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RESUMO 

 
 

O tema da implementação de instrumentos econômicos como mecanismos de gestão 

ambiental tem sido objeto de grande interesse e de um amplo debate nos diversos âmbitos do 

conhecimento científico e nas agendas políticas dos países, principalmente diante da crescente 

pressão sobre os ecossistemas e dos efeitos das mudanças climáticas sobre os territórios e 

sociedades humanas. Entre esses instrumentos, o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), 

principalmente aqueles relacionados a florestas (REDD+) surge como ferramenta que, 

complementada aos tradicionais mecanismos de comando e controle, pode orientar e 

estimular atividades sustentáveis, considerando critérios de eficácia ambiental, eficiência 

econômica e justiça social. Partindo desse breve marco de referência, o presente trabalho 

passeia pelo tema das mudanças climáticas, de sua institucionalização em acordos 

internacionais, da crescente importância atribuída aos conceitos de economia verde, de 

pagamento por serviços ambientais e REDD+ e de como essas questões adentraram no 

território nacional – desde a estruturação de marcos legais e institucionais relativos a questão, 

à experiências de projetos locais. Neste sentido delineia as perspectivas e os desafios para 

uma aplicação de PSA no Estado de Goiás – Brasil, tendo como pano de fundo o mecanismo 

de REDD+ e o bioma Cerrado como possível protagonista desta nova ótica. Os resultados 

dessa pesquisa remetem ao que de fato as propostas de PSA (REDD+) ainda são em essência: 

experiências inovadoras, muitas delas recentes e que precisam se ajustar às realidades 

existentes, senão estarão condenadas ao fracasso. No Estado de Goiás, para além de suas 

características físicas e de um esforço governamental que propicia a implementação deste tipo 

de política, há de se ressaltar os desafios também políticos, institucionais e técnicos-

operacionais que precisam ser enfrentados e superados, para que de fato esta política seja 

viável e eficaz enquanto um mecanismo de redução compensada do desmatamento e de 

conservação do Cerrado. Com isso, questões relativas ao fortalecimento do arcabouço 

institucional, regularização fundiária (titularidade da terra) e de aspectos ligados ao 

conhecimento dos ativos ambientais são fundamentais para alavancar estas iniciativas. Ao 

final apresentamos componentes que podem ajudar no desenho deste tipo de política, 

buscando subsidiar a sua implementação e apoiando iniciativas direcionadas à proteção do 

bioma Cerrado.  

Palavras-chave: Mudanças climáticas, pagamento por serviços ambientais, REDD+, bioma 

Cerrado, Estado de Goiás. 



 

 

ABSTRACT 

 

The topic of the implementation of economic instruments whilst environmental management 

mechanisms has been subject of great interest and considerable debate in various fields of 

scientific knowledge and political agendas of countries. This has happened mainly as a result 

of the increasing pressure on ecosystems and also because of the effects of climate change 

over the territories and human societies. Among these instruments, Payment for 

Environmental Services (PES), particularly those related to forests (REDD+), arises as a tool 

that, together with the traditional mechanisms of command and control, can guide and 

encourage sustainable activities, considering criteria such as environmental effectiveness, 

economic efficiency and social justice. From this brief reference framework, this work 

permeates the issue of climate change, its institutionalization in international agreements, the 

growing importance given to the concepts of green economy, payment for environmental 

services and REDD+ and how these issues stepped into the national territory – since the 

structuring of legal and institutional frameworks on the issue, until the experiences of local 

projects. In this sense, the thesis outlines the prospects and challenges for application of PES 

in the State of Goiás - Brazil, with REDD+ mechanism on the background and the Cerrado 

biome as a possible protagonist of this new perspective. The results of this study refer to what 

in fact PES (REDD+) is still in essence: innovating experiences, many of them recent and that 

are in need of adjustments for the existing realities, otherwise will be condemned to failure. 

Beyond the State of Goiás’ physical characteristics and a government effort to provide the 

implementation of this type of policy, it is also relevant to highlight that political, institutional 

and technical-operational challenges must be faced and overcame locally, so that this policy 

can be feasible and effective as a mechanism for reducing offset deforestation and 

conservation of the Cerrado. Thus, issues associated to the strengthening of the institutional 

framework, land regularization (ownership of land) and environmental knowledge related 

aspects emerge as key assets to leverage these initiatives. At the end, components that can aid 

the design of this type of policy are presented, seeking to support their implementation and 

encourage initiatives to protect the Cerrado biome. 

 

Keywords: Climate Change, Payment for Environmental services, REDD+, Cerrado biome, 

State of Goiás. 
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MBRE - Mercado Brasileiro de Redução de Emissões 

MCT - Ministério de Ciência e Tecnologia  

MDL - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

MP-GO - Ministério Público de Goiás 

MRV – Monitoramento, Relatório e Verificação.  

NAMA - Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas  

NASA - Agência Espacial Norte Americana 

ONG - Organizações Não-Governamentais 

PAA - Programa de Aquisição de Alimentos  

PBMC - Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 

PCSG - Projeto Cerrado Sustentável Goiás 

PDIAP - Projeto de Identificação de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade 

no Estado de Goiás 

PIB - Produto Interno Bruto  

PMDBBS - Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite 

PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar  

PNDs - Planos Nacionais de Desenvolvimento 

PNMC - Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

PNMC - Política Nacional sobre Mudança Climática 

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

POLOCENTRO - Programa de Desenvolvimento dos Cerrados  

PPCDAM - Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 

PPCerrado - Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado 

PPG7 - Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 

PRA - Programa de Regularização Ambiental  

PROAMBIENTE - Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar 

Rural  

Probio - Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira 

PRODECER - Programa Cooperativo Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado 

PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PSA - Pagamento por Serviços Ambientais  

PUC-GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás  

RAN - Relatórios de Avaliação Nacional  

RCE - Certificados de Redução de Emissões (Reduction Emission Certification ) 

RED - Redução de Emissões por Desmatamento 

REDD - Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal 

REDD+ - Redução de Emissões por Desmatamento, Degradação Florestal, conservação, 

manejo florestal sustentável e o aumento dos estoques de carbono. 



 

 

REDD++ - Redução de Emissões por Desmatamento, Degradação Florestal, conservação, 

manejo florestal sustentável, aumento dos estoques de carbono, setor da agricultura, florestas 

e outros usos da terra (Agriculture, Forestry and Other Land Use – AFOLU) 

REV - Relatório de Economia Verde 

RL- Reserva Legal 

SABC - Simpósio Ambientalista Brasileiro no Cerrado 

SBSTA - Órgão de Apoio Científico e Tecnológico da Convenção do Clima 

SEGPLAN - Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 

Semarh - Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos  
SEUC - Sistema Estadual de Unidades de Conservação  

SIAD - Sistema Integrado de Alerta de Desmatamentos do Cerrado 

Sipam - Sistema de Proteção da Amazônia  

SUCON - Superintendência de Unidades de Conservação 

UCs - Unidades de Conservação 

UFG - Universidade Federal de Goiás 

Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change. 

UREDD - Unidades de Redução por Desmatamento e Degradação Florestal 

VCS - Verified Carbon Standard  

ZEE - Zoneamento Ecológico-Econômico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) MEMORIAL DA TRAJETÓRIA ACADÊMICA-PROFISSIONAL 

 

 Passaram-se mais de dez anos desde a formação acadêmica da autora deste trabalho 

em Geografia, pela Universidade Federal de Goiás (UFG), em 1998, e exatos dez anos pela 

obtenção do título de mestre em Política e Gestão Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento 

Sustentável (CDS), da Universidade de Brasília (UnB), no ano de 2004. Nesse ínterim, um 

pequeno leque de experiência profissional se abriu, tanto na área de ensino médio e superior, 

quanto na área de consultoria e também como integrante do corpo técnico do órgão 

formulador e gestor das políticas estaduais de meio ambiente. 

 Desta forma, entre 1999 e 2009 fez parte do corpo técnico da Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás (Semarh), sendo que a maior parte do 

trabalho realizado deu-se na Gerência de Unidades de Conservação, propondo a criação e 

participando da gestão desses espaços protegidos, principalmente através do estabelecimento 

de conselhos consultivos nessas unidades. Vale ressaltar que a experiência adquirida e 

acumulada nesta Gerência serviu de estímulo e base para a realização da dissertação de 

mestrado no CDS/UnB, intitulada “As Unidades de Conservação Estaduais: uma análise da 

realidade goiana”, a qual procurou verificar em que sentido estas áreas vinham cumprindo 

seus objetivos de conservação do patrimônio natural e de geração de benefícios sociais. 

Através de uma análise das diretrizes teóricas divulgadas para a seleção, implantação e gestão 

de Unidades de Conservação (UCs), buscou-se descrever a situação das UCs goianas, por 

meio dos aspectos vinculados às suas questões político-institucionais, administrativas, 

fundiárias e das relações mantidas com as populações do interior e do entorno. 

 Também na SEMARH esteve à frente da coordenação do Programa de Revitalização 

da Bacia Hidrográfica Tocantins-Araguaia – PROTAR (Semarh-GO e MMA), que teve como 

um dos objetivos o levantamento de informações, junto às instituições públicas e população 

das regiões, para a realização de um diagnóstico da bacia, visando posteriores intervenções. 

