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1 - Introdução 

A região do oeste da Bahia é composta por 32 municípios e seis 

microrregiões num total de 18.707.506 ha, correspondendo a 33% da área 

do Estado (IBGE, 2017). Com topografia favorável para a mecanização, a 

região se destaca pelo aumento de cultivos de larga escala, tais soja, 

algodão, milho e pastagem, pelo uso de tecnologias sustentáveis e pela 

preservação do meio ambiente nos imóveis rurais. 

A dimensão territorial e econômica das áreas dedicadas pelos 

agricultores à preservação da vegetação nativa não era conhecida de forma 

circunstanciada nessa região, até o advento do Código Florestal (Lei 

12.651/2012). Este estudo apresenta dados inéditos e precisos sobre essa 

contribuição ambiental da agropecuária. Ele foi realizado pela Embrapa 

Territorial com base nas informações geocodificadas de mais de 55.000 

imóveis rurais do Oeste Baiano, registrados no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR, 2018), 

De acordo com o Código Florestal (12.651/2012), os imóveis rurais 

devem manter áreas com cobertura de vegetação nativa em diversas 

categorias (Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente, Vegetação 

Excedente etc.). No caso do oeste da Bahia, situado essencialmente no 

bioma Cerrado, a área dedicada à preservação da vegetação nativa deve 

totalizar pelo menos 20% do imóvel. Nesse cômputo estão as Áreas de 

Preservação Permanente (APP), complementadas, caso haja necessidade, 

com áreas de Reserva Legal (RL). O CAR é o grande instrumento de 

verificação dessas situações. 
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Criado pelo Código Florestal, o CAR é um registro eletrônico 

obrigatório para todo produtor rural e tornou-se um relevante instrumento 

de planejamento agrícola e socioambiental. O CAR é responsabilidade do 

Serviço Florestal Brasileiro (SFB) do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), constituindo um registro público eletrônico de âmbito nacional, 

obrigatório para todos os imóveis rurais (CAR, 2018; MIRANDA, 2018). 

 

2 – Dimensão territorial da área dedicada à preservação nos imóveis 

rurais 

Na Bahia, até fevereiro de 2018, 446.835 imóveis rurais (quase 20 

milhões de ha), detalharam a sua situação no CAR, sobre imagens de 

satélite com 5 metros de resolução. A Embrapa Territorial analisou todos 

esses dados geocodificados em cada um desses imóveis e destacou, em 

particular, o caso do Oeste Baiano. 

Os mais de 55.000 agricultores do oeste da Bahia (Figura 1) 

dedicam à preservação da vegetação nativa 4.114.780 milhões de hectares 

(Figura 2). Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente e 

remanescentes, mapeados e registrados no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR, 2018), representam 51% da área total dos imóveis. E a exigência 

legal é de 20% de preservação. 

Esses dados demonstram: a recente história agrícola do Oeste 

Baiano não produziu passivo ambiental significativo. A dimensão territorial 

das áreas dedicadas à preservação da vegetação nativa nos imóveis rurais 

do Oeste Baiano é tão expressiva que, no total, representam 30% de toda a 

região! Em outras palavras, 30% dos cerrados do Oeste Baiano estão 

preservados no interior dos imóveis rurais. 

As APPs, em grande parte envolvem áreas com aptidão agrícola 

restrita. Contudo, as Reserva Legais geralmente ocupam áreas com bom 

potencial de produção agropecuária em meio aos cultivos, pastagens e 

florestas plantadas. Ninguém propõe o desmatamento ou o uso ilegal dessas 

áreas, mas é relevante avaliar sua dimensão econômica para os produtores, 

os municípios e a região, além do valor fundiário imobilizado nessas áreas, 

objeto de estudo anterior pela Embrapa Territorial (MIRANDA, 2018). 

http://www.florestal.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
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Figura 1: Áreas cadastradas dos imóveis rurais nos municípios do Oeste da 

Bahia. 

 

Figura 2: Áreas dedicadas à preservação da vegetação nativa dos imóveis 

rurais nos municípios do Oeste da Bahia. 
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3 – Dimensão econômica da área dedicada à Reserva Legal nos imóveis 

rurais 

A avaliação dos chamados custos de oportunidade é uma forma de 

aproximar a dimensão econômica da qual se abriu mão ao manter em 

reserva legal áreas com potencial produtivo na região. Assim, o 

conhecimento dos custos de oportunidade de determinada RL é relevante 

para estimar a valoração econômica dos serviços ecossistêmicos, provendo 

os agentes de informações ambientais. Elas podem ser traduzidas em 

valores monetários, de modo a evidenciar o papel dos agricultores na 

preservação da natureza e o seu reflexo na sociedade em termos 

socioeconômicos e alimentícios. 

