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RESUMO 
 
Os serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas são responsáveis por diversos 
benefícios ao bem estar humano e à manutenção da vida, incluindo a manutenção da 
biodiversidade, ciclagem da água, estoques e sumidouros de carbono, os quais ficam 
seriamente prejudicados pelas ações antropogênicas. 
Este estudo inicia com uma breve apresentação do problema do desmatamento na 
Amazônia brasileira, suas causas e consequências para estes serviços. Posteriormente 
apresenta um mecanismo que visa à remuneração destes serviços como forma de 
manter a floresta em pé e garantir seus benefícios. Este mecanismo, batizado de 
REDD – Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação, provem do conceito 
de Pagamento por Serviços Ecossistêmicos, o qual possui uma certa variedade de 
propostas e muitas controvérsias sobre sua aplicação e possíveis efeitos. 
 
 
Palavras-chave: desenvolvimento sustentável, desmatamento, Amazônia, serviços 
ambientais, serviços ecossistêmicos, pagamentos por serviços ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 Este trabalho inicia com a apresentação do conceito de desenvolvimento 

sustentável, que tem se tornado uma diretriz para políticas públicas e padrões de 

comportamentos individuais e coletivos em diversas nações. Em seguida, faz-se uma 

breve elucidação dos problemas ambientais brasileiros relacionados principalmente ao 

desmatamento na Amazônia. 

 Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento sustentável é o modelo que 

as nações devem almejar como o padrão ideal de desenvolvimento e sendo a 

Amazônia um espaço de interesse universal, introduz-se o conceito de serviços 

ambientais e ecossistêmicos. A partir destes conceitos definidos, o objetivo deste 

trabalho é a caracterização dos Pagamentos por Serviços Ecossistêmicos (PSE) e a 

sua aplicação para a conservação e uso sustentável dos recursos naturais do bioma 

amazônico. 

  

 

1.1 O Debate sobre Limites do Crescimento na Década de 70 
 

 Durante a década de 70, com a crise econômica e os choques do petróleo, um 

novo debate acerca do crescimento econômico começou a se esboçar. No período do 

pós-guerra (1945-1970) os países industrializados apresentaram um elevado e 

contínuo crescimento econômico. Consequentemente, alguns problemas começaram a 

se tornar mais evidentes perante até mesmo aos mais desatentos, levando a uma 

reflexão se era possível manter esse patamar de crescimento econômico a qualquer 

custo.  

 Em 1972, um grupo de pesquisadores do Massachussets Institute of 

Technology, MIT, sob encomenda do Clube de Roma1, publicou o estudo Limites do 

crescimento onde postularam que se o ritmo de crescimento populacional, produtivo e 

de utilização de recursos naturais se mantivessem àquelas taxas, o ponto limite do 

crescimento seria atingido em menos de um século (MEADOWS et al, 1972). 

Concomitantemente, outros estudos demonstravam um tom menos alarmante, como o 

                                                 
1O Clube de Roma é um grupo de acadêmicos, pessoas ilustres, políticos e cientistas que se reunem para debater um 
vasto conjunto de assuntos relacionados a política, economia internacional e , sobretudo, ao meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável. Foi fundado em 1968 por AurelioPeccei, industrial e acadêmico italiano e Alexander 
King, cientista escocês. Atualmente é presidido por El Hassan Bin Talal, Príncipe da Jordânia. 
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de Robert Solow2 (SOLOW apud VEIGA, 2005), crítico feroz do tom catastrófico 

profetizado pelo Clube de Roma, e Mahbudul Haq3 (1976 apud MONTIBELLER-FILHO, 

2001), o qual evidenciou que os países subdesenvolvidos sofreriam com o possível 

congelamento do crescimento com viés ecologista, pois não teriam condições de se 

desenvolver de forma igual e com as mesmas oportunidades que os países 

desenvolvidos tiveram.  

 
1.2 Desenvolvimento Sustentável como Objetivo 
  

Durante a década de 1970 o desenvolvimento foi colocado como objetivo maior 

entre as nações “atrasadas” que não faziam parte do pequeno grupo de países centrais 

tidos como desenvolvidos. Para se atingir o status de membro deste “pequeno Olimpo” 

era necessária a adoção de políticas visando única e exclusivamente o crescimento 

econômico, tido como o libertador do atraso e da pobreza. Diversas teorias explicitam 

esta premissa, sendo talvez a mais famosa a de Simon Kuznetz4 (1955 apud 

SALVATO, 2006), representada pela curva de mesmo nome. A conclusão desta teoria 

é a de que nas primeiras etapas do desenvolvimento há uma concentração de renda 

crescente até determinado ponto, a partir de quando passa a ocorrer uma melhora na 

distribuição de renda. Vale lembrar que esta hipótese foi testada entre os séculos XIX e 

XX para Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, de onde Kuznets conclui que esse 

padrão seria seguido pelas nações pobres no caminho do seu desenvolvimento 

(SALVATO, 2006). 

 Esse crescimento econômico foi baseado em uma extração ininterrupta de 

recursos naturais, tidos como inesgotáveis até certo tempo, e baseados em um padrão 

de consumo elevado. pelos países ricos, aliado à uma elevada disparidade econômica 

com os países subdesenvolvidos A título de ilustração, 24% da população mundial, 

habitantes dos países desenvolvidos, são responsáveis por uma demanda  entre 50 e 

90% da produção mundial de várias commodities e bens de consumo, sendo seu 

consumo per capita de 3 a 8 vezes maior que os dos países subdesenvolvidos 

(PARIKH apud MONTIBELLER-FILHO, 2001). Segundo a ONG WWF, se todos os 

                                                 
2 Economista neoclássico estadunidense, expoente da Economia do Desenvolvimento, que foi laureado em 1987 
com o Premio Nobel. Seu principal modelo, Solow-Swan, tenta responder, entre outras questões, a disparidade na 
riqueza dos países. 
3 Economista paquestanês pioneiro na Teoria do Desenvolvimento Humano e criador, junto com Amartya Sem, do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), utilizado pela ONU em seu Relatório Anual de Desenvolvimento 
Humano. 
4 Economista ucraniano, naturalizado estadunidense, que recebeu, em 1971, o Premio Nobel por sua contribuição à 
Teoria do Crescimento Econômico das Nações. 
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habitantes da Terra consumissem e demandassem bens e serviços como os cidadãos 

estadunidenses, seriam necessários 4,5 vezes mais recursos do que a Terra pode nos 

oferecer (WWF, 2008).5 

 Com o surgimento de alertas para o esgotamento dos recursos naturais e do 

ensejo por melhorias nas condições sociais, aliado a uma crescente preocupação 

ambiental, surge o conceito de ecodesenvolvimento. Primeiramente introduzido por 

Maurice Strong6, durante a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) em 

Estocolmo, em 1972, é definido como o desenvolvimento de um país a partir de seus 

potenciais, ou como elucidou seu maior expoente “responder à problemática da 

harmonização dos objetivos sociais e econômicos do desenvolvimento com uma 

gestão ecologicamente prudente dos recursos e do meio” (SACHS, 1993). O diferencial 

inovador neste conceito de desenvolvimento está principalmente na preocupação da 

reprodutibilidade das oportunidades atuais pelas gerações futuras: “Trata-se de gerir a 

natureza de forma a assegurar aos homens de nossa geração e das gerações futuras a 

possibilidade de se desenvolver” (SACHS, 1981). Há cinco dimensões que devem ser 

levadas em conta no ecodesenvolvimento: social, econômica, ecológica, 

espacial/geográfica e cultural. Portanto, o conceito de desenvolvimento se resume 

simplesmente a um status adquirido através, única e exclusivamente, do crescimento 

econômico. 

 Durante a “Conferência mundial sobre a conservação e o desenvolvimento”, no 

Canadá, em 1987, o conceito de desenvolvimento sustentável foi colocado como sendo 

o novo paradigma do capitalismo, diferenciando-se do conceito de ecodesenvolvimento 

pelo seu caráter autônomo, no qual cada país deve contar com suas potencialidades 

na busca do desenvolvimento (MONTIBELLER FILHO, 1999). Posteriormente, o 

desenvolvimento sustentável ganhou destaque principalmente após o Relatório 

Brundtland7, sendo considerado como um “conceito político” ou até mesmo “um 

conceito amplo para o progresso econômico e social” (VEIGA, 2005). 

 A publicação do relatório Nosso futuro comum (ou Relatório Brundtland) foi como 

um marco político visando uma aliança entre os países desenvolvidos e 

                                                 
5 O cálculo da pegada ecológica se dá através da transformação dos montantes de consumo material e energético em 
correspondentes em áreas mensuráveis de terra e água. Cada tipo de sociedade tem um padrão de consumo, o qual é 
levado em conta no cálculo. Ver ROMEIRO(2010) e http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/ 
6 Empresário e ambientalista canadense, foi secretário-geral da ONU na década de 1970 e foi o primeiro diretor 
executivo do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 
7 Relatório publicado, em 1987, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, sob o nome de 
Nosso Futuro Comum. Nele é reportado a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de 
consumo da época, sendo conhecido pelo nome de sua presidente GroHarlemBrundtland. 
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subdesenvolvidos na identificação dos erros até então cometidos para o potencial 

acerto conjunto no futuro. 

 Sendo assim, o desenvolvimento sustentável não pode ser atingido por um 

pequeno grupo de países isolados, já que é um estado de harmonia entre todos os 

habitantes, e também não é um ponto ótimo fixo, dado que suas relações são 

dinâmicas. Seu êxito e manutenção depende de um esforço geracional e inter-

geracional na busca pelo desenvolvimento com equidade e parcimônia ambiental. O 

desenvolvimento sustentável atuaria mais como uma lanterna para iluminar o caminho 

a ser tomado ou até mesmo como um mito a ser seguido, segundo a analogia ao 

desenvolvimento que Celso Furtado faz (FURTADO, 1974)8. 

  
1.3 Do Global ao Local: o Problema de Desmatamento no Brasil 
 
 Dentre os problemas ambientais que se tornaram evidentes a partir da década 

de 1980, o aquecimento global talvez seja o mais discutido e temido. O aumento da 

temperatura do planeta está ligado diretamente ao Efeito Estufa, que é o efeito 

resultante do acúmulo de certos gases a base de carbono (GEE – gases de efeito 

estufa). Este efeito é um processo natural que mantém a Terra aquecida, criando uma 

espécie de cobertor, e sem ele não haveria vida humana na Terra. Este processo, no 

entanto, tem se intensificado com as ações antropogênicas, principalmente com a 

queima de combustíveis fósseis e deteriorização dos sumidouros de CO², como as 

florestas e oceanos. Os efeitos prováveis deste aumento vão desde aumento da 

temperatura dos oceanos e degelo dos pólos, provocando aumento do nível dos mares, 

até deslocamentos dos cinturões climáticos, o que pode, por exemplo, afetar a 

agricultura, devido à alterações nos regimes de chuvas e temperatura. 

 Em 1997, num esforço internacional para se evitar efeitos deletérios sobre a vida 

humana, foi formulado, em Kyoto no Japão, um acordo para a redução das emissões 

dos GEE em 5,2%, com base no total de emissões em 1990, entre os anos de 2008-

2012. Entretanto, o principal emissor desses gases, os Estados Unidos, se recusaram 

a assinar esse acordo, que passou a ser conhecido como Protocolo de Kyoto. Segundo 

                                                 
8De acordo com o autor, é verdadeira a afirmação que “os mitos têm exercido uma inegável influência sobre a mente 
dos homens que se empenham em compreender a realidade social. Os cientistas sociais têm sempre buscado apoio 
em algum postulado enraizado num sistema de valores que raramente chegam a explicitar. O mito congrega uma 
série de hipóteses que não podem ser testadas” (FURTADO, 1974). 
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o IntergovernmentalPanelonClimateChange (IPCC), a emissão de GEE na atmosfera 

aumentou 70%, no período entre 1970 e 20049.  

 Apesar da maior parte das emissões provirem da queima de combustíveis 

fósseis a alteração na cobertura vegetal implica em grandes emissões. A devastação 

das florestas tropicais é responsável por cerca de 20% das emissões globais. 

