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RESUMO 

 

KAECHELE, K.T.; A Redução Compensada do desmatamento no Mato Grosso: 
uma análise econômico –ecológica. 2007. 114f. Dissertação (Mestrado) – Programa 
de Pós Graduação em Ciência Ambiental, , Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2007. 
 

Esta dissertação analisa o Instrumento de Comando e Controle da Política Ambiental 
do Estado do Mato Grosso – o SLAPR, através dos pilares da Economia Ecológica 
(escala, alocação e distribuição). O SLAPR: Sistema de Licenciamento Ambiental 
em Propriedades Rurais tem como um dos seus objetivos reduzir o desmatamento 
ilegal em propriedades particulares. Por meio de imagens de satélite e do uso de 
ferramenta do Sistema de Informação Geográfica (SIG), pôde-se concluir que este 
Instrumento não é eficaz. Este trabalho discute um instrumento Econômico – o 
Pagamento pelo Serviço Ecossistêmico (PSE) carbono, pelo desmatamento evitado 
dos biomas amazônicos no âmbito do Protocolo de Kyoto para os proprietários 
detentores de 80% ou mais de cobertura florestal em suas reservas legais. Ressalta-se 
que esta é uma política second best, visto que se propõe a tratar da problemática 
ambiental aliando Instrumentos de Comando e Controle (estimando-se a escala) com 
um Instrumento Econômico. O mecanismo de PSE para as reservas legais nos 
biomas amazônicos no estado do Mato Grosso tem como princípios: 1 -definição 
clara do serviço comercializado, 2-verificação da oferta e da demanda, 3-o 
desenvolvimento da valoração e pagamento deste serviço e 4-desenvolvimento de 
uma rede institucional onde haja uma instituição gestora, um seguro, uma agência 
reguladora e uma instituição certificadora e acreditadora.  
 

 

Palavras-chave: Pagamento por Serviços Ecossistêmicos, Redução Compensada, 

Mato Grosso, Desmatamento, Amazônia. 
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RESUMEN 

 

KAECHELE, K.T.; La Reducción Compensada del deforestamiento en Mato 
Grosso: un analisis econômico–ecológico. 2007. 114f. Dissertação (maestria) – 
Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2007. 
 

Este trabajo analisa um Instrumento de Comando y Control de la política ambiental 
del departamento de Mato Grosso, en la Amazônia brasilena, a traves de los pilares 
de la econômica ecológica (escala, alocacion y distribucion). Este instrumento es um 
sistema de monitoreo del deforestamiento em propriedades rurales, que tiene como 
uno de sus objetivos reduzir las tasas de deforestacion. A traves de imagenes 
satelitales y del uso de la herramienta SIG (Sistema de Informacion Geografica), se 
pudo concluir que este instrumento no es eficaz. Este trabajo propone un instrumento 
economico – El Pago por Servicios Ecosistemicos: Carbono – por el recebimiento 
por la deforestacion evitada, en el ambito del Protocolo de Kyoto. Resaltase que esa 
propuesta es la second best, visto que se propone tratar de la problematica ambiental 
aliando la intervencion del gobierno – este hace el rol de comando y control, y 
determina la escala – aliada a un instrumento economico. Este instrumento tiene 
como principios: 1- la definicion de forma clara quales son los servicios 
comercializados, 2 - la verificacion de la oferta y de la demanda, 3 – el desarrollo de 
la valoracion de estos servicios, y 4- el desarrollo de una red institucional, donde 
habra una institucion gestora, un seguro, una agencia reguladora y una institucion 
certificadora y acreditadora.    

 
 
Palavras-chave: Pago por servicios ecosistemicos , Reduccion Compensada, Estado 

de Mato Grosso, Desmatamiento, Amazonia. 
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ABSTRACT 

 

KAECHELE, K.T.; Compensated Reduction in Mato Grosso state: an Ecological 
Economic Analysis. 2007. 114f. Tesis (Master) – Programa de Pós Graduação em 
Ciência Ambiental, University  of São Paulo, São Paulo, 2007. 
 
 
The focus of this dissertation is the system adopted by the State of Mato Grosso 
[Brazil] for managing and taking command and control of its environmental policies 
through the pillars of Ecological Economics, i.e. scale, allocation and distribution. 
One of the goals of SLAPR [“System for Environmental Licensing of Rural 
Properties”, for short] is to reduce illegal deforesting in private properties. However, 
the use of satellite images and the application of SIG - “Geographic Information 
System” have led to the conclusion that SLAPR is not an efficient tool. This essay 
therefore discusses a new economic tool: PSE -“Payment for Eco-Systemic Service - 
Carbon”, in exchange for prevented deforesting of Amazonian Biomes, within the 
scope of the Kyoto Protocol. It should be emphasized that this is a “second best” 
policy, since its proposal is to deal with environmental issues by combining an 
‘Economic Instrument’ with ‘Command-and-Control Instrument, in order to estimate 
the scale in question. The following are the principles of PSE mechanisms for legal 
forest reserves within the Amazonian Biomes of the State of Mato Grosso: 1) a clear 
definition of the ecosystem services rendered; 2) offer-and-demand verification; 3) 
development of improved value-and-payment procedures for rendered services; and 
4) development of an institutional net that includes a managing agency, a regulating 
agency, a certifying agency and an accrediting agency. 
 

Key words: Payment for Ecosystem Services, Compensated Reduction, Mato Grosso 

State, Deforestation, the Amazon.   
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INTRODUÇÃO 
 

 
A maior causa da perda de biodiversidade na Amazônia brasileira é pelo 

desmatamento, provocado pela mudança de uso do solo, ou seja, a substituição de 

florestas mega-diversas por sistemas ecológicos simples, dominados por algumas 

poucas espécies. O desmatamento leva à perda de biodiversidade, de solo, de 

recursos hídricos e abre a região para a expansão de incêndios de grandes proporções 

e de doenças causadas pelo desequilíbrio ambiental (Megadiversidade, 2005). Este 

desmatamento tem diversas causas e atores (Nepstad et al,2005; Homma,1998, 2000, 

2002; Becker, 1999,2001, 2004, 2005, 2006;  Britaldo et al, 2005, Margulis 1990, 

2001, 2003), dentre elas pode-se destacar a pecuária, a agricultura, a extração ilegal 

de madeira, os assentamentos, a construção de obras de infra-estruturas como 

estradas, usinas hidrelétricas, etc.  

O estímulo inicial à ocupação aconteceu com base na visão mais comum de que 

a Amazônia era um imenso vazio demográfico, detentor de uma inesgotável fonte de 

recursos naturais à disposição da humanidade (Coutinho, 2005).  Estudos como os 

realizados por Margulis (2003) e Homma (2005), fazem uma análise dos incentivos e 

políticas governamentais, variáveis macro, como demografia, mercados mundiais, 

tendências macro-econômicas, tecnologias disponíveis, preços, acessibilidade, riscos, 

regimes de propriedade, condições ambientais, entre outros, e concluem que a 

pecuária é responsável por cerca de 80% de toda área desmatada na Amazônia Legal. 

Os principais agentes do desmatamento para a implantação de pastagens são grandes 

e médios pecuaristas. Entretanto, existe um elevado número de agentes 

intermediários, geralmente com baixos custos de oportunidade, que antecipam estes 

pecuaristas, e que são responsáveis de forma direta por grande parte dos 

desmatamentos. Outros atores importantes no cenário do desmatamento são os 

madeireiros, os agricultores e mais pontualmente a mineração. Os assentamentos têm 

se destacado também como um driver do desmatamento mais recentemente, por 

estarem sendo implantados em regiões de floresta sem nenhum controle e 

planejamento, desempenhando muitas vezes um papel político que tem como 

objetivo aliviar a pressão social única e exclusivamente.  
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O desmatamento na Amazônia Brasileira está concentrado em uma faixa que se 

estende pelo do sudeste do Estado do Maranhão, norte do Tocantins, sul do Pará, 

norte de Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas e sudeste do Estado do Acre.  

Esta área é comumente denominada “Arco do Desmatamento”. O processo de 

ocupação do Arco de Desmatamento da Amazônia sempre tem seguido o processo de 

derrubada e queimada, aproveitando-se da fertilidade momentânea do solo (DALY, 

1991; PUTNAM, 2005). 

O Mato Grosso é um estado que faz parte da Amazônia Legal, possuindo parte 

de seu território coberto por biomas amazônicos O Mato Grosso desempenha um 

papel muito importante no cenário nacional na produção de grãos, sendo a soja o seu 

principal produto, além de ser atualmente o estado brasileiro com as maiores taxas de 

desmatamento na Amazônia. Segundo dados do INPE, mais de 50% do 

desmatamento registrado na Amazônia legal, para o ano de 2005 ocorreu dentro do 

estado. As causa do desmatamento estão relacionadas principalmente ao avanço da 

fronteira agrícola impulsionada pelo aumento de áreas para o plantio da soja e 

criação de gado. Portanto, o desmatamento no estado se concentra principalmente 

nas propriedades particulares.   

A política ambiental do estado do MT possui um inovador sistema de 

licenciamento e controle ambiental – o SLAPR (Sistema de Licenciamento 

Ambiental em Propriedades Rurais). Este é um sistema de controle e monitoramento 

dos desmatamentos em propriedades rurais, está ligado ao código ambiental do 

Estado do Mato Grosso e está em operação desde 2000. Tem como objetivo principal 

reduzir os desmatamentos irregulares de vegetação nativa (florestas e cerrados) em 

imóveis rurais. Suas atividades de Comando e Controle são licenciamento, 

monitoramento, fiscalização e responsabilização.  

Este trabalho tem como um dos objetivos fazer uma análise deste instrumento 

de comando e controle à luz dos três pilares da teoria Econômica Ecológica (escala, 

distribuição e alocação). E verificar a eficácia deste instrumento na política 

ambiental estadual no que se refere à existência das áreas de reserva legal dentro das 

propriedades rurais, principalmente nos biomas amazônicos. 

Este trabalho trabalha com duas hipóteses: 1- O SLAPR - Instrumento de 

Comando e Controle do Estado do Mato Grosso não é eficiente porque não é capaz 
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de induzir a tomada de decisão do agente econômico (proprietário rural) no tocante à 

manutenção das reservas legais em suas propriedades. 2 - Uma política ambiental de 

Comando e Controle associada a um Instrumento Econômico pode contribuir à 

manutenção das reservas legais no bioma amazônico do estado do MT.  

Visto que a Amazônia é um bem ambiental que presta serviços ecossistêmicos 

à sociedade local, regional e global, alguns pesquisadores defendem a proposta de 

que o proprietário rural possa ser compensado pelo seu custo de oportunidade em 

proteger a floresta. Discute-se portando, nesta dissertação o uso de um instrumento 

econômico aliado ao instrumento de comando e controle, SLAPR, como forma de 

induzir o agente econômico à manutenção da sua reserva legal. Este instrumento é o 

Pagamento por Serviço Ecossistêmico pelo desmatamento evitado, que vem sendo 

discutido no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas, do Protocolo de Kyoto e dos mercados voluntários de carbono.  

Como um justificador a mais, pode-se citar o aquecimento global como um dos 

grandes problemas mundiais atuais, devido às emissões de CO2 na atmosfera o que 

leva ao efeito estufa, o qual contribui para o aquecimento global. O desmatamento 

nas florestas tropicais é responsável por 25% das emissões de carbono na atmosfera. 

No Brasil 75% das emissões são devidas ao desflorestamento da Amazônia. Estima-

se que 120 toneladas de carbono (alguns estudos chegam a citar 500 toneladas 

/hectare1) em média por hectare estão armazenadas na forma de biomassa nas 

florestais amazônicas.  

Referente à metodologia utilizada nessa dissertação, pode-se citar Veiga 

(2000), que explica que metodologia ou procedimentos são os passos dados para se 

alcançar um objetivo e que em pesquisa no campo das ciências ambientais, que 

envolvem diversos campos do saber, são utilizados um conjunto de procedimentos 

que articulados numa seqüência lógica, permitem atingir os objetivos 

preestabelecidos pelo projeto. A metodologia deste trabalho utilizou dois tipos de 

método: o primeiro que proporcionou a base lógica da investigação e o segundo, um 

método que esclareceu acerca dos procedimentos técnicos que foram utilizados. Os 

primeiros são métodos que esclareceram acerca de procedimentos lógicos que foram 

seguidos no processo de investigação do objeto de pesquisa. Optou-se por utilizar 

                                                 
1 Carlos Souza Jr, IMAZON, 2007.  
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uma combinação entre o método indutivo2 e o método fenomenológico3. Nestes 

primeiros métodos se enquadram os procedimentos que foram utilizados para se 

testar a hipótese de que o SLAPR - Instrumento de Comando e Controle do Estado 

do Mato Grosso não é eficiente porque não é capaz de induzir a tomada de decisão 

do agente econômico (proprietário rural). 

Os segundos métodos são os que indicam os meios técnicos da investigação.  

Estes métodos têm por objetivo proporcionar ao investigador os meios técnicos para 

garantir a objetividade e a precisão no estudo do objeto. Nesta dissertação utilizou-se 

o observacional, onde se utilizou de ferramentas do Sistema de Informação 

Geográfica para a geração dos mapas que foram analisados (ArcGIS e ArcMAP). 

Segundo o tipo de pesquisa categorizado por (GIL) existem pesquisas exploratórias, 

descritivas e explicativas. Esta dissertação se insere na categoria Pesquisa 

Exploratória e Descritiva pois desenvolve e esclarece conceitos e fatos, tendo em 

vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores ao propor um Instrumento Econômico como o Pagamento por 

Serviço Ecossistêmico carbono via desmatamento para se diminuir as taxas de 

desflorestamento nas reservas legais no bioma amazônico no estado de Mato Grosso. 

O tipo de método utilizado como levantamento bibliográfico e documental é 

caracterizado dentro deste tipo de pesquisa. 

O trabalho é estruturado em 5 capítulos. No primeiro capítulo foi realizada a 

análise das causas e os agentes do desflorestamento da Amazônia Legal para então 

relacioná-las ao aquecimento global. Fez-se uma caracterização dos tipos 

vegetacionais dos biomas amazônicos e seus níveis de biomassa, relacionando-os à 

emissão de gases de efeito estufa.  

O segundo capítulo é dedicado à análise do referencial teórico que deu base às 

premissas que possibilitaram a criação das hipóteses desta pesquisa. Realizou-se 

                                                 
2 O método indutivo (Bacon, Hobbes, Locke, Hume, apud GIL, 1999) parte do particular e coloca a 
generalização como um produto posterior do trabalho da coleta de dados. De acordo com o raciocínio 
indutivo, a generalização não deve ser buscada apriori, mas constatada a partir da observação de casos 
concretos suficientemente confirmadores dessa realidade. As conclusões obtidas por meio da indução 
correspondem a uma verdade não contida nas premissas consideradas. Isto significa que por meio da 
indução chega-se a conclusões que são apenas prováveis. 
3 O método fenomenológico (Edmund Husserl apud GIL, 1999 e DEMO, 1995) consiste em mostrar 
o que é dado e esclarecer este dado. O intuito da fenomenologia é o de proporcionar uma descrição 
direta da experiência tal como ela é, sem nenhuma consideração a cerca de sua gênese ou da 
subjetividade. 
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primeiramente uma revisão da economia ambiental neoclássica pontuando as criticas 

e falhas ao analisar o meio ambiente. Posteriormente foi realizada uma revisão da 

economia ecológica, e também foi descrito os limitantes desta linha teórica. Faz-se 

um resumo comparativo entre economia neoclássica e economia ecológica e propõe-

se a “second best policy”: que propõe tratar a problemática ambiental através de um 

conjunto de políticas (neoclássicas e econômico-ecológicas), como a intervenção do 

governo - fazendo não somente o comando e controle, como também determinando a 

escala - aliado à um instrumento econômico. Então realizou-se uma análise do 

SLAPR à luz dos três pilares da economia ecológica: escala, alocação e distribuição. 

No capítulo 3 foi realizada uma breve discussão sobre a Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e o Protocolo de Kyoto e a posição do 

Brasil nos dois âmbitos. Posteriormente é descrita a proposta de Redução 

Compensada que consiste num mecanismo para se diminuir as emissões de carbono 

da atmosfera advindas do desflorestamento de florestas tropicais além da 

comercialização de créditos de carbono para países detentores de florestas tropicais. 

O pagamento pelo desmatamento evitado é um tipo de Pagamento por Serviços 

Ecossistêmicos (PSE), portanto foi realizada uma revisão bibliográfica dos principais 

sistemas de PSE e dos principais autores, levantando suas potencialidades e 

restrições, focando o serviço carbono e o desmatamento evitado. Foi discutido 

também o uso de Instrumentos de Comando e Controle aliado à Instrumentos 

Econômicos.  

No capítulo 4 é analisado o Sistema de Licenciamento Ambiental em 

Propriedades Rurais do Estado do Mato Grosso, o SLAPR. Em um primeiro 

momento realizou-se uma caracterização do SLAPR, depois críticas relacionadas ao 

licenciamento, monitoramento, fiscalização e responsabilização referentes à este 

sistema. Na segunda parte do capítulo 4 estão os resultados das análises realizadas 

através de metodologia de Sistema de Informação Geográfica para o estado de Mato 

Grosso. As análises foram realizadas utilizando ferramentas de geoprocessamento do 

software ArcGIS. Foram delimitadas 5 Unidades de Análise que correspondem à 

intersecção entre as 5 bacias hidrográficas de segunda ordem (Madeira, Paraguai, 

Tapajos, Tocantins-Araguaia e Xingu) e o bioma Amazônico presente em Mato 

Grosso (área coberta por TI’s, UC’s, Assentamentos da reforma agrária ou 
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Propriedades; área total cadastrada no SLAPR e, dentro dessa, área de Reserva 

Legal; área desmatada e área de remanescentes de vegetação nativa). A segunda 

etapa de análise consistiu na identificação, para cada bacia hidrográfica, da 

quantidade de áreas desmatadas e de áreas  remanescentes que estão localizadas em 

TI’s, UC’s, Assentamentos ou Propriedades, em propriedades cadastradas no SLAPR 

e nas suas Reservas Legais. Por meio dessas análises, pôde-se confirmar a hipótese 

de que apenas o SLAPR não é eficaz para garantir a manutenção das reservas legais 

nos biomas amazônicos no estado de Mato Grosso, abrindo portanto, um cenário 

para a discussão de um Instrumento Econômico aliado ao SLAPR para a manutenção 

destas áreas.  

No capítulo 5, é realizada uma discussão sobre Incentivos Econômicos e 

Conservação da Biodiversidade e é proposto o uso de um Instrumento Econômico – 

o pagamento pelo serviço ecossistêmico carbono, via desmatamento evitado – aliado 

ao Instrumento de Comando e Controle da Política Ambiental do estado de Mato 

Grosso (SLAPR), aos proprietários rurais, dos biomas amazônicos portadores da 

LAU – Licença Ambiental Única, como forma de compensá-los pela função social 

da terra e pelos serviços ambientais prestados pelas reservas legais de suas 

propriedades à sociedade global. 
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CAPITULO 1 – O desflorestamento da Amazônia e sua relação com 
o aquecimento global 
 

 

1.1  As causas do desflorestamento na Amazônia Legal 
Segundo Margulis (2003), Soares-Filho (2005), Becker (2005), Homma (2000), 

Nepstad (2002) e Cardoso et al (2006), as causas históricas e presentes do 

desmatamento na Amazônia são diversas e freqüentemente inter-relacionadas, não 

existindo apenas uma variável chave ou um único processo capaz de explicar a 

dinâmica dos desmatamentos na Amazônia, devido à dimensão da região e da escala 

em que se dão.  

A maior causa da perda de biodiversidade na Amazônia é causada pelo 

desmatamento, ou seja, a substituição de florestas mega-diversas por sistemas 

ecológicos simples, dominados por algumas poucas espécies. Estudos demonstram 

que o desmatamento tal como é feito atualmente raramente traz benefícios para a 

população rural, gerando pobreza e conflitos sociais e agrários. Em contrapartida, o 

desmatamento leva a perda de biodiversidade, solo, recursos hídricos e abre a região 

para a expansão de incêndios de grandes proporções e de doenças causadas pelo 

desequilíbrio ambiental. (Megadiversidade, 2005) O estímulo inicial à ocupação 

aconteceu com base na visão mais comum de que a Amazônia era um imenso vazio 

demográfico, detentor de uma inesgotável fonte de recursos naturais à disposição da 

humanidade (Coutinho, 2005).  Estudos como os realizados por Margulis (2003), 

Homma (2005), fazem uma análise dos incentivos e políticas governamentais, 

variáveis macro como demografia, mercados mundiais, tendências macro-

econômicas, tecnologias disponíveis, preços, acessibilidade, riscos, regimes de 

propriedade, condições ambientais, entre outros, e concluem que a pecuária é 

responsável por cerca de 80% de toda área desmatada na Amazônia Legal.  

Os principais agentes do desmatamento para a implantação de pastagens são 

grandes e médios pecuaristas. Entretanto, existe um elevado número de agentes 

intermediários, geralmente com baixos custos de oportunidade, que se antecipam a 

estes pecuaristas, e que são responsáveis de forma direta por grande parte dos 

desmatamentos. A expansão da pecuária na Amazônia tem se beneficiado da 
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disponibilidade de terras baratas e, em diversos casos, pela falta de cumprimento da 

legislação ambiental e trabalhista. 

