas (Figura 5). Este fato
evidencia um cenário favorável a conflitos de uso de solo. Este cenário pode ter como resultado a
pressão por supressão destas áreas por meio da implantação de mais empreendimentos, que é reflexo
do grau de industrialização da região, bem como da presença de jazidas. Em contrapartida, a partir
da implantação de um empreendimento supressor de vegetação nativa nestas áreas, percebe-se que o
mesmo terá a oferta de áreas classificadas neste estudo como de média e alta aptidões para
conservação, garantindo assim a eficácia de sua compensação.
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Figura 5 - Relação entre a distribuição dos empreendimentos e os remanescentes de vegetação
nativa mais aptos para conservação

Fonte: O autor

Outra análise pertinente a se fazer diz respeito a relação entre a distribuição das
compensações já realizadas no estado e as áreas identificadas neste estudo, podendo ser observado
na Figura 6. Foi observado que apenas 44 compensações estão sobrepostas ao mapa representado na
Figura 4, correspondendo a 13,4% das compensações executadas no período estudado. Parte desta
discrepância pode ser explicada devido ao fato do empreendedor poder optar por compensar na
forma de recomposição florestal da uma área degradada, conforme o Art. 17 da Lei da Mata
Atlântica (BRASIL, 2006), ou doação ao poder público de área interna à alguma UC carente de
regularização fundiária, como definido pelo Art. 26 do Decreto nº 6.660, que regulamenta
dispositivos da Lei da Mata Atlântica (BRASIL, 2008).
Caso seja observado apenas a relação entre as compensações e as áreas consideradas como
de Alta aptidão para conservação, este número se reduz para 6 (1,8%). A situação fica um pouco
mais favorável ao se observar a existência de áreas mais aptas que distam 5 Km do local onde
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ocorreu a compensação, nesta situação tem-se 120 compensações, representando cerca de 40% da
amostra. Este aumento considerável se mostra importante considerando-se a possibilidade de
interligação entre as compensações executadas na forma de recomposição florestal e os fragmentos
excedentes de vegetação nativa identificados, viabilizando inclusive que as áreas aptas auxiliem na
regeneração destas compensações, seja por meio de dispersão de sementes e espécies da fauna. Isto
também corrobora para a importância de se garantir mecanismos que garantam a proteção destes
fragmentos, que a princípio são considerados legalmente desmatáveis.
Figura 6 - Mapa de sobreposição entre as compensações executadas no estado e os
remanescentes mais aptos para conservação. Note que há sobreposição entre os itens
"Compensações propostas em Áreas mais aptas para conservação” e “Localização das áreas
propostas para conservação”

Fonte: O autor
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5.5 ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE CRA E MERCADO DE COMPENSAÇÕES
FLORESTAIS
5.5.1 ANÁLISE DO VALOR POTENCIAL DOS EXCEDENTES DE REMANESCETNES DE
VEGETAÇÃO NATIVA
Para se analisar o potencial de um mercado onde as CRA sejam utilizadas para fins de
compensação florestal torna-se de grande importância estipular valores, de forma a proporcionar
uma melhor dimensão deste mercado. Para realizar este cálculo utilizou-se o Valor de Terra Nua
(VTN) disponibilizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado de Minas
Gerais (EMATER), disponível no site da instituição. A EMATER disponibiliza bianualmente um
relatório com os valores médios da terra para 6 classes de uso da terra. Estes valores são baseados
em dados coletados em todos os municípios conveniados à instituição, tornando-se um completo
banco de dados para o estado. Estes valores variam em função de fatores como localização do
imóvel, tamanho da propriedade, topografia, fertilidade do solo, disponibilidade de água, dentre
outros. Ressalta-se que a classe utilizada nesta pesquisa se refere a VTN para “Preservação da Fauna
ou Flora” por ser o que mais se encaixa para o uso proposto para os fragmentos florestais aqui
levantados.
O último relatório disponível corresponde ao ano de 2018, sendo assim um dado recente e
bem confiável. O valor médio observado foi de R$ 4.469,70 para cada hectare de área preservada.