Tomemos como exemplo o Brasil, onde, apesar de possuir uma matriz energética 

predominantemente limpa, a devastação de florestas o coloca como o 4º maior emissor 

mundial de GEE, atrás apenas de China, EUA e Indonésia. Além de se gerar um 

grande fluxo de CO² para a atmosfera com a queimada da floresta, a perda da 

cobertura vegetal cria uma lacuna no processo de fixação de carbono.  

A maior parte dos desmatamentos ocorridos na Amazônia se destina à 

transformação destas áreas em pastos para rebanho bovino (criação para abate e 

extração de couro). Segundo REYDON e ROMEIRO (2000), o desmatamento 

amazônico é “fruto da continuidade da tradicional forma de expansão da fronteira 

agrícola brasileira com a ocupação de terras virgens (privadas ou públicas)”. A 

existência de muita terra devoluta faz com que a pecuária seja a atividade legitimadora 

da apropriação de terras. Uma vez degradados, em longo prazo, esses pastos ou 

permanecem com uma pecuária mais intensiva ou são ocupados pela plantação de 

grãos, como a da soja. Esta atividade agrícola, por sua vez, se concentra em sua 

grande maioria no interior do Arco do desmatamento (Figura 1),10e até 50km de 

distância de rodovia municipal, estadual ou federal tendo as novas áreas de 

desmatamento a característica de estarem próximas ou circundarem áreas já 

desmatadas (Chomitz e Thomas, 2000). 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Neste período, as emissões oriundas de processos de geração de energia elétrica, transportes e mudança no uso da 
terra tiveram um aumento de 145%, 120% e 40%, respectivamente (IPCC, 2006). 
10 Nome comumente utilizado para designar as faixas de transição entre o cerrado e a amazônia. Inicia-se no sul do 
estado do Pará, percorre o norte de Tocantins, Mato Grosso e termina no Acre. 
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Enquanto o desmatamento segue em ritmo voraz na Amazônia, onde a cada 18 

segundos um hectare é convertido em pasto, a indústria pecuária só tem a comemorar. 

O Brasil é líder mundial na produção de carne tendo sua produção aumentada 6 vezes 

entre 1998-2008 (ZUCHI, 2010),  e ainda lidera, junto com a China, a produção de 

couro curtido11.  

 No entanto, essa exploração da Amazônia pelos pecuaristas não beneficiam a 

população de uma forma sustentada. De acordo com um estudo conjunto de diversas 

instituições internacionais (AFP, 2009), foi constatado que o desmatamento da 

Amazônia não trouxe a seus habitantes compensações econômicas duradouras. 

Concluíram, após análise de 286 municípios, que no início do processo de exploração 

há um incremento na qualidade de vida, tornando-se declinante logo após a finalização 

do mesmo. Isso confirma a hipótese da existência de uma grande concentração da 

posse da terra nas mãos de um pequeno grupo de grandes produtores, que usufruem 

os reais benefícios em longo prazo. Mas, mesmo assim, a pecuária possui vantagem 

comparativa, em termos monetários, muito superior ao de se manter a floresta em pé, o 

que influi positivamente na decisão dos agentes econômicos em relação ao uso do 

solo. 

                                                 
11

Segundo o dossiê “A farra do boi na Amazônia”, elaborado pelo Greenpeace (2009), o governo brasileiro, através 
do BNDES, financiou US$ 2,65 bilhões para três frigoríficos (Bertin, JBS e Marfrig) proprietários de fazendas em 
áreas de desmatamento. Com a eclosão destas notícias, diversos clientes destes frigoríficos estão revendo os 
contratos, tais como as redes de varejo, setor automobilístico e de calçados. Devido a estes fatos, o Banco Mundial 
cancelou a parceria que tinha com o frigorífico Bertin, exigindo parte do empréstimo que já havia sido liberado, algo 
em torno de US$ 60 milhões.[0] 
 

Figura 1-Representação do "Arco do desmatamento" Fonte: Lui et al (2009) 
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 Com base nas informações do Censo Agropecuário de 2006, publicado pelo 

IBGE, e a ajuda do software PhilCarto, podemos traçar graficamente o incremento da 

produção bovina na Amazônia durante o período 1990-2006. Quanto maior for o círculo 

desenhado no mapa, maiores as taxas de crescimento do rebanho na respectiva área 

geográfica (Figura 1). Já no segundo mapa (Figura 2), com base nas informações do 

sistema PRODES/DETER, do INPE, plotamos os dados para desmatamento total nos 

mesmos municípios. Comparando os dois mapas, podemos notar uma correlação entre 

o desmatamento com a evolução do rebanho bovino, traduzindo em mudança no uso 

do solo.  

 
Figura 2 - Evolução do rebanho bovino. Fonte: IBGE (2006) 

 

 
Figura 3 - Desmatamento total até 2009, em km2. Fonte: INPE (2010) 
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 Um fator que pode indicar a pressão que a floresta Amazônia sofre pelas 

atividades agropecuárias tradicionais é através do valor da terra em função de seu tipo 

de cobertura. Segundo WUNDER (2009), no ano de 2005, o valor de venda das terras 

com cobertura vegetal intacta na Amazônia era cotado entre R$39/ha e R$102/ha, 

enquanto que terras convertidas em pastagens variavam entre R$204/ha e R$918/ha, o 

que demonstra que muitos compradores consideram a cobertura vegetal como um 

empecilho à atividade econômica, devido ao custo de se converter a floresta em pasto 

e que não é economicamente viável a exploração econômica da floresta, como manejo 

sustentável dos produtos florestais, enquanto o lucro obtido via atividade pecuária o 

superar. 

 
 
 
2. SERVIÇOS AMBIENTAIS E ECOSSISTÊMICOS 
 

Para se compreender a interação dinâmica existente entre os recursos naturais 

e a sua utilização pelo sistema econômico, ou como suporte da vida na terra, se faz 

necessário analisar e mensurar os tipos de serviços que estes recursos oferecem para 

o bem-estar humano, denominados serviços ambientais. Definimos aqui serviços 

ambientais como aqueles serviços de caráter ecossistêmicos, ou seja, aqueles serviços 

advindos de funções ecossistêmicas12. Estas funções podem ser entendidas como “as 

constantes interações existentes entre os elementos estruturais de um ecossistema, 

incluindo transferência de energia, ciclagem de nutrientes, regulação de gás, regulação 

climática e do ciclo da água” (ROMEIRO, 2009).  

Serviços ecossistêmicos, de acordo com DAILEY (1997), são os serviços 

prestados pelos ecossistemas naturais e as espécies que os compõem, na sustentação 

e preenchimento das condições para a permanência da vida humana na Terra. Sendo 

assim, os serviços ecossistêmicos são aqueles que geram um benefício ao bem-estar 

humano através do bom funcionamento dos ecossistemas e que são diretamente 

responsáveis pela sustentação da existência humana.   

Segundo o MilleniunEcosystemAssessment(MEA)13, uma iniciativa de milhares 

de cientistas, os ecossistemas têm sido usado de maneira não sustentável e são 

classificados em quatro grandes conjuntos: provisionamento, regulação, suporte e 

                                                 
12 MAY (2010) afirma que há certa confusão na literatura entre os conceitos de serviços ambientais e os serviços 
ecossistêmicos, sendo usados geralmente de forma intercambiável. 
13 Para saber mais sobre a história do MEA, acesse http://www.millenniumassessment.org/en/History.aspx 
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cultural. Estes serviços estão intrinsecamente relacionados ao bem-estar humano e 

estão bem sumarizados na Figura 3, como por exemplo os serviços de suporte tais 

como a ciclagem de nutrientes, formação do solo, etc.   

 
Figura 4 - Serviços ecossistêmicos e os constituintes do bem-estar humano. Fonte: MEA (2005) 

 
Apesar de prestarem um grande serviço à população, os serviços 

ecossistêmicos, por não serem parte de nenhum mercado, não são contabilizados e, 

portanto, não constam nas estatísticas. Uma vez que não são ativos cotados em 

mercados, não há incentivos suficientes para os agentes individuais investirem em sua 

conservação. Não há recompensa para aqueles que preservam os serviços 

ecossistêmicos, tampouco enquadramento legal para aqueles que os reduzem.  

Segundo WUNDER (2008), os serviços ecossistêmicos propiciados pela floresta 

amazônica compreendem: 

 

1. Captura e retenção de carbono: via vegetação em crescimento ou fixação no 

solo; 

2. Biodiversidade: regulação e estrutura do ecossistema, diversidade da fauna e 

flora; 

3. Proteção hídrica: capacidade de purificação de água, regulação de fluxo e 

sedimentação; 

4. Beleza cênica: paisagens naturais e culturais. 

 

Há duas ameaças principais relativas ao decréscimo da provisão dos serviços 

ambientais oriundos da floresta amazônica: i) modificação no uso do solo e na 
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vegetação; ii) impactos na mudança climática global. Geralmente as atividades 

econômicas, principalmente dependentes dos recursos naturais, implicam no 

decréscimo dos recursos naturais e de seus serviços.  

Na Figura 4, um diagrama descreve os efeitos relacionados aos serviços 

hidrológicos, a partir do momento em que ocorre uma mudança na condição do 

ecossistema, seja através da degradação em nível médio/elevado seja o 

desmatamento completo. Se ocorrer o desmatamento com um efeito deletério aos 

fluxos hidrológicos, como uma redução da vazão devido ao aumento do assoreamento, 

pode afetar diretamente a renda agrícola, devido a elevação nos custos operacionais 

da irrigação.  

 
Figura 5 - Efeitos do desmatamento nas funções e serviços ecossistêmicos. Fonte: PAGIOLA (2008) 

 

2.1 O Conceito de Serviços Ecossistêmicos na Teoria Econômica 
 

Apesar de perturbações na provisão da natureza terem sido relatadas na história 

desde as civilizações antigas, segundo GÓMEZ-BAGGENTHUM et al (2010), é a partir 

da obra “Man andnature”, de George Perkins Marsh, o ponto inicial da jornada do termo 

serviços ecossistêmicos. Analisando do ponto de vista da história do pensamento 

econômico, traçam um panorama da origem do termo, sua modificação e 

transformação até a acepção que é empregada extensivamente nos estudos e debates 

atuais. A resenha que segue sobre a abordagem de serviços ecossistêmicos na teoria 

econômica, salvo menção em contrário, toma por base o estudo de GÓMEZ-

BAGGENTHUM et al (2010), subdivididos em Teoria Clássica, Neoclássica, Economia 

Ambiental e Economia Ecológica. 
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2.1.1 Teoria clássica 

 Na teoria clássica os recursos naturais tinham uma grande importância na 

análise teórica, permanecendo como um fator separado na função de produção. 

Inicialmente relatado como fator terra, era considerado como um fator insubstituível, 

incluindo, segundo Malthus, “o solo, minérios, e recursos pesqueiros ao longo do 

globo”.  Não era muito claro ao conhecimento da época os benefícios dos serviços 

ecossistêmicos, portanto, não há como transpor a ideia atual de serviços 

ecossistêmicos à teoria da época. No entanto, os economistas clássicos reconhecem a 

contribuição de determinados serviços apresentados por “agentes naturais” ou “forças 

naturais”. Esta contribuição, por ter sido conseguida de forma gratuita, teria um 

determinado valor de uso, mas não valor de troca.  

 Em contraponto aos fisiocratas, e sua crença na terra como fator primário de 

valor, os clássicos começaram a enfatizar o trabalho como força-motriz da riqueza. Foi 

a partir da publicação de A Riqueza das Nações (ano), de Adam Smith, que houve a 

introdução do conceito de riqueza da nação, medido através da soma de todas as 

personificações de trabalho produzidos dentro de um país. Smith refere-se à produção 

natural como a lenha, pastos e energia solar. No entanto, não há valoração aos 

serviços providos da natureza em si, mas sim da renda derivada de sua apropriação. 

 Say (1829) assumia a noção de que os serviços naturais eram presentes 

gratuitos da natureza e em Ricardo há a negação da idéia de se criar valor de troca a 

partir destes serviços.  

Em relação à obra de Marx (1887), seu trabalho foi rico em insinuações 

ecológicas, podendo-se creditá-lo um século de antecipação à ecologia industrial. 