Outros atores importantes no cenário do desmatamento são os madeireiros, os 

agricultores e a mineração mais pontualmente. Os assentamentos mais recentemente 

tem se destacado por estarem sendo implantados em regiões de floresta sem nenhum 

controle e planejamento, desempenhando muitas vezes um papel político que tem 

como objetivo aliviar a pressão social única e exclusivamente.  

 

1.2 Os agentes do desflorestamento 
Segundo Romeiro (2006), a devastação florestal na Amazônia resulta da ação, 

freqüentemente combinada, de três vetores de desflorestamento: a extração de 

madeira, a pecuária extensiva e a agricultura de subsistência. Esta última 

representada por centenas de milhares de pequenos produtores, verdadeiros 

refugiados econômicos da concentração fundiária e violência pela posse da terra que 

marcam a história do país, confere legitimidade a este processo predatório de 

ocupação, tornando mais difícil a já problemática e ineficiente política de 

fiscalização. Freqüentemente este produtor se associa ao madeireiro e ao pecuarista, 

sendo que com o primeiro troca madeira por estrada e com o segundo negocia a 

venda da terra que ocupa e valoriza implantando pastagens. Sua presença reduz 

significativamente também o custo do trabalho para a derrubada da floresta.  

- Os madeireiros: Localizam-se principalmente no Pará e no Mato Grosso. É o 

primeiro vetor no processo de desmatamento. O acesso dos pecuaristas é viabilizado 

pela atividade madeireira, num processo de sucessão de atividades. Representa um 

papel importante nas economias regionais. Lerer e Marquesini (2005 apud Tararan 

2006) constatam que o corte de madeira predatório é uma das causas primeiras do 

desflorestamento na Amazônia. Este corte predatório chega a 58% do total de 

madeira extraída (Tararan, 2006).  

- Os grandes pecuaristas: Os principais agentes do desmatamento para a 

implantação de pastagens são os grandes pecuaristas. O numero de cabeças bovinas 

na região Amazônica cresce assustadoramente. Em 1990 eram 26 milhões de 

cabeças, em 2003 cresceu para 66 milhões. Atualmente estima-se que na região 

Amazônica existe um rebanho 70 milhões (www.sidra.ibge.gov.br).  
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- Os médios e pequenos pecuaristas: Com o amadurecimento da fronteira, 

fazendeiros de médio e grande porte compram as terras ocupadas pelos primeiros 

ocupantes, cobrindo seus próprios custos de oportunidade. 

- Os agricultores: A soja é o principal produto agrícola cultivado no Mato 

Grosso e representa 2% (10 milhões de hectares) da área desmatada da Amazônia 

Legal. Com tecnologias desenvolvidas pela EMBRAPA, a soja pôde ocupar áreas 

que antigamente não ocupava, devido ao alto índice pluviométrico. Em 2003 a soja já 

estava presente em todos os estados da Amazônia Legal e no estado do Mato Grosso 

já ocupava mais de 4 milhões de hectares, o que totaliza uma produção de 12,6 

milhões de toneladas (Tararan, 2006).   

 

1.2.1 - O caso da soja no Mato Grosso  
Morton et al (2006) realizaram estudos entre 2001 e 2004 e chegaram à 

conclusão que a agricultura mecanizada na Amazônia brasileira cresceu em mais de 

3,6 milhões de hectares durante estes anos. Estas plantações resultam numa 

expansão, na intensificação do uso da terra previamente desmatada pela pecuária e 

em novos desflorestamentos.  

O desflorestamento ocorrido na Amazônia tem importante conseqüência, como 

nos fluxos de carbono, fragmentação de florestas e prejuízo em outros serviços 

ecossistêmicos. Estes autores combinaram mapas de desflorestamento com análises 

in loco e informações de satélites sobre a vegetação para caracterizar a mudança de 

uso do solo para agricultura, pecuária, reflorestamentos com espécies comerciais e 

recuperação de áreas naturais no estado do Mato Grosso.  

Estes autores observaram uma conversão direta das florestas para o cultivo de 

produtos agrícolas, numa área total de 540.000 hectares entre 2001 e 2004. 

Observaram  também que a taxa de desflorestamento e conversão direta para cultivos 

agrícolas (333 hectares) foi o dobro que a taxa de conversão para pecuária (143 

hectares). Outro fato exposto neste trabalho é que a conversão de floresta para 

plantio ocorreu rapidamente, mais de 90% do desflorestamento foi usado no primeiro 

ano para a plantação de soja, desmistificando que a soja não é plantada diretamente 

após o corte da floresta, visto que se necessitava “preparar” a terra com gado ou 

arroz primeiramente.  
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Este trabalho conclui que a pecuária continua sendo o uso dominante das terras 

do Mato Grosso, mas alerta que um novo paradigma foi criado (Morton et al, 2006), 

o de que a soja pode ser plantada diretamente após o corte da floresta e ratifica a 

hipótese de que a agricultura intensificada é um vetor do desmatamento, se as 

condições edafoclimáticas são favoráveis.  

A soja representa 10% do PIB nacional e o Mato Grosso responde por 87% do 

aumento da área cultivada (Cardoso et al., 2006). A área plantada de soja cresceu 

13,8% entre 2003 e 2004, onde o Mato Grosso se destaca. Este aumento se deveu ao 

cenário macroeconômico, onde a soja se valorizou e criação de novas tecnologias a 

qual permitiu o plantio em novas áreas. O baixo preço da terra e a saída do Estado 

como principal financiador proporcionou a re-organização do setor agropecuário e o 

aumento da produção desta commodity.  

 

1.3 O desflorestamento e o aquecimento global – O papel das florestas tropicais 
O desflorestamento tem impacto direto na provisão de serviços ecossistêmicos, 

como a armazenagem de carbono, na biodiversidade e provisão de água e  na 

dinâmica dos futuros desflorestamentos. O controle do desflorestamento tropical 

pode ser decisivo para se estabilizar as emissões globais de gases de efeito estufa, 

evitando que um aumento na temperatura ocorra.  

Uma das conseqüências do desflorestamento é que o carbono originalmente 

armazenado nas florestas é liberado na atmosfera, seja no momento em que as 

árvores são cortadas e queimadas ou quando da decomposição das mesmas. Somente 

uma pequena parte da biomassa inicial retida nas florestas termina como madeira em 

casas, móveis ou outras utilidades. Quando da queimada, a maioria do carbono é 

liberada na atmosfera como dióxido de carbono, mas pequenas quantidades de 

metano e de monóxido também são lançadas na atmosfera através de processos de 

decomposição e queimada. A agricultura também oxida 25 a 30% da matéria 

orgânica nos solos rasos, o que também provoca uma liberação na atmosfera 

(Houghton, 2005). 

O reflorestamento reverte somente o fluxo de carbono, através do crescimento 

das florestas. As árvores absorvem carbono da atmosfera e o acumulam em madeira, 

folhas e nas suas raízes. Outros gases que são liberados na mudança de uso do solo 
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não são incorporados no crescimento da floresta. A principal atividade que libera 

metano e oxido nitroso á a mudança de uso do solo para pecuária, alem dos animais 

ruminantes e alguns cultivos que são adubados com nitrogênio, o desflorestamento 

exerce um papel pequeno.  

O desflorestamento tropical, incluindo a conversão das florestas em pastos ou 

outros cultivos e o manejo de madeira, é responsável por 15 a 35 % das emissões 

totais anuais de combustíveis fósseis na atmosfera. A magnitude das emissões 

depende das taxas de desflorestamento, da biomassa das florestas devastadas e outras 

mudanças no uso do solo. Se adicionarmos dióxido de carbono, metano, óxido nítrico 

e outros gases reativos que resultam do desflorestamento e do subseqüente uso da 

terra, as taxas de emissão devido ao desflorestamento das florestas tropicais chega a 

25% das emissões mundiais, do total de emissões de gases de efeito estufa. 

(Houghton 2005, Moutinho 2006, Santilli 2006 , Nepstad 2005, Chomitz 2006). 

As emissões de carbono devido ao desflorestamento de florestas tropicais são 

determinados por dois fatores: 1) taxas de mudança do uso do solo (corte, manejo 

florestal) e 2) mudança nos estoques de carbono por hectare após o desflorestamento. 

A quantidade de carbono armazenada nas árvores é 25 a 50 vezes maior que a 

quantidade de carbono em áreas abertas (Houghton, 2005). 

 

1.3.1 As taxas de desflorestamento  
As maiores taxas de desflorestamento no mundo são verificadas na floresta 

amazônica. Nos anos 90 a média das taxas de desflorestamento foi de 25000km2 por 

ano, com uma taxa máxima de 29.059km2 no ano de 1995. Nos últimos dois anos 

essas taxas baixaram para 27.429 km2 e 18.793 km2, respectivamente (INPE, 2006). 

A área total desmatada na Amazônia chega 700 mil km2, o que corresponde a 18% 

da área de floresta na Amazônia Legal.  

O cálculo oficial das taxas de desflorestamento na Amazônia Legal é feito, 

desde 1988. A partir de 2002 as estimativas foram produzidas por classificação 

digital de imagens, seguindo o programa de monitoramento da Amazônia 

(PRODES) do INPE a partir das imagens Landsat. O Prodes detecta perda de 

floresta, isso é, regiões da Amazônia Legal classificadas pelo INPE como “não 

floresta” não são contabilizadas na análise, isso é áreas de cerrado e de transição que 
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constam da Amazônia Legal, não são contabilizadas.  A taxa é obtida dentro de um 

período de 12 meses, compreendido entre agosto de um ano a julho do ano seguinte.  

Desflorestamento na Amazonia Legal em km2
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Figura 1: Taxa anual de desflorestamento na Amazônia.  

Fonte: Prodes, INPE (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Desmatamento Acumulado na Amazônia Brasileira.  

Fonte: Cardoso et al (2006) 
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Figura 3: Mapa áreas desflorestadas na Amazônia Legal Brasileira 

Fonte: Laboratório de SIG do ICV, 2007. 

 

A maior parte do carbono terrestre está armazenada nas florestas. Estas cobrem 

algo em torno de 30% da superfície da Terra e armazenam mais da metade do 

carbono terrestre. Se calcularmos a quantidade de carbono somente na vegetação, as 

florestas abrigam 75% do carbono total terrestre armazenado. As florestas 

armazenam 20 a 50 mais vezes de carbono que a vegetação que as substitui. As 

árvores nas florestas tropicais armazenam em media, 50% a mais de carbono por 

hectare que árvores fora dos trópicos. Em compensação, os solos nas áreas de 

florestas boreais e temperadas armazenam mais carbono por hectare que os solos das 

florestas tropicais. A distribuição da biomassa nas florestas tropicais não é tão 

conhecida, alguns pesquisadores, como Carlos Souza Junior (IMAZON), têm 

elaborado modelos que calculam essa biomassa. Estas incertezas resultam dos dados 

limitados sobre a diversidade da região e das diferentes fisionomias, estruturas e 

tipos vegetacionais. Analisar e classificar  a floresta inteira é uma tarefa muito difícil, 

sendo que os cientistas costumam analisar um fragmento e extrapolar os dados para 

áreas maiores, o que leva a uma grande taxa de erro em se tratando das florestas 

tropicais, principalmente na Amazônia, devido à complexidade biológica de seus 

ambientes.  
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O termo Amazônia abarca vários biomas e ecorregiões, incluindo diversas 

tipologias florestais.  

 

1.3.2 Formações vegetacionais e sua relação com as taxas de emissão de 
carbono 

Podemos classificar as formações vegetacionais do Domínio Floresta 

Amazônica como sendo: Campinarana, Florestas estacionais deciduais e 

semideciduais, Florestas de altitude, Florestas secas, Florestas ombrófilas abertas, 

Florestas ombrófilas densas, Campos e Florestas de várzeas, Formações pioneiras 

com influência fluvial e/ou marinha, Refúgios montanos e Savanas (WWF, 1999).  

As formações vegetacionais da Amazônia do norte do Mato Grosso são 

compostas pela Floresta ombrófila densa, submontana, densa-aluvial e ombrófila 

aberta. Compõe também esse bioma a Floresta Estacional Semidecidual e a Floresta 

Estacional Semidecidual Submontana (ICV, 2007 no prelo).  

A Floresta Ombrófila, ocorre na área tropical mais úmida, com período 

biologicamente seco de até 60 dias durante o ano, com precipitação bem distribuída e 

temperaturas elevadas, sendo portanto, sua característica principal, a ocorrência de 

ambientes ombrófilos. Tem sua vegetação caracterizada pela presença de grandes 

árvores, apresentando quatro estratos bem definidos: herbáceo, arbustivo, arvoreta e 

arbóreo, sendo constituída por árvores perenifólias, geralmente com brotos de 

crescimento desprovidos de proteção contra a seca, como também por fanerófitos 

(planta lenhosa que apresenta gemas e brotos de crescimento protegidos por folhas 

modificadas (catáfilos) situados acima de 0,25m do solo), além de lianas lenhosas e 

epífitas em abundância. Geralmente estabelecida sobre latossolos distróficos e 

excepcionalmente eutrófico, originados de vários tipos de rochas, desde cratônicas 

(granitos e gnaisses) até os arenitos com derrames vulcânicos de vários períodos 

geológicos (Veloso et al 1991). Esta formação é subdividida em Floresta Ombrófila 

Densa que posteriormente é classificada como Floresta Ombrófila Densa 

Submontana e Floresta Ombrófila Densa Aluvial segundo hierarquia topográfica, 

e Floresta Ombrófila Aberta, conforme sua fisionomia estrutural.  

 A Floresta Ombrófila Densa Submontana, recebe na nomenclatura o termo 

Submontana, segundo hierarquia topográfica, pois situando se entre os 4º de lat. N e 
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os 16º de lat. S a partir dos 100m até os 600m de altitude. Sendo formada por árvores 

muito próximas, com copas em alturas aproximadamente uniformes, formando um 

dossel contínuo. As árvores podem chegar aos 40 – 50 metros de altura e as 

palmeiras são bem menores. Geralmente ocupam solos medianamente profundos. 

 

 

Figura 4: Perfil esquemático de Floresta Ombrófila Densa Submontana,  

Fonte: Britaldo, INPE, apud ICV  

 Entre as espécies de maior porte destacam-se a castanheira (Bertholletia 

excelsa), tauaris e cachimbeiros (Cariniana sp. e Couratari sp.), angelim-de-saia 

(Parkia pendula). Muitas espécies têm grande valor econômico, por fornecerem 

madeira de alta cotação no mercado como angelim (Hymenolobium excelsum), 

maçaranduba (Manilkara uberi), pau-rôxo (Peltogyne densiflora), muiracatiara 

(Astronium nelson-rosae), jatobá (Hymenaea sp.), pequiá (Caryocar villosum), etc. 

Entre as frutíferas com reconhecido valor econômico estão castanheira (B. excelsa), 

açaí (Euterpe oleracea), cupuí (Theobroma cf. subincanum) e o cacau (Theobroma 

sp.) (ICV, 2007).  

 A Floresta Ombrófila Densa Aluvial, não varia topograficamente e 

apresenta sempre os ambientes repetitivos, ocorrendo ao longo dos cursos de água 

ocupando os terraços antigos das planícies quaternárias, no norte do mato Grosso 

prevalece em faixas estreitas e descontínuas, ao longo dos rios Teles Pires, Juruena e 

alguns afluentes. Os solos são do tipo Areias Quartzosas, Hidromórficos e Podzólico 

Vermelho-Amarelo. É uma formação vegetal bastante complexa, apresentando 
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geralmente uma submata baixa. Constituída por plantas de rápido crescimento, em 

geral de casca lisa, tronco cônico, tipo “botija” e raízes tabulares. Apresenta com 

freqüência um dossel emergente uniforme, em pontos com muitas palmeiras no 

estrato dominante e na submata. Esta formação também é marcada pela ocorrência de 

muitas lianas lenhosas e herbáceas, além de grande numero de epífitas e poucas 

parasitas (Veloso et al 1991). 

 

Figura 5: Perfil esquemático de Floresta Ombrófila Densa Aluvial,  

Fonte: Britaldo in INPE apud ICV, 2007. 

 São exemplos das espécies encontradas: cajuaçú (Anacardium giganteum), 

caucho (Castilloa ulei), sumaúma (Ceiba pentandra), angelim-de-saia (Parkia 

pendula), seringueira (Hevea brasilienses e H. bentholiana), bálsamo (Myroxilum 

peruiferum), maçaranduba (Manilkara uberi), pau-rôxo (Peltogyne densiflora), ipê-

amarelo (Tabebuia serratifolia), ucuuba (Virola spp), varias de relevante importância 

econômica (ICV, 2007). 
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Figura 6: Fáceis vegetacionais de Floresta Ombrófila Densa, vista aérea de uma 

Floresta Ombrófila Densa Submontana;  

Fonte: ICV, 2007 

 

Figura 7: Fáceis vegetacionais de Floresta Ombrófila Densa, perfil de Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial, as margens do rio Juruena. 
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Fonte: ICV, 2007 

 

 A fisionomia da Floresta Ombrófila Aberta, é marcada pela disposição 

espaçada das árvores, o que permite a passagem da luz, favorecendo o 

desenvolvimento de cipós ou trepadeiras, de palmeiras (e, algumas vezes, de 

bambus), características que norteiam a subdivisão desta classe. 

 

Figura 8: Perfil esquemático de Floresta Ombrófila Aberta. 

Fonte: Britaldo in INPE  apud ICV, 2007.  

 Entre as espécies de maior porte destacam-se a castanheira (Bertholletia 

excelsa), os paricás ou angelim-de-saia (Parkia pendula). De valor econômico no 

mercado destacam-se a ucuuba (Virola sp), jequitibá (Cariniana sp.), jatobá 

(Hymenaea sp.), pequiá (Caryocar villosum), esta formação tem sua composição 

florística similar a da Floresta Ombrófila Densa. Em algumas localidades, ocorre 

grande quantidade de palmeiras, dentre as quais citam-se paxiúbas (Iriatea sp.), inajá 

(Attalea maripa), palmito (Euterpe precatoria), bacabas (Oenocarpus spp.). A 

musácea sororoca (Phenakospermum guianense) marca o sub-bosque nas expressões 

aluviais destas florestas e grupos de palmeira açaí (Euterpe oleracea) crescem sobre 

solos úmidos das baixadas e margens dos rios (ICV, 2007). 
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Figura 9: Vista aérea da Floresta Ombrófila Aberta e suas fáceis vegetacionais 

Fonte: ICV, 2007 

 

 
Figura 10: Floresta Ombrófila Aberta com bambus 

Fonte: ICV, 2007 

 
Figura 11:  Floresta Ombrófila Aberta com cipós 



 

 

20

 

 
Figura 12:  Floresta Ombrófila Aberta com palmeiras. 

Fonte: ICV, 2007 

 A Floresta Estacional tem seu conceito ecológico condicionado pela 

estacionalidade climática, que na região tropical é marcada por uma época de 

intensas chuvas de verão seguida por estiagens acentuadas. É constituída por 

fanerófitos com gemas foliares protegidas da seca por escamas (catáfilos ou pêlos), 

tendo folhas adultas esclerófilas ou membranáceas deciduais. No norte do 

matogrosso, ocorre na forma Semidecidual, pois em suas comunidades, há uma 

percentagem de árvores caducifólias em torno de 20 a 50%, e Submontana seguindo 

a hierarquia topográfica (Veloso et al 1991). Portanto a Floresta Estacional 

Semidecidual Submontana não é característica desta região, mas ocorre em 

pequenas manchas, onde o relevo é acidentado, principalmente nas encostas, com 

solo mais raso e sujeito aos efeitos da seca, em geral sobre areníticos distróficos. Nos 

topos, podem ocorrer manchas de Refúgio Vegetacional Montano herbáceo. 

 

 

D 
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Figura 13: Perfil esquemático de Floresta Estacional Semidecidual Submontana 

Fonte: Britaldo in INPE (ICV, 2007). 

 De acordo com o Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do estado do 

Mato Grosso,  

“na região norte do estado, esta formação está relacionada aos relevos 

mais dissecados onde ocorre, sob a forma de encraves, em contato com a 

Floresta Ombrófila, revestindo afloramentos rochosos e, portanto, solos 

mais rasos com menor disponibilidade de água”.  

Este tipo florestal é bastante descontínuo e sempre situado entre dois climas, 

um úmido e outro árido (ICV, 2007 no prelo). 

Pequenas porções de Floresta Estacional Decidual Submontana, são 

mencionadas no mapeamento realizado pelo projeto RADAMBRASIL (1980), 

dentro dos limites do município de Apiacás, no extremo norte do estado. Acompanha 

as bordas e dobramentos da Serra dos Apiacás, entre os rios Juruena e Teles Pires. 

Outras pequenas áreas de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial são mapeadas 

nos afluentes do rio Xingu, na região de Marcelândia. Encontrada com maior 

freqüência nas depressões, margeando os rios. 
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Figura 14: Floresta Estacional Semidecidual Submontana. 

Fonte: ICV, 2007 

A composição florística destas florestas inclui mamica (Zanthoxylum sp.), 

jaracatiá (Jaracatia sp), jatobá (Hymenaea courbaril), embiruçu (Pseudobombax sp.) 

todas decíduas no período de estiagem. E também espécies como Guarea sp, Croton 

balanostigma, Schyzolobium sp., Urera baccifera, e inúmeras espécies da família 

botânica Vochysiaceae, principalmente os gêneros Qualea e Vochysia entre outras 

(ICV, 2007 no prelo). 

Hierarquia de biomassa.  