Outro trabalho desenvolvido foi dentro do Programa Nacional do Meio Ambiente II (Semarh-

GO/MMA), que abrangeu dois eixos: 1) implementação do Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos em Anápolis – GO, capacitando os catadores para atuarem no 

gerenciamento de uma central de triagem de materiais recicláveis através de uma cooperativa 

e 2) na capacitação de comunidades rurais localizadas nas nascentes do João Leite (principal 



 

 

braço do rio Meia Ponte, manancial que abastece Goiânia) para práticas de manejo 

sustentáveis de suas propriedades.  

 Entre 2007 e 2008 atuou como docente do ensino superior, tanto na Universidade 

Estadual de Goiás (UEG), no curso de Gestão Sanitária e Ambiental, quanto na Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC GOIÁS), no curso de Engenharia Ambiental. Já em 

2010 foi consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/MMA), 

ajudando na elaboração do 4º Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade 

Biológica. Também participou, como consultora, na elaboração de planos diretores 

municipais e na capacitação de gestores públicos para a gestão ambiental municipal. 

 Dentro das atividades desenvolvidas no doutorado, iniciado no ano de 2010, 

participou durante dois anos, como bolsista do CNPq, dos trabalhos e discussões 

desenvolvidos pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), na condição de 

Unidade de Apoio Técnico (UAT) da “Força Tarefa”, um dos grupos que integram o Painel. 

Também em 2010, participou como relatora do “Workshop Técnico sobre Monitoramento das 

Emissões de Carbono no Cerrado Brasileiro”, que teve por objetivo a discussão e elaboração 

de metodologias e protocolos para o monitoramento de emissões de carbono no bioma 

Cerrado. No segundo semestre de 2011 ingressou no Grupo de Trabalho 3 do PBMC, 

referente a “Mitigação à Mudança Climática”, ajudando nas análises e revisões dos trabalhos 

submetidos pelos autores para comporem o 1º Relatório de Avaliação Nacional do PBMC. 

 Neste sentido, as atividades acadêmicas e profissionais – sempre relacionadas, direta 

e indiretamente, às questões socioambientais no bioma Cerrado – e toda a experiência 

vivenciada e adquirida nas discussões, debates e atividades do PBMC, bem como a leitura de 

material pertinente, proporcionaram elementos suficientes para a elaboração da proposta da 

tese. A partir da leitura da “Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima” e do entendimento de que o setor de Mudanças 

de Uso da Terra e Florestas era aquele que mais se destacava e contribuía para as emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) no Brasil, em particular da conversão de florestas para uso 

agropecuário, principalmente nos biomas da Amazônia e do Cerrado, chegamos à conclusão 

de que este enfoque poderia embasar uma boa discussão para um trabalho de doutorado. 

Tendo o bioma Cerrado como um dos principais emissores brasileiros, entender como o 

Estado de Goiás se inseria neste contexto, tanto por sua importância econômica (celeiro do 

agronegócio) e ambiental (abriga o bioma Cerrado em 98% do seu território, berço de 



 

 

biodiversidade e águas, porém altamente ameaçado), poderia representar um eixo de 

discussão e proposição de políticas públicas voltadas para a mitigação e adaptação aos efeitos 

das mudanças climáticas.  

 A partir desse contexto incorporamos à tese o debate sobre o mecanismo de Redução 

de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD, em inglês), na perspectiva de 

uma opção inovadora e interessante para ajudar na redução do desmatamento no bioma 

Cerrado e na sua conservação. De uma forma geral, incorporando o tema REDD às discussões 

propostas estaríamos delimitando melhor o objeto de nosso trabalho, aproveitando os debates 

desencadeados dentro do PBMC, no Workshop Técnico sobre o monitoramento das emissões 

de carbono no Cerrado, aprofundando a relação entre desenvolvimento e conservação neste 

bioma e contribuindo para o delineamento de perspectivas e desafios para uma aplicação de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no Estado de Goiás. 
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1) INTRODUÇÃO 

  

 A problemática ambiental, que é uma grande preocupação mundial desde o fim da 

década de 1960, traz à tona a discussão da metáfora espacial. Retoma importância a produção 

do espaço, que não se esgota na questão da incessante exploração dos recursos naturais, mas 

que se estende a outras formas de apropriação da natureza. Ao mesmo tempo em que se 

acelera a exploração dos recursos, busca-se preservar e dar valor à natureza, delimitando-se, 

por exemplo, áreas protegidas ou pagando-se proprietários rurais pela preservação de suas 

florestas e de seus recursos hídricos.  

 Na verdade, a questão ambiental sempre colocou em destaque as contradições da 

produção social do espaço e das formas de apropriação da natureza. Porém, na história recente 

da humanidade foi preciso repensar a questão espacial de forma drástica, na medida em que o 

ritmo da exploração, da extração e do consumo de recursos naturais nunca foi tão acelerado e 

intenso. O crescimento da população e da produção econômica; o aumento da capacidade de 

intervir na natureza; o inchaço de aglomerações urbanas, somados a uma visão de 

desenvolvimento excludente – tudo isso levou à eclosão de desequilíbrios ecológicos por todo 

o mundo. Desmatamentos, erosões, inundações, perda de espécies e de habitats, poluição e 

contaminação dos corpos hídricos, da atmosfera, do solo e subsolo e aquecimento global são 

alguns exemplos que ilustram os impactos decorrentes da dinâmica da sociedade atual sobre o 

meio ambiente.  

 Apesar do discurso do desenvolvimento sustentável estar assentado há mais de 20 

anos numa linguagem hegemônica e supostamente consensual (LÉNA e NASCIMENTO, 

2012), ele ainda desafia a humanidade a unificar as suas três dimensões: social, ambiental e 

econômica. Talvez por isso seja tão difícil a sua concretização, porque as suas próprias 

dimensões já trazem contradições explícitas em si. De um lado precisamos de crescimento 

econômico (para alguns países), equidade (para muitos países), a melhoria da saúde e a 

nutrição adequada. De outro precisamos de conservação ambiental, baixo impacto das 

atividades produtivas sobre os ecossistemas (com aumento de produção) e usos mais 

eficientes de materiais e energia nos processos produtivos. 

 Existe uma previsão de que a população mundial deva chegar a nove bilhões até 

2050 (ONU, 2013), precisando de alimentos e energia. E atualmente contamos com 7,1 bilhão 

de pessoas, dentre as quais cerca de 850 milhões passam fome (FAO, 2012). Da mesma 
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forma, existe a expectativa de que a produção mundial de alimentos precise duplicar até 2050 

para atender a esse aumento populacional
2
. Mas para Smith et al. (2010), elevar a produção 

agrícola pode ser atingido parcialmente com um aumento da produtividade em terras agrícolas 

estabelecidas e com o desenvolvimento e emprego de tecnologias e técnicas mais adequadas e 

sustentáveis. Contudo, mesmo com o aumento de produtividade destas terras, provavelmente 

crescerão as pressões a favor do desmatamento (LAMBIN et al., 2013), principalmente nos 

trópicos.  

 Os desafios da humanidade neste século são imensos e perpassam, sem dúvida, pela 

criação inicial das bases para a emancipação social de milhares de pessoas, bem como a 

diminuição das desigualdades (de renda, de acesso aos próprios recursos naturais). Ao mesmo 

tempo é imprescindível a diminuição da pressão sobre os ecossistemas, o que traz para o 

debate questões relacionadas ao próprio crescimento populacional e a estabilização da 

produção e consumo.  

 Assim, o uso correto das terras é um dos passos para a preservação e conservação 

dos recursos naturais. Certamente ampliar o desmatamento em um cenário que abriga cada 

vez menos remanescentes florestais significa afetar a vitalidade dos ecossistemas e de suas 

diversas funções, essenciais para a própria manutenção das três dimensões do 

desenvolvimento: ambiental, social e econômica. As florestas, além de fornecerem matérias-

primas na forma de alimentos e combustíveis para milhares de pessoas (FAO, 2010a), ajudam 

a manter a base de solos e da água que sustenta a agricultura, controlam inundações, erosões, 

secas e poluição das águas, armazenam carbono e disponibilizam água para o consumo 

humano e industrial, para a irrigação, para a dessedentação animal e para a geração de energia 

(LOCATELLI et al., 2008, ANGELSEN, 2008).  

 Porém, o acelerado ciclo de mudanças climáticas traz consigo ameaças que não 

devem ser negligenciadas. As florestas têm e terão cada vez mais um papel fundamental na 

redução, controle e mitigação dos impactos negativos resultantes destas mudanças, apesar de 

estarem elas mesmas sujeitas a esses impactos (DUDLEY, 1998), principalmente como 

resultado do aumento da temperatura e da mudança nos padrões de precipitação e umidade. 

Maiores incidências de incêndios, maior incidência de pestes e doenças e deslocamento de 

espécies são outros exemplos destas mudanças, com consequências diretas para a 

biodiversidade e os serviços ecossistêmicos (MALCOLM et al., 2006). 