Apesar de atribuir valor à combinação de uso de trabalho e natureza, Marx postula que 

é unicamente no trabalho que há a possibilidade e a capacidade de gerar valor de 

troca. 

 Com o crescimento industrial e o desenvolvimento tecnológico, experimentados 

sem precedentes no século XIX, houve uma série de mudanças na econômica clássica, 

o que fez com que a natureza perdesse paulatinamente o papel como um dos objetos 

de estudo na teoria econômica. Três mudanças principais se destacam: i) um lento 

movimento de mudança no enfoque principal da função-produção: da terra e trabalho 

para trabalho e capital; ii) uma mudança da análise física para a monetária; e iii) a 

mudança de valor de uso para valor de troca. Estas mudanças desencadearam uma 

mudança no paradigma no pensamento econômico que foram o alicerce para a nova 
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teoria pujante (teoria neoclássica) acerca da substitubilidade dos recursos naturais pelo 

capital fabricado. 

2.1.2 Teoria neoclássica 

Com a queda da economia clássica, perto de 1870, diversos autores ainda 

mantiveram atenção significativa aos recursos naturais em termos físicos, por exemplo, 

Stanley Jevons (1871) e sua preocupação com a queda dos estoques de carvão, além 

do paradoxo de Jevons14. 

Com a revolução marginalista, o foco da análise neoclássica se restringiu aos 

valores de troca e, posteriormente, a análise monetária expandiu os limites dos 

mercados como uma forma de enfrentar as externalidades econômicas. Diversos 

economistas que à época se preocuparam com a exaustão dos recursos e seu impacto 

nas gerações posteriores, como Gray, Ramsas, Yse e Hotelling, que elaboraram 

técnicas em aplicações baseadas na taxa de desconto15A partir da década de 1930, os 

interesses dos economistas nas questões acerca dos recursos naturais foram 

minguando, havendo uma mudança no escopo da análise econômica convencional, 

deixando de lado os bens e serviços sem valores de troca como os serviços 

ecossistêmicos. Foi neste período que a teoria neoclássica deu inicio a refletir em 

“como a inovação tecnológica iria permitir o aumento da substitubilidade entre insumos 

da produção como terra e capital”. Posteriormente, na obra de Solow e sua 

contribuição à teoria do crescimento, há a exclusão da terra na função de produção. 

Com esta exclusão, assumia a perfeita substitubilidade entre o capital natural e o 

capital manufaturado. Quando confrontado acerca da exaustão dos recursos naturais, à 

época do choque do petróleo, em 1973, Solow demonstrou ser apenas uma questão de 

auto-regulação dos mercados, onde a partir da percepção da exaustão de 

determinados recursos seus preços iriam subir para ajustar a demanda. Este aumento 

de preços encorajaria os consumidores para demandar bens alternativos. Daí a 

conclusão de Solow: “The world can, in effect, get along without natural resources, so 

exhaustion is Just an event, not a catastrophe” (SOLOW apud GOMEZ-BAGGETHUN 

et al, 2009). 

 

                                                 
14 O paradoxo de Jevons postula que ganhos em eficiência energética por unidade de produção tendem a aumentar o 
consumo de energia total. 
15 Para mais detalhes, ver ENRIQUEZ (2010). 
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2.1.3 Economia ambiental 

Com a onda do ambientalismo moderno na segunda metade do século XX, sub-

disciplinas econômicas especializadas iniciaram, com base na teoria econômica 

padrão, a analisar os problemas ambientais sob esta ótica. Os primeiros acadêmicos a 

introduzir as questões ambientais dentro da teoria econômica se reuniram ao redor da 

Societyof Environmental andResourceEconomics, logrando a expansão no escopo da 

análise da teoria neoclássica com o desenvolvimento de métodos de valoração e 

internalização dos impactos da atividade econômica no meio ambiente, dentro da 

esfera de tomada de decisão.  

De acordo com MOTA et al (2010), a economia neoclássica entende a natureza 

como uma externalidade, a qual pode ser positiva - no caso de um benefício, como por 

exemplo a regulação climática – tanto quanto negativa – um malefício provindo da 

natureza, como catástrofes naturais. Com a internalização destas externalidades, se 

busca um modo “para evidenciar e corrigir as falhas de mercado que escondem os 

efeitos de tais mudanças”. Nestesentido, a 

teorianeoclássicaapostanavaloraçãoeconômica.  

“The basic argument underlying Environmental economics can be summarized 
as follows: pure Neoclassical economics largely neglect the economic 
contribution of nature by restricting its scope of analysis to those ecosystem 
goods and services that bear a price. Hence, the systematic undervaluation of 
the ecological dimension in decision making would be partly explained by the fact 
that the services provided by natural capital are not adequately quantified in 
terms comparable with the economic services and manufactured capital. From 
this perspective, non marketed ecosystem services are viewed as positive 
externalities that, if valued in monetary terms, can be more explicitly incorporated 
in economic decision-making” (GÓMEZ-BAGGETHUN et al, 2010) 
 

A tabela 1 sumariza os métodos de valoração econômica ambiental mais 
utilizados atualmente. 

 

Metodologia Aproximação Aplicações Dados 
requeridos 

Limitações 

Métodos de preferência revelada 
 
Mudanças na 
produtividade 
 

Traça o impacto na 
mudança dos serviços 

ecossistêmicos nos bens 
produzidos 

 

Qualquer impacto 
que afete os bens 

produzidos 

Mudança no serviço; 
impacto na produção; 
rede de valores dos 

bens produzidos 

Dados sobre mudança 
no serviço e 

conseqüente impacto na 
produção 

Custo-doença, 
capital humano 
 

Traça o impacto da 
mudança dos serviços 

ecossistêmicos na 
mortalidade e morbidade 

Qualquer impacto 
que afeta a saúde 
(ex. poluição da 
água ou do ar) 

Mudança no serviço; 
impacto na saúde; 

custo-doença ou valor 
da vida 

Funções de resposta à 
dose ligando condições 

ambientais à falta de 
saúde freqüentemente 
em falta; subestima, 
como isto omite as 

preferências por saúde; 
valor da vida inestimável 

 
Custo de reposição 
(e variações, como 

Custo de reposição do 
bem ou serviço 

Qualquer perda de 
bens ou serviços 

Extensão da perda de 
bens ou serviços; 

custos de reposição 

Tende a superestimar o 
valor atual 
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custo de realocação) 
 

dos mesmos 
 

Método de Custo-
Viagem 
 

Deriva a curva de 
demanda dos dados 

sobre custos de viagem 
atuais 

Recreação Amostras para coletar 
custos monetários e de 
tempo de viagens para 
os destinos; distancia 

percorrida 
 

Limitado aos benefícios 
recreativos; difícil usar 
quando a viagem tem 

diversos destinos 

Preços Edônicos 
 

Extrai o efeito dos 
favores ambientais nos 

preços de bens que 
incluem estes fatores 

 

Qualidade do ar, 
beleza cênica, 

benefícios culturais 

Preços e 
características dos 

bens 

Requere vasta 
quantidade de dados; 

muito sensível à 
especificação 

Métodos de preferência declarada 
 

Valoração 
Contingente (CV) 
 

Questiona entrevistados 
diretamente sobre suas 
disposições a pagar por 

determinado serviço 
 

Qualquer serviço Panorama que 
apresenta cenários e 
extrai a disposição a 

pagar por determinado 
serviço 

 

Várias potenciais fontes 
de viés nas respostas; 
diretriz existente para 
aplicação confiável 

Modelagem de 
escolha 
 

Questiona entrevistados 
para escolher suas 

opções dentre várias 
alternativas com atributos 

particulares 

 

Qualquer serviço Amostra de 
entrevistados 

Similar ao CV; análise 
dos dados geralmente é 

complexa 
 

Outros Métodos 
 

Transferência de 
benefícios 

Usa resultados obtidos 
em um contexto em 

diferentes aproximações 

Qualquer que seja 
adequado a 

comparação dos 
estudos 

Exercícios de 
valoração entre outros, 

locais similares 

Pode ser impreciso, 
como muitos fatores 

variam embora o 
contexto pareça similar 

Tabela 1 - Métodos de valoração. Fonte: tradução de MEA(2005) 
 

 

2.1.4Economia ecológica 

 

Por volta do fim da década de 1980, com crescentes divergências teóricas e, sob 

influência de ecologistas e economistas heterodoxos preocupados com o bem estar, 

houve uma ruptura na Environmental andResourceEconomics, dando origem a um 

novo braço do pensamento econômico: a Economia Ecológica.  

Esta corrente teórica considera que o funcionamento do sistema econômico 

deve ser compreendido à luz dos limites biofísicos inerentes ao globo terrestre. É deste 

mundo que provêm a energia e as matérias primas requerentes nos processos de 

transformação antropogênicos e, portanto, deve-se considerar as relações físicas nas 

análises econômicas. Em contrapartida à economia convencional, a economia 

ecológica busca a transdisciplinariedade, bebendo da fonte tanto da economia quanto 

da ecologia, e considerando diversas outras disciplinas que possam ser 

correlacionadas para uma melhor análise. Apesar de as semelhanças nos conceitos e 

objetivos serem inúmeros, a diferença principal reside no ponto de partida que dá 

sustentação à teoria. Como relatado por VEIGA (2010):“Mesmo que existam alguns 
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conceitos comuns, eles são secundários se comparados às visões gerais de cada uma sobre a 

realidade.”  

 
 

Segundo ROMEIRO(2010), a teoria econômica convencional considera a 

economia como um todo e sem limites biofísicos para a expansão da mesma, como 

visto anteriormente com os clássicos (Figura 5 – Fragmento 1A). Mesmo com a 

introdução da natureza na função produção neoclássica, esta teoria não vê a escassez 

de materiais como um limite para a expansão da economia, uma vez que crêem 

podersubstituir os recursos naturais por capital fabricado, na medida em que a 

tecnologia se avance (Figura 5 – Fragmento 1B).  

 
Figura 6 - Representação clássica, neoclássica e da economia ecológica. Fonte: ROMEIRO (2009) 

 
 Na representação mais popular do funcionamento da economia, o fluxo circular 

da renda, se demonstra a economia como um sistema fechado, onde ocorre a 

circulação de dinheiro, produtos e insumos entre as famílias e as empresas. Nesta 

representação, não há entrada ou saída de novas matérias e energia, e nem mesmo a 

saída de resíduos. Este modo de ver o mundo seria “o sonhado moto-perpétuo, capaz 

de produzir trabalho ininterruptamente consumindo a mesma energia e valendo-se dos 

mesmos materiais. Seria um reciclador perfeito.” (GEORGESCU-ROEGEN apud 

VEIGA, 2010). 

 Para os economistas ecológicos, a economia convencional, ao partir de 

analogias à mecânica clássica16, se esquecem de outra lei da física: a lei da 

termodinâmica17. Segundo as leis da termodinâmica, não há como reciclar toda a 

energia, ou seja, não é possível transformar toda energia em trabalho, visto que há 

uma parcela dissipada na forma de calor. Ainda, considera que os atuais padrões de 

consumo são insustentáveis, dado a finitude dos recursos naturais. Estes recursos se 

                                                 
16

O ponto de partida da economia convencional é feito com base em analogias à mecânica clássica, a qual entende 
que os fenômenos físicos podem ser compreendidos e comparados entre si, não importando o local e o tempo. 
 
17 Ramo da física que estuda as relações entre energia, calor e trabalho. 
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tornam cada vez mais escassos à medida em que as atividades humanas os utilizam 

de forma irracional (MOTA et al, 2010). 

 De acordo com MOTA et al (2010), um ativo natural “somente tem valor quando 

a sua utilidade é imprescindível para a manutenção da vida na Terra”. Por não 

possuírem conhecimentos adequados, os seres humanos não dão o devido valor de 

existência às demais espécies, fazendo com que esses valores não sejam revelados 

no mercado. Uma vez que o preço é o que traduz a utilidade e a escassez do ativo, e 

não sendo esses ativos precificados, há por trás destes termos uma questão 

transcendental e metafísica, ocultando “princípios morais, éticos, e espirituais que vão 

além do que as trocas econômicas entre seres humanos podem expressar nos 

mercados convencionais” MOTA et al (2010).  