Este trabalho calculou os custos de oportunidades (CO), geração de 

emprego, impostos e alimentos nas áreas de reserva legal existentes em 

cada município no oeste da Bahia. O custo de oportunidade pode ser 

compreendido como o custo do produto agrícola que não foi produzido 

devido à preservação da área em reserva legal (SANTOS, 2013). A RL é 

apenas uma parte das áreas dedicadas à preservação da vegetação nativa já 

que não se desconsideraram aqui Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Para o custo de oportunidade, levou-se em consideração a principal 

cultura do município avaliado e também a cultura do milho, de maior 

dispersão territorial na região. A quantidade de empregos a ser gerada na 

área de reserva legal partiu da média de empregos diretos no setor do 

milho, de acordo com estudo da Embrapa (Roessing, 2004). Ele considera a 

média de 5 empregos para cada 100 ha de milho. Em relação à quantidade 

de pessoas passíveis de serem alimentadas pela quantidade de milho obtida 

na reserva legal, os cálculos seguiram o proposto pelo Instituto de 

Medicina da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Em 

resumo, um homem adulto necessita de um milhão de calorias por ano, 100 

g de milho contêm aproximadamente 360 calorias, logo 1 tonelada de 

milho é capaz de alimentar aproximadamente 4 pessoas por ano. 

Em termos de geração de impostos, uma primeira avaliação foi 

realizada com base no Funrural. A contribuição do Funrural, estipulada 

pela Lei nº 13.606 de 9 de janeiro de 2018 (1,2% sobre a receita bruta para 

os produtores familiares e 2,5% sobre a receita bruta para os produtores que 

possuem CNPJ), foi ponderada com as devidas porcentagens pela 

participação da agricultura familiar/ jurídica no Brasil e pelo valor bruto de 
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produção, estimando-se o Funrural potencial a ser arrecadado na área de 

reserva legal em relação ao milho. 

As informações sobre a área de reserva legal foram extraídas do 

Cadastro Ambiental Rural e sistematizadas pela equipe da Embrapa 

Territorial para o ano de 2018 em cada propriedade rural e totalizadas por 

municípios e região. 

O Oeste Baiano é um importante produtor de soja, algodão 

herbáceo e milho. Em 2017 foram 5.143.851 toneladas de soja, 812.515 

toneladas de algodão herbáceo e 1.459.648 toneladas de milho. No algodão 

herbáceo, essas quantidades representaram 99,74% do total produzido no 

Estado da Bahia; 88,12% do algodão herbáceo produzido no Nordeste e 

21,14% do produzido no Brasil em 2017. Quanto ao milho, cultura 

escolhida como padrão para fins de contabilização do custo de 

oportunidade das áreas de RL, a região foi responsável por 76,20% do total 

produzido na Bahia, 23,06% do produzido no Nordeste e 1,49% do milho 

nacional (IBGE, 2017). 

 

4 – Custos de Oportunidade na Reserva Legal dos imóveis rurais 

A Tabela 1 apresenta um resumo por município, região e estado dos 

custos de oportunidade calculados pela Embrapa Territorial com base na 

cultura do milho para as áreas de reserva legal de cada um dos mais de 

55.000 imóveis rurais cadastrados no CAR. 

4.1 – Valor econômico 

A Tabela 1 mostra a soma das áreas de reserva legal cadastradas no 

SICAR e disponíveis para download. Sobre esta área de 1.471.140 hectares 

foram calculados e totalizados os custos de oportunidade em termos do 

produto de maior dispersão nacional – milho (R$ 6.879.684.801,00). 

Essa é uma estimativa dos valores econômicos que anualmente 

deixam de ser gerados em prol da preservação da vegetação nativa nas 

áreas de reserva legal. Comparativamente com o restante do estado, o oeste 

da Bahia representou 86,9% do custo de oportunidade total para a cultura 

do milho no estado (CAR, 2018, IBGE, 2016). 
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Tabela 1: Custo de Oportunidade da área de Reserva Legal do Oeste da Bahia. 

 

Fonte: Cadastro Ambiental Rural (2018), IBGE (2017), SANTOS (2013), Roessing 

(2004), Censo Agropecuário (2006). 