                                                 
2
 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf 
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 Assim, neste século, as florestas, principalmente das faixas trópicas, estão 

susceptíveis de serem afetadas por uma combinação entre mudanças climáticas, perturbações 

ecológicas e pressões de diferentes drivers globais, como mudanças no uso da terra, 

infraestrutura e sobre-exploração de recursos naturais (FAO, 2010a). Por isso, é mais que 

necessário, como alertam Ravindranath e Sathaye (2002), promover sinergias entre ações de 

diferentes atores e setores (Estado, mercado e sociedade) que dependem dos serviços dos 

ecossistemas florestais e de outros ecossistemas. 

 Diante da crescente pressão sobre os ecossistemas florestais e a necessidade de 

preservá-los, várias instituições e governos têm buscado criar incentivos econômicos para a 

melhoria da gestão do patrimônio ambiental, promovendo, simultaneamente, o entendimento 

e a negociação entre a preservação ambiental e os modelos produtivos. Desta forma, políticas 

de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) têm sido apontadas, no mundo todo, como uma 

opção viável, promissora e que ajuda a complementar instrumentos tradicionais de políticas 

de comando e controle
3
, desde que estejam devidamente articuladas (WUNDER, 2007, 

MURADIAN et al., 2010), colaborando com a conservação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável (PNUMA, 2011). 

 Dentro do contexto de PSA, o mecanismo de Redução de Emissões por 

Desmatamento e Degradação Florestal (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation – REDD, em inglês) surge como uma oportunidade de canalizar recursos e 

fomentar o desenvolvimento de uma nova abordagem da gestão florestal (de baixo carbono). 

O REDD propõe procedimentos de valoração econômica dos serviços ambientais prestados 

pelas florestas (principalmente a retenção de carbono) e o pagamento àqueles que contribuem 

para a sua conservação, na expectativa de inibir o desmatamento e a degradação florestal 

(PARKER et al., 2008, ANGELSEN, 2008). 

 Na visão de Nassar (2009) isso é particularmente interessante para o Brasil, 

reconhecido como uma superpotência ambiental, como um dos países mais florestados do 

mundo e como uma potência na exploração agropecuária (NASSAR, 2009). As suas florestas 

são cada vez mais vulneráveis à conversão em lavouras e pastagens, principalmente por 

grandes empresas agropecuárias (LAURENCE, 2005). Por outro lado, diversos processos 

estão restringindo o acesso aos mercados dos produtos agrícolas ou florestais associados ao 

                                                 
3
 Incluem medidas de fiscalização, aplicação de multas, estabelecimento de áreas protegidas, ordenamento 

territorial, processos judiciais contra crimes ambientais (ELIASCH, 2008). 
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desmatamento ou atividades ilegais. Os mercados consumidores estão cada vez mais 

exigentes quanto a questões ambientais relacionadas às cadeias de produção. Isto inclui o 

compromisso da “cadeia de abastecimento de desmatamento zero”, das mesas-redondas de 

commodities agrícolas e a moratória da soja e da carne produzidas em solos recentemente 

desmatados (NEPSTAD et al., 2008). 

 Na mesma direção, várias linhas de crédito agrícola (tanto governamentais quanto 

privadas) têm taxas de juros diferenciadas que favorecem produtores sustentáveis. Por outro 

lado, o novo Código Florestal brasileiro (Lei nº 12.651, de 2012) abre toda uma perspectiva 

de mercados para os serviços ambientais e de financiamento para os proprietários privados de 

terras que preservarem florestas em limites acima dos mínimos exigidos pela lei.  

 Entre os biomas brasileiros, o Cerrado é o que melhor reflete o desafio de 

compatibilizar desenvolvimento econômico (aumento da produção agropecuária) e proteção 

ambiental, principalmente por ser na atualidade a principal fronteira de expansão agrícola 

brasileira (MYERS et al., 2000; BORLAUG, 2002). Neste bioma ocorrem (i) intensa 

conversão de sua vegetação natural – aproximadamente 40% (~ 800 mil km²) já foram 

convertidos em áreas para pastagens e agricultura (SANO et al., 2010) – e (ii) pouca proteção 

efetiva das áreas de vegetação remanescente (GARCIA et al., 2011; FERREIRA et al., 

2007b). Ao que tudo indica, a expansão agrícola no Cerrado – agora concentrada ao norte e 

nordeste do bioma – continuará no futuro (FERREIRA et al., 2012, SPAROVEK et al., 2011), 

e certamente trará mais impactos socioambientais. 

 O Estado de Goiás tem importância econômica (é celeiro do agronegócio) e 

ambiental (originalmente coberto por Cerrado em 98% do seu território, rico em 

biodiversidade e águas). Entender como o Estado pode desempenhar um papel importante no 

contexto dessa discussão é fundamental para a busca de políticas que estimulem outras formas 

de desenvolvimento para a região, revertendo a tendência histórica de grande pressão sobre as 

suas formações nativas ou remanescentes florestais
4
.  

 Desta forma, a proposta maior deste trabalho foi fazer uma discussão da relação entre 

mudanças climáticas, florestas, da concepção de políticas públicas voltadas para o uso de 

instrumentos econômicos (REDD+) como estratégias de mitigação dos efeitos destas 

                                                 
4
 Neste trabalho, “remanescentes florestais” se refere a todos os tipos de coberturas vegetais do Cerrado, 

constituídos por fragmentos ou áreas florestais que não sofreram degradação completa pela atividade humana ou 

desastres ambientais e que continuam preservados. 



5 

 

mudanças, bem como o bioma Cerrado e o Estado de Goiás como possíveis protagonistas 

dessa história.  

E por que esse gancho com o tema das mudanças climáticas? Porque entendemos que 

é uma área da ciência relevante, complexa e polêmica. Área relevante e atual porque consegue 

expressar um dos muitos sintomas advindos do uso excessivo e inadequado dos recursos 

naturais de nossa atual sociedade (combustíveis fósseis), principalmente os combustíveis 

fósseis. Também porque impacta a sociedade, a economia e a biodiversidade do mundo todo e 

requer a busca por novos modelos de desenvolvimento, com alteração da matriz energética 

(energias renováveis) e inovações tecnológicas (mais eficiência energética e racionalização no 

uso de materiais - industrial, de transporte e agropecuário) e uso racional e justo dos recursos 

naturais. 

E vale lembrar que dentro dessa discussão, sobre a busca de novos modelos de desen. 

aparecem dois conceitos importantes: o de economia de baixo carbono/verde e o de PSA 

(instrumento para valorizar os recursos naturais e aqueles que os preservam). Foram temas 

muito debatidos na Rio+20 e que receberam e ainda recebem muitas críticas, principalmente 

dos movimentos sociais, que enxergam aí uma nova forma que o sistema capitalista encontrou 

para se renovar, sendo que o foco recai somente sobre a forma de “como se produz” e não 

questionando a fundo para que e para quem se produz. Mas a gente entende que esses 

conceitos podem servir de base para um diálogo que ajude a construir um futuro sustentável; 

se não para mudar, ao menos para atenuar alguns dos efeitos desse mesmo sistema.  

 Assim, a questão de como aplicar instrumentos econômicos voltados à conservação 

dos ativos ambientais no caso de Goiás se desdobra em perguntas específicas, às quais 

corresponde a estrutura desse trabalho:  

 Como o tema das mudanças climáticas expõe as crises ambientais vivenciadas nos 

séculos XX e XXI e incorpora em sua análise o uso de instrumentos econômicos 

voltados para a valorização dos serviços ambientais? 

 

 O PSA-carbono (REDD) nasce com uma abordagem nova para a proteção das 

florestas, ao oferecer incentivos econômicos àqueles que a preservam. Como um 

instrumento novo pretende cumprir o papel de levar novas configurações para 

mudanças de problemas antigos (como o desmatamento e a degradação florestal)? 

 

 Qual o estado da arte dos conceitos e métodos de pagamentos por serviços ambientais, 

com foco naqueles destinados à conservação de florestas tropicais, (REDD)? Como 

estão sendo elaborados estes esquemas no Brasil? 
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 Qual a potencialidade e viabilidade do uso de instrumentos econômicos (mecanismos 

tipo REDD) para a conservação de ativos ambientais no bioma Cerrado e, em 

particular, no Estado de Goiás?  

 

 Existe no Estado de Goiás suficiente arcabouço institucional e conhecimento sobre 

ativos e passivos florestais? Quais os obstáculos e oportunidades? 

 

 Como conceber e/ou adequar mecanismos aceitos internacionalmente (REDD) a 

realidade e peculiaridades institucionais e ambientais do Estado de Goiás? 

 

 A pesquisa consiste em procurar evidências que apoiem as seguintes hipóteses:  

 As crises ambientais do século XX e XXI expõem os limites da expansão da utilização 

dos recursos naturais, bem como a busca pelo entendimento do conceito de 

“desenvolvimento sustentável” e da sua aplicação.  