Considerando que os excedentes de remanescentes de vegetação nativa encontrados no estado
somam aproximadamente 767,8 mil ha, conforme Figura 1, estima-se que este mercado seja da
ordem de R$ 3,43 bilhões. Este resultado demonstra o grande potencial do uso destas áreas para fins
de preservação, evidenciando a necessidade de gerar demanda para uso destas áreas para proteção de
forma a fomentar este mercado, garantindo assim suas funções ecossistêmicas e podendo gerar uma
grande movimentação financeira, fortalecendo o mercado de ativos florestais. Destaca-se que não
estão inclusos os custos de transição neste valor apresentado. É importante que o funcionamento da
CRA seja pleno, mas sem gerar um custo elevado aos envolvidos, de forma a não inviabilizar as
negociações (RAJÃO; SOARES-FILHO, 2015).
Outro fator que pode alterar o valor encontrado nesta pesquisa diz respeito a questão de
titularidade das áreas, visto que somente propriedades que estejam com regularização fundiária
condizente podem ofertar as CRA. May et al. (2016) afirmam que a questão da irregularidade
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fundiária é forte em pequenas propriedades brasileiras, impossibilitando-as de participar de mercado
de CRA. Neste sentido, os custos de regularização em propriedades menores podem inviabilizar as
negociações sendo preciso estudos mais aprofundados nesta questão para se aproximar da oferta real
de áreas disponíveis para CRA (BERNASCONI, 2013).
Ressalta-se que foi utilizado o valor médio para todos os municípios, incluindo os biomas
Cerrado e Caatinga. Assim sendo, fica como sugestão o cálculo ponderado deste potencial
multiplicando o valor para cada município pela área disponível no mesmo.
Diversos trabalhos se propuseram a avaliar os valores da CRA em diferentes cenários
(BERNASCONI, 2015; EDUARDO; YOUNG, [s.d.]; RAJÃO; SOARES-FILHO, 2015)
considerando custos de oportunidade e variações no mercado conforme os cenários estudados. A
Mata Atlântica tende a apresentar custos mais elevados de CRA devido a apresentar terras com
maiores custos de oportunidade, o que é visto por alguns autores como um fator que diminuirá a
demanda, pois a depender do custo de oportunidade, pode ser mais viável destinar uma porção da
propriedade para regeneração natural de forma a recompor a RL. Neste contexto, o objetivo deste
trabalho em ampliar o mercado das CRAs, sugerindo sua utilização para fins de compensação
florestal se mostra de grande importância, de forma a regular sua demanda, garantindo o
funcionamento do mecanismo.
Contudo, os valores de CRA no Brasil provavelmente são reflexos de muitas variáveis. No
mercado on-line pioneiro de CRA (www.bvrio.org), que ainda se encontra em fase de teste, é
possível notar que os preços das CRAs apresentam grandes variações, sendo que em abril de 2019
os preços de CRAs em Mata Atlântica disponíveis para compras variavam de 63 a 908 R$/ha x ano.
Considerando as áreas disponíveis para serem utilizadas como CRA na Mata Atlântica do estado de
Minas Gerais, vemos um potencial de negociações variando entre R$ 257,2 a 376,9 milhões/ano
(considerando valores mínimo e máximo de R$ 335 e 491 /ha x ano, respectivamente).
Apesar das variações encontradas para os valores de CRA nos estudos existentes, há um
consenso de que a regularização de propriedades com sua utilização é muito mais vantajosa em
termos econômicos que a recomposição florestal, enfatizando o potencial deste instrumento, que
apesar de ainda pouco utilizado, tem aptidão para auxiliar na preservação de áreas importantes, sem
lançar mão de movimentar a economia.
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5.5.2 O PAPEL DO ESTADO NAS NEGOCIAÇÕES DE CRA
Neste ponto da discussão um questionamento que se faz presente diz respeito a interferência
do estado nas negociações de CRA. Habitualmente, parte das compensações florestais executadas no
estado ocorrem em propriedades onde se é instalada uma RPPN, porém este pode ser um processo
caro e burocrático (PEGAS; CASTLEY, 2016). Assim torna-se importante viabilizar mecanismos
que garantam a preservação e que sejam menos onerosos aos empreendedores, como por exemplo o
uso de CRA para fins de Compensação Florestal, como o aqui proposto. Neste sentido é
fundamental que o estado, com seu papel de formulador de políticas públicas, se mantenha
atualizado quanto aos estudos relacionados ao tema que vêm sendo elaborados.