 Ainda, de acordo com MOTA et al (2010), a valoração dos ativos da natureza 

para a Economia Ecológica deve ser vista sob diversas óticas, tais como biológica, 

ecológica, conservação de recursos naturais, e até mesmo na conservação dos ativos 

como um capital natural, de modo que as gerações futuras possam fazer usufruto dos 

mesmos. Sendo assim, consideram que a estimação de custos e valoração requer 

esforços interdisciplinares. Como não existe um método de valoração puramente 

instrumental, a economia ecológica utiliza métodos alternativos, tais como “avaliações 

multicritérios e abordagens deliberativas que envolvem os atores sociais afetados por 

determinada mudança na qualidade ambiental, em esforços conjuntos para decidir a 

importância relativa das opções apontadas, não deixando tais decisões ao trade-off 

unicamente entre valores monetários conflitantes” (MOTA et al, 2010).  

 

2.2 O Debate Atual sobre Serviços Ecossistêmicos 

Segundo GÓMEZ-BAGGETHUN et al (2010), o conceito de serviços 

ecossistêmicos foi introduzido em 1981 pelos autores Ehrlich18, construído com base 

em estudos anteriores que destacavam os valores da sociedade perante os benefícios 

da natureza. No entanto, na ecologia o conceito já era tradicionalmente utilizado para 

se referir a “processos ecossistêmicos operando com um sistema ecológico, 

independente se tais processos são úteis para os humanos”. Entre meados de 1970 e 

1980, diversos autores fizeram esforços para a caracterização dos problemas 

ecológicos em termos econômicos, a fins de aumentar o interesse público na 

                                                 
18 Ehrlich, P.R, Ehrlich A. H., 1981. Extinction: the causes and consequences of the disappearance of species. 
RandomHouse, New York. GÓMEZ-BAGGETHUN et AL (2010) citam esta obra como sendo a precursora em 
apresentar o termo serviços ecossistêmicos. 
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conservação da biodiversidade. Esses autores ressaltam que o uso inicial deste 

conceito teve caráter puramente pedagógico, e “visava demonstrar como a extinção da 

biodiversidade afeta diretamente as funções ecossistêmicas que sustentam serviços 

críticos para o bem-estar humano”.  

2.2.1 Política ambiental e o uso de instrumentos econômicos 
 
 O Código Florestal Brasileiro de 1965 criou mecanismos legais de proteção aos 

recursos naturais através da divisão das áreas a serem preservadas em Parque e 

Floresta Nacional, Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal. Para este 

presente estudo, interessam particularmente as duas últimas modalidades – APP e 

Reserva e Legal. A primeira se caracterizou, na sua criação, na tentativa de se frear os 

sucessivos avanços sobre a floresta, tornando intocáveis “todos os espaços cuja 

presença da vegetação garante sua integridade (serviços ambientais) e, a segunda, 

transferindo compulsoriamente para os proprietários rurais a responsabilidade e o ônus 

da proteção” (MEDEIROS, 2006). 

 Desde a criação do Código Florestal, se vive um embate entre os que querem a 

preservação das florestas, biomas e recursos naturais, e os que defendem a 

flexibilização das leis florestais, orientados por interesses econômicos sobre a área 

florestal que se pode converter para outros usos. Enquanto no Centro-sul do país a 

área a ser preservada é de 20%, na Amazônia legal o montante sobe para 80%. Esse 

novo percentual para a Amazônia foi alterado em 1996 (anteriormente era de 50%) e 

objetivava, segundo SIQUEIRA (2004), “mudar os custos de oportunidade relativos ao 

uso do solo com e sem floresta e, como conseqüência, reduzir a pressão pela 

conversão de novas áreas”. 

Para se atingir um desenvolvimento sustentável, considerando-o como um 

“conceito-síntese de eficiência econômica, equidade social e eficácia ecológica” 

(ALMEIDA, 1998), se faz necessário o uso de políticas ambientais apropriadas a cada 

situação, isto é, a escolha de instrumentos adequados para que uma sociedade se 

relacione com o meio ambiente e os recursos naturais.  

O uso destes instrumentos visa, de acordo com a teoria microeconômica 

neoclássica, “internalizar as externalidades”, tendo a intervenção governamental papel 

fundamental de adaptar os instrumentos adequados ao controle destas externalidades. 

Os instrumentos de política ambiental podem ser divididos basicamente em dois 

tipos: regulação direta e uso de instrumentos econômicos. A regulação direta é 

exercida pelo governo por meio da adoção de padrões, normas e regras a serem 
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seguidas pelos agentes econômicos. Os instrumentos econômicos têm como objetivo a 

indução dos agentes a adotarem certas medidas, tendo como contrapartida um retorno 

financeiro (ou recompensa através da economia de recursos). Segundo ALMEIDA 

(1998) os instrumentos econômicos podem ser agrupados em: i) taxas e tarifas; ii) 

subsídios; iii) sistemas de devolução de depósitos; iv) criação de mercado. LUSTOSA 

et al (2010) adicionam os instrumentos de comunicação como forma de política 

ambiental, através da conscientização e informação dos agentes poluidores e as 

populações possivelmente atingidas por variados temas ambientais. 

 

Comando-e-controle Instrumentos econômicos Instrumentos de comunicação 

- Controle ou proibição de 
produto 
- Controle de processo 
- Proibição ou restrição de 
atividades 
- Especificações tecnológicas 
- Controle do uso de recursos 
naturais 
- Padrões de poluição para 
fontes específicas 

- Taxas e tarifas 
- Subsídios 
- Certificados de emissão 
transacionáveis 
- Sistema de devolução de 
depósitos 

- Fornecimento de informação 
- Acordos 
- Criação de redes 
- Sistema de gestão ambiental 
- Selos ambientais 
- Marketing ambiental 

Tabela 2 - Tipologia e instrumentos de política ambiental. Fonte: LUSTOSA et al (2010) 
 

Os instrumentos de, regulação direta, também conhecidos como comando-e-

controle, compreendem uma “série de normas, controles, procedimentos, regras e 

padrões a serem seguidos pelos agentes poluidores e também diversas penalidades 

caso eles não cumpram o estabelecido” (LUSTOSA et al, 2010). No entanto, este tipo 

de atuação demanda uma fiscalização efetiva e contínua, traduzidas em altos custos 

de fiscalização.  

Os instrumentos econômicos visam a internalização dos “custos que não seriam 

normalmente incorridos pelo poluidor ou usuário”. LUSTOSA et al (2010) cita algumas 

vantagens deste mecanismo em contraponto aos instrumentos de comando-e-controle, 

tais como: i) geração de receitas para fins ambientais; ii) alocação mais eficiente das 

exigências quanto aos controles; iii) estimular implementação de tecnologias mais 

limpas, via dedução fiscal; iv) atuação junto ao início do processo de uso dos serviços 

ambientais; possibilidade de implantar taxas progressivas, considerando a capacidade 

de pagamento de cada agente. 

 

2.2.2 Pagamentos por serviços ambientais e ecossistêmicos 
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As falhas relativas à conservação dos ecossistemas estão relacionadas às 

falhas de mercado que incluem, dentre outros, as externalidades, a classificação do 

ecossistema como um bem público, direitos de propriedade imperfeitos, além de 

insuficiente conhecimento e informação acerca dos benefícios da conservação dos 

mesmos. A partir desta premissa, tem se destacado no debate acadêmico nos últimos 

anos a possibilidade da criação de um mecanismo para transferência de 

compensações monetárias de valores ecossistêmicos aos agentes locais que atuam 

como mantenedores da provisão destes serviços. Sven (2008) explica o diferencial do 

PSE em relação aos outros instrumentos de política ambiental: 

 

“Em contraste com políticas ambientais de comando-e-controle e taxas de uso 

ou impostos ambientais, esquemas de PSE incentivam a provisão (ou não 

degradação) dos serviços ambientais remunerados e, portanto, podem contribuir 

para o aumento da renda de moradores rurais” (WUNDER, 2008). 

  

Para se medir o montante em termos monetários que a floresta e seu manejo 

sustentável podem exprimir, deve-se fazer um estudo complexo de valoração natural 

no sentido de mensurar o montante de capital natural. Este pode ser considerado como 

o estoque de recursos naturais existentes que geram um fluxo de serviços tangíveis e 

intangíveis direta e indiretamente úteis aos seres humanos, conhecido como renda 

natural, definido como a “totalidade dos recursos oferecidos pelo ecossistema terrestre 

que suporta o sistema econômico, os quais contribuem direta e indiretamente para o 

bem estar humano” (ROMEIRO et al, 2004). 

A ideia básica por trás de esquemas de provisão de Pagamento por Serviços 

Ecossistêmicos pode ser demonstrada na Figura 7. Manejadores dos ecossistemas 

freqüentemente recebem os benefícios da terra que eles utilizam, no entanto, esses 

benefícios tendem a ser menores do que se convertessem e utilizassem o solo para 

outra atividade (pecuária, agricultura, etc.). No entanto, se os proprietários destas 

terras optarem pelo desmatamento e a conversão do uso do solo, malefícios e 

diminuições nos fluxos biofísicos provenientes das funções ecossistêmicas teriam 

efeito sobre a população como um todo (como visto na Figura 5, pp. 15). O que se faz 

necessário é a inibição desta opção, suprimindo o custo de oportunidade que o agente 

individual teria na conversão das florestas, através dos postulados da economia 

neoclássica: internalizar as externalidades (ENGEL et al, 2008). 
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Figura 7 - Diagrama do conceito de PSE.  
Fonte: tradução de ENGEL et al (2008) 

 
 A base conceitual do mainstream utilizada para esquemas de PSE tem sido 

baseada no Teorema de Coase, o qual argumenta que as externalidades podem ser 

corrigidas por meio da internalização sem a necessidade de intervenção de uma 

entidade reguladora. No caso dos problemas relacionados ao meio ambiente, 

MURADIAN et al (2010) afirma que quando os custos de transação forem baixos, além 

de serem claros os direitos de propriedade, os agentes irão negociar seus direitos até 

um ótimo Paretiano. A solução para as falhas de mercado estaria em dar suporte ao 

funcionamento deste mercado. 

 No desenvolvimento de esquemas de PSE com base no descrito acima, se 

coloca grande ênfase na necessidade de alocação correta dos direitos de propriedade, 

e o estabelecimento de um mecanismo de barganha entre os que detêm, mantêm e 

gerenciam os ativos naturais e as partes que desejam manter esses serviços. 

MURADIAN et al, (2010) alerta que os direitos de propriedade neste contexto devem 

não somente especificar a propriedade, mas também permitir a negociação e a 

comercialização dos serviços provindos das terras. Isso configuraria como uma 

redefinição nas obrigações dos proprietários em manter, sob ação contratual, o uso do 

solo específico para aquela atividade. 

 ENGEL et al (2010) ressalta a importância em ter um escopo bem definido e não 

cair na tentação de acreditar que todos os problemas ambientais possam ser resolvidos 

via este mecanismo: “PES isnotintended as a 

silverbulletthatcanaddressanyenvironmentalproblem”. Alerta para o fato de que os 

gerenciados privados dos ecossistemas não devem ter a autoridade para manejar os 
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ecossistemas, devido aos ecossistemas não serem propriedade de ninguém. Com a 

definição clara dos direitos de propriedade, se houver negligenciamento no manejo da 

área por falta de informação, deverá ter como contrapartida uma resposta em termos 

educativos. Analogamente, se as imperfeições do mercado privarem os agentes de 

instalarem novas tecnologias ou práticas que melhorem a provisão dos serviços 

ecossistêmicos, deverá haver facilitação no acesso ao crédito.  

 Os compradores dos serviços ecossistêmicos podem ser divididos em duas 

categorias: 

a. User-financed: neste caso, os compradores dos services 

ecossistêmicos são os atuais usuários (anteriores à implementação do 

PSE). Por exemplo, uma usina hidroelétrica paga compensações 

financeiras aos provedores dos fluxos hidrológicos para assegurar os 

fluxos aos níveis atuais. 

b. Government-financed: neste caso, os compradores são terceiros 

agindo em favor dos usuários dos serviços. Segundo o autor, 

geralmente são agências governamentais, mas também podem ser 

instituições financeiras internacionais ou instituições 

conservacionistas. 