 

 O enfoque da Economia Verde e do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

emerge no contexto da necessidade de intervir no processo de desenvolvimento 

econômico de forma a direcioná-lo, conciliando eficiência econômica, equidade social 

e prudência ecológica; 

 

 O uso de instrumentos econômicos está se apresentando como uma alternativa 

complementar e viável em relação à conservação de ativos ambientais florestais e ao 

desenvolvimento sustentável; 

 

 O bioma Cerrado, com ampla gama de fito-fisionomias, ao mesmo tempo que hotspot 

de biodiversidade, apresenta grande potencial ao uso de instrumentos econômicos 

diretamente associados à valorização e recuperação da cobertura vegetal 

remanescente; 

 

 O sucesso na efetivação de tais mecanismos no Estado de Goiás depende do 

fortalecimento de instituições e políticas públicas, bem como em uma maior 

disponibilidade e acesso às informações de interesse; 

 

 Questões relativas ao arcabouço institucional, à regularização fundiária (titularidade 

da terra) e aos aspectos ligados ao conhecimento dos ativos e passivos ambientais são 

condições fundamentais para alavancar estas iniciativas, em um contexto nacional ou 

estadual. 

 

 A realização deste estudo é necessária justamente para potencializar as discussões em 

curso sobre o tema, bem como para fomentar outras discussões, especialmente para suprir 

lacunas de estudos sobre o tema na região do Cerrado. São fundamentais o entendimento dos 

problemas reais que esse tipo de solução enfrenta e a elaboração de propostas e diretrizes que 

contribuam para o debate. De fato, em propostas de uso de instrumentos econômicos para a 

conservação é importante haver um diagnóstico claro das deficiências e necessidades 
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existentes (delineamento de desafios e perspectivas) e um plano executivo realista para 

realizar as mudanças necessárias. 

 Com vistas à validação das hipóteses, esta pesquisa teve os seguintes objetivos: 

 Contextualizar as discussões em curso sobre as questões ambientais e 

desenvolvimento sustentável diante das grandes e rápidas mudanças ocorridas em 

âmbito global, com foco nas mudanças climáticas; 

 Entender os fundamentos teóricos e conceituais das mudanças climáticas, bem como 

os aspectos políticos e econômicos envolvidos nesta discussão, situando-os em um 

contexto favorável a uma transição para uma economia de baixo carbono; 

 Abordar os aspectos gerais do Pagamento por Serviços Ambientais e do emprego do 

mecanismo de REDD, visando identificar o potencial que esses instrumentos possuem 

para conter o desmatamento, a degradação ambiental e a emissão de carbono; 

 Levantar os principais programas de governo (nacional e estadual) relacionados, direta 

ou indiretamente, à temática tratada, de forma a identificar as possibilidades existentes 

de fortalecer e dar respaldo às ações do desenho de um mecanismo de valorização
5
 dos 

ativos ambientais para o Estado de Goiás; 

 Identificar ingredientes essenciais para o desenho de uma estratégia de valorização dos 

ativos ambientais no Estado de Goiás, com o intuito de traçar um panorama dos 

desafios e oportunidades do ponto de vista político-institucional e técnico para a sua 

implementação. 

 

 O desenvolvimento dessa pesquisa envolveu um amplo levantamento bibliográfico, 

consulta a vários documentos e relatórios de atividades gerados pelos programas 

governamentais e a várias pesquisas e sites de instituições atuantes nas questões aqui tratadas. 

A partir de um roteiro de perguntas pré-elaborado (Apêndice) foram realizadas entrevistas
6
 

com responsáveis pela gestão das políticas e programas governamentais, técnicos, atores da 

comunidade científica e do terceiro setor (Âpendice). 

 Todas as entrevistas foram dirigidas prioritariamente às questões de percepções, 

institucionalização, estrutura de tomada de decisão, forma organizacional e ações voltadas 

para o uso de instrumentos econômicos para a conservação de ativos ambientais florestais. 

Parte das informações usadas é fruto também do trabalho que a autora exerceu, na condição 

                                                 
5
 Entendemos, neste trabalho, que a temática dos serviços ambientais não pode ser reduzida a questões 

estritamente relacionadas ao mercado, já que ela contempla aspectos sociais, culturais e ambientais na sua 

concepção, devendo ir além da polêmica e complexa “valoração” ambiental. Por isso, o termo “valorização” 

ambiental é empregado aqui de forma ampla, que pode ou não contemplar a “valoração” ambiental. 
6
 Presencial, via Skype e por meio de respostas ao questionário. 
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de Unidade de Apoio Técnico, junto ao Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e à sua 

participação em reuniões e debates ligados ao PBMC.  

 Com base nos fundamentos, hipóteses e objetivos apresentados, esse trabalho divide-

se em quatro capítulos. No Capítulo 1 procura-se contextualizar a evolução conjunta da 

consciência pública e dos eventos internacionais relacionados à problemática ambiental e que, 

atualmente, se desdobra nas discussões sobre as mudanças climáticas – tema que consegue 

expressar a mais grave crise ambiental pela qual passamos. Informações e dados sobre as 

bases da ciência do clima, relativos ao impacto humano na dinâmica climática, assim como 

aquelas concernentes aos riscos a que as sociedades estão sujeitas, também são apresentados e 

discutidos. Por ser um tema complexo, a ciência climática não deixa de ser polêmica, o que se 

expressa no texto que se segue nas discussões sobre as incertezas científicas e aspectos 

levantados pelos chamados “céticos climáticos”. É feita também uma apresentação da agenda 

climática brasileira, dos impactos das mudanças climáticas observados e dos cenários 

projetados para o território brasileiro. Destaque é dado ao último Inventário Nacional de 

Gases de Efeito Estufa, demonstrando a importância do setor de Mudanças de Uso da Terra e 

Florestas para as emissões brasileiras e sugerindo como o país pode se beneficiar de políticas 

públicas que valorizem os seus ativos ambientais. Por fim, apresenta-se o enfoque da 

Economia Verde e do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), na perspectiva de 

alternativas que podem ajudar a traçar, nas próximas décadas, os rumos de uma economia de 

baixo carbono e de uso eficiente dos recursos naturais. 

 O capítulo 2 apresenta a evolução das discussões internacionais sobre o mecanismo 

conhecido como Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal – REDD. 

De um foco inicial apenas no desmatamento evitado, veremos que o conceito relativo ao 

REDD ampliou no decorrer das discussões dentro da Convenção do Clima, incorporando 

abordagens que visam a redução da degradação florestal, o manejo florestal, a conservação e 

o aumento de estoque de carbono, bem como aquelas que colaborem com co-benefícios para a 

proteção da biodiversidade e o reconhecimento do papel de povos indígenas e populações 

tradicionais para a conservação dos ecossistemas. Na segunda parte do capítulo mostramos 

que, apesar de as discussões sobre o mecanismo REDD terem tido um avanço significativo 

dentro da Convenção do Clima, ele ainda não tem um formato estabelecido e ainda existem 

muitos desafios e discussões sobre como o REDD deve funcionar no que tange a processos 

(aspectos técnicos e metodológicos) e financiamentos. Porém, na contramão da espera de uma 
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decisão internacional sobre o tema, veremos que certas iniciativas têm tido um papel 

importante (terceira parte do capítulo), tanto para financiar o REDD como para capacitar os 

países para a implementação de seus sistemas nacionais. Muitos projetos demonstrativos 

foram iniciados em uma série de florestas tropicais, com o intuito de verificar as condições 

específicas de funcionamento, na prática, do REDD. 

Concluindo o capítulo, analisamos a inserção do Brasil nessa discussão e mostraremos 

como o país tem uma série de condicionantes (estruturas institucional, normativa e de 

políticas públicas) capazes de dialogar com o mecanismo REDD e de criar um ambiente 

propício, apesar de contraditório, para a sua implementação. Concomitantemente, persistem 

inúmeros desafios, que vão desde a consolidação de um regime legal nacional sobre o assunto 

a questões relacionadas a governança ambiental.  Porém, já podemos vislumbrar em vários 

estados brasileiros um avanço na elaboração de políticas e regulamentações sobre o REDD, 

juntamente com diversas iniciativas-piloto em andamento (projetos), de caráter voluntário e 

independente, tanto de atores privados como governamentais.  

 No Capítulo 3 é apresentado um breve histórico do uso e ocupação do bioma 

Cerrado, especificamente no Estado de Goiás, demonstrando as políticas e programas 

governamentais que influenciaram na incorporação de grandes parcelas desse espaço ao 

mercado produtivo e os impactos socioambientais conexos. Demonstramos como o setor de 

mudança do uso da terra, por meio da conversão de áreas de vegetação nativa do Cerrado para 

a agricultura e pecuária ajudou, nas últimas décadas, e ainda contribui, para as emissões de 

gases de efeito estufa no país. Concomitantemente apresentamos os trade-offs entre o 

desenvolvimento e a conservação para uma possível estratégia de PSA (REDD) em Goiás, 

identificando as limitações e potencialidades para o desenho desta política pública
7
 no Estado. 