Alguns estudos sugerem que as negociações de CRA vêm ocorrendo em locais já protegidos
pela baixa pressão que sofrem, usualmente são terras com menores custos de oportunidade,
resultando em um baixo incremento em termos ecossistêmicos (BERNARDO, 2010; FREITAS et
al., 2017; NUNES et al., 2016b). Fenômeno semelhante ocorre com as compensações florestais, que
tendem a ocorrer em áreas próximas ao impacto, conforme percebido pelo cálculo da distância
média entre as compensações e seu empreendimento gerador, que resultou num valor de mediana de
4,5 Km. Sonter, Barrett e Soares-Filho (2014) observaram em seu estudo sobre compensações
florestais no Quadrilátero Ferrífero que elas vêm ocorrendo em áreas próximas aos
empreendimentos, que sofrem pouca pressão por desmatamento. Segundo os autores, seria
importante que fossem considerados também critérios de vegetação ameaçada no momento de
propor a compensação, e não somente critérios geográficos, como os atualmente utilizados.
Dessa forma, entende-se que ao se propor a junção do instrumento de compensação de
reserva legal, por meio da CRA, com a compensação florestal por supressão de Mata Atlântica, no
qual a CRA possa ser utilizada para compensar a área suprimida por um empreendimento, faz-se
necessário que este procedimento ocorra com vistas a garantir a adicionalidade em termos de
proteção (FREITAS et al., 2017). O estado do Paraná adotou um recorte para negociações de CRA
baseados em Bacia Hidrográfica, divisão de Biomas e divisão político-administrativa, resultando em
blocos de municípios onde as negociações podem ocorrer. Com isto, o sistema adotado no Paraná se
mostra mais eficaz em termos de proteção em relação ao adotado na LPVN, que é um recorte por
bioma (BERNARDO, 2010; SILVA; RANIERI, 2014).
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Todos os projetos de compensação florestal apresentam em seu corpo um estudo da
fitofisionomia da área a ser suprimida. Neste levantamento é possível identificar a presença de
espécies ameaçadas, bem como de grupos de especial interesse para conservação. Ao se utilizar as
CRA para compensação destas áreas, seria vantajoso se houvesse um levantamento semelhante na
área disponibilizada como CRA, de forma a alocar as negociações com base nas fitofisionomias, e
tambem em espécies ameaçadas. Apesar de apresentar boas vantagens na alocação das
compensações, este levantamento nas áreas de CRA resultaria em maior custo para funcionamento
do mecanismo, sendo assim necessário um aprofundamento para verificar o quão oneroso seria este
levantamento, e o avanço alcançado em detrimento ao custo. Seehusen et al., (2017) realizaram uma
simulação onde as negociações de CRA ocorreriam somente em áreas prioritárias para conservação,
sendo que os autores chegaram a um custo de aproximadamente 6% maior que no cenário atual de
negociações das CRA, mostrando-se vantajoso ao se considerar o ganho ambiental que este recorte
proporcionaria.
Portanto, uma boa opção seria o estado regulamentar o uso da CRA para compensação
florestal com base no conceito de áreas mais aptas para conservação, conforme levantado por esse
estudo. Seu uso pautado nos critérios aqui adotados nos faz crer que as negociações ocorreriam em
áreas com alta aptidão para conservação, de forma a preservar fitofisionomias importantes, bem
como estabelecer ligações com áreas já protegidas, como as RL e UC, resultando em um mosaico
heterogêneo, propício a manutenção da diversidade natural das espécies. Neste sentido, é
fundamental que as áreas mais aptas para negociações de CRAs sejam entendidas como legítimas
por uma ampla gama de partes interessadas, haja vista que a depender dos critérios e pesos
utilizados na elaboração do mapa de áreas mais aptas, estes podem sofrer mudanças consideráveis.