Estudos que determinam com precisão a quantidade de carbono em cada tipo 

vegetacional ainda são escassos, mas pode-se realizar uma hierarquia da biomassa de 

cada tipo vegetacional citado acima. 

A formação vegetacional da Amazônia do Mato Grosso mais densa e que por 

isso detêm maior biomassa, maior carbono armazenado é a Floresta Ombrófila 

Densa Submontana seguida pela Floresta Ombrófila Aberta e então pela Floresta 

Estacional Semidecidual. Em seguida pode-se citar a Submontana Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial 

Abaixo, pode-se observar esquemas das diferentes formações vegetacionais.    
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Figura 15: Comparação das diferentes formações vegetacionais.   

Fonte: Britaldo, INPE (apud ICV, 2007) 
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1.3.3 Cálculo da biomassa e a emissão de gases de efeito estufa 
A distribuição espacial da biomassa é importante, porque as emissões de 

carbono advindas do desmatamento estão diretamente relacionadas à biomassa das 

florestas e não à media  da região (Houghton, 2005). Há uma grande incerteza no 

cálculo do fluxo de carbono, resultado da incerteza da biomassa. Achard (2004) 

calcula em torno de 1,1 PgC/ano, Fearnside (2000) calcula 2,4 PgC/ano, DeFries 

(2002) calcula 0,9 PgC/ano, Houghton (2003) calcula 2,2 PgC/ano e Gurney (2002) 

calcula 1,5 PgC/ano (apud Houghton 2005). Houghton (2005) acrescenta que há 

emissão de carbono e que esta pode ser significativa devido ao manejo florestal, 

fragmentação florestal, fogo, alteração no cultivo e pastoreio.  

Estimativas calculam que o fluxo de carbono na mudança de uso do solo varia 

entre 0,5 e 2,4 PgC por ano (Houghton,  2001, De Fries et al 2002, Achard et al 

2004). Cada hectare desmatado na Amazônia libera em torno de 100 toneladas de 

carbono.  

Apesar da grande variabilidade nos cálculos de emissão de gases de efeito 

estufa devido ao desflorestamento observa-se que é grande a emissão, de CH4, NO2 e 

carbono. As emissões atuais destes gases correspondem a 25% das emissões globais 

na atmosfera, resultado das atividades antropogênicas conforme demonstrado. Se as 

tendências atuais continuarem, o desflorestamento tropical será responsável por mais 

de 50% das emissões totais de carbono mundial, desde o início da revolução 

industrial.  

Florestas intocadas, como em algumas partes da Amazônia, exercem o papel 

ecossistêmico de sumidouro de carbono da atmosfera (Malhi, 2004 apud Moutinho, 

2005).  

Apesar da legislação brasileira ainda não possibilitar o recebimento pelo 

serviço de seqüestro de carbono, este é um dos mecanismos mais promissores para se 

conseguir a preservação da Amazônia. Estima-se que na Amazônia mais de 100 

tonelada de carbono estão armazenados por hectare na vegetação e no solo. (Nobre 

2002). Uma grande porção deste carbono, algo em torno de 150-200 megatons por 

ano, é liberada na atmosfera como um resultado da mudança de uso do solo e das 
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queimadas. Este valor é muito maior que o CO2
4 emitido pela queima de 

combustíveis fósseis pelas indústrias, carros e pela geração de energia no Brasil.  

                                                 
4 A relação entre carbono e CO2 é de 1:3,67. Isto é cada tonelada de carbono 

corresponde a 3,67 toneladas de CO2. O que se negocia nos mercados internacionais 

é o Carbono. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

 

2.1 - As diferenças entre as linhas teóricas da Economia Neoclássica (ENC) e a 
Economia Ecológica (ECOECO)  

A economia ambiental neoclássica analisa separadamente as duas dimensões do 

meio ambiente: como fonte de matérias-primas (economia dos recursos naturais) e 

como prestador de serviços ecossistêmicos - reciclagem de materiais e nutrientes, 

regulação climática, etc. (economia da poluição).  Em relação à ultima destas 

dimensões, que se refere ao problema analisado neste trabalho, a economia da 

poluição, elaborada com base em PIGOU (1920), fundamenta-se na distinção entre 

custos ou benefícios privados e sociais. Isso se aplica à análise dos bens públicos: 

quando um bem publico é utilizado geralmente ocorrem externalidades (positivas ou 

negativas). Na impossibilidade de se conferir direitos de propriedade a determinados 

destes bens (recursos ambientais) cujo uso gera externalidades negativas, a falha de 

mercado que provoca estas externalidades só poderia ser corrigida através da 

atribuição de preços (taxas) a estes bens.  

Portanto, nesta abordagem os problemas ambientais seriam solucionados na 

medida em que os agentes econômicos sejam conduzidos a “internalizar” as 

externalidades que geram através do pagamento pelos danos que provocam.  Ao 

internalizar as externalidades nos custos da produção haverá um novo ponto de 

equilíbrio, onde cada agente econômico pagará por poluir até o ponto em que este 

custo se iguala ao custo marginal para evitar a poluição (custo de controle). Neste 

sentido, a alocação de recursos entre pagamentos por poluir e pagamentos para 

controlar a poluição se constitui num mecanismo eficaz para resolver os problemas 

ambientais. É preciso notar, entretanto, que para a economia ambiental neoclássica 

capital e meio ambiente (capital natural) são substituíveis, de modo que o conceito de 

sustentabilidade (fraca) é referido ao capital total e não apenas ao capital natural 

(Pearce e Turner 1990, Sylvie Faucheux, 1995 e Solow, 1974).  Esta estrutura teórica 

decorre de uma pré-visão analítica (no sentido que Schumpeter dá a esta expressão) 
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das relações entre o sistema econômico e o meio ambiente que, na pratica, enxerga 

este ultimo como um subsistema do primeiro.  

A Economia Ecológica (ECOECO), ao contrário origina-se do reconhecimento 

dos princípios e limites biofísico-ecológicos do sistema econômico, sendo seu 

domínio a totalidade da rede de interações entre os setores econômico e ecológico: 

Um dos objetivos principais da ECOECO é o propósito comum 

de analisar o funcionamento do sistema econômico tendo-se em 

vista as condições do mundo biofísico sobre o qual este se 

realiza (Amazonas, 2002: 195). 

O sistema econômico não pode crescer indefinidamente, visto que os recursos 

naturais que o alimentam são finitos (Daly, 2003); é preciso que o sistema 

econômico seja compreendido em suas relações físicas com os recursos naturais.  

A análise do sistema socioeconômico deve-se fundamentar em suas bases 

biofísicas e a ECOECO identifica suas raízes no pensamento fisiocrático pré-clássico 

(a terra é a fonte de riqueza) e clássico (as especificidades das distintas formas de 

capitais são de grande relevância). A análise da termodinâmica também faz parte das 

raízes da ECOECO (Alier, 1987). A análise do ponto de vista biofísico ou ecológico 

levou naturalmente a que as bases conceituais e teóricas biofísico-ecológicas 

entrassem no debate em torno do processo econômico. Mais especificamente, a 

análise dos fluxos materiais e energéticos da economia, os quais são negligenciados 

pela economia neoclássica. Conceitos da termodinâmica, como a Primeira Lei de 

Termodinâmica (Lei da Conservação) e Segunda Lei de Termodinâmica (Lei da 

entropia) entram na discussão do processo econômico.  

A Primeira Lei de Termodinâmica ou Lei da Conservação, afirma que se o 

processo econômico é baseado em uma base física ou material, este também é um 

processo físico. E nesse sentido também está baseado em leis físicas. Segundo a Lei 

da Conservação, “nada se cria, nada se perde”, logo matéria e energia não podem ser 

criadas nem destruídas, apenas convertidas. Adaptado para a atividade econômica, 

isto significa que a possibilidade de reciclagem da matéria é possível, além de ser 

ilimitada. A interpretação desta primeira lei é compartilhada pela ENC.  

A Segunda Lei da Termodinâmica contesta a interpretação da reciclagem 

ilimitada, segundo esta lei: a energia e matéria, desde que não haja fontes externas, 
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tende ao movimento unilateral que vai da forma concentrada para a dispersa. 

Aplicado à economia, significa que a matéria e energia entram no processo 

econômico e ao serem transformadas adquirem novos e irreversíveis estados de 

entropia. Isto significa que a energia se dispersa e degrada durante o processo 

econômico de processamento da matéria. Ou seja, a diferença do que entra no 

processo econômico e o que sai, é qualitativa. 

GEORGESCU-ROEGEN (1971) em “The entropy law and the Economic 

Process” mostrou as conexões entre o processo econômico e estas leis da física. 

Segundo ele, as construções analíticas da escola neoclássica tradicional reduzem o 

processo econômico a um sistema mecânico circular auto-sustentado. Esta leitura 

retira o peso da importância da contínua influência recíproca entre o processo 

econômico e o meio material: a entrada de matéria prima e a saída de rejeitos. 

Considera que o processo econômico é unidirecional, onde entra energia e matéria 

prima de baixa entropia e saem bens e serviços de alta entropia e sem valor. Para 

Georgescu, a lei da entropia apresenta conseqüências imediatas fundamentais para a 

análise econômica: 

- Todas as transformações materiais e energéticas ocorrem num sentido de 

maior ordem para um de menor ordem, maior desordem, maior entropia. Assim o 

processo econômico é em sua essência fisicamente entrópico.  

- O aumento de entropia produzida pelo sistema econômico é canalizado para o 

sistema ambiental que o suporta, havendo um aumento líquido da entropia total do 

sistema. Os recursos naturais tendem a se exaurir e os estoques de rejeitos a aumentar 

de forma crescente.  

- Quando um rejeito é re-convertido ou reciclado em recurso há uma reposição 

de ordem. Porém essa reposição se dá à custa de um aumento de entropia em outra 

parte do sistema, com um aumento liquido da entropia total.  

- A reciclagem implica em gastos de energia, por isso nunca é de 100%. 

Segundo DALY e FARLEY (2004) existem 3 questões criticas que guiam a 

pesquisa econômica:  

a) Qual a finalidade que desejamos? 

b) Quais recursos escassos necessitamos para atender a essa finalidade? 

c) Qual finalidade é prioritária e quanto recurso devemos alocar para isso? 
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Os economistas neoclássicos diriam que o que desejamos está relacionado com 

a utilidade e o bem estar humano. O bem estar depende do que as pessoas querem e 

isso é revelado através das transações de mercado. Neste sentido, é através do 

mercado que a alocação dos recursos segundo as preferências poderá ser eficiente.  

Logo, o foco das atenções devem ser os mecanismos de alocação de recursos 

para diferentes fins que é, em ultima instância, o mercado. Como as pessoas são 

insaciáveis, o bem estar deveria crescer com o aumento do consumo de bens e 

serviços. Então, um crescimento sem fim é meta que deve ser perseguida.  

Para a economia ecológica a alocação eficiente é importante, mas não é um fim 

em si mesma, e sim uma forma de distribuir bem e equilibradamente os recursos. 

Antes de alocar é preciso definir uma escala (a quantidade de recursos naturais que 

será utilizada) que seja sustentável. 

Por sustentabilidade se entende a chamada sustentabilidade forte (Pearce e 

Turner 1990, Faucheux, 1995), onde o capital natural e artificial são complementos e 

não substitutos e que o capital natural deveria ser mantido separado, porque se tornou 

fator limitante. O tempo e a irreversibilidade têm um peso e um significado 

incontornável. Por um lado, o tempo é o eixo da própria sustentabilidade. É no tempo 

que se coloca toda a questão da distribuição intergeracional das oportunidades 

econômicas e ecológicas. Por outro lado, o tempo é o eixo da incerteza. Não é 

possível calcular todos os custos e benefícios futuros. Quanto maior o horizonte 

temporal, maiores são as inter-relações entre tecnologia, preferências sociais e 

instituições políticas, o que torna difícil o cálculo das futuras mudanças ambientais e 

a interpretação do seu significado.   

DALY (2005) explica também, baseado nas leis da termodinâmica, porque o 

crescimento econômico não pode ser infinito. Não se pode pensar que o crescimento 

econômico – aumento da produção de bens e serviços – irá resolver o problema da 

pobreza no mundo, nem resolverá o problema do desemprego, nem que a curva de 

Kuznets resolverá o problema ambiental. Isso não ocorrerá porque a economia é um 

subsistema do ecossistema terrestre, que lhe dá suporte. O crescimento econômico 

não pode ser infinito porque os recursos naturais são finitos. Se o crescimento 

ultrapassar a escala ótima – capacidade do meio ambiente em renovar os recursos 

naturais e absorver os resíduos - entraremos no crescimento “des-econômico” (figura 
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18). Depois de ultrapassada esta escala o crescimento se torna insustentável no longo 

prazo.  

 
Figura 16: A economia como um sub-sistema aberto de um ecossistema, em um 

mundo vazio. 

Fonte: Daly, 1994 

 

 

Figura 17: A economia como um sub-sistema aberto de um ecossistema, em um 

mundo cheio.  

Fonte: Daly, 1994 

 As contas nacionais deveriam registrar os custos ambientais do crescimento. 

DALY (2003) e ALIER (2001), entre outros autores, propõem como um modo de 
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fazer isto a incorporação dos gastos defensivos com sinal negativo no cálculo 

econômico do PIB. Um PIB verde ajudaria muito no processo de conscientização 

ecológica e forneceria uma base para políticas publicas e tomadas de decisão 

econômicas que incorporassem o meio ambiente.  

 Daly se apropria da idéia de STUART MILL (1840) que propôs o Steady-

State, estado de equilíbrio dinâmico da economia ou estado estacionário, o que 

significa desenvolvimento baseado na melhor eficiência no uso dos recursos naturais 

através da tecnologia. Um exemplo deste estado, seria imaginar uma biblioteca que 

já possuísse todas suas prateleiras repletas com livros, onde somente seria possível 

aumentar a quantidade de informação através da substituição dos livros, por outros 

com formatação diferente ou diferente tecnologia para armazenar tais informações. 

Isso quer dizer um desenvolvimento econômico sem crescimento. Onde as taxas de 

natalidade devem ser iguais às de mortalidade, em um nível populacional que possa 

desfrutar o bem estar material de maneira sustentável no longo prazo. E propõe 

também que o estoque de capital deveria se manter constante. Daly defende como 

melhor medida o controle dos volumes de throughputs5 iniciais, pela 

institucionalização de cotas de extração dos recursos. Esta economia se 

desenvolveria qualitativamente, mas não cresceria quantitativamente.  

Outra implicação importante da pré-visão analítica da economia ecológica 

sobre o meio ambiente é a noção de crescimento des-econômico: este ocorre quando 

o custo ambiental da expansão da economia se torna superior aos benefícios que esta 

confere.  Trata-se de uma aplicação em escala macro da idéia de retornos marginais 

decrescentes. Ou seja, a partir de certo ponto, o custo marginal (ambiental) gerado 

pelo crescimento da economia supera o seu benefício marginal. A partir deste ponto 

qualquer expansão econômica representa custos marginais, que traduzem uma 

situação de des-utilidade marginal crescente, que leva ao declínio do capital natural e 

no seu limite significa uma catástrofe ambiental, pelo esgotamento dos bens e 

serviços ambientais.   

                                                 
5 Conceito criado por Daly and Farley que expressa a o fluxo o físico entrópico dos recursos naturais, 
que entram na economia –inputs- e retornam à natureza como resíduos -outputs-, correspondendo à 
manutenção do capital natural 
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Figura 18: Quando o crescimento econômico vira um crescimento des-econômico.  

Fonte: adaptado de Daly e Farley (2003) Ecological Economics – Principles and 

Applications  

Costanza (1992) reafirma que a ECOECO é uma ciência interdisciplinar, que 

contempla toda a gama de inter-relacionamentos entre sistema ecológico e 

econômico, distinguindo-se tanto da economia convencional quanto da ecologia 

convencional. Dentro da economia ecológica existem vários segmentos, pois existem 

várias formas de se incorporar os princípios biofísicos na análise econômica. 

NORGAARD (1989) a define como uma teoria que possui um pluralismo 

metodológico, uma vez que o problema ambiental é complexo, este somente pode ser 

entendido pela integração das diferentes perspectivas analíticas.  
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A economia ecológica trabalha com o Principio da Precaução, que justifica 

tomada de decisões destinadas a evitar catástrofes ambientais mesmo sem ter certeza 

cientifica sobre suas magnitudes,  datas e momento de ocorrência.   

A ausência de certeza científica absoluta não deve servir de 

pretexto para procrastinar a adoção de medidas efetivas visando 

evitar a degradação do meio ambiente. A incerteza científica milita 

em favor do ambiente, carregando-se ao interessado o ônus de 

provar que as intervenções pretendidas não trarão conseqüências 

indesejadas ao meio considerado (Milaré, 2005: 117).  

A Precaução ambiental implica necessariamente uma modificação do modo de 

desenvolvimento das atividades econômicas. O alcance desse princípio depende da 

forma e da extensão da cautela econômica, correspondente à sua realização (Derani, 

1996). Resume-se na busca do afastamento contra o risco. Precaução é cuidado e está 

ligado aos conceitos de afastamento de perigo e segurança das gerações futuras e da 

sustentabilidade ambiental das atividades humanas. É voltar a atenção para o 

momento anterior à consumação do dano. A degradação ambiental é irreparável. 

Com efeitos muito dos danos ambientais são compensáveis, mas sob a ótica da 

ciência e da técnica, irreparáveis.  

O princípio da precaução assume atualmente um papel de destaque nas 

questões ambientais, uma vez que a sua aplicação permite afastar o perigo de dano 

ambiental em situações de incerteza quanto aos efeitos provocados por uma 

atividade, através de uma atuação preventiva e não mais reparadora. O princípio da 

precaução teve a sua gênese nos anos 70, no Direito Alemão, que já o adotava como 

fundamento das políticas ambientais nesta época. Posteriormente, a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972 e 

a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA 

impulsionaram a introdução do referido princípio nos debates internacionais sobre a 

proteção do meio ambiente. Na década de 80, a idéia de precaução foi incorporada 

nos textos de diversas declarações e tratados internacionais sobre questões 

ambientais específicas, especialmente em matéria de controle da poluição. 

Finalmente, em 1992 foi consagrado pela Declaração do Rio de Janeiro, formulada 
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por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Nogueira, 2002 apud Derani 1996). 

A economia ambiental neoclássica e a economia ecológica dividem o mesmo 

objetivo que é o entendimento da interação homem, economia e meio ambiente 

buscando redirecionar o sistema econômico à sustentabilidade. Para se alcançar esse 

objetivo, essas duas linhas teóricas utilizam diferentes estruturas analíticas e se opõe 

muitas vezes nas questões metodológicas e teóricas. Abaixo segue quadro 

comparativo da Economia do Meio Ambiente e Economia Ecológica, sintetizando o 

que foi discutido anteriormente no texto e tomando como base o quadro proposto por 

Venkatachalam (2006). Tanto a Economia Ambiental Neoclássica quanto a 

Economia Ecológica tentam entender as questões que envolvem a esfera humana, 

econômica e ambiental e suas relações buscando direcionar o crescimento econômico 

para atividades mais sustentáveis. 

Quadro 1: Comparativo entre Economia do Meio Ambiente e ECOECO 
Economia do Meio Ambiente Economia Ecológica    

Metodologia 
Possui um rigor analítico. Suas análises 
são microeconômicas, baseadas na 
economia neoclássica. Propõe o 
individualismo metodológico, a 
racionalidade, critérios de eficiência e 
modelos e equilíbrio. 

Analisando metodologicamente a 
Ecoeco, esta se define pelo pluralismo 
metodológico, possui uma abordagem 
transdisciplinar. Energia, Análises 
entrópicas, modelos ecológicos e análises 
multicriteriais são utilizadas.  

Perspectiva estreita, que a limita pensar 
nas características macro e em longo 
prazo também limita as questões 
ambientais e ecológicas. 

Possui um ponto de vista amplo, leva em 
consideração as relações e as 
características dos sistemas econômico, 
ecológico e humano. Trata de questões 
macro: escala macroeconômica, PIB 
verde, pegada-ecológica, sustentabilidade 
em longo prazo e complexidade 
ecológica. 

Questões ambientais são parte do todo 
econômico. Ferramentas neoclássicas 
podem ser estendidas para as questões 
ambientais, como os modelos utilidade. 

A Ecoeco vê o sistema econômico como 
um subsistema do sistema global.  
Questiona a capacidade de manejo dos 
recursos naturais e a escassez ambiental. 
 

Utiliza metodologias de DAP e DAR 
para estimar o valor.  

Utiliza análises Multi-criteriais  
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Recursos Naturais 
Recursos naturais vão ter tratamento 
econômico somente quando houver 
escassez.  
Abordagem utilitarista dos recursos 
naturais. São importantes apenas quando 
provêm utilidade ao individuo. Devem 
ser protegidos pois estão relacionados ao 
bem estar do indivíduo. Valor está 
relacionado à DAP (disposição a pagar) e 
DAR (disposição a receber) 

Recursos Naturais possuem valor de 
existência.   

 
Valoração Econômica  

Os valores são atribuídos a partir das 
preferências individuais. Visão 
Antropocêntrica.  
 

Valores alternativos como o valor de 
energia incorporado (emergy) pode ser 
usado para calcular o valor do 
ecossistema. Críticos ao conceito de 
valor (A incomensurabilidade dos 
valores é a pedra fundamental da 
economia ecológica).  