 No Capítulo 2 descrevemos brevemente os principais resultados da última 

Conferência das Partes (COP 19) do Clima e como novos avanços se direcionaram para a 

questão do REDD, indicando que as florestas permanecem no centro das discussões e que há 

um maior amadurecimento e confiança nesse mecanismo. Mostramos também como os 

estados brasileiros se antecipam a uma decisão federal sobre aspectos relacionados a clima e 

                                                 
7
 Política pública aqui entendida como um conjunto de ações, normas e princípios, de caráter estatal, que visa 

assegurar direitos sociais e a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Mas esse caráter governamental não 

implica a exclusão dos agentes privados, já que a formulação das políticas públicas se pauta por um processo 

dinâmico e participativo, com a representação da sociedade civil. A execução dos programas de uma 

determinada política pública pode se dar tanto por atores públicos quanto privados (TEIXEIRA, 2002). 
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florestas, através do estabelecimento de políticas de pagamento por serviços ambientais e que 

incluem a questão do mecanismo de REDD, enxergando aí oportunidades (políticas e 

econômicas). Na sequência, considerações são feitas sobre a minuta do projeto de lei do 

Estado de Goiás que institui a Política Estadual sobre Serviços Ambientais e Regulação do 

Clima. Analisamos o seu desenho e construção e verificamos se os instrumentos por ela 

propostos são suficientes para dar sustentação a políticas específicas de REDD. Ao final 

apresentamos componentes importantes para a alavancagem deste tipo de política, buscando 

subsidiar a sua implementação. 
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CAPÍTULO 1 - Perspectiva histórica das questões ambientais: mudanças 

ambientais globais e mudanças climáticas. 

1.1) Crises ambientais do século XX e XXI: o despertar ambiental, os limites 

planetários e as mudanças climáticas.  

A Agência Espacial Norte Americana (NASA) divulgou, recentemente, uma foto do 

Planeta Terra visto do espaço, chamada “Blue Marble 2012”. A NASA classificou a foto 

como "a mais incrível imagem em alta definição da Terra". Ela foi feita pelas lentes do 

satélite Suomi NPP, em janeiro de 2012. A “Blue Marble” é uma famosa fotografia da Terra, 

tomada em dezembro de 1972 pela tripulação da Apollo 17, a última missão tripulada à Lua. 

Foi a partir desta primeira imagem que a Terra passou a ser vista e percebida, por muitos, 

como um planeta frágil, vulnerável, pequeno e finito, em meio à vastidão do espaço. Isso teve 

um grande impacto sobre a visão antropocêntrica e sobre os primórdios do movimento 

ambiental. Não é que a percepção das questões ambientais e dos limites da relação das 

sociedades com a natureza tenham tido início a partir da visualização desta imagem, pois 

acontecimentos anteriores já indicavam esse caminho.  

Bursztyn (2001) relembra alguns episódios que levaram ao despertar da consciência 

ecológica e que ajudaram a abrir espaço para o movimento ambientalista. Entre eles estiveram 

a “doença de Minamata”, no litoral do Japão, em 1950; a publicação do livro de Rachel 

Carson, “Silent Spring”, em 1962; os derramamentos de óleo nos oceanos (como o do navio 

Torrey Canyon, em 1967); as lutas de comunidades afetadas pela construção e expansão de 

grandes empreendimentos (aeroportos de Frankfurt, na Alemanha, e Narita, no Japão); e a luta 

contra indústrias poluentes (como os protestos contra uma fábrica de celulose em Porto 

Alegre, em 1973). 

Na segunda metade dos anos de 1960, ao redor do mundo - basicamente nos países 

ocidentais - apareceram uma série de movimentos emancipatórios e contraculturais, como o 

dos hippies, dos estudantes, das mulheres, dos pacifistas (especialmente contra a Guerra do 

Vietnã), dos negros, dos homossexuais, todos com fortes críticas ao modo de produção 

dominante e com uma postura de enfrentamento da ordem vigente. Desta forma, o movimento 

ambientalista se expandia no bojo das sociedades e pressionava por mudanças de ordem 

econômica e social. 
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O problema ambiental se manifestava também no contexto energético. O primeiro 

choque do petróleo (1973/74) apontava para a expansão ainda maior de uma outra opção de 

uso da energia – a nuclear, fazendo surgir temores de um novo tipo de poluição por radiação, 

pois o espectro da Guerra Fria rondava. Por outro lado, a crise do petróleo expôs a fragilidade 

da economia mundial frente à escassez dos recursos naturais. Diversos estudos realizados 

apontavam para o impacto ambiental do crescimento exponencial, não só da população, mas 

também de outros fatores, como a produção industrial.  

Neste contexto foi elaborado, pelo Clube de Roma
8
, o estudo “The Limits to Growth”

9
, 

em 1972. Alertava para a incapacidade de se sustentar um cenário contínuo de crescimento 

exponencial (da população e da economia), frente à finitude dos recursos naturais. Na visão 

de Gudynas (2002), a questão ambiental, que sempre se manteve fora dos debates e temáticas 

sobre o desenvolvimento, toma um importante papel nessas discussões, já que o esgotamento 

progressivo dos recursos naturais ameaçava a própria sustentabilidade do modelo econômico.  

Concomitantemente ao “despertar ambiental”, cresceu a preocupação com a 

conservação e gerenciamento do ambiente, fazendo emergir as organizações ambientalistas, 

como o Greenpeace, em 1971; instituições, políticas e instrumentos governamentais voltados 

à regulação ambiental. Exemplos disso são a Environmental Protection Agency, nos 

EUA/1970 e a Secretaria Especial do Meio Ambiente, no Brasil/1973. Surgiram também 

organizações político-partidárias (os partidos verdes europeus) para lidar com os conflitos e 

problemas ambientais (BURSZTYN et al., 2006).  

O alerta do relatório “The Limits to Growth” ensejou a realização, em 1972, da 

primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo. Este 

encontro coloca definitivamente a questão ambiental na agenda internacional, mostrando que 

ela era um problema mundial, acima dos riscos locais, regionais e nacionais. Estimulou a 

criação, no mesmo ano, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

Para Mota (2009, p.30), “foi o coroamento do movimento ambiental”. Desta forma, uma 

mobilização de ideias em torno de formas menos perdulárias de crescimento econômico 

                                                 
8
 O clube de Roma foi fundado em 1968 como uma associação informal de empresários, estadistas e cientistas, 

interessados na discussão interdisciplinar e contribuição para os debates relacionados com a sustentabilidade, 

sempre com foco na questão do consumo e crescimento ilimitados em um planeta com recursos limitados. e 

crescimento. Ver em: http://www.clubofrome.org/ 
9
 MEADOWS, D. H.; MEADOWS, D. L.; RANDERS, J.; BEHRENS III, W. W. The limits to growth & a report 

for The Club of Rome’s project on the predicament of mankind. New York: Universe Books, 1972.  



13 

 

começa a dominar os debates que se seguem, fazendo nascer o conceito de 

“ecodesenvolvimento”
10

 e posteriormente o de “desenvolvimento sustentável”
11

. 

É interessante destacar que nos debates desencadeados pelo “despertar ambiental” há 

uma nítida polarização de posições entre os países do Norte e do Sul. Para os primeiros era 

imprescindível estancar o crescimento mundial, principalmente o crescimento demográfico 

que, segundo eles levava a uma rápida depleção dos recursos naturais do planeta. Por outro 

lado para os países do Sul, o impacto dos processos produtivos e de consumo dos países do 

Norte é que deveria ser colocado em questão. Na conferência de Estocolmo ficou claro esse 

conflito entre as percepções sobre o meio ambiente. A polêmica em torno da partilha de 

responsabilidades seria um traço de união entre as discussões dali desencadeadas.  

O fato é que o conceito “desenvolvimento sustentável” veio a ser a base do Relatório 

Brundtland – em referência ao nome de sua coordenadora –, também conhecido como “Our 

Common Future”, publicado em 1987 pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) criado em 

1983. Este relatório reconheceu a miséria e a iniquidade a que os países do Sul estavam 

submetidos, porém reforçou o paradigma tradicional das correntes de pensamento econômico, 

em que o crescimento é um componente central do desenvolvimento. O documento sinalizava 

que o crescimento econômico deveria ser acelerado, além de ser compatibilizado com a 

proteção ambiental e com a redistribuição das riquezas. O uso de novas tecnologias e a novas 

formas de organização social abririam caminho para um novo desenvolvimento econômico, e 

a expressão “desenvolvimento sustentável” se afirmou e ganhou largo apoio. 