Os vendedores de serviços ecossistêmicos em pontecial são “aqueles agentes 

que estão em uma posição de guardião da provisão dos serviços ecossistêmicos”. Na 

maioria dos casos, os proprietários de terras privadas e o governo (como nas Unidades 

de Conservação brasileiras).  ENGEL et al (2010) cita casos em que comunidades 

locais aglutinaram seus direitos de posse para agir como provedores coletivos dos 

serviços ecossistêmicos.  

 
 
2.2.3 Protocolo de Quioto e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

 
Com a crescente preocupação mundial acerca dos efeitos do aquecimento 

global foi adotada por diversos países, em 1992, a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCC), a qual foi ratificada em 1994. O objetivo 

maior se configurava no reconhecimento do aquecimento global como uma ameaça 

latente à atividade humana no globo e no dever de proteger o sistema climático para as 

gerações presentes e futuras (MAY, 2003).  

Em 1997 houve um esforço maior na tentativa de alcançar este objetivo com a 

adoção do Protocolo de Quioto. A grande diferença entre este e a Convenção, se deve 
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ao motivo que enquanto a Convenção é um encorajamento à mitigação do 

aquecimento global, o Protocolo se configura com um comprometimento real. No 

entanto, o acordo somente foi ratificado em 2005 com a assinatura da Rússia. 

O Protocolo de Quioto impôs metas de redução de emissões aos países 

pertencentes ao chamado “Anexo-1”19. Para auxiliar os países a abaterem suas 

emissões, foram criados alguns mecanismos de flexibilização, como o Mercado de 

Carbono (MC) e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), além da criação dos 

Créditos de Carbono (CER) (MINCHETTI, 2009). Segundo May (2010), o mercado de 

carbono “nasceu como instrumento para apoiar o processo de mitigação das mudanças 

climáticas globais, hoje uma necessidade quase inconteste”. As metas que devem ser 

cumpridas, durante o período de 2008 a 2012, representam uma queda-média de 5,2% 

em relação aos níveis de 1990 (em outros termos, significa a não-emissão de algo em 

torno de 5 bilhões de toneladas de CO²). Cada país tem uma meta, calculada com base 

na contribuição de cada um para as emissões totais de GEE lançadas na atmosfera 

desde a revolução industrial. O Protocolo de Quioto exclui os países pobres e em 

desenvolvimento por apresentarem um processo de industrialização tardio, tendo suas 

emissões incrementadas apenas em tempos recentes (CARBONO BRASIL, 2010; 

MINCHETTI, 2009). 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo permite que países do Anexo-I 

financiem projetos de redução ou a compra de CER de iniciativas de redução de 

emissão provenientes dos países não pertencentes ao Anexo-I20. Os projetos de MDL 

devem se encaixar em alguma destas categorias: 

• Setor 1. Geração de energia (renovável e não-renovável); 

• Setor 2. Distribuição de energia; 

• Setor 3. Demanda de energia (projetos de eficiência e conservação de 

energia); 

• Setor 4. Indústrias de produção; 

• Setor 5. Indústrias químicas; 

• Setor 6. Construção; 

• Setor 7. Transporte; 

• Setor 8. Mineração e produção de minerais; 

                                                 
19 O Anexo-1 é composto pelos países mais industrializados. Disponível em 
http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php 
20 MINCHETTI (2010) compara o montante de MDL no Brasil, China e Índia. O primeiro, que foi pioneiro na 
aprovação de MDL, possui 160 projetos aprovados; o segundo 530 projetos aprovados; e o terceiro 420 projetos. 
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• Setor 9. Produção de metais; 

• Setor 10. Emissões de gases fugitivos de combustíveis; 

• Setor 11. Emissões de gases fugitivos na produção e consumo de 

halocarbonos e hexafluorido de enxofre; 

• Setor 12. Uso de solventes; 

• Setor 13. Gestão e tratamento de resíduos; 

• Setor 14. Reflorestamento e florestamento; 

• Setor 15. Agricultura. 

 

 
2.2.4 Redução de emissões por desmatamento e degradação como MDL 

 Destacada a importância absoluta que as florestas e seus serviços 

ecossistêmicos exercem sobre a manutenção da vida e das condições climáticas 

propícias às atividades antropogênicas, ressalta-se ao longo deste estudo a 

necessidade da utilização de instrumentos econômicos como meio de dar suporte aos 

detentores e mantenedores deste status. Partindo deste pressuposto surge a proposta 

de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD), uma política de 

compensação aos países em desenvolvimento com florestas tropicais na tentativa de 

manter a floresta (e seu grande estoque de carbono e poder de fixação) em pé, sendo 

a ideia básica simples: os países que estariam dispostos, e em condições, de reduzir 

as emissões por desmatamento deveriam ser recompensados financeiramente por 

fazê-los (PARKER ET AL, 2009).  

 Inicialmente, o mecanismo REDD foi proposto por um grupo de dez países 

liderados por Costa Rica e Papua Nova Guiné na Convenção das Partes (COP) 11, em 

Montreal, em 2005, como um mecanismo do Protocolo de Quito, ratificado no início do 

mesmo ano, para a redução de emissões via desmatamento e degradação em países 

em desenvolvimento.  

 A inclusão do REDD como uma possibilidade de redução das emissões vinha 

sendo discutida de forma secundária nas reuniões da COP, entretanto, este debate 

ganhou força nos últimos anos. Moutinho(2008) destaca que apesar de ser quase um 

consenso quanto à definição do papel das florestas na regulação climática, a inclusão 

do REDD vem gerando polêmica no regime internacional de mudança climática, onde 

até mesmo os países detentores de grandes extensões florestais e de altas taxas de 
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desmatamento, como o Brasil, têm mudado sua retórica ao longo do tempo. O Brasil 

possui uma responsabilidade grande, devido a seu papel poluidor e, 

concomitantemente, provedor de recursos florestais. 

 Na implementação do MDL definida na COP 7, em Marraqueche, foi acordado 

que somente seriam incluídos para a comercialização dos créditos de carbono projetos 

provenientes de florestamento e reflorestamento (aqueles que atuam no seqüestro de 

carbono), excluindo, portanto, o desmatamento evitado. O debate se configurou, como 

relatado em FERNSIDE (2003 apud MOUTINHO, 2008), entre dois grandes grupos: o 

Grupo “guarda-chuva” e a União Européia. O primeiro, tendo como liderança os EUA, 

pressionou para que o desmatamento evitado fosse incluído aos créditos de carbono, 

alegando a não-viabilidade econômica do Protocolo de Quioto caso fosse excluído. Já 

o segundo argumentava que se o desmatamento evitado fosse incluído, estaria 

desviando o foco da principal causa das emissões GEE: o uso intensivo de 

combustíveis fósseis.21 O grande temor dos que se declararam contra a inclusão era a 

de que os agentes emissores principais poderiam querer se beneficiar de forma 

discrepante, de forma que haveria a compensação de um lado da balança (florestas 

nos países em desenvolvimento) e por outro não se instalaria uma agenda de 

mudanças internas na produção visando uma economia de baixa emissão de carbono. 

 A oposição do Brasil sobre a inclusão do desmatamento evitado teve duas 

frentes: a do Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). Segundo LACERDA (2001 apud LAMY et al, 2008), os motivos alegados pelo 

primeiro se configuraram em quatro razões: 

“(a) a conservação ou proteção de florestas, de acordo com o Artigo 4 da 
Convenção, já é uma obrigação dos países; (b) do ponto de vista da atmosfera, 
não há redução de emissão pelo fato de manter uma floresta nativa em pé; c) a 
inclusão da conservação de florestas como parte dos mecanismos de 
flexibilização das metas implicaria tornar nulo para todos os efeitos o Protocolo 
de Quioto, tendo em vista que somente as florestas gerariam créditos pelo 
menos duas vezes maior do que as metas acordadas para os países do Anexo I; 
d) não havia como garantir a permanência do carbono na floresta, já que esta 
pode ser, a qualquer tempo, desmatada ou queimada pela ação humana ou por 
causas naturais; e e) ao se preservar uma área, não se poderia garantir que o 
entorno da mesma não fosse desmatado, podendo gerar vazamento, inclusive 
para países vizinhos.” 

                                                 
21 Para saber o desdobramento das posições dos principais agentes envolvidos ver LAMY et al (2008). 
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Já o MMA, além de elucidar o êxito de suas políticas e programas contra o 

desmatamento, defendeu sua posição calcada principalmente sobre questões técnicas 

e científicas. Alinhados com a União Européia, saíram “vitoriosos” já que não chegaram 

ao consenso de incluir o desmatamento evitado como MDL. 

Nos eventos posteriores da COP, como na COP 11, em Montreal, a iniciativa de 

países detentores de florestas (Coalition for RainforestNations) liderados por Costa 

Rica e Papua Nova Guiné colocou novamente a discussão em pauta.com uma nova 

proposta de compensação financeira como forma de redução das emissões dos países 

em desenvolvimento. A diferença da proposta anterior é a não inclusão destes esforços 

como forma de cumprir as metas de redução de emissões dos países desenvolvidos 

que recompensasse financeiramente os países com floresta.  

Já a proposta brasileira era a de um mecanismo capaz de estabelecer metas 

voluntárias de emissões nos países em desenvolvimento. Caso as taxas de 

desmatamento ficassem abaixo de um determinado limite, haveria compensação 

financeira via recursos de um fundo dos países desenvolvidos. Como seriam de forma 

voluntárias as reduções não teriam vínculos legais, entretanto, Moutinho destaca que 

este “mecanismo evitaria todos os problemas inerentes aos programas de cooperação 

internacional comum (como, GEF e PPG7) que demandam um conjunto de 

mecanismos de controle internacional para garantir que o recurso seja devidamente 

empregado, o que acaba tornando o processo mais oneroso” (CAPOBIANCO, 2006 

apud Moutinho,2008). 

Nos eventos preparatórios da Conferência das Partes, COP-15, em dezembro 

de 2009 em Copenhague, houve uma grande pressão por parte da população, ONGs e 

países por um acordo climático global que incluísse o REDD como um MDL. As 

propostas oriundas de governos e blocos de países totalizaram em 19, já as 

elaboradas por organizações não-governamentais perfizeram 13. 

Desde a COP 7 as posições de diversos países sobre o REDD foram se 

renovando. Se, anteriormente, a proposta do governo brasileiro era a de não-inclusão 

do REDD como MDL, as autoridades brasileiras chegaram a Copenhague com uma 

proposta diferente. Esta mudança se deveu principalmente a uma maior abertura do 

governo brasileiro ao debate sobres mudanças climáticas. A criação do “Fórum 

Brasileiro de Mudanças Climáticas”, em 2000, e a sinalização de prioridade do governo 
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federal em escala transministerial (anteriormente ficava a cargo do MCT) enriqueceu o 

debate. A partir deste fórum e desta mudança de ação, surge o Plano Nacional de 

Mudança do Clima, o qual embasou a proposta brasileira de redução de emissões na 

COP-15. 

 Em resumo, o Brasil propôs a criação de um fundo voluntário no qual os países 

desenvolvidos cederiam recursos adicionais àqueles já acordados. Os países em 

desenvolvimento somente teriam acesso a este fundo após a demonstração real do 

montante de redução do desmatamento. O nível de referência seria teria como linha de 

base um marco histórico (explicado mais a frente), ou seja, a comparação entre a taxa 

de desmatamento durante um período a uma taxa de referência e o preço pago por 

tonelada de carbono seria negociável periodicamente, tendo sua contabilidade feita a 

nível nacional e os incentivos distribuídos proporcionalmente às reduções alcançadas 

individualmente por cada país.  

As propostas de REDD apresentadas durante a COP 15, como relatadas em 

PARKER et al (2009), tinham como marco referencial uma base em comum com quatro 

variáveis-chave: escopo, nível de referência, distribuição e financiamento.  O escopo 

refere-se ao o que seria incluído para a redução de emissões, a saber: i) RED: 

Redução de emissões por desmatamento; ii) REDD: Redução de emissões por 

desmatamento e degradação; iii) REDD+: é o REDD adicionando-se o papel da 

conservação, o manejo sustentável das florestas e do incremento dos estoques de 

carbono.  