Valor instrumental. Justificativa: reflete o 
trade-off entre a decisão de alocação do 
recurso em referencia ao meio ambiente e 
resultando na mudança do bem estar 
individual. 

Valor intrínseco.  

 
Escassez dos Recursos e manutenção do capital stock  

Escassez relativa (Ricardo) Escassez Absoluta (Malthus) 
Limites físicos impostos pela escassez 
ambiental no crescimento econômico 
podem ser superadas adicionando custos 
na economia.  

Limites biofísicos para o crescimento. 
Entropia e leis ecológicas  

O crescimento econômico pode ser 
infinito. Tecnologia resolve possíveis 
entraves ao crescimento.  
Hipótese da curva ambiental de Kuznets 

Ecossistema fechado limita o 
crescimento infinito. Questiona se a 
tecnologia conseguirá resolver os 
entraves ao crescimento devido ao tempo 
para essas soluções aparecerem. 

Sustentabilidade fraca: 
i) limites biofísicos são resolvidos pela 
tecnologia e os recursos provem do 
sistema aberto.  
ii) a heterogeneidade do ecossistema 
provê a flexibilidade da substituição dos 
recursos;  
iii)investir parte da receita (revenue) 
vinda da exploração dos recursos 
naturais pode manter o rendimento 
(income) em uma base sustentável.  

Sustentabilidade forte: 
i) o capital natural e artificial são 
complementos e não substitutos  
ii) o capital natural deve ser mantido 
separado, porque se tornou fator 
limitante. 
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Escassez pode ser tratada com 
ferramentas neoclássicas.  

 

 
População e Consumo  

A população não é a maior ameaça ao 
meio ambiente.  

População é a ‘unidade consumidora’.  
O crescimento da população implica 
impactos negativos nos recursos naturais. 

Presume-se que mercados perfeitos 
acompanhados por inovações 
tecnológicas venham desempenhar um 
papel em neutralizar a diminuição da 
produtividade marginal de recursos 
ambientais 
 

Segundo Boulding, a capacidade limitada 
de suporte do meio ambiente, que é 
alterada pelo crescimento da população e 
o aumento do consumo levam 
inevitavelmente ao afundamento do 
sistema fechado ‘espaçonave terra’.   

 
Eqüidade e bem-estar  

 O resultado do ‘Ótimo de Pareto’ na 
economia leva à equidade intergeracional

A questão distributiva é a maior causa da 
deterioração ambiental. Equidade e 
eficiência devem ser tratadas 
separadamente.  

 
 

2.2 Implicações de Política Ambiental: o Pagamento por Serviços Ecossistêmicos 
 

O desflorestamento leva a uma perda dos serviços ecossistêmicos gerados pela 

floresta, sendo que os benefícios de alguns destes serviços (biodiversidade) se 

estendem além dos limites da propriedade onde se situa a floresta. Neste sentido, a 

ação de desflorestar produz uma externalidade negativa.  Por outro lado, a 

preservação da floresta produz uma externalidade positiva. O Estado considera que 

esta externalidade positiva deve ser legalmente garantida à população como um todo, 

através da obrigatoriedade de preservação de uma parte das florestas pelos 

proprietários das terras onde se situam. Entretanto, sua preservação representa um 

custo para estes. 

O pagamento por serviços ecossistêmicos significa em primeiro lugar o 

reconhecimento de que não é justo que todo o custo seja arcado pelos proprietários. 

Em segundo lugar, o reconhecimento de que este seria um dos caminhos para se 

evitar a perda destes serviços. Para ter o efeito desejado, o valor a ser pago por estes 

serviços deveria ao menos cobrir o custo de preservação dado, principalmente, pelo 

custo de oportunidade da terra.  
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Para a economia ecológica a preocupação com a sustentabilidade, entretanto, 

faz com que estes pagamentos tenham que operar dentro de um quadro regulatório 

que garanta não somente um mínimo de cobertura, como também uma dada 

distribuição espacial - sem o qual estes serviços ecossistêmicos não existiriam, 

correndo o risco de serem perdidos de modo irreversível. 

 
 

2.3 Análise da Reserva Legal no âmbito do SLAPR à luz da Economia Ecológica  
Neste tópico é realizada uma análise do SLAPR à luz dos três pilares da 

Economia Ecológica. Faz-se essa análise pois acredita-se que a econômica ecológica 

através dos seus pilares, pode ser uma base para a construção de uma política 

ambiental mais equilibrada no tocante aos percentuais de reserva legal, nos biomas 

amazônicos, no âmbito do SLAPR. 

 

a) Escala da reserva legal no SLAPR 

A escala para a economia ecológica é o parâmetro físico – quantidade de 

recursos ecológicos utilizados - que determina a posição à qual deverão se ajustar as 

preferências e tecnologias. A escala deve ser definida de modo a levar em conta a 

capacidade de suporte do meio: capacidade de regeneração dos recursos naturais e de 

absorção dos resíduos gerados pelas atividades que impactam o meio ambiente. A 

escala é principalmente determinada  pela ciência, representada pelas instituições de 

pesquisa (Andrade e Cunha, 2005).  

A reserva legal, prevista nos artigos 16 e 44 do código florestal (Brasil, lei 4771 

de 1965), consiste na destinação de uma porção contínua de cada propriedade rural 

para preservação da vegetação e solo. Têm a função de ser uma área necessária ao 

uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 

ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora 

nativas.  

A área da reserva legal numa propriedade localizada no bioma amazônico é 

fixada pelo código florestal (Brasil, lei 4771 de 1965) e pela medida provisória (MP) 

2166 de 2001, como de 80% da área total da propriedade. Ou seja, considera-se que a 

escala sustentável de uso agropecuário da terra é de 20% da área total. Este valor 

sempre foi motivo e continua sendo motivo de discussão e muita controvérsia entre 
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ambientalistas e ruralistas.  Pesquisadores buscam entender os critérios que levaram 

a este número. Estudos da biota e sua ecologia vêm sendo realizados pro vários 

pesquisadores. Metzger (2002) no texto “Bases biológicas para a ‘reserva legal” 

propõe a porcentagem de 60% para as reservas legais nos biomas amazônicos, 

baseado na teoria da percolação. Esta teoria procura explicar os processos que levam 

à conectividade ou condutividade dos elementos através do espaço. Estudos 

mostraram que a quantidade mínima necessária de vegetação para permitir que uma 

espécie atravesse a paisagem é de 59,28%. Metzger explica que em áreas onde a 

cobertura vegetal é inferior que este valor, há uma queda brusca no tamanho médio 

dos fragmentos de vegetação e há uma perda da conectividade biológica. Dada tantas 

incertezas deve-se assumir o princípio da precaução como base para a tomada de 

decisão.  Os ecologistas de paisagem discutem a questão da distribuição espacial 

ótima das reservas legais por meio do conceito SLOSS – Single Large or Several 

Small. Esta sigla pergunta qual a melhor distribuição dos fragmentos na paisagem: 

‘um grande’ ou ‘vários pequenos’? Metzger (2002) explica que cada estratégia 

apresenta uma vantagem comparativa. A variável ‘vários pequenos’ permite englobar 

uma variável maior de ambientes, o que pode resultar em uma maior biodiversidade 

de espécies, pois engloba uma diversidade maior de ambientes. Já a variável ‘um 

grande’ permite manter um ecossistema mais íntegro, incluindo espécies que 

precisam de territórios maiores, e populações de maior tamanho. O ator conclui que 

dentre estas, a melhor estratégia do ponto de vista da conservação é que as reservas 

legais pudessem ser uma área única e não fragmentos e ainda que as reservas legais 

de outras propriedades da região pudessem ser limítrofes. Os benefícios ecológicos 

das reservas legais poderiam ser ampliados se houvesse um planejamento da 

paisagem e uma flexibilização da alocação destas reservas, unindo fragmentos e 

fazendo conectividade com Unidades de Conservação.   

 

b) Distribuição da reserva legal no SLAPR 

A distribuição refere-se à divisão dos bens e serviços finais e como estes são 

distribuídos entre a população presente e as suas gerações futuras. Uma boa 

distribuição é considerada a mais justa possível.  
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Ao determinar linearmente que todas as propriedades devem ter 80 % de 

reserva legal, o código florestal determina simultaneamente a escala e a distribuição. 

O que se discute é justamente que esta distribuição legal penaliza alguns e favorece 

outros proprietários (em função das condições de cada propriedade). A proposta de 

flexibilização da alocação das reservas legais, e da compensação fora da propriedade, 

desde que na mesma microbacia hidrográfica que se discute, visa precisamente tornar 

a distribuição mais justa. Distribuição do percentual do recurso natural, terra, que 

poderá ser utilizado para a produção agropecuária em cada propriedade. 

A distribuição dos percentuais de reserva legal, atualmente, nos biomas 

amazônicos, não é justa, porque o uso de apenas 20% de área agrícola para 

determinados sistemas de produção torna a atividade economicamente insustentável.  

Uma forma de resolver este impasse seria a compensação de reserva legal que 

permite que o proprietário com passivo ambiental se adeqüe à lei, comprando uma 

área em outra região, desde que na mesma micro bacia hidrográfica6, e assim 

regularize sua situação junto aos órgãos ambientais. Portanto, através da 

compensação, as áreas de maior aptidão para a agricultura teriam a reserva legal em 

outras áreas e poderiam utilizar uma maior superfície para uma produção mais 

intensiva com maior produtividade nestas. Em contrapartida, outras áreas com menor 

aptidão agrícola, que poderiam ter até maior valor para a conservação, compensariam 

o déficit em reserva legal das áreas com maior aptidão agrícola de maior 

produtividade. Isso permite uma melhor distribuição da escala de reserva legal. 

Como diretiva, propõe-se utilizar o Zoneamento Ecológico Econômico, do estado, 

onde são sinalizadas as áreas com grande aptidão agrícola (áreas a consolidar), 

buscando portanto a compensação em áreas adjacentes, que possuam alguma 

restrição. Através do Instrumento Econômico, PSE, pode-se fazer essa distribuição 

mais justa, ao fazer com que a população planetária compense os serviços 

ecossistêmicos gerados pelas florestas nestes 80% de reserva legal.  

 

c) Alocação da reserva legal do SLAPR 

                                                 
6 Entende-se por micro bacia no estado de MT a bacia do Aragauaia, Amazonas e Paraguai.  
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Uma vez determinados os critérios para uma distribuição justa dos direitos de 

uso agropecuário de uma determinada área, estes direitos poderão ser negociados de 

modo que sua alocação (produtiva) se faça de forma mais eficiente pelo mercado.  

O SLAPR prevê a compensação da reserva legal em outra propriedade rural, ou 

dentro de uma Unidade Conservação Estadual (Lei Estadual n 7.868/2002). A 

flexibilização da compensação (distribuição) é a criação de mercado que permita a 

melhor alocação segundo um zoneamento. A alocação está em criar um mercado de 

reserva legal levando em conta a compensação associada a um instrumento 

econômico de pagamento por serviços ecossistêmicos. Onde os custos de transação 

forem altos para realizar a compensação, o PSE pode compensar o produtor que 

mantiver sua área de vegetação natural. O PSE é uma forma de resolver os altos 

custos transacionais do mercado de reserva legal, que às vezes o torna inviável. 

 O valor a ser pago pela reserva legal pode ser discutido com base no preço do 

carbono no mercado ainda em formação do desmatamento evitado. O SLAPR  

portanto, pode vir a ser uma forma de viabilizar a implementação e efetivação do 

PSE. 
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CAPITULO 3: A Convenção Quadro do Clima, O Protocolo de 
Kyoto e a proposta de Redução Compensada e o Pagamento por 
Serviços Ecossistêmico 
 

 

Este capítulo contextualiza a posição do Brasil na Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e no Protocolo de Kyoto, além de discutir 

a proposta da Redução Compensada, que consiste num mecanismo para diminuir as 

emissões de carbono da atmosfera advindas do desflorestamento de florestas 

tropicais além da comercialização de créditos de carbono para países detentores de 

florestas tropicais.   

A discussão global sobre mudanças climáticas, gerou uma série de documentos 

como os relatórios do IPCC7 e Relatório Stern8, que reforçam o uso de mecanismos 

os quais evitam ou contribuem para a diminuição do desmatamento nas florestas 

tropicais, levando em consideração a eficiência da relação gastos / diminuição da 

emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). Moutinho et al (2006), como demonstrado 

na figura abaixo, citam que apenas o desflorestamento da Amazônia já invalida todo 

o esforço de captura de carbono realizado por todos os projetos de MDL (Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo) até hoje já realizados, alem de ser muito mais 

econômico.   

                                                 
7 IPCC ou Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, foi estabelecido pela Organização 
Metereológica Mundial (OMM) e pelo Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente (PNUMA), 
em 1988. Na época, houve um reconhecimento de que as mudanças climáticas se tratavam de um 
assunto sério e que os líderes de governos necessitariam de conselho científico imparcial – 
independente de interesses nacionais e de influência corporativa. O IPCC é responsável por 
recomendar aos tomadores de decisão ‘políticas relevantes’ – e não ‘políticas prescritivas’ – sobre 
todos os aspectos do problema das mudanças climáticas. Os relatórios do IPCC são escritos por 
grupos de especialistas (autores e colaboradores), designados por governos e organizações 
internacionais e selecionados para uma tarefa específica, de acordo com seu conhecimento específico. 
 
8 O relatório Stern, foi encomendado pelo governo britânico ao ex-responsável do Banco Mundial 
Nicholas Stern, e evidenciou as grandes variações climáticas, alem de alertar que essas alterações 
poderão custar entre cinco e 20 por cento do Produto Interno Bruto mundial, todos os anos. Indica 
porem que, a tomada de medidas para reduzir as emissões custaria apenas um por cento do PIB 
mundial.  
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Figura 19: Comparação Liberação de CO2 pelo desflorestamento Amazônico e Meta 

dos projetos de MDL . 

Fonte: Moutinho et al, 2006  

 

Gullison et al (2007) acrescentam que uma redução de 50% na taxa de 

desmatamento de florestas tropicais até 2050, e a manutenção desse nível até 2100, 

pode evitar a emissão de 50 bilhões de toneladas de carbono neste século, o 

equivalente a 12% do total de reduções que deve ser alcançado para diminuir os 

danos do aquecimento global. 
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Figura 20: Custo marginal versus quantidade evitada de emissão de carbono 

Fonte: adaptado de Gullison et al (2007) 

O Pagamento por Serviços Ecossistêmicos (PSE) é citado nestes documentos 

como uma alternativa para se alcançar as metas de redução de GEE. Neste capítulo, 

foi realizada uma revisão bibliográfica do conceito de PSE e experiências com o 

serviço carbono.  

 

3.1.1 - A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

(UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change ) foi 

formulada em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (United Nations Conference on Environment and Development – 

UNCED) 1992, e é voltada especificamente aos problemas climáticos e foi assinada 

por 154 países, incluindo o Brasil que a ratificou em 28 de fevereiro de 1994. Por 

esse tratado, os países signatários, ditos as "partes" da Convenção, se comprometem 

a tentar estabilizar, através de ações conjuntas, as concentrações de gases-estufa na 

atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema 
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climático. A Convenção entrou em vigor no dia 21 de março 1994, quando o número 

de signatários correspondeu a 50% das emissões mais 1 país. 

Os países signatários foram divididos segundo o principio da responsabilidade 

comum, porém, diferenciada. Os países foram listados na convenção segundo os 

Anexos, conforme explicam Andrade e Cunha. (2005): 

• Partes incluídas no Anexo I da CQNUMC (Partes do Anexo I): englobam tanto os 

Estados-membros da OECD em 1992 quanto os Estados com “economias em 

transição” (EIT – economies in transition), que são basicamente a Federação 

Russa e outros países do leste europeu. Partes do Anexo I devem tomar a 

iniciativa para modificar as tendências de mais longo prazo das emissões 

antrópicas dos GEE. Os EITs podem ter certo grau de flexibilidade na 

implementação de seus compromissos; 

• Partes incluídas no Anexo II da CQNUMC: Estados-membros da Organização 

para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD) em 1992. As Partes do 

Anexo II têm o compromisso de prover novos e adicionais recursos financeiros 

para cobrir integralmente os custos por elas concordados incorridos pelas Partes 

do não Anexo I no cumprimento de suas obrigações 

• Partes não incluídas no Anexo I (Partes não-Anexo I): todos os Estados que não 

pertencem aos outros Anexos, incluindo os novos países industrializados e os em 

desenvolvimento. Aqui, a CQNUMC faz outra distinção, destacando que os 

estados menos desenvolvidos (LDC - last developed countries), particularmente 

aqueles situados no continente africano e os pequenos estados insulares, devem 

ter tratamento diferenciado. Partes do não Anexo I são elegíveis para obtenção de 

fundos a serem usados na implementação de suas obrigações.  

   

3.1.2 - O Protocolo de Kyoto 
O protocolo de Kyoto, surgiu no âmbito da Convenção Quadro das Nações 

Unidas para Mudanças Climáticas e  foi aberto para assinaturas na COP3, em Kyoto, 

Japão, em dezembro de 1997, devido às complexas negociações, somente entrou em 

vigor em 2005, após a assinatura da Rússia. Os Acordos de Marrakech, adotados na 
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COP7, definiram as regras do Protocolo. Para que este entrasse em vigor, era preciso 

que 55 países o ratificassem ou que representasse ao menos 55% das emissões 

globais de CO2.  

Várias controvérsias em torno do tema aconteceram, podendo-se citar 

principalmente:  

1 - se os países em desenvolvimento deveriam assumir responsabilidades em 

diminuir suas emissões de gases de efeito estufa.  

2 - quais seriam os limites de emissão que os países desenvolvidos deveriam 

alcançar. 

3 - quais seriam os mecanismos flexíveis para os países desenvolvidos 

alcançarem suas metas. O uso de sumidouros de carbono foi outra grande discussão. 

O principio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, foi levantada pelos 

países em desenvolvimento, os quais não queriam assumir compromissos em suas 

taxas de redução de carbono.  

 A Comissão Européia optou por alcançar metas bem rigorosas de redução de 

emissão de carbono. A Alemanha se destacou, se comprometendo a baixar mais que 

a CE.  

 As negociações em torno do Protocolo seguem e as discussões agora são 

focadas no segundo período de compromisso, pós 2012. Em novembro de 2006 

aconteceu a COP12 em Nairóbi, no Quênia.  O Brasil, levou a proposta da criação de 

um Fundo Internacional para compensar o desmatamento evitado. Esta proposta será 

discutida com mais detalhamento no item seguinte.  

 

3.1.3 – A posição do Brasil nas negociações do Protocolo de Kyoto  
Durante as negociações do Protocolo de Kyoto a delegação brasileira foi 

dirigida principalmente pelo MCT – Ministério de Ciência e Tecnologia e pelo 

Ministério de Relações Exteriores (Itamaraty). De 1996 a 1999 a discussão interna 

sobre as negociações sobre mudanças climáticas foram muito restritas. Entretanto, 

em 2000, esta discussão foi aberta a um grande numero de stakeholders, incluindo o 

Ministério do Meio Ambiente, organizações da sociedade civil, setor privado e 

alguns órgãos governamentais (Viola, 2002). O FBMC – Fórum Brasileiro de 

Mudanças Climáticas, estabelecido em 2000, foi criado num cenário onde diferente 
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setores da sociedade brasileira, com diferentes interesses e pontos de vista sobre a 

mudança climática, puderam discutir a posição oficial do Brasil na Convenção do 

Clima e no Protocolo de Kyoto.  Este fórum foi criado com a meta de esclarecer e 

mobilizar a sociedade brasileira para a discussão e o posicionamento relacionados às 

questões dos gases que causam o efeito estufa e o MDL – Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (Fórum Brasileiro para a mudança climática – 

www.forumclima.org.br).  

Baseado no principio da lei de “responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas”, o Brasil sempre se opôs à proposta de que os países em 

desenvolvimento devessem reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. A 

posição brasileira se respalda numa questão de justiça, onde os países desenvolvidos 

têm responsabilidades históricas pelas emissões dos GEE (Gases de Efeito Estufa), 

devido aos seus intensos processos de industrialização. Nas negociações, o Brasil 

sempre advogou por um amplo programa de transferência de tecnologias limpas, 

fundos para pesquisa em fontes alternativas de energia e fundos adicionais para 

desenvolvimento de capacitação às mudanças climáticas nos países em 

desenvolvimento.  

A matriz energética brasileira vem principalmente (70%) de energias 

renováveis, principalmente de hidrelétricas, o que significa que o custo futuro em se 

diminuir as emissões provindas do uso de combustíveis fósseis terá um custo relativo 

maior que em outros países, cujas fontes de energia ainda não foram substituídas por 

mais limpas. Esta é uma das razoes pelas quais nas negociações internacionais, o 

Brasil não quer se comprometer em reduzir suas emissões.  

O Brasil sempre foi ativo nas negociações do Protocolo de Kyoto. Foi ele 

quem propôs a criação de um Fundo de Desenvolvimento Limpo (Clean 

Development Fund - CDF), que teria recursos advindos de impostos sobre países que 

não cumprissem suas metas de redução. Esta proposta foi amplamente apoiada pelos 

países em desenvolvimento, mas rejeitada pelos países desenvolvidos. Em 1997, os 

EUA e o Brasil, baseando-se nesta proposta, criaram a proposta do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (Clean Development Mechanism - CDM). A discussão 

sobre a inclusão de sumidouros de carbono, como uma forma de mitigar as emissões 

de carbono, foram discutidas na COP6, em novembro de 2000, em Haya, Holanda e 
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em 2001 em Bonn, Alemanha, onde esta proposta foi aceita como um meio de se 

alcançar  as taxas de redução de CO2. Isto resultou na inclusão de projetos de 

florestamento e reflorestamento9 como projetos elegíveis de MDL. 