Alguns analistas à época sustentavam que era preciso crescer economicamente para 

obter uma melhora na qualidade ambiental dos países pobres. As chamadas “curvas 

ambientais de Kuznets”, ou “o U invertido”, amplamente divulgadas nos anos 1990 pelo 

Banco Mundial, expressavam esse pensamento. Kuznets
12

 procurou mostrar que, nas etapas 

iniciais do crescimento dos países, predominariam usos produtivos de alto impacto ambiental, 

                                                 
10

 Inicialmente proposto por Maurice Strong, em 1972, e posteriormente ampliado por Ignacy Sachs, sugeria o 

desenvolvimento endógeno dos países, através de um amplo conhecimento sobre seus processos culturais e sobre 

o funcionamento de seus ecossistemas, sobretudo da relação humanos versus natureza. 
11

 Expresso como a capacidade global de utilização racional e equitativa dos recursos naturais do planeta, sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas. 
12

 Simon Smith Kuznets foi um economista, estatístico, demógrafo e historiador econômico que contribuiu de 

forma decisiva para a transformação da economia em ciência empírica e para a formação da história econômica 

quantitativa (VIVIEN, 2011). 
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seja por consumo de recursos, seja por contaminação que, por sua vez, contribuiriam 

modestamente para o próprio crescimento destes países. Porém, nas etapas subsequentes, 

utilizando-se de processos produtivos de valor agregado muito maior, se alcançaria um menor 

consumo dos recursos ou uma maior eficiência em seu uso. Para Gudynas (2002), análises 

mais cuidadosas têm demonstrado que isto nem sempre se cumpre. Em vários casos, o 

crescimento econômico desencadeia danos ambientais progressivos e estes, por sua vez, 

limitam o desenvolvimento.  

O fato é que nas décadas de 1980 e 1990 o conceito de “desenvolvimento sustentável” 

teve grande influência nos debates acadêmicos, de institutos de pesquisa e grupos científicos. 

As tendências à globalização, a consciência sobre o agravamento da pobreza e da fome no 

mundo, associadas aos problemas ambientais, contribuíram para a construção deste conceito. 

Não se falava mais em proteção ambiental independente do desenvolvimento econômico. O 

eixo das discussões passou a ser a procura da melhor forma de alcançar um novo estilo de 

desenvolvimento que interiorizasse a proteção ambiental.  

Certo é que esse conceito ainda encerra abordagens diferenciadas, o que lhe configura 

uma dimensão ampla. Para Daly (1989), o conceito em si mesmo é logicamente contraditório, 

na perspectiva de um planeta finito. Por isso, o termo “desenvolvimento sustentável” só faz 

sentido para a economia se entendido como desenvolvimento sem crescimento. Pierri (2001) 

sustenta que, apesar de crescimento e sustentabilidade não serem objetivos excludentes, não 

significa que o primeiro vá favorecer o segundo, o que o torna questionável como objetivo 

operacional do desenvolvimento. Para Ness et al. (2007), o termo representa um bom ponto de 

partida para analisar o desenvolvimento sob a perspectiva da modernidade, pois é abrangente 

o suficiente para ter capilaridade no cenário político.   

Bursztyn (2001) e Buarque (1993) destacam a ética e a solidariedade como elementos 

essenciais deste conceito, o que é enfatizado também por Sachs (2008), que acrescenta outras 

dimensões ao desenvolvimento sustentável: a social, econômica, política, ecológica, espacial 

e cultural. Esses elementos importantes vão na mesma linha proposta pelo economista indiano 

Amartya Sen (1999), que destaca que a expansão da liberdade é o principal fim e o principal 

meio do desenvolvimento. Liberdade é entendida como a capacidade de expandir as melhorias 

das condições de vida das pessoas.  
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Enfim, o conceito de “desenvolvimento sustentável” sela as preparações para a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), a 

Rio-92 ou Eco-92. Ali foram aprovadas as Convenções sobre a Biodiversidade (sobre a 

proteção e uso dos ecossistemas), sobre a Desertificação (contra a degradação das terras, 

minimização dos efeitos da seca) e sobre as Mudanças Climáticas (com a finalidade de deter 

os impactos negativos globais de emissão de gases do efeito estufa na atmosfera). Foi 

aprovada também a Declaração do Rio, ou Carta da Terra, e a Agenda 21, que direcionariam 

as ações a serem adotadas pelos diversos países na busca do desenvolvimento sustentável.  

O embate discursivo sobre quem tinha a maior responsabilidade pelos problemas 

ambientais – países do Norte ou do Sul –, também tomou conta da Eco-92. Os documentos ali 

produzidos apontam a responsabilidade dos estilos de vida e consumo das populações 

afluentes, tanto as das nações desenvolvidas, quanto as dos países em desenvolvimento. Isso 

fez com que o lado perverso do consumismo moderno começasse a fazer parte dos discursos 

oficiais e acadêmicos, e estimulou o ressurgimento do tema da escassez e dos limites 

ecológicos do desenvolvimento (PORTILHO, 2005).  

Dez anos mais tarde, a ONU promoveu outro evento, conhecido como Rio+10 

realizado em Joannesburgo, na África do Sul. O seu objetivo principal era fazer um balanço 

da execução dos compromissos firmados na Eco 92. Mas, ficou claro que a situação mundial 

havia se agravado, com uma piora nos indicadores socioambientais e uma redução da ajuda 

dos países ricos ao desenvolvimento dos mais pobres. Os dados apresentados no Relatório do 

PNUMA, o GEO-3 (“Panorama Ambiental Global”
13

) serviram de atestado dessa realidade. 

Em relação à Convenção da Biodiversidade, verificou-se que as 21 metas de redução 

da perda da biodiversidade, não tinham sido cumpridas e que o número de espécies animais e 

vegetais ameaçados aumentou significativamente. Já a revisão da Convenção da 

Desertificação mostrou que o enfrentamento da questão estava aquém dos desafios existentes, 

o mesmo ocorrendo em relação às migrações populacionais desencadeadas. E por fim, a 

Convenção do Clima anunciava que o período de compromissos do Protocolo de Quioto se 

esgotaria em 2012, sem que houvesse ainda um segundo acordo para substituí-lo e sem que as 

metas acordadas tivessem sido atingidas. 

                                                 
13

 http://www.wwiuma.org.br/geo_mundial_arquivos/index.htm 
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Em 2009, uma equipe de cientistas, coordenada por Johan Rockstrom, do Stockholm 

Resilience Center, na Suécia, publicou um artigo na revista Nature, intitulado “A safe 

operating space for humanity”
14

. Foram analisados os diversos ciclos geoquímicos do planeta 

e calculados os ‘limites planetários” ou as “fronteiras planetárias”. Esses “limites” definiriam 

o espaço seguro de ação humana na Terra que, se ultrapassados, implicariam em 

consequências negativas e potencialmente desastrosas para a espécie humana.  

Assim, foram definidos nove “limites planetários” para os seguintes problemas: perda 

de biodiversidade; lançamento de aerossol na atmosfera; poluição química; mudança 

climática; acidificação dos oceanos; redução da camada de ozônio; ciclos do nitrogênio e do 

fósforo; consumo global de água e mudança no uso do solo (Quadro 1). Chegou-se à 

conclusão de que três destes limiares já tinham sido excedidos: mudança climática; a perda de 

biodiversidade e o ciclo do nitrogênio. 

 Quadro 1. Os nove limites planetários. 
 Sistema-Terra 

processo  

 Variável de controle Limite  

 valor  

Atual  

valor  

 Fronteira 

atravessada 

 Valor Pré-

industrial  

 1. A mudança do 

clima 

 CO² (ppm/volume)  350   387   sim   280  

 2. A perda de 

biodiversidade  

 Taxa de extinção (nº de espécies por 

milhão por ano) 

 10  > 100   sim   0,1-1  

 3. 

Biogeoquímicos 

 Nitrogênio antropogênico removido da 

atmosfera (milhões de toneladas por ano) 

 35   121   sim   0  

 4. Acidificação 

dos oceanos 

 Estado de saturação média global de 

aragonita na água do mar de superfície 
(unidades de ômega) 

 2,75   2,90   não   3,44  

 5. Uso da terra  Superfície da terra convertida em área 

agrícola (%) 

 15   11,7   não   baixo  

 6. Água potável  Consumo de água (km3/ano)  4000   2600   não   415  

 7. Esgotamento 

do ozônio 

 Concentração do ozônio estratosférico  276   283   não   290  

 8. Aerossóis 
atmosféricos 

 Concentração total de partículas na 
atmosfera (base regional) 

 ainda não quantificados  

 9.  Poluição 

química  

 Concentração de substâncias tóxicas, 

plásticos, metais pesados e contaminação 

radioativa no meio ambiente  

ainda não quantificados 

           Fonte: adaptado de Rockström, J. et al. (2009).  

 

Para os autores, a estabilidade característica do Holoceno (os últimos 10 mil anos), 

que permitiu o desenvolvimento da humanidade, depende de vários sistemas interconectados. 

Se um limite é transgredido, os níveis seguros para outros processos também podem estar 

ameaçados, já que os limiares planetários são fortemente acoplados. Por isso, na perspectiva 

do estudo, quatro limites serão logo ultrapassados se as atividades humanas mantiverem o 

ritmo atual: uso da água doce; conversão de florestas em plantações; acidificação dos 

oceanos; e ciclo do fósforo. 

