Oficina técnica: Preparando a implementação da Cota de Reserva
Ambiental em Mato Grosso

Regulamentação da Cota de
Reserva Ambiental: aspectos
importantes para mitigar riscos e
maximizar benefícios ambientais

Andrea Azevedo, Ipam
Cuiabá, 13 de maio de 2013

Potencial com a implementação da
CRA
• Se transformar num Instrumento efetivo de
gestão ambiental dentro da politica florestal
/controle de desmatamento nos estados;
• Estimular a manutenção de florestas em pé;
• Beneficiar quem cumpriu a legislação;
• Criar um mercado de PSA;
• Oportuniza compensar algumas distorções
provocadas pelo novo Código junto as pequenos
produtores rurais (4 módulos);
• Minimizar custos de regularização ambiental

Potencial com a implementação da
CRA
• MAXIMIZAR
OS GANHOS
AMBIENTAIS E
MINIMIZAR
OS CUSTOS
ECONÔMICOS

Questões chave - riscos
1. Quanto mais frouxo o CAR, mais chance de
haver CRA fictícias
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Questões chave - riscos
2) A CRA não ser usada como instrumento econômico estratégico
dentro de uma política de conservação do estado;
- Qual a estratégia de conservação do estado de MT?

3) Falta de efetivo controle dos ativos e passivos florestais
4) Falta de Sistema transparente que permita o monitoramento
sob as quais foram emitidas CRA;
5) Ser um sistema de regularização que funcione somente para
grandes empreendimentos rurais;
6) Falta de resolução da questão fundiária;
7) Dificuldade do órgão ambiental em processar CAR e laudo de
vistoria para emissão de CRA;
8) Tempo de duração da CRA e controle do cancelamento.

Questões chave – maximização de
benefícios ambientais
• Criar um sistema por fases? Por exemplo, por dois anos o
estado aceitaria CRA de áreas prioritárias
• Quais seriam as areas prioritárias? O estado deveria
identificar no escopo do PRA.
• Exemplos:
– Áreas vulneráveis sob o ponto de vista ecológico (i.e ZEE,
micro / bacias muito desmatadas);
– Áreas mais vulneráveis social-economicamente são mais
susceptíveis ao aumento de desmatamentos em curto/ médio
prazo (RL e APP de assentamos, peq manejos, propriedades
com excesso de RL q cumpriram a legislação);

• Caso das UC (dúvida sobre a maximização de benefícios
ambientais (caso de MT)

Exemplo de áreas em assentamentos,
pós novo Código (Bioma Amazônico)
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Exemplo: Lotes de 100 há. / renda média: R$ 175,00/ ano (dados Pró Ambiente, Pará,
2006)
Lote A= cumpriu a legislação – receita anual média anual 3500 reais (sem passivo e
renda menor)
Lote B = não cumpriu a legislação – receita anual média= 14000 reais (sem passivo e
receita maior)

Questões chave – maximização de
benefícios ambientais
• Sistema de monitoramento especialmente para
as áreas destinadas às cotas (de recuperação e
áreas originais);
• Garantir que o sistema de governança estabeleça
um sistema único de contabilidade das cotas
emitidas e de propriedades que usaram a
compensação por meio de cotas;
• Criação de cotas diferenciadas de acordo com seu
valor ambiental? (como isso afeta a questão da
fungibilidade?)

Sob o aspecto ecológico, algumas
considerações
(1) Bacias com pouca floresta (em relação àquelas
não desmatadas) podem ter maior vazão durante a
estação chuvosa e menor durante a estação seca. A
restauração feita em outra área não "conserta" este
problema necessariamente.
(2) Bacias com pouca floresta (em relação àquelas
não desmatadas) podem ter maior erosão. A
restauração feita em outra área não "conserta" este
problema.

Pontos finais para reflexão e maior
aprofundamento
• Como achar o equilíbrio na resolução de questões que
não deixem o instrumento muito burocrático e difícil
de se operacionalizar, nem tão solto que não se consiga
obter efeitos ambientais?
• Entender o que não deu certo no sistema de
compensação de RL em UC no estado de MT para
iniciar a partir dessa referência;
• Regulamentar e definir o que é competência do estado
e do governo federal (sistema “aninhado”?)
• Como estimular a demanda por CRA dentro do estado?
• Como o CRA pode ser estratégico p/ conservação de
áreas prioritárias dentro do PRA de Mato Grosso?
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