O Brasil sempre teve cautela ao se discutir florestamento e reflorestamento 

devido à proximidade com o tema “Amazônia”. Segundo Markovitch (2005), 

propostas recentes de internacionalização da Amazônia levam ao tema de soberania. 

Este tema sempre foi delicado, especialmente durante o regime militar (1964-1984). 

Fearnside (2004) alega que o Brasil não se compromete em proteger a Amazônia ou 

mesmo envolver a Amazônia em negociações do Protocolo, visto que a Amazônia 

representa uma parte relevante da economia nacional e há problemas de realmente 

conter o desmatamento. Fearnside acrescenta que o Brasil tem medo de não 

conseguir cumprir tratados que porventura possam vir a ser estabelecidos, devido à 

falta de controle sobre o desmatamento, e sofrer ameaças ao território amazônico. A 

Amazônia é vista hoje como fonte emissora de carbono, devido às altas taxas de 

desmatamento.  

Em novembro de 2006 houve a COP12 em Nairóbi, onde o Brasil propôs uma 

política positiva em relação à redução compensada advinda do desflorestamento dos 

paises detentores de florestas tropicais. Esta proposta foi levada à Convenção e não 

ao Protocolo de Kyoto, isto significa que o Brasil apóia a criação de um fundo para 

compensar os países que reduzirem suas metas de carbono e não um mecanismo de 

mercado (como no Protocolo de Kyoto), onde os países do Anexo I poderiam usar 

este mecanismo para atingir suas metas de redução. O Brasil não apoiou a 

implementação de um regime mandatório em respeito a redução compensada. A 

discussão que houve em Nairóbi deixou o Brasil sozinho propondo um fundo e não 

um mecanismo de mercado como os outros paises detentores de florestas tropicais 

queriam, como Papua Nova Guiné. A discussão que o Brasil levou focava no 

estabelecimento de um arranjo, no âmbito da convenção, que provia incentivos 

                                                 
9 Florestamento: é a conversão direta induzida pelo homem de terreno que não foi floresta por um 
período de pelo menos 50 anos para floresta, através da plantação, semeadura, ou promoção induzida 
pelo homem de fontes naturais de sementes.  
Reflorestamento: é a conversão direta induzida pelo homem de terreno não florestal para terreno 
florestal através de plantação, semeadura ou promoção induzida pelo homem de fontes naturais de 
sementes, em terreno que foi florestal mas que foi convertido para terreno não florestal.  
Para o primeiro período de compromisso, as atividades de reflorestamento se limitarão a 
reflorestamentos em terrenos que não continham floresta em 31 de dez 1989.  
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positivos aos paises em desenvolvimento. Tais incentivos deveriam incluir a provisão 

de novos recursos financeiros e transferência de tecnologia, bem como meios para 

capacitação e intensificação das capacidades internas de cada país. O principal 

objetivo desta proposta é o desenvolvimento de um mecanismo no âmbito da 

Convenção buscando incentivos positivos para a redução das emissões pelo 

desflorestamento nos países em desenvolvimento que reduzirem voluntariamente 

suas emissões de Gases de Efeito estufa advindos do desflorestamento em relação a 

uma linha de base.  Vale ressaltar que existe uma diferença na proposta do governo 

brasileiro e na proposta de ONGs que acompanham a discussão nas COPs. O 

governo quer um fundo e algumas ONGs apóiam a criação de um instrumento de 

mercado (querem que o Brasil assuma compromissos com as metas de redução, 

assumindo responsabilidades quanto ao desmatamento. O mercado seria um meio de 

garantir que estes compromissos sejam assumidos). Se o Brasil optasse pela criação 

de um instrumento de mercado, este iria se comprometer realmente em reduzir as 

emissões pelo desflorestamento. Especulações a respeito desta decisão incorrem 

novamente em questões de soberania e na capacidade do estado brasileiro de 

conseguir reduzir o desmatamento na Amazônia brasileira.   

 

 3.2 - A proposta de Redução Compensada 
A redução compensada consiste num mecanismo para se diminuir as 

emissões de carbono da atmosfera advindas do desflorestamento de florestas 

tropicais, além de ser um mecanismo que pode facilitar o envolvimento dos países 

em desenvolvimento nas negociações do Protocolo de Kyoto. Seguindo o principio 

da “responsabilidade comum, porém diferenciada”, prevista na Convenção do Clima, 

observa-se uma necessidade de estabelecer incentivos substanciais para que países 

em desenvolvimento participem na redução das emissões de gases de efeito estufa.  

A proposta consiste em autorizar a emissão de certificados de carbono 

similares aos CRE (Certificados de Redução de Emissão), pelos países em 

desenvolvimento que optarem por reduzir suas taxas nacionais de desmatamento em 

um período de 5 anos. As taxas de desflorestamento seriam calculadas de acordo 

com uma média de um período pré-determinado, as taxas atuais seriam medidas com 

técnicas de análise de imagens de satélite.  
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Após ter recebido a compensação, os países se comprometeriam a não 

aumentar ou a diminuir mais suas taxas de desflorestamento nos períodos de 

comprometimento futuro. Se um país que se comprometer a reduzir o 

desflorestamento não conseguir alcançar as metas de redução e aumentar suas taxas, 

no período seguinte de negociação será obrigado a baixar mais suas taxas e não 

recebera nada no período inicial combinado.  

 As discussões em curso têm demonstrado que a escolha de linhas de base 

históricas para aferir as reduções deveria levar em conta dinâmicas regionais de 

desmatamento nas regiões tropicais, assim como o estoque de florestas existente em 

cada país. Na Amazônia brasileira a linha de base discutida pelo governo brasileiro e 

por ONGs que desenvolvem essa proposta é a média da taxa anual de 

desflorestamento dos anos 80. O período entre os anos 80 e 90 (17.516km2 

http://www.obt.inpe.br/prodes /index.html) determinaria quanto de desmatamento 

deveria ser diminuído para se poder comercializar CRE. A redução de taxas em 

decorrência do esgotamento de reservas florestais não poderia ser compensada. 

Como uma motivação para países continuarem a reduzir suas taxas de 

desflorestamento, as taxas históricas da linha de base poderiam e deveriam ser 

revistas, permitindo aos países re-pensar os usos de suas terras.  

 Quando se discute o desmatamento evitado é preciso levar em consideração os 

seguintes conceitos: adicionalidade, vazamento e permanência. 

 Adicionalidade: Para uma atividade ser adicional, significa que na ausência do 

recurso esta atividade não ocorreria. A adicionalidade dos mecanismos de 

compensação não está apenas na correlação entre emissões evitadas e autorizadas, 

mas também no papel que desempenha na lógica do Protocolo: facilitar o 

cumprimento das metas pelos países desenvolvidos enquanto viabiliza recursos para 

as nações em desenvolvimento prepararem esforços mais efetivos para redução das 

emissões globais. A existência de um mecanismo relativo às emissões por 

desmatamento favoreceria o estabelecimento de metas adicionais de redução pelos 

países desenvolvidos para o período seguinte a 2012, assim como estimularia os 

países em desenvolvimento a reduzir o desmatamento. Na redução compensada, o 

problema da adicionalidade é simples, desde que dados históricos, não demonstrem 

tendência à redução nas taxas do desflorestamento, toda redução será adicional.  
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Figura 21: gráfico demonstrativo de Adicionalidade 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Os “vazamentos” ou leakage é a possibilidade de uma eventual redução do 

desmatamento em determinada região resultar no aumento em outra. Mas, como a 

proposta de Redução Compensada refere-se a taxas nacionais, o risco estaria 

reduzido à hipótese de vazamento de um país para outro e seria minimizado sempre 

que as nações vizinhas ao Brasil também se envolvam no mecanismo.  

A permanência das florestas e a segurança das emissões dos CER (Certificado 

de Redução Emitida) estariam asseguradas pela provisão de que os países 

participantes reduziriam suas taxas de desflorestamento abaixo da linha de base, e 

caso isso não ocorra no período seguinte, estes países teriam um credito negativo e 

um novo comprometimento para o período de negociações seguintes. Somente 

poderiam ser negociados CRE já alcançados.  

Existem atualmente 12 mercados de carbono no mundo, vale citar ao menos 3 

deles, pois são os que movimentam as maiores quantidades de recursos financeiros, 

são eles: O CCX - Chicago Climate Exchange, que negocia a tonelada de CO2 em 

media por U$4,05. Outro mercado é o EU ETS - European Union Emissions Trading 

Scheme, no qual a tonelada de CO2 é negociada por U$20,80. Um terceiro mercado é 

New South Wales Greenhouse Gas Abatement Scheme onde a tonelada é negociada 

por U$9,42. (www.ecosystemmarketplace.com acesso dia 15/10/2006) 

    O ETS da Europa paga mais simplesmente porque é onde as regras do jogo 

estão definidas e as empresas devem 'mandatoriamente' diminuir a emissão ou 
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negociar. Nos outros mercados tudo é voluntário, de maneira que a demanda é muito 

menor. Daí a necessidade de que regras mais rígidas (caps, segundo capitulo 2-base 

teorica) sejam colocadas, para que os preços aumentem e logo haja mais incentivo 

para atividades sustentáveis. 

 O valor da tonelada de CO2 prevista no desmatamento evitado no mercado 

varia entre US$2 (valor previsto no fundo para o desmatamento evitado do Banco 

Mundial) e US$7. Estima-se que a floresta amazônica armazena em média 100 

toneladas de CO2 por hectare.   Portanto existe um potencial de recebimento de 

US$300 a US$700 dólares por hectare de floresta.  

 

3.3.1 Conceito de Pagamento por Serviços Ecossistêmicos / Ambientais10 
A idéia de pagamento por Serviços Ecossistêmicos é uma tentativa de se 

aproximar a economia da ecologia (Riva, 2006). O conceito de PSE surgiu como um 

possível instrumento para se alcançar a preservação de ambientes naturais em 

meados da década de 90. A definição geral de PSE está ligada aos benefícios que a 

natureza presta aos seres humanos. Estes benefícios são inúmeros, Costanza et al 

(1997) cita os seguintes serviços ecossistêmicos: regulação do ar, regulação do clima, 

resiliência dos ecossistemas, regulação do ciclo hidrológico, oferta de água, controle 

da erosão e retenção de sedimento, formação do solo, ciclagem de nutrientes, 

absorção de resíduos, polinização, controle biológico de pragas, refúgios de vida 

silvestres, produção de alimentos, matéria prima para produções, recursos genéticos, 

recreação, cultura, etc. Costanza et al (1997) chegam à conclusão que serviços 

ecossistêmicos provêem uma importante parte do total de contribuição para o bem 

estar humano. Estes pesquisadores estimam que o valor dos serviços ecossistêmicos 

esteja em torno de 16 a 54 trilhões de dólares, com uma media de 33 trilhões de 

dólares ano. O que na época representava 1,8 vez a mais que todo o PIB mundial. Se 

tivéssemos que pagar por estes serviços a economia mundial seria bem diferente do 

que é atualmente.  

                                                 
10 Existe uma discussão sobre os conceitos “ecossistêmicos” e “ambientais”. Optou-se por não 
adentrar nesta discussão e considerar como tema discutido nesta dissertação os serviços 
“ecossistêmicos”. Esta decisão foi tomada levando-se em consideração a maioria da bibliografia que 
utiliza “ecossistêmicos”.  
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Pagiola (2003), Pagiola e Platais (2002) e Daily (1997) esclarecem que os 

serviços ecossistêmicos são as condições e os processos pelos quais os ecossistemas 

naturais criam suporte para a vida humana na terra. Daily (1997) faz a distinção entre 

bens e serviços ecossistêmicos: bens geralmente são tangíveis, produtos materiais 

que resultam dos processos ecossistêmicos, enquanto serviços ecossistêmicos são, na 

maioria das vezes, melhorias ou melhoramentos na condição / situação ou  

localização dos itens de valor.  Daily (1997) explica que os serviços ecossistêmicos 

são gerados por um “complexo ciclo natural”, advindos de grandes ciclos 

biogeoquímicos, tais como o carbono através das matérias vivas e dos ambientes 

físicos, e de pequenos ciclos de vida de microorganismos. Tais ciclos são produtos de 

bilhões de anos de evolução e existiram em formas similares às de hoje há centenas 

de milhares de anos.  

Boyd e Banzahf (2006) consideram que “serviços ecossistêmicos” são a 

vanguarda e a “buzzword” - palavra chave - das questões ambientais atuais. Tanto 

para os ambientalistas, que há tempos já haviam identificado a importância e os 

benefícios do bom funcionamento de ecossistemas, quanto para os economistas que 

há tempos tentam medir o valor para os seres humanos dos recursos naturais. Para 

atores, como o poder público, e para detentores de áreas que possuem cobertura 

vegetal essa é uma oportunidade para prover os fluxos dos serviços ambientais de 

maneira mais eficiente e efetiva.  

Boyd e Banzahf (2006) consideram que para se discutir serviços ecossistêmicos 

deve-se analisar as quatro características básicas abaixo relacionadas: 

1- a medida dos fluxos destes serviços ecossistêmicos e os processos que dão 

suporte a esses fluxos. 

2- O entendimento da relação entre esses fluxos e o bem estar humano 

3- Valoração destes serviços 

4- A garantia de provisão destes serviços. 

 

Segundo Robertson e Wunder (2005) os seguintes critérios são usados para 

definir um PSE: 

1 - Acordo voluntário: as transações de PSE são marcos de referência 

voluntários e negociados que se distinguem dos instrumentos de comando e controle. 
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2 - Um serviço ambiental bem definido: deve estar claro qual o serviço 

ambiental que se está negociando.  

3 - Um comprador e  

4 - Ao menos um vendedor. Estes dois itens se baseiam no principio de que 

duas partes podem negociar um convênio bilateral que ajudaria a ambos. 

5 - Uma transação condicional (quid pro quo). Os pagamentos por serviços 

ecossistêmicos somente se efetuam se a oferta do serviço está assegurada ou se o uso 

do solo que foi acordado se cumpre no principio de quid pro quo. Em outras 

palavras, os pagamentos se baseiam no monitoramento do cumprimento das 

obrigações contratuais.   

Estes autores citam esses critérios para definir os PSE e ainda fazem uma 

subdivisão entre PSEs “puros” e “impuros”. Os puros têm que cumprir com todos 

esses critérios. A maioria dos PSEs que já existem no mundo é de “impuros”, pois 

não cumprem todos estes critérios. Várias iniciativas, porém, usam incentivos 

econômicos diretos e satisfazem alguns destes critérios. Estes são chamados de 

iniciativas “tipo” PSE.   

Pagiola (2005) define as características básicas de um PSE como:  

1- Identificação e contabilidade dos diversos serviços que as florestas oferecem; 

2- Estabelecimento de mecanismos sustentáveis de financiamento; 

3- Desenvolvimento de esquemas de pagamento que ofereçam incentivos 

adequados aos responsáveis pelas terras; 

4 - O fomento e adaptação das disposições institucionais às circunstancias locais; 

5 - Garantia de uma distribuição eqüitativa dos custos e benefícios entre as partes 

 envolvidas; 

 

Geluda e May (2005) citam como pré-requisitos para um PSE:  

1 - Direitos de propriedade bem definidos 

2 - Informação sobre os fatores que afetam a oferta de serviços ecossistêmicos 

3 - Base regulatória (rede institucional estabelecida) 

4 - Evidências científicas estabelecendo os serviços bem como suas causas e efeitos; 

correlações entre o serviço e o benefício produzido (práticas sustentáveis X 

melhorias ambientais). 
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 5 - Identificar os demandantes pelos serviços ambientais; 

 

A lógica econômica que dá suporte ao fundamento do PSE diz que quando os 

serviços ambientais gratuitos escasseiam devido à super exploração dos mesmos, 

estes adquirem um valor econômico. Os usuários externos deste serviço 

ecossistêmico podem se interessar em compensar aos atores locais detentores dos 

direitos de propriedade sobre os bens ambientais que prestam tal serviço para 

garantir que estes serviços existam no futuro. Quando tal compensação acontece, os 

fornecedores de tal serviço fazem um esforço adicional de proteção do bem 

ambiental.  

Landell-Mills e Porras (2002) dizem que o surgimento de incentivos 

econômicos diretos para a conservação do meio ambiente significa uma mudança do 

uso de instrumentos de comando e controle, princípio do poluidor pagador, para 

formas mais eficazes e flexíveis para proteção do meio ambiente, princípio do 

provedor recebedor. Os benefícios locais potenciais que um PSE pode oferecer são 

tão efetivos quanto os de comando e controle. Estudos recentes (Pagiola, 2002; 

Landell-Mills e Porras, 2002 e Pagiola 2005) descrevem o PSE não apenas como um 

instrumento de proteção ambiental, mas também como um instrumento de 

diminuição da pobreza e repasse de recurso, ou compensação ambiental. 

King, Letsaolo e Rapholo (2005) usam como critérios para se definir um PSE 

os seguintes itens:  

1) Definir de forma clara quais os serviços ecossistêmicos. A definição do serviço 

é essencial para a criação de um vínculo de mercado, pois é por ele que se formará 

uma demanda. Nada impede que mais de um tipo de serviço seja escolhido. A 

escolha deve levar em conta o potencial do serviço ser ofertado e o valor econômico 

potencial percebido por beneficiários;  

2) Estabelecer que um serviço é benéfico e determinar quais as práticas que 

fornecem o serviço: significa evidenciar uma relação de causa e efeito entre a 

melhoria do serviço e uso de uma determinada prática ou mudança de 

comportamento por parte de usuários dos recursos naturais. Ainda existem incertezas 

quanto a real conexão de usos sustentáveis do solo e melhorias de certos serviços 

devido à falta de evidências científicas. Essa pode ser uma das principais barreiras 
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para a criação de sistemas de PSE (Landell-Mills e Porras 2002). Ao mesmo tempo 

torna o papel do monitoramento essencial.  

3) Verificar a existência de uma disposição a pagar pelo benefício gerado: sem 

demanda não há quem pague pelos serviços ecossistêmicos.  

4) Projetar e implantar o sistema de pagamentos e instituições de apoio. Uma 

rede institucional legal ou de suporte que dê apoio às negociações deve ser criada. 

Esse suporte deve ser estabelecido como forma de ajudar as partes envolvidas a 

negociar, funcionando como uma parte imparcial e que pode ajudar a equilibrar 

possíveis contrapesos de poder político. A comunidade deve estar socialmente 

preparada para incorporar o PSE, já possuindo uma estrutura social adequada. A 

organização social e institucional deve estar desenvolvida o suficiente para que a 

negociação, implantação e monitoramento dos processos envolvidos no PSE possam 

acontecer com os menores custos de transação possíveis e com o menor número de 

conflitos possível. Por tratar de grupos de beneficiados e grupos de fornecedores, 

deve existir uma cooperação inter e intra-grupos e estes devem estar gerencialmente 

preparados para a negociação;  

5) Estruturar um sistema de monitoramento para verificar as eficiências social, 

econômica e ambiental do PSE. Uma vez identificado o potencial para pôr em 

prática um esquema para PSE, há a necessidade de acompanhar a manutenção e a 

permanência da qualidade dos serviços prestados. A verificação e o monitoramento 

confiáveis são essenciais para assegurar a credibilidade do sistema aos investidores; 

6) Os direitos de propriedade devem ser bem definidos para se poder ter uma 

definição precisa de quem está oferecendo e quem está recebendo os serviços; 

7) Os bens e serviços devem ser “precificados” corretamente para que não ocorram 

falhas na alocação dos recursos. Os benefícios gerados devem ser maiores que os 

custos, pois são esses benefícios que serão negociados (pagos), e se forem menores 

que os custos estimados, o fornecedor não terá incentivo para manter as práticas 

sustentáveis; 

8) Os custos de participação e de transação devem ser os mais baixos possíveis 

para permitir o acesso do maior número de participantes e para dar viabilidade 

econômica ao processo. A existência de altos custos de transação pode funcionar 

como freio para a criação ou desenvolvimento de sistemas de PSE, pois funcionam 
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como barreiras para a entrada daqueles sem recursos financeiros, sem habilidade de 

administração ou coordenação, sem conhecimento técnico ou sem conexões políticas 

(Landell-Mills e Porras 2002). 

Dos diversos conjuntos de critérios, segundo os autores acima citados, exigidos 

para que ocorra o PSE,  pode-se identificar comuns a todos, os seguintes 

pressupostos, esses pressupostos que perpassam essa revisão de literatura serão 

utilizados mais adiante, no capitulo 5 dessa dissertação, ao se discutir um PSE para o 

estado do Mato Grosso): 

1- Definição clara do serviço fornecido pelo ecossistema: estabelecer se um 

serviço é benéfico ou não para a sociedade. É essencial a definição clara do serviço 

para a criação e estabelecimento de um mercado sobre esse serviço. 

2- A oferta e a demanda: é imprescindível verificar se há uma disposição a pagar 

pelo beneficio gerado. A importância de se identificar a demanda por serviços 

ecossistêmicos é de tal relevância que a torna prioritária. A identificação da oferta é a 

identificação de quem são os provedores de tais serviços ecossistêmicos.  