                                                 
14

 Rockström, J., et al. A safe operating space for humanity, Nature, 461, 472-475, 2009. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Species&usg=ALkJrhhSLRlGbxcuEtbyCdL8R6DevSOFXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tonne&usg=ALkJrhgmo0i4ESWL-WNsGcvD6LCrTzU5nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Crop&usg=ALkJrhiQDA-Mo_npUpYP6vEbZI-4gJCNnw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Crop&usg=ALkJrhiQDA-Mo_npUpYP6vEbZI-4gJCNnw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone&usg=ALkJrhjWB55B8tWBRf6Wd_efY5vbyvBlBw#Ozone_in_Earth.27s_atmosphere
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Particulate&usg=ALkJrhgNZk3VgNBs7A2gMH3yTSX-dfFvSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Toxicity&usg=ALkJrhi3xq5g-8lJe7PElqixU7wnyHEMdw
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Nos debates originados em Estocolmo, até hoje, o “desenvolvimento sustentável”, 

continua a ser, como propõe Jatobá et al. (2009), mais retórico do que real, um enorme 

desafio. Sugerimos que o desenvolvimento sustentável seja um “mito”, nos moldes propostos 

por Furtado, em 1974, para o desenvolvimento econômico
15

, já que a sustentabilidade fica 

inviabilizada no contexto de crescimento populacional e de consumo intensivo de energia e 

recursos naturais. Ou seja, os mal afamados “neomalthusianos” estão certos quanto aos 

limites para a população humana e para as atividades produtivas. 

A questão dos limites planetários, parte desta discussão, se transforma em uma 

realidade mais presente. Vários outros relatórios internacionais levantam a questão da 

insustentabilidade em que nós estamos vivendo
16

, destacando que o nível de consumo está 

mais alto do que a capacidade de sustentação e de reposição da biosfera: o World Wildlife 

Fund (WWF) fala em 30% a mais. 

 Gonçalves (2004) nos lembra que 80% deste consumo se limitam a apenas 20% dos 

habitantes do planeta e que os 20% restantes são distribuídos entre 80% da população 

mundial. Porém, nos alerta o WWF em seu Relatório do Planeta Vivo (2010)
17

, que afirma 

que caso o nível de consumo de todos os habitantes do planeta se assemelhar aos dos norte-

americanos ou europeus, precisaríamos de quatro planetas iguais à Terra para satisfazer a 

nossa demanda agregada.  

Como possibilitar o acesso de bilhões de pessoas pobres e miseráveis a bens e serviços 

essenciais, aumentar as suas oportunidades materiais e de bem-estar diante das crises 

econômica - financeira
18

 e ambiental e dos limites naturais do planeta? Como assegurar um 

desenvolvimento que seja social, econômico e ambientalmente sustentável e sustentado, como 

sugere Sachs (2008)? Ou, como lembra Bursztyn (2001), como reduzir as desigualdades 

intrageracionais e, ao mesmo tempo, evitar uma degradação ambiental que provoque 

desigualdades intergeracionais? Para as economias emergentes – que agora se vangloriam por 

                                                 
15

 Celso Furtado (1974) afirma que o desenvolvimento calcado no crescimento da economia é uma falácia, um 

mito capitalista. Os recursos naturais finitos não são suficientes para sustentar um padrão de consumo almejado 

pela maioria das sociedades. 
16

Ver em: Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines (www.sciencexpress.org/29 April 2010/ Page 

1/10.1126/science.1187512); Estado do Mundo, 2010: estado do consumo e o consumo sustentável 

(http://www.worldwatch.org.br/estado_2010.pdf); Relatório Planeta Vivo 2010: biodiversidade, biocapacidade e 

desenvolvimento (https://assets.panda.org/downloads/lpr_2010.pdf). 
17

 Disponível em: www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/?26162/Relatrio-Planeta-Vivo-2010. Acesso em 03 

de novembro de 2010. 
18

 Iniciadas particularmente em 2008 nos EUA, com a crise das hipotetas imobiliárias. 

http://www.sciencexpress.org/29%20April%202010/%20Page%201/10.1126/science.1187512
http://www.sciencexpress.org/29%20April%202010/%20Page%201/10.1126/science.1187512
http://www.worldwatch.org.br/estado_2010.pdf
http://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/?26162/Relatrio-Planeta-Vivo-2010
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notáveis índices de crescimento econômico e bem-estar social, baseados no uso, depredação e 

exportação de seus recursos naturais – resta a pergunta: como continuar garantindo o 

crescimento e o acesso de milhões ao mercado de bens e serviços e, ao mesmo tempo 

diminuindo reduzir o uso de materiais e energia?   

Os avanços alcançados pelo desenvolvimento científico e tecnológico, em todas as 

áreas do conhecimento humano, sem dúvida colocaram a humanidade frente a uma infinidade 

de informações, técnicas, equipamentos e objetos e a níveis de bem estar social até pouco 

tempo inimagináveis. Por outro lado, é indiscutível que todos esses avanços e melhorias, além 

de não serem compartilhados, acabaram gerando uma degradação e uma poluição ambiental 

que colocam em risco os ecossistemas e a própria continuidade da vida dos seres humanos no 

planeta Terra.  

Os temas do aquecimento global, em especial e de forma mais ampla o das mudanças 

globais do clima
19

, talvez sejam a dimensão mais profunda da crise ambiental do século XXI. 

Eles conseguem expressar um dos muitos sintomas advindos do uso excessivo, inadequado e 

desigual dos recursos naturais pela atual sociedade, principalmente o uso de combustíveis 

fósseis: carvão, petróleo e gás. Origina-se da evolução conjunta do crescimento econômico e 

das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e se estende em problemas ambientais 

complexos e de difícil manejo, afetando também a economia e as sociedades do mundo todo.  

Foi nesse cenário que o Brasil sediou, em 2012 a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável, a “Rio+20” ou “Eco-92”. Ela teve como pano de fundo o 

entendimento da capacidade do atual sistema internacional para enfrentar os desafios que o 

futuro impõe e para fazer cumprir os acordos do ciclo de conferências ocorridas desde a Eco-

92. Desta forma, dois grandes eixos temáticos nortearam as discussões nesse evento: a 

economia verde e a governança internacional para o desenvolvimento sustentável. 

Mas, a Rio+20 também não conseguiu avançar em medidas vinculantes em 

compromissos obrigatórios, em prazos certos e cobráveis, mas apenas em uma declaração 

final genérica. Os países do norte alegaram a crise econômico-financeiro-social de 2008 como 
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 Frequentemente o termo do aquecimento global é usado como sinônimo das mudanças climáticas, apesar de 

tal aplicação ser inapropriada. Enquanto o aquecimento global refere-se ao aumento nas médias globais de 

temperatura, as mudanças climáticas são um termo mais abrangente, compreendendo alterações na distribuição 

de energia e umidade através da atmosfera e oceanos, os quais, em última análise, compõem o sistema climático.  
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limitação ao apoio financeiro a países pobres – para os quais se projetara um fundo de US$ 30 

bilhões. Além disso, postergaram entre outras ações, os objetivos do milênio.  

O fato é que continuamos a buscar estratégias para o desenvolvimento (e não de 

desenvolvimento, como ratifica Gonçalves, 2004), capazes de responder simultaneamente às 

urgências sociais e ambientais. Certamente temos que reinventar os nossos modos de viver, 

pois a nossa sociedade carece, como bem colocou Dupas (2008, p. 8), “de uma nova ética de 

responsabilidade”. É preciso repensar a produção, o consumo e o processo econômico, pensar 

novas políticas públicas e arranjos institucionais e forjar novas formas de cooperação 

internacional e governança, como afirma Leff (2010). Novamente, como bem enfatiza e 

adjetiva Sachs (2008), pensar um novo desenvolvimento, que seja verdadeiramente e 

socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado.  

1.2) A ciência da mudança climática e as controvérsias em torno do tema. 

 A vida na Terra é possível graças à energia irradiada pelo Sol e ao funcionamento do 

sistema climático. A entrada e saída de energia e as consequentes trocas que ocorrem entre a 

atmosfera, terra, oceanos, gelo e seres vivos, garantem a manutenção de toda a 

biodiversidade. São as trocas de calor (energia) que garantem o movimento na atmosfera, a 

partir da mistura dos gases que a compõem, como o nitrogênio (N2), o oxigênio (O2), o vapor 

d’água, o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o ozônio (O3) e o óxido nitroso (N2O). 

Esses gases irão regular o fluxo de radiação solar que entra e que sai do nosso planeta, de 

forma equilibrada (CONTI, 2005; KERR, 2012). 

Assim, a atmosfera, conhecida como uma capa de gases que envolve o planeta, é 

capaz de reter uma parte da energia térmica, gerando o fenômeno conhecido como “efeito 

estufa”. Por isso, os gases que o geram são chamados “gases de efeito estufa naturais”. Este 

efeito
20

 aquece o mundo cerca de 33ºC a mais, mantendo a temperatura média global em torno 

de 14ºC, ou seja, um nível de aquecimento necessário para a manutenção da vida. Segundo 

Conti (2005), sem este efeito teríamos um planeta gelado, cerca de -18ºC. 