O nível de referência dos mecanismos diz respeito a como as reduções de 

emissões devem ser contabilizadas e toma por base duas variáveis: a escala e o 

período de referência. Possui relação direta com o custo-efetividade dos mecanismos e 

podem ser definidas em três cenários: linha de base histórica, linha de base histórica 

ajustada e linha de base projetada. Convém diferenciar os termos base-line e 

referenceline/level. A primeira definição trata de um cenário business as usual (BAU), 

que indica o que aconteceria sem os mecanismos de REDD.Já o segundo conceito 

trata de recompensar os países se as emissões estiverem abaixo daquele nível (UN, 

2009).  

Na Figura 7, temos como exemplo um cálculo a partir de uma linha de base 

histórica, onde o nível de referência foi estabelecido durante o período de referência 
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(1990-2005). Os créditos iniciariam a partir do período de crédito, e toda redução de 

emissão abaixo da linha seria contabilizada como adicional. Na Figura 8, temos um 

exemplo de linha de base histórica ajustada, sendo o nível de referência baseado em 

um ponto de referência de base histórico, no entanto, acrescido de um fator de ajuste 

de desenvolvimento (FAD). Este fator tenta compensar as possíveis flutuações 

positivas previstas na taxa de desmatamento. 

 

 
Figura 8 - Linha de base histórica. Fonte: PARKER et al (2009) 

 
Figura 9 - Linha de base histórica ajustada. Fonte: PARKER et al (2009) 

Já a linha de base projetada pretende prever como as taxas de desmatamento 

irão se comportar no futuro, baseada em modelos que podem avaliar os padrões 

socioeconômicos e estruturais. A desvantagem desta abordagem é chegar a um 

consenso metodológico, uma vez que cada país tem poder de veto. Dependendo dos 

fatores levados em consideração, as linhas de base projetada podem prever uma linha 

muito acima ou muito abaixo. 

A distribuição dos recursos pode ser definida como seriam distribuídos os 

benefícios das reduções entre os países com florestas em pé. A grande discussão é se 

os países com extensa cobertura florestal e baixa taxa de desmatamento devem figurar 

fora do sistema de REDD e, assim, não receber incentivos para mantê-las em pé. A 

discussão se baseia na premissa de que se estes países não tiverem incentivos para 

conservação dos seus estoques florestais, os quais sofrem pressões para se desmatar 

e utilizá-los de forma economicamente mais vantajosa. 

A primeira abordagem para recompensar as reduções de emissões seria a 

fixação de uma linha de base global. A partir desta referência, haveria a geração de 
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incentivos para os países com taxas de desmatamento abaixo desta a receber os 

recursos para mantê-las abaixo desta linha. Quanto aos países com taxas acima da 

linha de base, haveria um repasse menor, devido principalmente a que parte de suas 

emissões estariam sendo contabilizadas acima desta referência. A vantagem deste 

método reside principalmente que os recursos para incentivar os países a ficar abaixo 

da linha viriam do próprio mecanismo. No entanto, uma possível desvantagem seria 

relativa a alguma distorção da redistribuição a países com altas taxas de 

desmatamento. Já a proposta do mecanismo financeiro adicional trataria de criar um 

fundo de estabilização, onde recursos adicionais seriam usados para lidar com estas 

questões distorcidas dos países com baixa taxa de desmatamento e alta cobertura 

florestal. 

Uma vez definidas as variáveis escopo, distribuição e nível de referência, resta a 

discussão sobre o financiamento do REDD, que tende a gerar mais conflito em 

qualquer negociação multilateral. As fontes de financiamentos propostas pelos países 

podem ser enquadradas em quatro grupos de esquemas:  

i) Doações voluntárias: os recursos ficariam alocados em um fundo 

voluntário, podendo operar em escala nacional e internacional. O Fundo 

Amazônia e o compromisso da Noruega em US$ 2,6 bilhões são exemplo 

deste esquema.22 

ii) Vinculadas ao mercado: esta abordagem pode operar recursos oriundos 

de diversos mecanismos. PARKER ET AL (2009) citam a sugestão da 

Noruega em leiloar determinados créditos (definidos como e a proposta 

alemã de gerir recursos através de leilões de permissões de emissão. 

iii) Mercado direto: neste tipo de financiamento, os recursos oriundos do 

REDD poderiam ser negociados através de créditos em um mercado para 

as empresas reduzirem suas metas. 

iv) Abordagem por fases: segundo PARKER ET AL (2009), para atingir o real 

potencial de mitigação do REDD, seria necessária a sua implementação 

por fases, de modo a “acomodar as capacidades diversas dos países 

aptos para o REDD”23. 

                                                 
22 Uma fonte interessante para ver quais foram os compromissos financeiros de cada país pode ser conferida em 
http://www.wri.org/stories/2010/02/summary-climate-finance-pledges-put-forward-developed-countries 
23Ver PARKER ET AL (2009), pp.96-97. 
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Segundo PARKER ET AL (2009), dependendo das variáveis escopo, referência, 

distribuição e financiamento, a configuração destas pode beneficiar alguns países em 

detrimento de outros. Na Tabela 3, o estudo explicita que “países nos Quadrantes I e 

III, historicamente com altas taxas de desmatamento, tenderão a ganhar mais com as 

propostas que utilizam uma linha de base histórica ao invés de uma linha de base 

projetada”. Já os países localizados nos Quadrantes III e IV, por terem grande 

cobertura florestal, poderiam “beneficiar-se mais das propostas que tenham um 

mecanismo de distribuição explícito, baseado em estoques de carbono”. Em 

contrapartida a estes, os países pertencentes ao Quadrante II, caracterizados por 

possuírem uma baixa cobertura florestal e com baixas taxas de desmatamento não 

lograram benefícios do REDD, “a não ser que o incremento de atividades seja incluído 

no escopo do mecanismo” (PARKER ET AL, 2009). 

 
Tabela 3 – Matriz para divisão dos países de acordo com sua cobertura florestal e índices 
históricos de desmatamento. Fonte: PARKER ET AL (2009) 
 

 BAIXA COBERTURA 

FLORESTAL (<50%) 

ALTA COBERTURA 

FLORESTAL (>50%) 

 

ALTO ÍNDICE DE 

DESMATAMENTO 

Quadrante I 

Ex.: Guatemala, Tailândia, 
Madagascar 
N° de países: 44 
Área floresta: 28% 
Total de carbono florestal: 22% 
Desmatamento anual: 48% 

Quadrante II 

Ex.: Papua N. Guiné, Brasil, 
Congo 
N° de países: 10 
Área florestal: 39% 
Total de carbono florestal: 48% 
Desmatamento anual: 47% 

 

BAIXO ÍNDICE DE 

DESMATAMENTO 

Quadrante II 

Ex.: República Dominicana, 
Angola, Vietnã 
N° de países: 15 
Área florestal: 20% 
Total de carbono florestal: 12% 
Desmatamento anual: 1% 

Quadrante IV 

Ex.: Suriname, Gabão, Belize 
N° países: 11 
Área florestal: 13% 
Total de carbono florestal: 18% 
Desmatamento anual: 3%  

A Tabela 4 demonstra como as propostas governamentais se comparam. 

Quando há mais de uma seleção por variável indica uma abordagem que envolve mais 

de um conceito.  

Em relação ao escopo, há quase um consenso nas propostas em se incluir tanto 

o desmatamento como a degradação florestal, bem como que apenas os países em 

desenvolvimento possam ser usuários do mecanismo e de forma voluntária. Também 

há um grande reconhecimento que o futuro mecanismo REDD possa ter mecanismos 
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adicionais no futuro. Segundo PARKER et al (2009), isso facilitaria as negociações 

políticas no âmbito da UNFCCC.  

Quanto ao nível de referência, há uma forte tendência de figurarem na escala 

nacional, tendo poucas propostas com níveis sub-nacionais ou globais. Brasil, Índia e 

Indonésia, e a maioria das propostas não-governamentais se pautaram na utilização de 

níveis de referência com base histórica. Segundo PARKER et al (2009), a preferência 

na utilização do nível histórico estaria em: 

“Maximizar a integridade ambiental das reduções de emissões; Demonstrar 

reduções reais em relação às emissões por desmatamento do passado; Ser a 

metodologia mais simples de cálculo de reduções de emissões.” 

No que tange à distribuição, a maioria dos países não sugere qualquer 

redistribuição adicional de benefícios, o que pode traduzir uma recompensa aos 

emissores historicamente altos e excluindo o benefício aos emissores com padrão 

histórico baixo. Já no financiamento, é consenso que é necessária a adoção de uma 

abordagem por fases, com distintas fontes de financiamentos para cada aspecto do 

REDD. Segundo PARKER et al (2009), os fundos seriam mais adequados à fase de 

capacitação e atividades-piloto. As abordagens via mercado entrariam para dar 

sustentação ao aumento de escala dos projetos, tendo maior potencial geracional de 

recursos para o financiamento a longo prazo das reduções. Essas abordagens 

poderiam ser via leilões de permissões ou comércio de emissões de mercado duplo. 

Em um cenário de leilão, as reduções via REDD figurariam como adicionais aos 

compromissos obrigatórios dos países do Anexo-1, sendo a porcentagem de 

permissões e a escala dos leilões decididas pela COP. Já os mercados duplos 

poderiam utilizar as reduções via REDD para cumprir os compromissos dos países em 

desenvolvimento ou adicionais às metas existentes. 

No entanto a COP-15 não logrou construir um acordo climático e tampouco a 

regulamentação do REDD, sendo um dos motivos para o fracasso da COP-15 a 

ausência de um documento razoável previamente escrito, devido àincapacidade dos 

responsáveis pela elaboração em construí-lo. Os grandes e principais emissores, EUA 

e China, pouco fizeram na tentativa de se obter sucesso. O presidente dos EUA, 

Barack Obama, nada poderia oferecer, pois não ainda possui respaldo legal em seu 

país para assuntos climáticos.Além disso, o modelo assemblista por unanimidade da 
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ONU dificulta ainda mais o acerto de propostas controversas. A questão gira em torno 

da competitividade de cada país: ninguém quer abrir mão de poder produzir mais i.e. 

continuar emitindo GEE. Se um país assume a vanguarda de efetuar uma transição 

para uma economia de baixo carbono, irá perder, pelo menos inicialmente, em 

competitividade em relação aos outros, seja pelos custos inerentes a tal processo, seja 

pelas restrições impostas à suas indústrias. 
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3. A COSTA RICA COMO MODELO DE PSE 
 

Para fins de comparação deste estudo apresenta-se aqui o caso da 

Costa Rica, país pioneiro na implementação de políticas ambientais com 

repasses financeiros a seus proprietários e no pagamento de serviços 

ambientais e ecossistêmicos. A Costa Rica localiza-se na América Central 

tendo como países limítrofes a Nicarágua, ao norte, e o Panamá, ao sul. Possui 

aproximadamente 4.732.000 de habitantes distribuídos ao longo de 51.100 km² 

de superfície, dentre os quais 46,8% de florestas. Deste montante florestal 

24,3% é de domínio público e os 75,7% restantes sob domínio da iniciativa 

privada. (SIREFOR, 2009) 

O processo de mudança de uso do solo costa-riquenho não difere de 

outros observados em países subdesenvolvidos, como o Brasil, onde um 

rápido crescimento populacional levou à conversão das florestas em terras 

para pasto e exploração madeireira. Desde 1950 aproximadamente 60% da 

cobertura florestal da Costa Rica foi extraída para dar vazão à crescente 

demanda por espaços usados na criação de rebanho bovino, visando um 

processo de exploração econômica mais rentável sob a ótica dos proprietários 

das terras. Este processo contou com um aliado agravante: o capital 

estadunidense. Durante a década de 1960 empresas norte-americanas 

aportaram milhões de dólares para estimular a produção de carne para 

exportação, refletindo em um dano ambiental desastroso. A Figura 9 demonstra 

o processo dinâmico do uso da terra nos anos 1940, 1950, 1961, 1977, 1983, 

1987 e 1996/1997. Numa análise gráfica percebe-se que há uma tendência 

reversiva se compararmos os mapas até 1987 e os da última série, o que 

demonstra os efeitos das políticas e ações conjuntas do governo 

costarriquenho em prol do reflorestamento, os quais serão explicitados a 

seguir. 
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Figura 10 - Dinâmica do uso do solo. Fonte: FONAFIFO 

 

 

No período posterior à Segunda Guerra Mundial este país logrou uma 

das maiores taxas de crescimento demográfico do mundo (entre 1950-1980 

sua população cresceu 160%), ocasionando uma crescente pressão e disputa 

pela terra e, sua conseqüente conversão para outros usos o que acelerou o 

processo de desmatamento da mata nativa (BIXBY & PALONI, 1996). É 

patente que o crescimento populacional não foi o único motivo fomentador 

deste processo, mas consolidou-se como um dos grandes responsáveis. 
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Segundo esteautorháaquelesqueenfatizam o 

crescimentovegetativocomoagente causal principal sugerindo o fatoque“the 

increased need for arable land to absorb excess labor force and keep up with 

growing demand for food from a larger population, and the increased 

consumption of fuelwood and timberwood brought about by rapid population 

growth”(BIXBY & PALONI, 1996). No entanto, há pesquisadores que 

minimizam o crescimento populacional como agente principal, atribuindo-o à 

má-distribuição de terras, recursos e falta de acesso ao crédito e capital, 

pobreza rural, mercados internacionais que promovem e encorajam a venda 

total da madeira e a pecuária bovina, falhas de mercado devido a direitos de 

propriedades disfuncionais, má administração e políticas de regularização 

fundiária e, finalmente, falta de acesso tecnológico.  