Vale ressaltar que mais importante que criar o mapa prioritário “certo” é criar um mapa que seja
percebido como “legítimo”, para que o comércio de CRA não seja afetado negativamente por
eventuais disputas e/ou contestações dos critérios adotados.
Outro ponto necessário para o pleno funcionamento do mecanismo diz respeito a uma
fiscalização eficaz, que aliada a uma legislação clara, resulta na manutenção da oferta e demanda
necessária para que as negociações ocorram, de forma que este mercado ocorra de forma plena,
como já fora observado por May et al. (2016).
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Os serviços ecossistêmicos podem ser entendidos como os processos naturais que garantem a
sobrevivência das espécies ao longo do planeta, gerando produtos e serviços que podem atender a
demandas humanas de forma direta ou indireta. Estes processos existem pelas diversas interações
complexas que ocorrem entre populações de micro-organismos, plantas e animais (GODECKE;
HUPFFER; CHAVES, 2014). Estes serviços podem ser classificados como de suprimentos,
regulatórios, culturais e de suporte. As consequências causadas pela perda ou diminuição destes
serviços ecossistêmicos muitas vezes podem não ser notadas de imediato, mas alteram a
sustentabilidade dos ecossistemas envolvidos (MMA, 2010). Considerando a importância dos
serviços ecossistêmicos, ressalta-se a importância de se preservar estes excedentes de RL levantados
neste estudo, de forma a preservar importantes serviços, tais como manutenção de ciclo hidrológico,
pela filtragem e melhoria da agua das bacias hidrográficas, regulação do clima, pela manutenção do
microclima, retenção de sedimentos e diminuição de erosão, além da manutenção das condições dos
recursos naturais, tais como a biodiversidade e variabilidade genética.
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6 CONCLUSÕES
Esta pesquisa objetivou avaliar o potencial de uma política territorial a qual estabeleça áreas
prioritárias para implementação de compensações florestais de Mata Atlântica no estado de Minas
Gerais. Em particular, objetivou-se estimar os remanescentes de vegetação nativa excedentes as RLs
das propriedades rurais inscritas no CAR para a área de Mata Atlântica do estado, com base na
LPVN. Paralelamente, buscou-se quantificar as áreas de vegetação diretamente suprimidas por
empreendimentos no estado, com base nos Pareceres de Compensação Florestal emitidos pelo IEF
entre março de 2013 e março de 2018, bem como avaliar sua distribuição geográfica, investigando
possíveis áreas de maior pressão. Objetivou-se, também, propor critérios que estabeleçam pesos
diferenciados para as CRA ao longo do estado, conforme sua localização e critérios estabelecidos.
Por fim, buscou-se avaliar as maneiras pelas quais a utilização destas CRAs possa fomentar uma
compensação florestal atenta às questões territoriais.
Obteve-se uma estimativa da ordem de 767 mil ha de excedentes de remanescentes de
vegetação nativa ao longo das propriedades inseridas em Mata Atlântica no estado de Minas Gerais,
número este subestimado considerando-se o processamento prévio executado, no qual propriedades
com sobreposição maior que 5% foram excluídas da amostra. 41% desta área é composta por
fragmentos maiores que 100 ha, sendo assim de extrema importância para conservação, por se
tratarem de fragmentos de grande importância para biodiversidade, tanto por serem menos
susceptíveis a efeitos de borda, quanto por suportarem distintos nichos de habitats,
consequentemente, apresentando diferentes espécies. Como estes fragmentos tendem a estarem
localizados próximos às RLs das propriedades, sua conservação apresenta como vantagem a maior
conectividade florestal, que somado à distribuição das UCs na área de estudo, pode ter potencial de
formar um mosaico interligado de áreas florestais protegidas.
Paralelamente, obteve-se acesso aos pareceres de 222 empreendimentos que procederam
compensação por supressão de Mata Atlântica no estado, com destaque a empreendimentos de
mineração, responsáveis por 85% da área suprimida. Devido a indisponibilidade de coordenadas em
alguns pareceres, 209 empreendimentos foram carregados em ambiente SIG e distribuídos
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espacialmente. Destes, 23 empreendimentos estão localizados fora da área oficial de Mata Atlântica,
mas procederam compensação por serem áreas de ecótono, ou seja, localizadas no limite entre
biomas, mas com características de Mata Atlântica. Foi observada uma distância média de 17 km
entre os empreendimentos e suas respectivas áreas compensadas, porém, pode-se observar a falta de
uma análise integrada das compensações florestais, sendo que cada parecer era estudado
separadamente, desconsiderado dos demais.