3- Desenvolvimento de pagamento que ofereça incentivos adequados aos 

responsáveis pelas terras: bens e serviços devem ser precificados. Existem 

dificuldades em valorar os serviços ecossistêmicos. Uma maneira de se contornar 

esse problema é pagar o custo de oportunidade do proprietário. Outro ponto relevante 

é que os benefícios gerados devem ser maiores que os custos.  

4 - Rede Institucional: há necessidade de se estabelecer mecanismos sustentáveis de 

financiamento (fundos e/ ou mercados) que tenham como objetivo principal garantir 

uma provisão continua de recursos. É preciso desenvolver esquemas de pagamento 

que garantam a chegada dos recursos aos provedores dos serviços. É necessário criar 

uma estrutura de monitoramento para verificar a eficiência social, econômica e 

ambiental do sistema de PSE.  

 

3.3.2 Experiências de PSE 
Os serviços ecossistêmicos mais comumente mencionados na literatura segundo May 

e Geluda (2005), oferecidos por distintos ecossistemas no seu estado natural, e que 

são favorecidos quando há a utilização de práticas ambientalmente sustentáveis 

incluem: (a) o seqüestro de carbono ou a compensação pelo desmatamento evitado, 
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(b) a regulação, quantidade e qualidade dos recursos hídricos e (c) a manutenção da 

biodiversidade, sendo este o mais incipiente dos mercados.  No quadro abaixo há 

uma listagem destes principais serviços transacionados atualmente nos mecanismos 

de PSE.  

 

 

QUADRO 1: EXEMPLOS DE PSE  
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Costa Rica Bolivia Colômbia, Costa Rica e 
Nicaragua 

México 

Serviços 
ecossistêmicos 

Multi-serviços  Seqüestro e armazenamento de 
carbono.  

Biodiversidade, Carbono e 
Água 

Seqüestro de carbono 

Oferta Áreas públicas e privadas 
de comprovada relevância 
biológica.  

População no entorno de uma UC Agro-pecuaristas  Agricultores indígenas 

Demanda Doadores e investidores 
internacionais do setor privado 
e público 
 

Hidrelétricas Multinacionais  
 

Produtores rurais interessados 
nos benefícios ambientais para a 
agricultura 

Empresas privadas interessadas 
em ser carbonos neutras.  

Pagamento Compensação dos serviços. O 
valor pago de US$50,00 é 
suficiente para atrair novos 
proprietários a aderir ao 
programa.  Um gargalo para o 
avanço do programa é a falta de 
recursos que permita a entrada 
de novos ofertantes 
(proprietários de terra). A 
oferta passa a ser maior que a 
demanda. 

Não houve um estudo de valoração 
dos serviços ecossistêmicos. As 
empresas pagam ao governo da 
Bolívia uma compensação que 
viabiliza os projetos no parque e no 
seu entorno. As compensações 
foram suficientes para cobrir as 
perdas iniciais que sofreram as 
comunidades no início do 
Programa, os chamados custos 
iniciais. 

O pagamento é realizado  
segundo critérios ambientais. 
Foi construído um índice de 
conservação da biodiversidade 
relacionado diretamente ao uso 
do solo. Localização, tamanho, 
extensão, tipo de solo são 
importantes e devem ser levados 
em consideração no índice de 
conservação. Há um pagamento 
inicial aos que integram o 
programa de US$75,00 por 
hectare, por um período de até 4 
anos. 
 

O pagamento que o fundo 
proporciona as comunidades 
é de US$12 por tonelada de 
C. Em 2002, a comunidade 
chegou a receber US$ 
180.000 . 
 

Rede 

Institucional 

O Programa foi desenvolvido e 
é apoiado pelo Estado, 
possuindo uma legislação 
sólida que o subsidia. Fluxos 
contínuo de recursos são 
garantidos pelo GEF, Impostos 
sobre combustíveis. Esquema 

O mecanismo garante  pagamento 
no longo prazo para garantir a 
continuidade da proteção ao 
carbono. Os pagamentos serviram 
tb  para aumentar a área do parque 
e prevenir vazamentos de 
desflorestamento em outras 

O Banco Mundial (GEF, doação 
de US$4,5 milhões).  Atua 
como agência de 
implementação e em cada local 
organizações não 
governamentais atuam como 
executoras. 

Fazem parte da rede institucional 
representantes dos agricultores 
indígenas, da Universidade. 
Existe um contrato estipulando o 
Pagamento pelo Serviço 
Carbono e a quantidade que 
espera seqüestrar. A 
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distributivo de pagamento que 
garante a chegada dos recursos 
e uma estrutura de 
monitoramento para verificação 
da eficácia social, econômica e 
ambiental. 

regiões. Uma rede de ONG 
coordena o projeto em parceria 
com a o Serviço Nacional de Áreas 
Protegidas. 
Um seguro para garantir a 
longevidade e eficácia do projeto. 
Garante durante 10 anos os 
recursos destinados ao 
desenvolvimento comunitário e 
prevenção de vazamentos. 
 

Os custos inicias são altos 
devido ao custo de plantio da 
arvores e da compensação pela 
queda na produção nos 
primeiros anos. 
Neste caso, foi estabelecido um 
contrato apropriado às 
necessidades do sistema 
agrícola local, o que possibilitou 
a quantidade e forma correta 
dos pagamentos. Este contrato 
permite clarificar ao envolvidos 
como é feito o cálculo da 
compensação o que ajuda na 
formação de um mercado no 
longo prazo.   

permanência destes sistemas é 
definida num prazo de 100 anos.  
O monitoramento é anual e é 
realizado em todos os locais 
envolvendo todos os 
participantes do fundo, que são 
capacitados através de 
treinamentos regulares sobre os 
indicadores.  
 

Resultados  No final dos anos 70, menos de 
31% da cobertura vegetal era 
remanescente, atualmente a 
cobertura florestal está em 52% 
da original.  
 

Área de 1.524.000 hectares das 
quais 70% fazem parte do 
convênio de proteção ao carbono. 
Objetivo:  
- evitar emissões de 7 a 10 
milhões de toneladas de C 
durante os 30 anos de vigência.  
- preservar a biodiversidade 
- fomentar o desenvolvimento 
das comunidades locais Este é o 
maior projeto do mundo nesta 
categoria de PSE e serve como 
um modelo inovador e efetivo 
na redução de emissões de 
GEE.  
 

Os produtores que aderiram ao 
programa estão satisfeitos com 
os resultados do aumento de 
produtividade, tanto é que existe 
uma predisposição de mais 
agricultores-pecuarista em 
participar do programa, visto 
que estes percebem os 
benefícios gerados a 
produtividade da produção e por 
conseqüência os econômicos. 
 

A primeira fase do projeto foi de 
estudar os requisitos de um 
sistema para planejar e 
administrar a produção e venda 
de carbono por parte dos 
agricultores para melhorar a 
qualidade de vida rural. Este 
estudo quantificou os benefícios 
de seqüestro de carbono de 
vários sistemas agroflorestais e 
de práticas de manejo florestal o 
que possibilitou testar uma 
metodologia de quantificação 
para estes serviços. 
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Como a Costa Rica se destaca como primeiro país a implementar e adotar em 

sua política econômica o mecanismo de PSE, decidiu-se por demonstrar na figura 

abaixo como se da o funcionamento do esquema de PSE neste país.  

Figura 22: O esquema de PSE na Costa Rica 

Fonte: adaptado de Landell-Mills and Porras, 2002 
 

3.3.2.1 – O Caso do Brasil 
Algumas iniciativas incipientes ainda, já existem no Brasil. Dentre elas existe 

algumas propostas em se criar na Amazônia um banco de reservas legais. 

Proprietários de terras que possuam áreas naturais podem comercializar parte de suas 

terras com outros proprietários, geralmente agricultores que não têm mais reservas 

legais. Desta forma pode-se fazer um melhor uso do solo. Áreas que possuem um 

solo de boa qualidade e que por isso produzem mais, podem se manter como terra 

produtiva, enquanto terras que não são úteis para a produção de produtos agrícolas, 

devem ter sua cobertura vegetal mantida. No capitulo 5, esta proposta é melhor 

discutida. Abaixo segue esquema da proposta do banco de reservas legais.  

Doadores Investidores 

Fundo nacional de Florestas 

Instituição de Implementação Conjunta 

Imposto 
sobre 

Combustível 

Companhia 
Nacional de 
Eletricidade 

e Energia 

Companhias 
Hidrelétricas 

Fonte dos Pagamento pelos Serviços  
Ecossistêmicos 

US$ 

Donos das florestas (poder público 
e privados) 

Certificação Nacional ou Internacional 

Regentes Internacionais, 
ONGs e Fundações 

Assistência Técnica  

Assistência Técnica  

Monitora e Certifica Provê  
Informação e 

Certifica 

PSE 

Direitos de carbono 

Compram certificados de emissão 

Venda  certificados de 
emissão 

Transfere US$ 
dos 

certificados  
de emissão 

Transfere ações 
de carbono 

Contrata e recebe 
serviços de 
certificação 
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Figura 23: Exemplo de distribuição das Reservas Legais.  

Fonte: adaptado de Chommitz, apud May (2006) 

 

Figura 24: Obrigação de implantação das reservas legais, sem flexibilização do 

mercado. Fonte: adaptado de Chommitz apud May, 2006 

 

 

    

20% 

Floresta Primária

Terra de boa 
qualidade: 
 R$100/ha/ano 

Pasto de má 
qualidade 
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Propriedade 1 Propriedade 2 

Floresta Degradada 

    

20%
Floresta Primária

Terra de boa 
qualidade 
 R$100/ha/ano 

Pasto de má qualidade 
R$20/ha/ano 

Reflorestamento forçado: 
Alto custo econômico  

Pouco ganho ambiental  

Permissão para desflorestamento: 
Pouco ganho econômico  
Grande perda ambiental 

Reflorestamento 

    Desflorestamento 

   Floresta Degradada 
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Figura 25: Obrigação de implantação de reserva legal com flexibilização do mercado.  

Fonte: adaptado de Chommitz (apud May, 2006) 

 

O Brasil não possui um sistema de Pagamento por Serviços Ecossistêmicos 

stricto sensu  estabelecido, mas tem alguns programas como o Proambiente do MMA 

que são responsáveis pela criação de diferentes políticas e regulações para cada 

serviço.     

Young (2006) inclui como exemplo de pagamento por serviços ecossistêmicos 

que acontecem no Brasil na prática o ICMS ecológico, a compensação ambiental, os 

empreendimentos em unidades de conservação, a cobrança pelo uso e descarte da 

água, o uso de royalties provenientes de recursos naturais e serviços industriais 

(fundos setoriais de C&T), as concessões florestais e taxa de reposição florestal, a 

Isenção fiscal para RPPNs, a Servidão florestal, os  Créditos por Reduções 

Certificadas de Emissões de Gases de Efeito, bem como outras ações do setor 

privado como o IR ecológico 

A Política Nacional de Biodiversidade (Decreto 4.339 de 2002) reconhece que 

o seqüestro de carbono é um serviço importante provido pelas florestas, mas ainda 

não possui nenhuma diretriz que possa compensar os proprietários de terra que 

possuam florestas em suas propriedades e Unidades de Conservação, por prover este 

serviço ambiental à comunidade global.  

    

20%
Foresta Primária  

Floresta Degradada 

Terra de boa qualidade 
 R$100/ha/ano 
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TDRs

$
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Aumento lucro 

Proteção às florestas 



 

 

63

Tararan (2006) cita como oportunidades de implementação de PSE na 

Amazônia a lei de Compensação Ambiental e o uso do ICMS Ecológico. Sugere 

também um pagamento de uma taxa de conservação, pelos usuários, dos rios 

amazônicos, visto que uma importante parte do transporte é fluvial. Os rios 

amazônicos também possuem um grande potencial hidrelétrico. Segundo a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e o SNUC estas hidrelétricas deveriam contribuir 

para a manutenção da Unidade de Conservação de onde provem o serviço.  

Ao se discutir PSE, vale ressaltar a diferença entre Mercados, Pagamento por 

Serviços e Compensações por Serviços Ecossistêmicos (Robertson e Wunder, 2005). 

Mercado de Serviços Ecossistêmicos ainda não existe per se.  Para que exista um 

mercado regulado para os serviços ecossistêmicos, o preço deve ser regulado pela 

demanda e pela oferta livremente, sem a intervenção do governo. Na situação de 

mercado existem vários ofertantes e vários demandantes alem do estado de 

concorrência perfeita. O conceito de “mercados de serviços ambientais” indicaria que 

vários agentes se interrelacionam de maneira competitiva para obter o preço justo 

que determina a oferta e a demanda. Vale citar que não se observa na literatura 

mercado stricto sensu para nenhum serviço ambiental. O Pagamento por Serviço 

Ecossistêmico está relacionado a melhores práticas e ao custo de oportunidade, o que 

permite ter um ou mais ofertante /demandante. A valoração é feita pelo custo 

oportunidade, e pode não demonstrar o real valor do serviço ecossistêmico. Já a 

Compensação ou Recompensa pelo serviço ecossistêmico prevê a transferência de 

direitos mais permanentes, tais como manutenção do direito de propriedade formal 

da terra no caso de um programa típico e não tem definido qual o serviço.  

 

3.3 O Serviço Carbono  
A retirada de carbono da atmosfera é um dos serviços ambientais mais 

complexos, porém já existe um mercado regulamentado que o controla. O carbono já 

é uma commodity e já largamente negociado nos mercados internacionais. Apenas 

inicia-se o pagamento por serviço ecossistêmico pelo carbono evitado 

(desflorestamento evitado), sendo observado alguns poucos projetos-pilotos que 

buscam analisar a viabilidade em larga escala. Existe porém, como citado no 

relatório Stern (2006) e no III Relatório do IPCC, grande possibilidade deste 
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mercado se expandir visto que os benefícios globais são enormes e os custos são 

menores que buscar outras maneiras de se seqüestrar carbono ou injetar em solos 

e/ou fundo oceânico.  

Sabe-se que as florestas possuem um papel importante na regulação climática 

mundial. Os vegetais de tecido lenhoso, de longa vida, armazenam o carbono na 

madeira e em outros tecidos até sua morte, quando começam a decompor-se. Depois, 

podem liberar o carbono de sua madeira à atmosfera em forma de CO2, CO ou de 

CH4, os quais também podem interagir com o solo, na matéria orgânica. As árvores 

armazenam o carbono na forma de madeira e em outros tecidos. A biota vegetal 

captura CO2 da atmosfera (por meio do processo de fotossíntese e através de seu 

crescimento),  que é um dos principais gases causadores do efeito estufa, relacionado 

ao aquecimento terrestre.  

Atualmente os mercados de fixação de carbono estão aumentando via MDL – 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, do Protocolo de Kyoto. Este mecanismo 

permite a plantação de árvores como forma de compensar a emissão de gases. O 

seqüestro de carbono pelas florestas fundamenta-se, principalmente, em duas 

abordagens: a absorção ativa pela vegetação nova e emissões evitadas graças à 

vegetação existente. A primeira inclui as atividades que implicam o plantio de novas 

árvores no reflorestamento e na agrossilvicultura, e o aumento nas taxas de 

crescimento da cobertura florestal já existente, como a melhora das práticas de 

silvicultura. Também inclui a substituição dos combustíveis fósseis por biomassa, 

produzida de maneira sustentável, com a finalidade de reduzir as emissões de 

carbono provenientes da produção de energia. A segunda considera a prevenção ou 

redução do desmatamento, a mudança no uso do solo ou a diminuição de prejuízos às 

florestas. Esta pode incluir a conservação direta das florestas por métodos diretos ou 

indiretos, como o aumento da eficiência produtiva dos sistemas agrícolas de corte, 

queima ou a melhora desses fatores no uso final dos recursos, como o da lenha, 

ambos reduziram a pressão sobre as florestas existentes. Outros exemplos de ações 

para diminuir a acumulação de carbono são as práticas de manejo florestal e a 

prevenção de incêndios florestais. 

A criação de mercados para os serviços de seqüestro de carbono nas florestas é 

mais fácil, visto que o valor do carbono seqüestrado é o mesmo em todas as partes. 
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Uma tonelada de carbono seqüestrado em um determinado ponto contribui, de igual 

maneira, para a redução da mudança climática do que uma tonelada seqüestrada em 

qualquer outro lugar. Também é mais fácil medir o seqüestro de carbono numa 

biomassa vegetal do que vincular as mudanças no uso do solo às funções hídricas ou 

à diversidade biológica. È mais fácil contabilizar o aumento ou a redução da fixação 

de carbono. Portanto é mais fácil o monitoramento e a comercialização.  

As estimativas dos custos de seqüestro de carbono, através da silvicultura, 

sugerem que esta é muito mais barata do que a maioria dos outros métodos para 

atenuar a mudança climática, particularmente o da redução das emissões pela queima 

de combustíveis fósseis. 

Apesar do mercado internacional de carbono ainda não possibilitar o 

recebimento pelo serviço do desmatamento evitado, este é um dos mercados mais 

promissores para se conseguir a preservação da Amazônia. Estima-se que na 

Amazônia mais de 100 gigatons de carbono estão armazenados por hectare na 

vegetação e no solo. (Nobre 2002). Uma grande porção, algo em torno de 150-200 

megatons por ano, são liberados na atmosfera como um resultado da mudança de uso 

do solo e das queimadas. Este valor é muito maior que o CO2, emitido pela queima 

de combustíveis fósseis pelas industrias, carros e pela geração de energia no Brasil.  
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CAPÍTULO 4 - O Desmatamento em Áreas de Reserva Legal 
Cadastradas no SLAPR 
 

 
O SLAPR – Sistema de Licenciamento Ambiental em Propriedades Rurais, em 

Mato Grosso, é uma conseqüência do processo nacional de descentralização da 

política ambiental. A Constituição de 1988 previu a transferência relativa de poder da 

federação para os estados e municípios. A descentralização da política de gestão 

ambiental que faz parte deste processo está baseada na proposta de articulação e de 

transferência de capacidades. A descentralização da gestão florestal reafirma o 

sentido original da Federação, dando mais autonomia aos estados, pois aumenta o 

papel da articulação, tanto entre os diferentes níveis do governo (verticalmente), 

quanto entre as diferentes partes da sociedade (horizontalmente). Dentro deste novo 

contexto, os estados passam a elaborar sua política ambiental e regulamento do 

licenciamento rural.  

Como resultado, em 1999/200011, o Pacto Federativo passa poderes para que a 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA (atual SEMA) possa ser a gestora 

das atividades ambientais. O estado do Mato Grosso é o primeiro estado amazônico 

da Federação a assumir a sua gestão florestal. Em 1995, o governo do Estado 

aprovou sua Política Estadual de Meio Ambiente. A Lei prevê o licenciamento de 

atividades de desmatamento, exploração de madeira e projetos agropecuários seja 

qual for o tamanho da propriedade. 

O Sistema de Licenciamento Ambiental da Propriedade Rural – SLAPR surgiu 

no ano de 2000 como principal instrumento para atender a exigência do 

licenciamento do desmatamento. O Sistema resume-se na integração, até então 

inédita, de atividades de monitoramento de desmatamentos por imagens de satélite, 

atividades de fiscalização florestal e de licenciamento ambiental de imóveis rurais 

como requisito para obtenção de autorização para novos desmatamentos (BRASIL, 

2005). O SLAPR nada mais é do que um pacote tecnológico, até então inexistente e 

com grande expectativa para equacionar o problema do desmatamento ilegal no 
                                                 
11 Esses dados foram obtidos através de consulta à antiga FEMA, no entanto não houve precisão na 
data da assinatura do primeiro Pacto Federativo. Esse pacto foi novamente renovado no ano de 2004, 
incorporando, inclusive novas obrigações florestais ao Estado como a emissão de licença para 
queimadas que anteriormente eram retiradas no IBAMA. 
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estado e que poderá ser exportado para outros estados da amazônia. È neste sentido 

que esta o seu caráter inovador.  

 O SLAPR permite o monitoramento permanente da situação das reservas 

legais e das áreas de preservação permanente por meio da definição georreferenciada 

(por GPS – Global Positioning System) do perímetro destas áreas. De posse de 

imagens do satélite Landsat produzidas com freqüência anual é possível checar os 

desmatamentos nas áreas protegidas das propriedades cadastradas no sistema. O 

SLAPR é uma adequação tecnológica com uma possibilidade de monitoramento 

bastante efetiva, de modo que com o suporte das imagens é possível analisar a 

dinâmica de uso e ocupação do uso do solo no Estado. Para fazer parte do sistema o 

proprietário deve cadastrar voluntariamente a sua propriedade.  

No sentido de estimular os proprietários ao licenciamento, muitas inter-relações 

e vinculações foram feitas ao licenciamento. Vale destacar dois estímulos diretos aos 

proprietários de terra para entrar no sistema: o crédito bancário e a criação de 

mercado de reserva legal. A liberação de crédito por bancos oficiais é vinculada à 

licença ambiental. Para que o proprietário tenha acesso ao Fundo Constitucional do 

Centro Oeste (FCO), que proporciona recursos para investimentos na produção, este 

deve apresentar a Licença Ambiental Única (LAU). Mas vale lembrar que esta 

condição não é condicionante para obter recursos para o custeio e outras 

modalidades, o que acaba tornando relativa a importância da LAU para o proprietário 

como pré-condição para obter crédito.  