Como relatado em PAGIOLA (2008) no início dos anos 1970 havia uma 

preocupação latente com a abrupta queda nos estoques de madeira o que 

forçou o governo costarriquenho a adotar uma série de incentivos à plantação 

de árvores, primeiramente através de isenção ou reembolso fiscal. Em 1986 foi 

criado o Certificado de Abono Forestal, CAF, o qual obteve ampla participação 

(anteriormente se limitava a participação às grandes companhias), tendo 

diversas variações ao longo do tempo.  Já em 1995, se deu a criação do 

Certificado para La protección Del Bosque, o qual logrou manter a floresta em 

pé melhor que os incentivos à implementação de plantações.24 Na Figura 10 

podemos visualizar o decrescimento das taxas de desmatamento. 

 

                                                 
24Pagiola(2008) relata que mais de 150.000 ha de florestas receberam financiamento através deste 
sistema. 
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Figura 11 - Taxa de desmatamento costarriquenho 

O primeiro passo para a implementação do programa de PSE já havia 

sido dado ao longo dos anos, ainda que com outros objetivos e justificativas, 

através desta moldura institucional criada visando o suporte à exploração 

madeireira. Em 1996 foi promulgado um novo código florestal (Lei n° 7575) que 

reconhece os serviços ambientais providos pelas florestas como sendo: i) 

fixação de carbono, ii) serviços hidrológicos, iii) proteção da biodiversidade, iv) 

provisão de beleza cênica. A partir do reconhecimento da floresta como um 

agente provedor de serviços, extirpando seu caráter meramente de estoque de 

matéria prima e subjugados às atividades humanas, este código possibilitou os 

agentes detentores de terras inseridos na cobertura florestal serem 

recompensados por esta prestação de serviços diretos e indiretos, seja pela 

conservação da cobertura florestal como pela manutenção da mesma25. Para 

PAGIOLA (2008)há duas grandes inovações trazidas com a introdução do novo 

código florestal: i) Mudança na justificativa das políticas conservacionistas 

passando de suporte à produção madeireira para a manutenção e provisão dos 

serviços ambientais e ecossistêmicos; ii) Alteração na fonte de financiamento 

do programa, saindo da dependência do orçamento governamental para a 

criação de impostos e taxas específicas, além das receitas oriundas dos 

beneficiários diretos.  

                                                 
25 Nesse sistema, proprietários da terra recebem pagamentos diretos pelos serviços ecossistêmicos 
produzidos por suas terras desde que se adotem técnicas de uso da terra e de gerenciamento florestal que 
não tenham impactos negativos no meio ambiente e que preserve a qualidade de vida da população. 
(MALAVASI &KOLLENBERG,2008) 
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3.1 BASES ESTRUTURAIS E MANTENEDORAS 
 
3.1.1 ESTRUTURA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO FLORESTAL 
 
 O atual sistema de proteção das florestas costarriquenhas começou a se 

esboçar desde a formalização do novo código florestal, quando se propôs a 

participar de um sistema de financiamento onde investidores dos países 

desenvolvidos aportam recursos para as atividades, nos países em 

desenvolvimento, que buscam mitigar os efeitos dos gases de efeito estufa.  

FONAFIFO é uma agência semi-autônoma com independência legal 

composta por três representantes do setor público (advindos do Ministério do 

Meio ambiente e Energia, Ministério da Agricultura e Sistema Bancário 

Nacional) e dois representantes oriundos do setor privado, os quais são 

indicados e nomeados pela direção do órgão. Apesar de possuir certo grau de 

autonomia, este órgão ainda está subjugado à administração governamental no 

que tange a seu orçamento, o qual frequentemente têm atrapalhado o 

andamento dos projetos (PAGIOLA, 2008). 

 

3.1.2 ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA E FORMAS DE FINANCIAMENTO 
  

Segundo PAGIOLA (2008), o programa de PSE da Costa Rica conta 

com várias formas de financiamento. A maior parte dos recursos provém da 

distribuição do FONAFIFO, o qual conta com um terço do imposto sobre a 

venda de combustíveis fósseis. O autor alerta, no entanto, que há conflitos 

sobre o uso destes fundos fazendo com que, desde 2000, somente uma parte 

é repassado ao propósito. 

Ainda, segundo o autor, no início do programa havia muita expectativa 

sobre a obtenção de créditos de carbono e sua comercialização, no entanto 

esse negócio se demonstrou menos promissor do que antes imaginado, 

rendendo pouco mais de US$ 2 milhões. Destaca que ainda todos os 

beneficiários dos serviços de água deveriam pagar por eles, mas de fato os 

pagamentos originam-se majoritariamente dos produtores de energia elétrica. 

Diversos esforços para lograr com que outros usuários paguem pelos serviços 

não foram bem sucedidos. 
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O Banco Mundial, em 2000, através do Projeto Ecomarkets cedeu o 

montante de US$ 8 milhões, “que se pode considerar como um pagamento da 

comunidade mundial pelos serviços ambientais prestados pela biodiversidade 

da Costa Rica” (PAGIOLA, 2008), além de um empréstimo de US$ 32 milhões, 

como garantia para assegurar os atuais repasses financeiros aos provedores 

dos serviços ambientais. 

Os fluxos financeiros provenientes das usinas representaram até a data 

do estudo algo em torno de US$ 100 mil, e havia previsão para que quando 

fossem fechados todos os acordos os fluxos chegassem perto de US$ 600 mil. 

Já as receitas provenientes do imposto sobre a gasolina perfazem US$ 6,4 

milhões anuais PAGIOLA (2008). 

O autor enumera quatro etapas necessárias para o sucesso de 

esquemas de PSE: 

1. Identificar e quantificar os serviços de recursos hídricos; 

2. Identificar aos beneficiários-chave e cobrar-lhes pelos serviços de 

recursos hídricos; 

3. Desenhar sistemas de pagamento que funcionem; 

4. Abordar temas institucionais e de política econômica. 

 

3.2 LIÇÕES DA EXPERIÊNCIA DA COSTA RICA 
 
 O programa costarriquenho teve sucesso inicialmente entre os 

proprietários de terra na modalidade de reflorestamento, logrando recuperar 

áreas degradadas. Tattenballet al (2006) desenvolveu um modelo 

econométrico sobre o desmatamento no período 1996-2000, usando dados da 

Área de Conservação da Cordilheira Vulcânica Central, o qual demonstrou: i) a 

cobertura florestal primária demonstrou uma melhora na conservação em torno 

de 10%, se comparado a um cenário de inexistência do programa; ii) 38% dos 

contratos relativos à conservação resultaram em desmatamento evitado, ou 

seja, se não houvesse o programa iria ocorrer o desmatamento. 

 Pagiola (2008) lista algumas possíveis ineficiências do programa: i) 

oferecer pagamentos insuficientes para induzir a adoção de boas práticas no 

uso do solo; ii) induzir a adoção de usos do solo socialmente desejáveis mas 
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com um custo mais alto do que os valores dos serviços ecossistêmicos; iii) 

pagar pela adoção de políticas que seriam adotadas de qualquer jeito. 

 A grande questão da experiência costarriquenha é saber se haveria 

permanência dos resultados esperados se houvesse a interrupção dos 

recursos. DANIELS et AL (2010) nos responde que no caso dos programas de 

conservação, os proprietários não cogitam a ideia de continuação sem 

contrapartida financeira: “there is no expectation of sustainabilty unless the 

contracts are renewed”. Já em relação aos contratos de recuperação de áreas 

degradadas, os proprietários irão continuar mesmo que cessem os 

pagamentos, devido a obrigações contratuais previstas anteriormente.  

 A sustentabilidade do programa depende majoritariamente dos recursos 

financeiros, o que pode ser uma preocupação no futuro em relação à taxa 

proveniente dos combustíveis fósseis. Em um cenário de alta nos preços 

destes, pode haver pressão para que a taxa repassada aos programas de PSE 

sejam diminuídas.  

 Apesar do programa não ter sido desenvolvido para este fim, PAGIOLA 

et al (2005) destaca uma correlação positiva entre o suprimento dos serviços 

ecossistêmicos e a redução da pobreza. Recentemente, algumas áreas mais 

pobres do país foram eleitas como prioritárias para o programa. No entanto, o 

que pode afetar diretamente a participação da população mais necessitada no 

programa é a ausência de títulos que comprovem ser proprietários da terra. 

Além disso, os custos de transação elevados envolvidos na implementação do 

programa se mostraram um grande empecilho também. Percebendo tal 

entrave, o FONAFIFO reduziu substancialmente os pré-requisitos ao longo dos 

anos, além de ter criado alguns mecanismos para superar os obstáculos 

oriundos dos custos de transação. 

 Segundo STEED (2007), podemos extrair três lições principais do 

programa costarriquenho: i) os proprietários frequentemente se deparam com 

incentivos insuficientes para manter suas propriedades; ii) a intervenção 

governamental pode diminuir as pressões negativas aos serviços 

ecossistêmicos; e iii) pagamentos governamentais diretos para os serviços 

ecossistêmicos são uma promissora ferramenta para mudar os incentivos à 

perda dos serviços, no entanto não podem ser vistos como uma panacéia para 

a conservação. 
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4. PAGAMENTO POR SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS NO 
BRASIL 
 
 MAY (2010) afirma que a atual legislação brasileira já possui o 

arcabouço legal para que esquemas que PSE funcionem, mas apenas para a 

provisão de água - inexistindo a cobrança exclusivamente pela conservação da 

biodiversidade. Logicamente, ao mesmo tempo em que se preservam os 

provedores de serviços hidrológicos se preserva a biodiversidade local, no 

entanto, as regiões que não são provedoras destes serviços hidrológicos 

estariam vulneráveis. 

“Um leque de instrumentos presentes na legislação brasileira subsidia e 
fornece amparo legal e/ou institucional para a formação de esquemas 
PSE no país fundamentados na provisão de água de boa qualidade” 
(MAY, 2010). 

O autor pontua três exemplos da configuração legal e institucional que 

permitem esquemas de PSE nesta modalidade: 

1. Lei 9.433/1997: esta lei regulamenta a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, onde há a regulamentação na cobrança pelo 

uso da água, destinando seus recursos para a manutenção ou 

melhoria do estado da bacia hidrográfica. A lei também dá 

autonomia ao Comitê da Bacia para distribuir esses recursos da 

maneira como julgar melhor26.  