Por meio do uso da técnica AHP estabeleceu-se pesos para os critérios ‘Cavidades’,
‘Declividade’, ‘Distância à Centros Urbanos’, ‘Proximidade à Reservas Legais Existentes’,
‘Tamanho do Fragmento’, ‘Distância a Unidade de Conservação de Proteção Integral’ e ‘Distância a
Unidade de Conservação de Uso Sustentável’, sendo que critérios relacionados à proximidade a
fragmentos florestais apresentaram maior peso, com destaque para tamanho do fragmento com peso
de 0,27. Este valor evidencia a importância da preservação dos fragmentos maiores.
Com a aplicação dos pesos obtidos pela AHP obteve-se um mapa de áreas mais aptas para
conservação. Após processamento em ambiente SIG, os remanescentes receberam pesos variando de
0,22 a 0,66, sendo que valores mais elevados correspondem a áreas mais aptas para conservação.
Posteriormente, os fragmentos foram classificados em ‘Baixo’, ‘Média’ e ‘Alta’ aptidão para
conservação, onde foi possível observar sua dispersão ao longo de todo bioma.
Ao se cruzar o mapa de compensações florestais executadas com os excedentes de
remanescentes de vegetação nativa já classificados, observou-se que apenas 46 compensações estão
sobrepostas ao mapa de áreas mais aptas. Se considerarmos a sobreposição com áreas classificadas
como de ‘Alta” aptidão para conservação este número se reduz para 12. Com a estimativa de
remanescentes disponíveis verifica-se que há disponibilidade de remanescentes aptos que poderiam
ser utilizados para fins compensação florestal. Fundamentado nestes dados, propõe-se a utilização
destes remanescentes para fins de compensação florestal por meio de sua utilização na forma de
CRA, de forma a criar valor agregado a estes remanescentes, fomentando sua preservação, e tornar
menos oneroso o processo de compensação florestal.
Com base no Valor de Terra Nua disponibilizado pela EMATER, com valor médio de
R$4.469,70 para cada hectare de área preservado, e nos excedentes de remanescentes de vegetação
nativa, pode-se estimar um mercado da ordem de R$ 3,4 bilhões para utilização destas áreas.
Todavia, análises econômicas detalhadas mais sofisticadas são fundamentais para explorar
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adequadamente o potencial financeiro deste mercado. Cabe ao estado, com seu papel de formulador
de políticas públicas, possibilitar o uso de CRA para compensação florestal, tendo em vista que isto
possibilitaria garantir adicionalidade em termos de proteção, considerando que este uso aumentaria a
demanda por CRA, possibilitando a proteção de áreas até então consideradas como legalmente
desmatáveis.
Analisando-se o somatório das áreas utilizadas para fins de compensação florestal no estado
e o somatório das áreas potenciais para mercado de CRA, resultantes dos remanescentes de
vegetação nativa excedentes as RLs das propriedades rurais, observa-se que a potencial
sobreposição entre o comércio de CRA e compensação de desmatamento sob a Lei da Mata
Atlântica provavelmente não será significativa, a menos que os padrões de desenvolvimento
econômico mudem drasticamente nos próximos anos. As compensações de Mata Atlântica tendem a
ocorrerem por propostas de desmatamentos relativamente pequenas associadas à mineração e
desenvolvimento urbano próximo as regiões mais densamente povoadas, e às regiões mineradoras.
Já o futuro mercado de CRA deve atrair os proprietários rurais dispersos na fronteira legal da Mata
Atlântica e necessitar de áreas proporcionalmente maiores que as negociadas pela lei da Mata
Atlântica. Isso não significa necessariamente que os futuros regulamentos da CRA não devam se
preocupar com sobreposições, mas aponta que a escala dessas sobreposições no curto prazo
provavelmente não será grande.
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