 

Quanto à repartição territorial desses valores sobre a cultura de 

maior dispersão territorial (milho), o maior custo de oportunidade 

constatado foi no município de Formosa do Rio Preto (R$ 

1.166.709.660,00). Esse valor expressivo atribui-se à elevada área dedicada 

à reserva legal (241.902 ha). Em seguida vem o município de São 

Desidério (R$ 1.105.730.715,00) com 227.206 ha de reserva legal. 

4.2 – Quantidade produzida 

A Tabela 1 também mostra a quantidade de milho que poderia ser 

obtida anualmente nas áreas de reserva legal dos imóveis. Essa quantidade 

foi estimada em função da produtividade média do milho em cada 

município e da área de reserva legal. A variabilidade é grande. As 

produtividades nos municípios caracterizados pela agricultura intensiva em 

Reserva 

Legal (ha)

% 

Município

/Oeste da 

Bahia

Custo de 

Oportunidade (R$) 

Milho

% 

Município/

Oeste da 

Bahia

Quantidade 

Emprego que 

poderia ser 

obtido na área 

de RL (un)

 Estimativa do 

Funrural para a 

Área de Reserva 

Legal (R$) 

Quantidade de 

Milho Obtida 

na Reserva 

Legal (ton)

Pessoas que 

poderiam ser 

alimentadas 

(un)

Angical 10.886      0,74% 52.503.983 0,76% 544 998.626 75.112 300.448

Baianópolis 34.474      2,34% 166.267.620 2,42% 1.724 3.162.410 237.870 951.480

Barreiras 102.819   6,99% 485.724.865 7,06% 5.141 9.238.289 738.857 2.955.429

Brejolândia 23.796      1,62% 1.401.291 0,02% 1.190 26.653 4.283 17.133

Buritirama 33.626      2,29% 136.848.179 1,99% 1.681 2.602.329 176.279 705.116

Canápolis 4.724        0,32% 277.547 0,00% 236 5.279 850 3.401

Carinhanha 17.216      1,17% 100.760.572 1,46% 861 1.915.720 115.927 463.708

Catolândia 2.368        0,16% 11.418.665 0,17% 118 217.168 16.339 65.354

Cocos 106.805   7,26% 523.242.497 7,61% 5.340 9.952.026 736.952 2.947.807

Coribe 18.380      1,25% 26.760.989 0,39% 919 508.994 38.230 152.920

Correntina 156.073   10,61% 764.599.079 11,11% 7.804 14.542.674 1.076.902 4.307.607

Cotegipe 18.630      1,27% 89.856.688 1,31% 932 1.709.057 128.547 514.188

Cristópolis 8.801        0,60% 42.448.507 0,62% 440 807.367 60.727 242.908

Feira da Mata 10.066      0,68% 704.592 0,01% 503 13.401 1.409 5.637

Formosa do Rio Preto 241.902   16,44% 1.166.709.660 16,96% 12.095 22.190.818 1.669.122 6.676.490

Iuiu 13.419      0,91% 89.887.081 1,31% 671 1.709.380 130.810 523.240

Jaborandi 122.360   8,32% 869.981.022 12,65% 6.118 16.547.039 1.159.975 4.639.899

Luís Eduardo Magalhães 49.243      3,35% 237.502.989 3,45% 2.462 4.517.307 339.777 1.359.110

Malhada 10.821      0,74% 89.887.081 1,31% 541 1.709.380 130.810 523.240

Mansidão 24.602      1,67% 118.841.192 1,73% 1.230 2.260.232 169.754 679.018

Muquém do São Francisco 13.702      0,93% 11.504.535 0,17% 685 218.921 14.388 57.550

Riachão das Neves 71.927      4,89% 346.914.462 5,04% 3.596 6.598.313 496.294 1.985.177

Santa Maria da Vitória 11.930      0,81% 17.157.521 0,25% 596 326.353 24.337 97.348

Santana 9.562        0,65% 2.538.250 0,04% 478 48.278 3.442 13.768

Santa Rita de Cássia 47.230      3,21% 227.786.043 3,31% 2.361 4.332.539 325.885 1.303.540

São Desidério 227.206   15,44% 1.105.730.715 16,07% 11.360 21.029.719 1.575.446 6.301.786