O segundo estímulo é destinado aos imóveis rurais licenciados que possuem 

floresta. Trata-se de um programa de compensação das reservas legais, criando um 

mercado a partir dos ativos e passivos florestais. O proprietário que possui em sua 

propriedade uma área de floresta maior do que o obrigado por lei pode negociar o 

excedente com um outro proprietário que possui uma propriedade com passivo 

(déficit) em reserva legal. A reserva legal passa a ser um instrumento de troca com 

valor transacionável que atribui uma dimensão até então inexistente a floresta dentro 

da propriedade rural. A licença ambiental única (LAU) informa o passivo (déficit) ou 

ativo (superávit) em reserva legal da propriedade. Do ponto de vista econômico do 

proprietário de terra que precisa compensar o seu passivo ambiental é muitas vezes 

mais vantajoso fazê-la em uma unidade de conservação, onde a terra é mais barata do 
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que em áreas produtivas e com pressão agrícola, onde o custo de oportunidade é mais 

alto. Todavia, não há ainda uma regulamentação deste instrumento de política 

ambiental. A partir do momento em que este instrumento passar a funcionar a 

compensação de reserva legal será uma forma de estímulo ao proprietário rural aderir 

ao SLAPR.  

 

4.1. Avaliação dos componentes do SLAPR 
O SLAPR é formado basicamente por 4 componentes: Licenciamento, 

Monitoramento,  Fiscalização e Responsabilização, como mostrado do esquema 

abaixo. 

 

 

 

 
Figura 26: Componentes do SLAPR 

Fonte: ICV 2007. 

 

 Sobre o Componente Licenciamento, pode-se constatar que a adesão ao 

SLAPR é pouca e lenta. Atualmente é motivada principalmente por projetos de 

Componentes do 
SLAPR 

Monitoramento

Licenciamento Fiscalização

Responsabilização

• Detecção e identificação do desmatamento ilegal 
• Análises espaciais e apoio ao planejamento de ações de 

controle 
• Disponibilização das informações

• Planejamento 
• Operações em campo 
• Fiscalização por carta-

imagem  

•  Administrativa 
•  Civil 
 

• Cadastramento e análise 
técnica 
• Vistorias 
• Emissão de licenças e 

autorizações 

•  TACs 
•Criminal 
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manejo florestal ou desmatamento. Segundo o cadastro fundiário do INCRA (1998) 

existem no Mato Grosso cerca de 94.000 propriedades cadastradas, totalizando 70,3 

milhões de hectares. No total existem menos de 10.000 propriedades cadastradas no 

SLAPR (área média de 2.300 hectares por propriedade), cobrindo aproximadamente 

22,1 milhões de hectares, o que representa aproximadamente 31,5% das áreas 

privadas do estado. Não existe por parte do governo ações concretas que visem 

aumentar o número de propriedades cadastradas, além da equipe técnica da SEMA 

não conseguir atender a demanda das solicitações de licenciamento, pois exige 

vistoria de campo.  

 

 
Figura 27: Evolução do ritmo de adesão ao SLAPR 

Fonte: ICV 2007 

 

 Sobre o componente Monitoramento, pode-se dizer que as atividades de 

monitoramento são restritas. Há uma insuficiência na base cartográfica (hidrografia, 

tipologias florestais) gerando problemas no cadastramento das propriedades e 

monitoramento do desmatamento. Existem também problemas na análise da 

dinâmica de desmatamento (como erros de classificação gerando superestimativa do 

desmatamento), datas das imagens (atraso de 1 ano nas análises) e prazos de 

processamento não adequados, além das imprecisões no georeferenciamento. A 
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capacidade de monitoramento é essencial para o planejamento estratégico das ações 

dos outros componentes.  

Sobre o componente Fiscalização, pode-se citar que existe um grande passivo 

de desmatamentos ilegais não autuados. Mesmo somando-se ações do IBAMA e 

SEMA, que são pouco articuladas. De modo geral, no nível interinstitucional a 

SEMA não atua de maneira compartilhada com outros órgãos de fiscalização, como, 

Ministério Público, Policia Federal, ou órgãos estratégicos como INDEA, 

INTERMAT e INCRA. Existe uma esquizofrenia no trabalho conjunto entre as 

instituições. Estima-se que mais de 50% dos desmatamentos superiores a 100 

hectares dos últimos anos não foram autuados. 

O déficit de fiscalização da SEMA do desmatamento de 2003 a 2005 é 

estimado em 1,7 milhões de hectares.  São muitas as dificuldades de infra-estrutura 

(automóvel, equipamentos, etc.), recursos humanos (o número dos fiscais do Estado 

é insuficiente para o número de infrações que precisam ser notificadas aos 

responsáveis. Além disto, o baixo nível técnico dos fiscais é motivo de erros nos 

preenchimentos das autuações, o que abre uma brecha para invalidação dos 

processos) e econômicas que, somadas ao tamanho do Estado de MT, tem dificultado 

a montagem de uma estrutura eficaz. Isso significa que hoje não há condições 

técnicas para se efetuar a fiscalização de novos desmatamentos, pois o planejamento 

das operações é feito com base no monitoramento anual, que somente é disponível 

um ano depois do período. Como exemplo, pode-se citar que os desmatamentos 

ilegais de 2006 não autuados acrescentam aproximadamente 200 mil hectares ao 

passivo acumulado de fiscalização. A estrutura de fiscalização ainda está longe de 

poder atender ao desafio de eliminar o passivo acumulado e implementar a 

fiscalização de novos desmatamentos.  

No componente Responsabilização, problemas na autuação das infrações 

dificultam a responsabilização administrativa, civil e penal. Segundo o Escritório 

Modelo de Advocacia Ambiental12 (EMAA), uma análise da situação de 30 autos 

lavrados em 2003 demonstrou que apenas 2 tinham sido quitados até novembro de 

2006, com redução de multa de 90%, o que resulta em um recebimento de 0,2% do 

valor total dos autos emitidos, além disso outras são convertidas em advertência. 

                                                 
12 EMAA: parceria entre a Universidade Federal de Mato Grosso e Instituto Centro de Vida. 
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“Quase 60% das multas levam mais do que quatro anos entre sua lavratura e a 

inscrição na dívida ativa do estado” (BRASIL, 2005, p. 9); O tempo de análise dos 

processos no departamento jurídico da SEMA é um dos principais gargalos da 

responsabilização administrativa. Segundo EMAA (2007), um levantamento 

realizado nas comarcas do interior demonstrou haver pouquíssimas ações civis e 

criminais em casos de desmatamento ilegal. Adicionando a este tempo todo o tramite 

operacional necessário para autuação do infrator é possível imaginar que existe um 

período significativo que separa o fato acorrido, a identificação e a notificação do 

infrator. O que se verifica é que em muitos casos é possível do ponto de vista 

econômico do proprietário pagar as multas e continuar desmatando, pois o ganho 

econômico com o uso da área desmatada é superior ao pagamento da multa. Nesse 

sentido, as falhas no sistema proporcionam um convite à ilegalidade. Conclui-se que 

a insuficiência na responsabilização invalida os resultados de todo o trabalho dos 

demais componentes, contribuindo para a sensação de impunidade. 

Os problemas acima listados, que vão desde fiscalização ineficaz, processos 

judiciais morosos e sub-valoração das multas, determinam a deficiência no 

funcionamento do SLAPR. Houve por parte dos técnicos, uma crença de o SLAPR 

resolveria o problema dos desmatamentos ilegais, existe uma grande crença na 

resolução dos problemas ambientais pela via dos arranjos tecnológicos. Esta situação 

gera um clima de descrédito na capacidade do estado de regular os desmatamentos, o 

que leva a um questionamento sobre o uso do instrumento de comando e controle 

como único mecanismo de política ambiental para o Mato Grosso.  

 

4.2. Análise do Desmatamento com Base em Imagens do Satélite CBERS  
 

Para demonstrar a ocorrência de desmatamento em áreas de reserva legal em 

propriedades cadastradas no sistema SLAPR, foi utilizada a metodologia de análise 

geográfica. Primeiramente, nas bacias hidrográficas, foram utilizadas ferramentas de 

geoprocessamento do software ArcGIS13. Posteriormente, as imagens foram 

construídas com a base de dados oficial de biomas do IBGE e com os limites 
                                                 
13 ArcGIS : O ArcGIS  inclui um desenvolvimento de geoprocessamento que permite a execução das 
tradicionais ferramentas de processamento GIS 
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políticos administrativos de Mato Grosso e com as bases de dados de cadastro de 

reservas legais da SEMA/MT, em Sistema de Informação Geográfica (SIG) Arcmap. 

Optou-se por fazer as análises por bacia hidrográfica, visto que espacialmente essa é 

uma unidade de análise que nos permitirá analisar os ativos e passivos florestais que 

podem ser compensados, pois a legislação entende que pode haver compensação de 

reserva legal fora da propriedade desde que seja na mesma bacia hidrográfica.  

Utilizou-se o satélite CBERS para obter os dados referentes à dinâmica do 

desmatamento no estado do Mato Grosso. O CBERS (China-Brazil Earth Resources 

Satellite - Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres) é um projeto que teve 

inicio em 1988 e que faz parte da estratégia de implementar um sistema completo de 

sensoriamento remoto de nível internacional que atendesse as demandas inicias dos 

dois países, que continua a ser a de obter maiores informações sobre as áreas 

agrícolas e ambientais. Neste sentido, o CBERS possui um conjunto de sensores ou 

instrumentos com alto potencial para atender a múltiplos requisitos de aplicações 

para atividades científicas nestes dois temas. As vantagens de adoção deste sistema 

são, principalmente, o seu baixo custo e a qualidade da informação obtida para 

atender os objetivos do monitoramento (www.inpe.gov.br/cbers).  

 O CBERS tem uma freqüência temporal de 26 dias e a cada passada o sistema 

pode fazer as identificações necessárias para o monitoramento ambiental. A 

identificação dos fragmentos de florestas, das áreas de reservas legais, da expansão 

agrícola e das queimadas e a quantificações destas, áreas forneceriam informações 

suficientes para efetuar monitoramento de fenômenos dinâmicos.  Mas, para tornar a 

análise mais consistente e apurada o CBERS ainda gera índices de vegetação capazes 

de fornecer dados sobre a biomassa.  

A área com cobertura florestal original em Mato Grosso soma 528 mil 

quilômetros quadrados, o que corresponde a 58% da área do Estado. Desse total, 170 

mil quilômetros quadrados (32%) já foram desmatados.  
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Fig 28: Mapa com área de floresta no estado do Mato Grosso e desmatamento ate 

2005. 

Fonte: laboratório de SIG no ICV, 2007 

 

Essa imagem foi criada com uma metodologia de interpretação da imagem do 

satélite CBERS para detecção da dinâmica do desmatamento que é uma interpretação 

ano a ano da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA). A 

SEMA monitora o desmatamento do estado e tem base de dados da dinâmica do 

desmatamento de todo o estado desde 1992 a 2005. Não foi utilizado o PRODES 

porque este satélite somente detecta desmatamento em área de floresta (não 

incorpora cerrado, nem ecótono) e a resolução espacial dos dados gerados pelo 

satélite é numa escala maior. O PRODES informa automaticamente o desmatamento, 

enquanto os dados do CBERS são trabalhados e interpretados pela SEMA. O 
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desmatamento é detectado e então as imagens são poligonizadas, gerando dados 

muito mais reais. Estes dados são georreferenciados, com uma maior confiabilidade. 

A interpretação da imagem de satélite é a melhor forma que existe para se detectar o 

desmatamento, pois é mais qualificada, apesar de ser mais custosa e de necessitar de 

mais tempo. A partir dessa base de dados, pode-se ter uma analise espacial por 

município. Outra vantagem é que as imagens são gratutitas, fáceis de processar e já 

vem referenciada.   

Inicialmente, foram delimitadas as 5 Bacias Hidrográficas  que correspondem à 

intersecção entre as 5 bacias hidrográficas14 de segunda ordem (Madeira, Paraguai, 

Tapajos, Tocantins-Araguaia e Xingu) e o bioma15 Amazônico presente em Mato 

Grosso.  

 

 
Figura 29: Bacias Hidrográficas no estado do Mato Grosso 

Fonte: Laboratório de SIG, ICV, 2007. 

 

A primeira etapa da análise consistiu em caracterizar de forma geral cada bacia 

hodrográfica, em termos de: área total; área coberta por TI’s, UC’s, Assentamentos 

da reforma agrária ou Propriedades16; área total cadastrada no SLAPR17 e, dentro 

                                                 
14 Para as bacias hidrográficas foi utilizada a base da SEMA-MT, oriunda do ZEE-MT 
15 Para a delimitação entre Amazônia e Cerrado foi utilizado o mapeamento realizado pelo 
PRODES/INPE, considerado o mais acurado. 
16 Para TI’s, UC’s e Assentamentos foram utilizadas as bases oficiais fornecidas pela SEMA-MT. Em 
caso de sobreposição entre TI’s e UC’s as áreas foram consideradas como TI’s. Na base de 
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dessa, área de Reserva Legal; área desmatada18 e área de remanescentes de vegetação 

nativa. O resultado dessa etapa consta da Tabela 1. 

 

4.2.1. Caracterização das bacias hidrográficas  
 

A área de floresta representa 527 mil Km² (58% do total do Estado) enquanto a 

área de cerrado representa 378 mil Km² (42%).  Na área de floresta, a maior bacia é a 

do Tapajós (39% do total), seguida do Xingu (25%) e do Madeira (21%). As bacias 

do Paraguai e Tocantins-Araguaia são menos representativas (9% e 5% 

respectivamente). Na área de cerrado, a maior bacia é a do Paraguai (33% do total), 

seguida do Tocantins-Araguaia (28%) e do Tapajós (22%). As bacias do Xingu e 

Madeira são menos representativas (12% e 4% respectivamente) (tabela 1). Como 

pretende-se discutir um instrumento econômico para o bioma amazônico, vamos 

restringir a análise a este bioma, caracterizando apenas brevemente o bioma cerrado 

no estado.  

As áreas protegidas (UC’s e TI’s) cobrem 20% da área total de floresta. Já os 

Assentamentos representam apenas 5% da área de floresta. Portanto, a maior parte da 

superfície do Estado está nas Propriedades, que representam 75% da área de floresta. 

Quanto ao SLAPR, as propriedades cadastradas abrangem 24% da área total de 

floresta (ou seja, um terço da área de total de propriedades em floresta). 

Até meados de 2005, 32% da área de floresta (170 mil Km²) tinham sido 

desmatados, sendo que os remanescentes representam 68% (357 Km²). A taxa média 

                                                                                                                                          
assentamentos, foram eliminados os assentamentos não demarcados (sem poligonal). A área 
classificada como “Propriedades” corresponde ao saldo de áreas não cobertas por TI’s, UC’s ou 
Assentamentos. 
17 Para o SLAPR foram consideradas todas as propriedades cadastradas em uma das 3 bases 
fornecidas pela SEMA em 28/fevereiro/2007 (Geolau, Geolau_ref e Simlam), independentemente da 
aprovação do cadastro ou da liberação da LAU. No caso da Reserva Legal, para a base Geolau teve 
que ser utilizado um arquivo de 04/outubro/06. 
18 Para o desmatamento foi utilizada a base chamada Dinâmica, fornecida pela SEMA. Trata-se da 
única base disponível para todo o território do Estado (enquanto outras são limitadas a um bioma – 
geralmente Amazônia – ou uma bacia hidrográfica específicos). Nessa base já foram reportados 
alguns problemas de classificação, e estima-se que o desmatamento esteja superestimado em até 15%. 
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de desmatamento no período de 2002 a 2005 (3 anos) foi de 2,1% ao ano na floresta. 

No triênio anterior, essa taxa foi de 0,8%. 

As bacias hidrográficas apresentam perfis de desmatamento e de configuração 

territorial bastante diferenciados. Na área de floresta, as três maiores bacias (Tapajós, 

Xingu e Madeira) são as menos desmatadas (34%, 29% e 19% respectivamente) e 

abrigam a maior parte dos remanescentes florestais (318 mil Km²). As variações no 

desmatamento acumulado refletem as diferenças no percentual de áreas protegidas: 

30% na bacia do Madeira, 25% no Xingu e apenas 15% no Tapajós.  

As variações no desmatamento acumulado não refletem as diferenças no 

percentual de áreas protegidas: 8% na bacia do Paraguai, 25% no Xingu e não menos 

que 30% no Tapajós. 
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Tabela 1 – Dados Básicos por Bacia Hidrográfica em área de floresta, MT 

FLORESTA Área Área Área Área Área Área Área Desmatamento Área 

Km2 Total TI's UC's 
Assentamen

to 
Proprieda

des SLAPR
RL/ 

SLAPR 
Até 

1992 
1993-

99 
1999-
2002 2002-05 Total 

Remanescen
te 

MADEIRA 
      
109.620  

     
29.343  

       
4.461  

              
3.336  

           
72.480  

      
26.315  

         
16.811  

       
9.057  

      
5.417  

        
1.936  

       
4.742  

      
21.152  

              
88.468  

PARAGUAI 
       
49.036  

          
684  

       
1.967  

              
1.585  

           
44.800  

      
10.005  

           
3.192  

     
20.388  

      
4.798  

           
523  

       
1.367  

      
27.076  

              
21.960  

TAPAJOS 
      
207.336  

     
19.203  

     
12.485  

             
11.151  

         
164.496  

      
51.012  

         
26.705  

     
27.026  

     
21.869  

        
7.031  

     
15.372  

      
71.297  

            
136.039  

TOCANTINS-
ARAGUAIA 

       
28.924  

       
3.356  

       
1.098  

              
4.184  

           
20.286  

       
4.341  

           
1.762  

       
6.075  

      
3.700  

           
649  

       
1.679  

      
12.103  

              
16.821  

XINGU 
      
131.946  

     
31.513  

       
1.316  

              
4.094  

           
95.023  

      
34.628  

         
17.632  

     
14.244  

     
10.812  

        
3.187  

     
10.171  

      
38.414  

              
93.532  

Total Floresta - 
MT 

    
526.862  

    
84.099  

    
21.327  

           
24.350  

        
397.085  

  
126.301 

        
66.102  

    
76.790  

   
46.596       13.326 

    
33.331  

   
170.043 

           
356.819  

              
              
              
FLORESTA Área Área Área Área Área Área Área Desmatamento Área 

% Total TI's UC's 
Assentamen

to 
Proprieda

des SLAPR
RL/ 

SLAPR 
Até 

1992 
1993-

99 
1999-
2002 2002-05 Total 

Remanescen
te 

MADEIRA 20,8% 26,8% 4,1% 3,0% 66,1% 24,0% 15,3% 8,3% 4,9% 1,8% 4,3% 19,3% 80,7% 
PARAGUAI 9,3% 1,4% 4,0% 3,2% 91,4% 20,4% 6,5% 41,6% 9,8% 1,1% 2,8% 55,2% 44,8% 
TAPAJOS 39,4% 9,3% 6,0% 5,4% 79,3% 24,6% 12,9% 13,0% 10,5% 3,4% 7,4% 34,4% 65,6% 
TOCANTINS-
ARAGUAIA 5,5% 11,6% 3,8% 14,5% 70,1% 15,0% 6,1% 21,0% 12,8% 2,2% 5,8% 41,8% 58,2% 
XINGU 25,0% 23,9% 1,0% 3,1% 72,0% 26,2% 13,4% 10,8% 8,2% 2,4% 7,7% 29,1% 70,9% 
Total Floresta - 
MT 100,0% 16,0% 4,0% 4,6% 75,4% 24,0% 12,5% 14,6% 8,8% 2,5% 6,3% 32,3% 67,7% 
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A segunda etapa de análise consistiu no cruzamento dos elementos da etapa anterior, isto é, na identificação, para cada bacia hidrográfica, do 

quanto de áreas desmatadas e de áreas de remanescentes estão localizadas em TI’s, UC’s, Assentamentos ou Propriedades, em propriedades 

cadastradas no SLAPR e nas suas Reservas Legais. O resultado dessa etapa consta da Tabela 2, abaixo. 

 

Tabela 2 – Desmatamento Acumulado e Remanescente por Bacia Hidrográfica no MT expressos em números absolutos e percentuais. 