2. Royalties e compensações financeiras: As usinas hidroelétricas 

devem pagar, como determinado na Constituição Nacional, 

royalties e compensações financeiras “visando amenizar o 

impacto econômico causado pela retirada de áreas aproveitáveis 

por reservatórios de usinas hidroelétricas”. No entanto, ressalta 

que não há obrigatoriedade no repasse destes recursos para a 

seguridade e proteção das bacias. 

3. Regulamentação e implantação dos artigos 47 e 48, da Lei do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação: de acordo com o 

autor, caso houvesse a regulamentação destes artigos os 

usuários dos recursos hídricos, empresas de abastecimento 

urbano e de energia elétrica deveriam repassar recursos 

financeiros à proteção destas bacias.  
                                                 
26 Para maiores esclarecimentos, consultar SANTOS (2010) 
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Em relação ao pagamento por serviços oriundos da biodiversidade, o 

autor recorda a dificuldade em se acordar quanto ao “estabelecimento de uma 

unidade da mensuração do serviço a ser comercializado: neste caso, a própria 

vida e sua diversidade natural”. Em contraponto ao comumente utilizado “CO2 

equivalente”, que mede os benefícios da redução de emissões, os diferentes 

ecossistemas são naturalmente heterogêneos e possuem funções distintas. 

MAY (2010) cita duas experiências em andamento no país, as quais 

surgiram a partir de experimentações no estado do Paraná: o ICMS-Ecológico 

e o “Mercado de servidão florestal”. 

 O primeiro tem a função compensatória àqueles municípios que abrigam 

Unidades de Conservação em seus territórios, sendo o cálculo proporcional à 

área total dos municípios inseridas nas UCs. De acordo com o autor, esses 

recursos têm sido utilizados pelas prefeituras em atividades de gestão 

ambiental nos municípios, no entanto, não há a obrigatoriedade em se utilizar 

na área ambiental, podendo ser destinado a despesas gerais. Os proprietários 

de territórios rurais que possuem Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPNs) vêm recebendo uma parcela dos recursos que geram para seus 

municípios, a fim de custeio de gestão e manutenção destas áreas. 

 Já o mercado de servidão florestal funciona como um mercado cap-and-

trade27¸ relacionado à Reserva Legal das propriedades rurais. No atual Código 

Florestal, há a regulamentação para negociar o excedente das áreas 

preservadas. Na prática, quando um produtor rural possui um passivo 

ambiental, no que tange à RL, ele pode adquirir os direitos de servidão 

florestal, com o objetivo de atingir sua meta “ao menor custo possível e sem 

precisar encarar os custos de perda de renda da sua atividade atual e os 

custos de reconversão de sua área agrícola para um ecossistema florestal 

novamente” (MAY, 2010).   

 
4.1 BOLSA FLORESTA 
 
 Através de uma parceria do Governo do Estado do Amazonas e o Banco 

Bradesco, foi criada, em 2007, a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) que é 

                                                 
27Mecanismo de mercado que cria limites para as emissões de gases de um determinado setor 
ou grupo. Com base nos limites estabelecidos, são lançadas permissões de emissão e cada 
participante do esquema determina como cumprirá estes limites. 
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uma instituição público-privada não-governamental e sem fins lucrativos. Tem 

como missão o desenvolvimento de projetos visando à conservação ambiental, 

melhoria da qualidade de vida da população e seu envolvimento sustentável, 

entendido como: 

 

“o conjunto de processos participativos direcionados para a melhoria da 

qualidade de vida e fortalecimento das relações da sociedade com os 

ecossistemas locais, reconhecendo e expandindo seus laços e 

compromissos sociais, culturais, econômicos, espirituais e ecológicos 

com o objetivo de buscar a sustentabilidade em todas as suas 

dimensões” (FAS, 2010) 

 

 Convergindo para estes objetivos, esta organização foi pioneira no 

pagamento por serviços ecossistêmicos gerados pelas florestas aos seus 

conservadores (população) e tem como principal objetivo a redução de 

emissões de carbono por desmatamento nas Unidades de Conservação dentro 

do Estado do Amazonas28. Através de programas competentes, busca 

identificar áreas com alta biodiversidade ou alta vulnerabilidade, onde 

apresentou novas maneiras de uso sustentável, bem como a criação de novas 

UCs. 

 

O projeto, chamado Bolsa Floresta, possui quatro componentes: 

i) Bolsa Floresta Renda: é uma forma de compensação 

financeira e incentivo à produção sustentável. Atualmente, 

cerca de R$ 140 mil ao ano são destinados a cada Unidade 

de Conservação. Em conjunto com o governo e outras 

instituições, estimula a produção sustentável de produtos 

locais, com o objetivo de promover os arranjos produtivos 

e, através de certificações dos produtos, aumentar o valor 

agregado dos produtos produzidos. 

i) Bolsa Floresta Social: configurado como uma série de 

incentivos nas áreas de saúde, educação, transporte e 

comunicação. Conta com o mesmo montante do 

                                                 
28 O Estado do Amazonas, atualmente, possui 34 Unidades de Conservação.  
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BolsaFloresta Renda. Visa à melhoria da qualidade de vida 

e a construção de uma melhor cidadania aos “guardiões da 

floresta”. 

ii) Bolsa Floresta Associação: através do fortalecimento da 

associação dos moradores é que se pode ter um controle 

social do programa mais transparente. 

iii)  Bolsa Floresta Familiar: um dos principais modos de evitar 

o desmatamento reside no envolvimento das famílias. 

Mensalmente, cada família, na figura da mãe, recebe uma 

recompensa de R$50 em troca do compromisso da 

conservação ambiental. 

Até a presente data, o programa contava com a participação de quase 7 

mil famílias, perfazendo uma área de quase 10 milhões de hectares de floresta. 

Além dos módulos de renda, o projeto conta com programas de apoio à 

produção sustentável, à saúde e educação, à fiscalização e monitoramento, à 

fiscalização, gestão e monitoramento das unidades de conservação, além de 

ao desenvolvimento científico (FAS, 2010). 

 
4.2 PROJETO JUMA 
 

 O Projeto JUMA, localizado no município de Novo Aripuanã, no 

Amazonas, é uma parceria da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), sob 

coordenação do Governo Estadual do Amazonas, que instituiu a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável “JUMA”, em 2006, uma das 36 unidades de 

conservação participantes do Programa Bolsa Floresta. Possui uma área de 

589.612 hectares, só sendo possível sua criação tendo “a perspectiva de 

efetivação de um mecanismo financeiro para geração de créditos de carbono 

oriundos da Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação – REDD”. 

Foi o primeiro projeto brasileiro de REDD a lograr um certificado internacional 

no segmento29 (FAS, 2010).  

 O financiamento está sendo realizado pela rede de hotéis 

MarriotInternational, com um montante anual na ordem de US$ 500 mil, 

acrescidos das receitas dos seus hóspedes, os quais são convidados a 
                                                 
29 O projeto conta com certificação máximaCCBA – Climate, CommunityandBiodiversity Alliance, 
emitido pela certificadora alemã TÜV SÜD.  
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neutralizar as emissões de carbono relativas às suas hospedagens (US$ 1 a 

diária). A coordenação técnica ficou a cargo do Instituto de Conservação 

e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM), responsável pela 

elaboração da metodologia de linha de base, utilizada para os cálculos das 

emissões evitadas, além do monitoramento e concepção do projeto. Segundo 

os mantenedores, o objetivo da criação desta Reserva é a proteção de uma 

área com alto valor de biodiversidade, localizadas em uma área de alta pressão 

por conversão do uso do solo. A partir de estudos do governo estadual, 

identificou-se que a área encoberta pela reserva atualmente iria sofrer grandes 

pressões no cenário de pavimentação das rodovias que a cruzam (BR-319 e 

AM-174). 

 De acordo com a metodologia30 propostas neste projeto até 2050, 

quando termina o projeto, espera-se gerar 189.767.027 toneladas de créditos 

de carbono. Além dos benefícios ao mecanismo climático, há a expectativa na 

geração de benefícios sociais locais e à gestão ambiental do estado. 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O problema do desmatamento na Amazônia, como visto no capítulo 1, 

exige mecanismos mais rígidos de enfrentamento e posturas pró-ativas. A 

criação de diversas Unidades de Conservação contribuiu em muito para o 

atenuamento do desmatamento. Como relatado em SOARES-FILHO et AL 

(2010), atualmente 54% das florestas restantes estão enquadradas em áreas 

protegidas (seja em terras indígenas, estritamente protegidas ou com 

permissão de manejo sustentável) e demonstraram um efeito positivo na 

inibição do desmatamento entre 1997-2008. Das 206 Áreas Protegidas criadas 

após 1995, 115 demonstraram um aumento notável na efetividade contra o 

desmatamento. 

 Apesar disso, a proteção de áreas via políticas de comando-e-controle 

exige altos investimentos em controle, além de ser extremamente difícil a 

criação destas áreas em locais com alta ameaça antropogênica, devido à 

pressão de grupos de interesse, políticos e da própria comunidade. Como visto 

                                                 
30 A metodologia pode ser acessada em http://www.fas-amazonas.org/pt/useruploads/files/red-nm-002-
_version_01.pdf 
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em REYDON e ROMEIRO (2007), a falta de transparência na definição dos 

direitos de propriedade aliada à perpetuação do tradicional modo de ocupação 

da floresta amazônica se configuram como dois dos pontos principais na luta 

contra o desmatamento, sendo preciso institucionalizar de forma mais clara a 

propriedade da terra. 

 A experiência pioneira com PSE da Costa Rica, relatada no capítulo 3, 

teve relativo sucesso, uma vez que esses esquemas se mostraram eficientes 

na conservação da cobertura florestal e reflorestamento. No entanto, os 

esquemas de PSE nesse país têm certa dependência de recursos 

internacionais e, principalmente, de doações. 

A experiência brasileira com PSE ainda é incipiente. O projeto JUMA 

está localizado em uma reserva relativamente isolada e a pressão exercida no 

ecossistema é menor do que no caso costarriquenho, além de serem menores 

os custos de oportunidade. Na medida em que houver um incentivo maior a 

estas iniciativas, através de parcerias do setor público e privado, novos estudos 

de caso poderão enriquecer o debate em torno do uso sustentável dos 

recursos naturais. 

Com a aceitação do REDD como um mecanismo MDL na UNFCCC, 

haverá um alargamento do eixo de políticas ambientais à disposição para se 

enfrentar o problema do desmatamento das florestas. Além disso, se configura 

como um caminho mais fácil, rápido e menos dispendioso para evitar maiores 

emissões de CO². No entanto deve ser encarado como um mecanismo de 

caráter emergencial e adicional aos esforços na transição para uma economia 

mundial de baixo consumo e emissão de carbono. 

 Os entraves referentes à metodologia podem ser facilmente superados, 

bastando haver congruência nos objetivos. O grande desafio se encontra no 

campo político, cabendo aos chefes de Estado alcançar um consenso dentro 

das negociações multilaterais e, quem sabe, o menos otimista dos 

observadores possa observar um cenário em que os países abram mão de 

certos privilégios e encarem o problema do aquecimento global como uma 

realidade muito próxima.   

 Após a COP-15, o sentimento de fracasso e impotência perante a falta 

de articulação política de alguns países e, principalmente, ao descaso dos 

maiores poluidores, era patente nos meios de comunicação e na sociedade. No 
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entanto, é necessário agir primeiramente dentro de cada país, para nos 

prepararmos para o pior dos cenários. Atualmente no Brasil, ao mesmo tempo 

em que tramita pelo legislativo um Projeto de Lei regulamentando o REDD31, há 

a flexibilização do Código Florestal, demonstrando uma total falta de coerência 

na política ambiental brasileira, movendo o interesse do coletivo a 

determinados grupos de pressão e interesse.  

 Apesar do pífio resultado da mais aguardada COP, onde apenas se 

“tomou nota” do acordo, a expectativa de sucesso na COP-16, a ser realizada 

este ano no México, é vista com maior cautela No entanto, o sucesso desta 

depende exclusivamente de alianças feitas anteriormente às reuniões, o que 

garantiria um poder de barganha maior, além de sintonia entre as propostas. 

                                                 
31 Para maiores detalhes http://www.oeco.com.br/convidados/23921-pl-de-redd-na-corrida-contra-o-
tempo 
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