São Félix do Coribe 5.032        0,34% 9.919.582 0,14% 252 188.686 14.003 56.013

Serra do Ramalho 18.826      1,28% 54.852.968 0,80% 941 1.915.720 60.599 242.397

Serra Dourada 8.108        0,55% 1.078.351 0,02% 405 20.510 1.459 5.838

Sítio do Mato 9.833        0,67% 688.600 0,01% 492 13.092 1.377 5.507

Tabocas do Brejo Velho 11.242      0,76% 2.735.651 0,04% 562 52.032 3.710 14.840

Wanderley 25.534      1,74% 123.154.026 1,79% 1.277 2.342.362 176.183 704.730

TOTAL OESTE BAHIA 1.471.140 100,00% 6.879.684.801 100,00% 73.557 131.720.674 9.705.656 38.822.624

TOTAL ESTADO BAHIA 3.299.136 7.912.492.303 164.957 147.490.990 11.339.295 45.357.181

Municípios          

CUSTO DE OPORTUNIDADE DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
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tecnologia situam-se acima de 6 ton/ha, ao passo que nas regiões 

constituídas pela agricultura de subsistência ela gira em torno de 1 ton/ha. 

Destacam-se os municípios Formosa do Rio Preto com produção potencial 

de 1.669.122 toneladas de milho, São Desidério (1.575.446 toneladas) e 

Jaborandi (1.159.975 toneladas) de milho. Para toda a região do Oeste 

Baiano, a produção potencial de milho nas áreas dedicadas à reserva legal 

atinge 9,7 milhões de toneladas que, transformadas em valores calóricos, 

poderiam alimentar mais de 38,8 milhões de pessoas. 

4.3 – Geração de empregos diretos 

Numa primeira estimativa, em termos de empregos diretos, 

considerou-se a média de 5 empregos diretos e indiretos gerados no setor 

de milho para cada 100 hectares (ROESSING, 2004), Formosa do Rio 

Preto seria capaz de gerar 12.095 empregos, São Desidério (11.360 

empregos) e Correntina (7.804 empregos) na área de reserva legal. No total 

da região, as áreas dedicadas à preservação da reserva legal poderiam gerar 

mais de 73,5 mil empregos diretos. 

4.4 – Arrecadação de impostos 

A primeira estimativa parcial foi realizada com base no Funrural 

(em termos de produto de ampla dispersão, no caso o milho). No cultivo 

das áreas de reserva legal poderia ser arrecadado anualmente na área no 

oeste da Bahia cerca de R$ 132 milhões. Formosa do Rio Preto, São 

Desidério, Jaborandi e Correntina seriam os municípios com maiores níveis 

de arrecadação, respectivamente R$ 22 milhões, R$ 21 milhões, R$ 16 

milhões e R$ 14 milhões, áreas com uso intensivo de tecnologia. 

Esses valores decorrem dos elevados valores brutos da produção 

que potencialmente seriam arrecadados na produção do milho nestes 

municípios, uma vez que o Funrural é uma contribuição incidente sobre a 

receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Os 

municípios constituídos pela agricultura de subsistência arrecadariam 

valores bem menores de Funrural, especificamente Serra Dourada (R$ 20 

mil), Feira da Mata, Sítio do Mato (R$ 13 mil) e Canápolis (R$ 5 mil). Para 

a região do oeste da Bahia, o potencial de arrecadação de impostos seria de 

R$ 131,7 milhões de reais para o Funrural. 
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5 - Considerações Finais 

Este trabalho abordou uma primeira estimativa dos custos de 

oportunidades e do potencial de geração de empregos, impostos e alimentos 

nas áreas dedicadas à reserva legal por mais de 55.000 agricultores, 

cadastrados no CAR em 32 municípios do oeste da Bahia. 

Em seus 1.471.140 hectares de reserva legal poderiam ser 

produzidos anualmente mais de 9,7 milhões de toneladas de milho, uma 

quantidade capaz de alimentar cerca de 38,8 milhões de pessoas e gerar R$ 

6,9 bilhões em Valor Bruto da Produção, R$ 131,7 milhões em arrecadação 

de impostos (Funrural) e 73,5 mil empregos diretos e indiretos. 

Nos últimos 20 anos, a região Oeste e o Estado da Bahia abriu mão 

de produzir cerca de 200 milhões de toneladas de milho, num valor 

aproximado de 140 bilhões de reais, deixando de arrecadar, somente em 

Funrural, mais de 2,5 bilhões de reais. Esse esforço dos agricultores, dos 

municípios, da região e do Estado, ao abrirem mão dessa produção de 

alimentos, empregos e riqueza em prol do meio ambiente, sem 

contrapartida, deveria ser cada vez mais conhecido e reconhecido por parte 

de toda a sociedade, no Brasil e no exterior. Novos estudos permitirão 

detalhar no futuro ainda mais o alcance dessa renúncia socioeconômica e 

abrir caminhos mais concretos e corretos para o sempre prometido e nunca 

realizado pagamento pelos serviços ambientais prestados pela agricultura. 
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