FLORESTA Área 
Desmatam

ento Área Desmatamento por área Remanescentes por área 

Km2 Total Até 2005 
Remanesce

nte TI's UC's 
Assentam

ento 
Propried

ades 
SLAP

R 
RL/ 

SLAPR TI's UC's 
Assentam

ento 
Propried

ades 
SLAP

R 

RL/ 
SLAP

R 

MADEIRA 
       
109.620  

                
21.152  

                
88.468  

       
363  

         
325  

            
1.652  

        
18.811  

        
4.943  

             
666  

      
28.980 

        
4.136  

        
1.684  

        
53.669  

      
21.372 

      
16.145  

PARAGUAI 
        
49.036  

                
27.076  

                
21.960  

         
35  

         
321  

            
1.017  

        
25.703  

        
5.866  

             
645  

           
649  

        
1.646  

           
568  

        
19.098  

        
4.139  

        
2.547  

TAPAJOS 
       
207.336  

                
71.297  

               
136.039  

       
419  

         
366  

            
6.024  

        
64.489  

      
16.724 

           
2.381  

      
18.784 

      
12.119 

        
5.127  

      
100.008  

      
34.288 

      
24.325  

TOCANTINS-
ARAGUAIA 

        
28.924  

                
12.103  

                
16.821  

       
435  

           
18  

            
2.274  

          
9.376  

        
1.675  

             
215  

        
2.921  

        
1.080  

        
1.910  

        
10.910  

        
2.666  

        
1.547  

XINGU 
       
131.946  

                
38.414  

                
93.532  

       
800  

           
25  

            
2.205  

        
35.385  

      
12.306 

           
1.896  

      
30.713 

        
1.292  

        
1.889  

        
59.638  

      
22.322 

      
15.736  

Total Floresta - 
MT 

     
526.862  

            
170.043  

             
356.819  

   
2.05
2  

     
1.055 

         
13.173  

     
153.763  

     
41.514 

          
5.802  

     
82.047 

     
20.272      11.178 

     
243.322  

     
84.787 

     
60.300  

                

FLORESTA Área 
Desmatam

ento Área Desmatamento por área Remanescentes por área 

% de cada área Total Até 2005 
Remanesce

nte TI's UC's 
Assentam

ento 
Propried

ades 
SLAP

R 
RL/ 

SLAPR TI's UC's 
Assentam

ento 
Propried

ades 
SLAP

R 

RL/ 
SLAP

R 
MADEIRA 20,8% 19,3% 80,7% 1,2% 7,3% 49,5% 26,0% 18,8% 4,0% 98,8% 92,7% 50,5% 74,0% 81,2% 96,0% 
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PARAGUAI 9,3% 55,2% 44,8% 5,2%
16,3

% 64,2% 57,4% 58,6% 20,2% 94,8% 83,7% 35,8% 42,6% 41,4% 79,8% 
TAPAJOS 39,4% 34,4% 65,6% 2,2% 2,9% 54,0% 39,2% 32,8% 8,9% 97,8% 97,1% 46,0% 60,8% 67,2% 91,1% 
TOCANTINS-
ARAGUAIA 5,5% 41,8% 58,2%

13,0
% 1,6% 54,4% 46,2% 38,6% 12,2% 87,0% 98,4% 45,6% 53,8% 61,4% 87,8% 

XINGU 25,0% 29,1% 70,9% 2,5% 1,9% 53,9% 37,2% 35,5% 10,8% 97,5% 98,1% 46,1% 62,8% 64,5% 89,2% 
Total Floresta - 
MT 100,0% 32,3% 67,7%

2,4
% 4,9% 54,1% 38,7% 32,9% 8,8% 97,6% 95,1% 45,9% 61,3% 67,1% 91,2% 

                

FLORESTA Área 
Desmatam

ento Área Desmatamento por área Remanescentes por área 

% da área total Total Até 2005 
Remanesce

nte TI's UC's 
Assentam

ento 
Propried

ades 
SLAP

R 
RL/ 

SLAPR TI's UC's 
Assentam

ento 
Propried

ades 
SLAP

R 

RL/ 
SLAP

R 
MADEIRA 20,8% 19,3% 80,7% 0,3% 0,3% 1,5% 17,2% 4,5% 0,6% 26,4% 3,8% 1,5% 49,0% 19,5% 14,7% 
PARAGUAI 9,3% 55,2% 44,8% 0,1% 0,7% 2,1% 52,4% 12,0% 1,3% 1,3% 3,4% 1,2% 38,9% 8,4% 5,2% 
TAPAJOS 39,4% 34,4% 65,6% 0,2% 0,2% 2,9% 31,1% 8,1% 1,1% 9,1% 5,8% 2,5% 48,2% 16,5% 11,7% 
TOCANTINS-
ARAGUAIA 5,5% 41,8% 58,2% 1,5% 0,1% 7,9% 32,4% 5,8% 0,7% 10,1% 3,7% 6,6% 37,7% 9,2% 5,3% 
XINGU 25,0% 29,1% 70,9% 0,6% 0,0% 1,7% 26,8% 9,3% 1,4% 23,3% 1,0% 1,4% 45,2% 16,9% 11,9% 
Total Floresta - 
MT 100,0% 32,3% 67,7%

0,4
% 0,2% 2,5% 29,2% 7,9% 1,1% 15,6% 3,8% 2,1% 46,2% 16,1% 11,4% 
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Na área de floresta, 90% de todo o desmatamento acumulado (154 mil Km²) 

está nas Propriedades, que também abrigam 68% (243 mil Km²) de todos os 

remanescentes florestais – contra 29% nas áreas protegidas (23% nas TIs e 6% nas 

UCs) e apenas 3% nos assentamentos.. 

Nas propriedades em áreas de floresta esse desmatamento acumulado 

representa 39% da área. Comparando com os 20% permitidos pela legislação atual, 

calcula-se um déficit ou passivo de floresta de 19% da área de propriedades, o que 

representa 74 mil Km². Aproximadamente 43% deste déficit (32 mil Km²) está na 

bacia do Tapajós, que apresenta desmatamento acumulado de 46% nas propriedades.. 

 

 

4.2.2. Propriedades Rurais e Biomas Amazônicos 
 

O mapa abaixo mostra os biomas amazônicos no estado do Mato Grosso e as 

Propriedades Rurais cadastradas no SLAPR. Abaixo está mapa do estado do Mato 

Grosso e suas meso-regiões. Em hachurado pode-se observar limites do bioma 

amazônico segundo os dados do IBGE.  Para se conseguir essas imagens, utilizou-se 

a base de dados oficial de biomas do IBGE e sobrepôs-se aos limites políticos 

administrativos de Mato Grosso em Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

Arcmap. 
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Figura 30 – Mapa do estado do Mato Grosso e limite do bioma amazônico (IBGE). 

Fonte: elaborado em Laboratório de SIG do ICV, 2006 

 

Em um segundo momento, utilizou-se a base de dados oficial de biomas do 

IBGE (1:5.000.000), sobrepôs-se aos limites políticos administrativos de Mato 

Grosso em Sistema de Informação Geográfica (SIG) Arcmap e sobrepôs-se à base de 

dados de cadastros de reserva legais da SEMA/MT. Abaixo pode-se observar que as 

meso-regiões dentro do bioma amazônico que e suas propriedades rurais cadastradas 

no Sistema de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais. 
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Figura 31 – Mapa Estado do Mato Grosso, suas meso-regiões, o bioma 

amazônico hachurado e as reservas legais das propriedades cadastradas no SLAPR 

em verde escuro. 

Fonte: elaborado em Laboratório de SIG do ICV.  

 

Na figura abaixo, utilizou-se a base de dados oficial de biomas do IBGE 

(1:5.000.000), sobrepondo com os limites políticos administrativos de Mato Grosso 

em Sistema de Informação Geográfica (SIG) Arcmap e a base de dados de cadastros 

de reserva legais da SEMA/MT e então cruzou-se essas informações com as  análise 

das imagens do satélite CBERS que demonstram a dinâmica do desmatamento. 

Como resultado pôde-se observar o desmatamento nas áreas de reserva legal 

cadastradas.  
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Figura 32 – Desmatamento Acumulado até 2005 e desmatamento nas Reservas Legais cadastradas no SLAPR no bioma amazônico 

do estado do Mato Grosso. Fonte: elaborado no Laboratório de SIG do ICV, 2006 
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A partir desta imagem pode-se observar que há desmatamento dentro das áreas 

de reserva legal cadastradas no Sistema de Licenciamento Ambiental de 

Propriedades Rurais do estado de Mato Grosso. Parece claro, portanto, que somente a 

legislação e o cadastramento das propriedades no SLAPR não são suficientes para se 

garantir a manutenção destas áreas dentro das propriedades rurais do Estado. Nossa 

hipótese é a de que a eficiência deste instrumento (de comando e controle) de política 

ambiental teria que ter sua aplicação complementada por um sistema de incentivos 

econômicos (instrumentos econômicos) para buscar uma melhor eficiência na 

manutenção de biomas naturais. 
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CAPITULO 5 Discussão sobre Incentivos Econômicos e 
Conservação da Biodiversidade  

 

 

Observou-se que o SLAPR apesar de ser um sistema inovador de controle e 

monitoramento dos desmatamentos em propriedades rurais, e que tem como objetivo 

principal reduzir os desmatamentos irregulares de vegetação nativa nas áreas rurais 

do Estado, ainda não consegue ser eficaz no cumprimento deste objetivo. Este fato 

mostra que esta política de comando e controle não tem sido suficiente para garantir 

a proteção da biodiversidade nas propriedades privadas no estado do Mato Grosso. A 

contribuição desta dissertação é propor uma política florestal para o Estado do Mato 

Grosso que faça uso do instrumento econômico, PSE pelo desmatamento evitado, 

como ferramenta para o cumprimento da reserva legal e por conseqüência garantir a 

biodiversidade presente nestas áreas.    

A floresta proporciona diversos serviços ecossistêmicos, dentre eles a 

biodiversidade, os quais por não terem valor de mercado19 não são levados em conta 

pelos agentes econômicos no processo de tomada de decisão sobre o uso da terra. 

Neste sentido, a criação de uma estrutura de incentivos econômicos que visa 

precisamente conferir valor a floresta em pé, é nada mais do que uma forma de 

garantir a biodiversidade através do valor pago pelo desmatamento evitado.  

O Pagamento pelo Serviço Ecossistêmico Carbono, via Desmatamento Evitado, 

aos proprietários de terras do Estado do Mato Grosso, portadores da LAU (Licença 

Ambiental Única), concedidas por meio do SLAPR, vem a ser um incentivo 

econômico aos proprietários com floresta em pé. O pagamento estimula o 

cumprimento da lei ao ressarcir parte dos custos assumidos (custos de oportunidade e 

de transação) com os mantenedores da floresta, conforme os percentuais do código 

florestal.  

 Nos tópicos subseqüentes é analisada a implementação do PSE, tomando como 

base os critérios definidos no capitulo 3, para se demonstrar como seria a aplicação 

                                                 
19 Atualmente o mercado da biodiversidade está ligado à bioprospecção para produtos farmacêuticos, 
mas ainda é muito incipiente (Ten Kate, 2005).  
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de um PSE no estado de Mato Grosso, levando-se em conta o carbono associado a 

biodiversidade. Esses critérios são: definição clara do serviço, oferta, demanda, 

pagamento e rede institucional.  

 

5.1. O Serviço Ecossistêmico: “carbono de Ouro” (Golden Carbon) 
A quantidade do carbono liberada pelo desmatamento é significativa e de 

grande peso no computo total de gases responsáveis pelo efeito estufa. Calcula-se 

que o estado do Mato Grosso liberou, no mínimo, 1 bilhão de toneladas no período 

1995-2005. A relevância deste carbono é altíssima, visto que 25% das emissões de 

carbono mundiais provem do desmatamento das florestas tropicais. Experiências 

internacionais, como discutidas no capítulo 3, demonstram que a criação de um 

instrumento econômico para incentivar a preservação destas reservas legais, pode 

contribuir para a diminuição das taxas de desmatamento, visto que os proprietários 

poderão receber um incentivo econômico para conservação de suas áreas.  

Além das emissões evitadas com a conservação da floresta em pé, outros 

serviços ambientais importantes são preservados neste processo, como aqueles 

oferecidos pela biodiversidade. Neste sentido, O carbono que deixa de ser emitido no 

bioma amazônico está atrelado à conservação da floresta megadiversa, portanto é 

considerado um “golden carbon”. Assim, propõe-se o estabelecimento da 

negociação de um carbono diferenciado o qual seria o carbono megadiverso dos 

biomas amazônicos. Este poderia ser um desencadeador para um posterior 

desenvolvimento e estabelecimento do mercado do serviço ecossistêmico da 

biodiversidade.  

 

5.2. A demanda: o mercado de Carbono  
A viabilidade de uma estrutura de incentivos como a proposta, depende da 

existência de uma demanda por carbono. Esta demanda é principalmente aquela do 

mercado internacional de carbono, mais especificamente os países do Anexo I que 

tem a obrigatoriedade de reduzir ou compensar suas emissões de carbono por suas 

atividades industriais/ econômicas. Para estes países, além do interesse na compra de 

carbono existe um outro fator que permite pensar em um mecanismo de PSE: a 
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Amazônia. Esta é uma região bastante atrativa devido a sua alta biodiversidade. Sem 

afetar a soberania do Estado Brasileiro, esta estrutura de incentivos atrairia a 

participação da comunidade internacional. Vale ressaltar que esta é uma proposta de 

criação de um mercado e não de um fundo ambiental como proposto pelo Brasil no 

âmbito da Convenção Quadro sobre Mudanças do Clima, discutida em Nairóbi, 

novembro de 2006.  
Outra demanda potencial são os mercados voluntários de carbono. Estes 

mercados surgiram paralelamente ao mercado formal do Protocolo de Kyoto. Foram 

iniciativas de algumas empresas e indivíduos que resolveram diminuir 

voluntariamente suas emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa), e representa a 

demanda do consumidor em fazer ações frente ao aquecimento global. Este mercado 

cresceu muito a partir de 2005. Segundo o Katoomba Group 

(www.katoombagroup.com) estes mercados voluntários têm o potencial de serem 

desencadeadores de mecanismo eficazes de PSE, frente à problemática das mudanças 

climáticas, enquanto a comunidade internacional não estabelece um marco 

regulatório eficaz para combater o aquecimento.  As VERs (Verified Emission 

Reductions), são os créditos de carbono negociados nestes mercados voluntários. As 

VERs são consideradas moeda de cambio no mercado voluntário. No mercado 

‘oficial’ são negociadas as CERs (Certified Emissions Reductions) que são a moeda 

de cambio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Kyoto.  

 

5.3 - A oferta: os proprietários de terra no bioma amazônico  
 Para atender a esta demanda, a oferta seria criada por proprietários de terra 

nos biomas amazônicos do estado do Mato Grosso cadastrados no SLAPR e  

possuidores da LAU (Licença Ambiental Única) ou que estivessem em vias de 

consegui-la através dos Termos de Ajuste de Conduta. A LAU é uma comprovação 

de que o proprietário está em dia com suas obrigações ambientais e por isso poderia 

receber uma “premiação” – protetor recebedor, mudando a lógica que até hoje 

impera, do poluidor pagador. Além disso, esse mecanismo premiaria proprietários 

que sempre estiveram em dia com suas obrigações legais e ambientais. Atualmente, 

como já foi mencionado anteriormente, não existe por parte do governo ações 

concretas que visem aumentar o número de propriedades cadastradas, o mecanismo 
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de pagamento proposto seria uma forma de estimular a adesão ao mecanismo de 

licenciamento ambiental do Estado.  

Uma das primeiras condições na implantação de um mecanismo como este é 

levantar o ativo e o passivo florestal nas bacias hidrográficas do estado do MT, como 

foi realizado no capitulo 4. Com isso se torna possível delimitar os ofertantes deste 

mercado.  

Para se aumentar a eficiência de um mecanismo de PSE deve-se pensar na 

aplicação do mecanismo levando em consideração a diferenciação espacial dos 

serviços ofertados. Critérios que devem ser levados em consideração são: os serviços 

ecossistêmicos prestados, o risco de desflorestamento e o custo de oportunidade em 

conservar (a probabilidade em desmatar ajudar a estimar a adicionalidade que uma 

área poderia contribuir ao programa de PSE). Para se estimar o serviço ecossistêmico 

prestado, estima-se a quantidade máxima de Carbono por área analisada, que é a 

soma do carbono estocado mais o potencial de seqüestro (o carbono estocado é de 

50% da biomassa por hectare. IMAZON, 2007).  

No estado do Mato Grosso segundo estimativas existem hoje cerca de 25 

milhões de hectares  de remanescentes florestais que estão fora das UC`s e TI, ou 

seja, áreas dentro de propriedade particulares. Usando como unidade padrão de que 1 

hectare tem 100 toneladas de carbono (Moutinho et al, 2006) pode-se estimar que 

existem cerca de 2500 milhões de toneladas armazenadas.  

 

5.4. Mecanismo de Pagamento 
Apesar de não existir ainda um valor definitivo para o carbono evitado e muito 

menos para o que seria o “golden carbon”. Assume-se segundo cálculos preliminares 

que este valor deve ser algo entre US$2 e US$7 a tonelada (Fundo Banco Mundial 

para desmatamento evitado). Os créditos gerados a partir nos mercados voluntários 

de carbono, como os da CCX - Chicago Climate Exchange chegam entorno dos 

US$5 a tonelada. Já os créditos gerados pelos projetos de MDL variam de US$10 a 

US$20. A diferença é que este último tem um caráter mandatório e com processos de 

verificação mais rígidos.  

Utilizando o cálculo de 100 toneladas por hectare de floresta amazônica vezes o 

valor do carbono negociado nos mercados voluntários (US$4 a US$7/ton) teria-se 
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algo em torno de US$400 a US$700 por hectare que não fosse desmatado de reserva 

legal (desde que provada a adicionalidade).  

 

5.5. Desenvolvimento de uma Rede Institucional 
É necessário desenvolver uma rede institucional de modo a criar mecanismos 

sustentáveis de financiamento, implementar uma estrutura de pagamento e um 

sistema de monitoramento, assegurar que os custos de transação sejam baixos e que o 

pagamento chegue ao destinatário. Esta rede institucional abrangeria:  

Instituição Gestora: instituição que organizará os trâmites, entre demanda, 

oferta, certificadora e monitoramento.  

Seguro: criação de um mecanismo que assegurasse a manutenção do carbono 

mantida pela floresta. Este mecanismo entraria em ação caso haja acidentes como 

incêndios ou derrubadas (exemplo bem sucedido é o caso do Parque Noel Kempff 

Mercado/ Bolívia, como citado no capítulo 3).  

LAU: os proprietários que desejassem participar deste sistema de pagamento 

deveriam possuir a LAU – Licença Ambiental Única. Esta licença é concedida e 

monitorada anualmente pelo estado do Mato Grosso via SLAPR.  

Criação Fundo Público – Privado: Todo o recurso recebido pelos demandantes 

de carbono, seriam destinados à um Fundo Público – Privado (que teria participação 

do  estado, representante da União e representantes da sociedade civil). Os recursos 

deste fundo poderiam ser destinados ao: 

a) fortalecimento da gestão florestal (monitoramento, licenciamento, 

fiscalização e controle); 

b) ao pagamento anual por serviços ecossistêmico aos produtores rurais que 

conservam florestas acima de um percentual mínimo. No caso de médios e grande 

produtores rurais sugere-se que este percentual mínimo para fins de PSE seja 50% de 

vegetação nativa (percentual de RL vigente até maio de 2000) da propriedade rural 

na Amazônia Legal;  

c) consolidação territorial de Unidades de Conservação, Terras Indígenas e 

territórios de populações tradicionais. 

Criação de uma Agência Internacional Reguladora: os países detentores de 

florestas tropicais (ou “Coalizão das Florestas Tropicais” ou ainda "Clube dos 
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Redutores do Carbono de Floresta",) criariam uma agência internacional para gerir os 

recursos advindos dos países desenvolvidos, empresas, federações, indivíduos, etc.  

Monitoramento: é um sistema continuo composto por um conjunto de 

instrumentos que fiscalizam, punem os infratores, quantificam a área a ser 

preservada, mensuram os impactos sociais, econômicos e ambientais do programa 

como um todo. Outro aspecto fundamental do monitoramento é de que a sua 

confiabilidade depende da sua capacidade de verificar o cumprimento das exigências 

do mecanismo, ou seja, é essencial para assegurar a credibilidade do sistema, garante 

a manutenção e permanência da qualidade dos serviços ecossistêmicos prestados e 

também dos pagamentos.    

 Uma boa capacidade instalada de monitoramento é uma condição básica para 

viabilizar a implantação do mecanismo de PSE. Neste sentido o Mato Grosso já 

possui um sistema (SLAPR) é um mecanismo de monitoramento passível de ser 

desenvolvido em conjunto com o PSE. É importante o trabalho de Certificadoras / 

Acreditadora externas em conjunto com o monitoramento que pode vir a ser 

realizado pela SEMA.  Instituições acreditadas pela UNFCCC que certificariam tais 

reservas e poderiam fazer o monitoramento periódico.  

Estas VERs são reduções de emissão de GEE verificadas oficialmente por uma 

instituição terceira, que geralmente é uma certificadora acreditada na junta executiva 

do MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo). 

 

5.6 Conclusão   
O PSE, carbono evitado, é inserido nesta dissertação como um mecanismo para 

se evitar a perda progressiva da cobertura vegetal nas propriedades privadas e como 

um dos objetivos de se evitar a perda da biodiversidade presente nestas áreas. O uso 

de tal mecanismo pode ser uma alternativa aliada à política de comando e controle 

para  atrair recursos para garantir a existências destas áreas.  

Outros mecanismos econômicos para a conservação da biodiversidade 

poderiam ser utilizados, como o ICMS ecológico praticado no estado do Mato 

Grosso. Todavia, o PSE proposto teria como foco as propriedades privadas, o que 

não acontece com a atual estrutura do ICMS ecológico, mais voltado como um 

incentivo ao gestor público do que ao agente privado.  
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O êxito de tal mecanismo no estado do Mato Grosso depende muito mais da 

vontade política do governo, uma vez que os proprietários só teriam com que se 

beneficiar com um mecanismo que compensaria um compromisso que por lei os 

obriga a cumprir. Acredita-se que a implementação de tal mecanismo não viria a 

prejudicar o estado uma vez que seus principais produtos são commodities agrícolas 

que cada vez mais, sofrem pressão pelo cumprimento das normas ambientais 

exigidas pelos mercados internacionais, a exemplo do que foi a moratória da soja. O 

PSE por desmatamento evitado viria a melhorar a imagem destas commodities 

responsáveis pelas divisas do estado e ajudaria o produtor rural a compartir com a 

sociedade global os custos para garantir a prestação dos serviços ambientais.  
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