                                                 
20

 Quem revelou seu princípio fundamental foi o matemático Jean-Baptiste Joseph Fourier, em 1824. Em 1859 o 

físico John Tyndall demonstrou, teoricamente, a existência de um “efeito estufa” natural. E 36 anos mais tarde, 

outro físico, Svante Arrhenius, comprovou matematicamente a teoria de Tyndall. Mas só na década de 1970 que 

o tema do aquecimento global e da mudança climática entrou para a agenda central da ciência (ABRANCHES, 

2010). 
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Porém, evidências científicas começaram a mostrar que, a partir da Revolução 

Industrial, a concentração destes gases na atmosfera, especialmente o dióxido de carbono, 

aumentou de tal forma que passou a interferir na manutenção do sistema climático terrestre. 

São as emissões de carbono geradas pela sociedade humana, ou “emissões antropogênicas”
21

, 

levando às “alterações climáticas antropogênicas”.   

 Para muitos cientistas, não há dúvidas sobre a ocorrência de alterações climáticas 

antropogênicas, principalmente a partir da divulgação do quarto relatório de avaliação 

(Assessment Report - AR4, em inglês) do Intergovernmental Panel on Climate Change - 

IPCC
22

 (Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática). Ele relata que existe certeza 

científica acima de 90% sobre o fato, aponta as atividades humanas como responsáveis pelas 

alterações climáticas, e não uma eventual variabilidade natural do clima. As evidências 

científicas do efeito antrópico na mudança do clima são baseadas no aumento histórico das 

concentrações de gases do efeito estufa (GEE) desde o início da Revolução Industrial, 

especialmente de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). Por 

consequência registra-se, também, um aumento acentuado na temperatura média global. 

No caso do CO2, antes da Revolução Industrial a sua concentração na atmosfera variou 

entre 170 e 280 partes por milhão (ppm)
 23 

, hoje ela se encontra em 400 ppm – um aumento, 

no mínimo, de 40% (RAUPACH et al., 2007). Essa concentração excede em muito os limites 

de variação natural dos últimos 650 mil anos, como se pode determinar pelas análises de 

núcleos de gelo. As concentrações de metano e óxido nitroso também aumentaram (Figura 1), 

alcançando valores de 1.789 e 321 partes por bilhão (ppb), respectivamente (IPCC, 2007b). O 

aumento da concentração destes gases na atmosfera é causado, principalmente, pela queima 

de combustíveis fósseis à base de carbono (carvão, gás natural e petróleo), mas também, em 

escala menor, pelo desmatamento e pelas mudanças no uso do solo.  
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 Incluindo os gases sintéticos ou industriais, portanto, criados pelos homens: hidrofluorcarbonos (HFCs), 

perfluorcarbonos (PFCs) e o hexafluoreto de enxofre (SF6). 
22

 O IPCC foi estabelecido pela Organização Metereológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para 

Meio Ambiente (Unep), em 1988, para resumir o estado do conhecimento científico sobre mudança climática em 

uma série de avaliações periódicas importantes. 
23

 Para calcular a incidência de gases ou partículas existentes no ar, utiliza-se o cálculo de “partes por milhão” 

(ppm), uma vez que as cifras percentuais são muito pequenas. Por exemplo, 1 ppm equivale a 0,0001% 
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Figura 1: Concentrações atmosféricas de dióxido de carbono,  

                       metano e óxido nitroso. 

 
     Fonte: IPCC (2007b). 

A grande preocupação atual incide sobre os riscos de intensificação do efeito estufa 

por ação antropogênica, pois 85% dos recursos energéticos que utilizamos vêm da queima de 

combustíveis fósseis, que contribuem com 80% do CO2 emitido
24

.  A mudança do uso do solo 

e o desmatamento respondem por 15 a 20% do restante (IPCC, 2007b). Assim, grande parte 

do carbono incorporado às plantas há centenas de milhões de anos está sendo colocado de 

volta à atmosfera, por meio das atividades humanas. É uma injeção anual constante, de 

toneladas a mais de carbono na atmosfera.  

Por outro lado, sabe-se que dezenas de bilhões de toneladas de carbono circulam 

naturalmente entre a atmosfera, a terra e o oceano todos os anos, eliminados pela expiração 

dos seres vivos, ou circulando pelos processos biogeoquímicos de redistribuição. Parte deste 

carbono é capturado “por sumidouros de carbono”
25

, que reabsorvem metade do CO2 emitido, 

freando o seu acúmulo na atmosfera (HOUGHTON, 2005). No entanto, a injeção incessante 

de carbono pelos humanos na atmosfera causa um desequilíbrio no seu ciclo natural. Os 

próprios sumidouros não estão mais conseguindo desempenhar os seus papéis (FISCHLIN et 

al., 2007). 
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 O CO2 é visto como o mais importante dos gases causadores do efeito estufa antropogênico, pois é o mais 

abundante. Por isso é usado como padrão de medida na avaliação de emissões. A concepção de CO2 equivalente 

(CO2eq.) indica a quantidade de emissão de CO2 que estaria envolvida para gerar a mesma produção de algum 

outro gás do efeito estufa em um determinado período (GIDDENS, 2010). Por exemplo: CO2 = 1, sendo o CH4 = 

21. Portanto, o CO2 eq. do CH4 = 21. 
25

 Qualquer processo, atividade ou mecanismo que retire gases de efeito estufa (ou seus precursores) da 

atmosfera, armazenando-os por um período de tempo. Sequestram carbono, atuando como ralos, retirando da 

atmosfera mais carbono do que emitem. São sumidouros de carbono as florestas e os oceanos. 
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 O fato é que, com o aumento das concentrações dos gases que retêm calor, registros 

indicam um aumento total de temperatura de 1850-1899 a 2001-2005 de 0,76ºC e estima-se 

que a temperatura média do planeta poderá elevar-se de 2,5 a 7°C nos próximos 100 anos 

(IPCC, 2007b), tendo como referência o período pré industrial. Um estudo
26

 de reconstrução 

dos padrões de temperatura global dos últimos seis séculos evidencia uma elevação abrupta da 

temperatura a partir das primeiras décadas do século XX (Figura 2). O texto apresenta o 

gráfico que ficou conhecido como “taco de hóquei” (hockey stick), que demonstra a elevação 

da temperatura terrestre. Esta análise foi mais tarde incorporada pelo IPCC na elaboração do 

seu terceiro relatório de avaliação, em 2001. A partir daí a afirmação sobre mudanças globais 

do clima de origem antrópica passou a ter maior destaque. 

 Figura 2: Variações da temperatura terrestre: anos 1000 – 2100. 

 
               Fonte: IPCC (2001). 
 

Reconstruções de temperatura de superfície dos últimos 1.500 anos sugerem que o 

aquecimento recente não tem precedentes (MARCOTT et al., 2013). O IPCC (2001) indica 

que, dos últimos 12 anos, 11 estão entre os 12 mais quentes desde que se começou a medir a 

temperatura global da superfície, em 1850. Alguns impactos atuais ou do futuro próximo do 

aquecimento global já são considerados irreversíveis, pelo próprio caráter inercial do sistema 

                                                 
26

 Global-scale temperature atterns and climate forcing over the past six centuries. In: Nature. Vol. 392. 1998. 

Disponível em: http://www.nature.com/nature/journal/v392/n6678/abs/392779a0.html. Acesso em 08 de agosto 

de 2011. 

http://www.nature.com/nature/journal/v392/n6678/abs/392779a0.html
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climático, já que, mesmo estabilizando agora as emissões de GEE, os seus efeitos 

permanecerão por décadas, em decorrência das emissões que ocorreram no passado
27

.  

O aumento de 0,8°C que já ocorreu na temperatura global pode parecer pouco, mas 

estão sendo observados efeitos importantes associados a ele, tais como aumento da 

intensidade de tempestades e ciclones tropicais
28

, aumento nas temperaturas médias do 

oceano, tornados, ondas de calor, degelo no Ártico e na Groelândia, aumento no nível do mar 

e chuvas intensas.  

Tanto as enchentes quanto as secas vêm ocorrendo com mais frequência 

(MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMEN 
29

, 2005). Isto é possível porque, na medida em 

que a temperatura sobe crescem tanto a evaporação quanto a capacidade de retenção de água 

da atmosfera. Com mais vapor d’água na atmosfera, as chuvas tornam-se mais intensas. Ao 

mesmo tempo, temperaturas mais elevadas provocam a evaporação mais veloz, o que causa 

esgotamento mais rápido da umidade do solo e início de secas. Desta forma, é possível, em 

épocas diferentes, uma mesma região apresentar cenários de enchentes e de secas. 

Dentro dos cenários previstos pelo IPCC, até o fim do século atual crescerá a 

vulnerabilidade do planeta em diversas áreas. Cada cenário, como nos lembra Giddens (2010), 

é construído levando-se em consideração diversos fatores, como os níveis de crescimento 

econômico dos países, a escassez de recursos, aumento populacional, expansão de tecnologias 

com baixa emissão de carbono e intensificação das desigualdades regionais. Mas, todos os 

cenários indicam uma elevação da temperatura média global, que pode ficar entre 1,1ºC e 2,9º 

C mais alta (cenário mais favorável), ou elevar-se mais de 4ºC (cenário mais provável), 

podendo chegar a mais de 6ºC (cenário mais pessimista).  

Desta forma, com temperaturas mais elevadas, cenários indicam uma maio acidez nas 

águas dos oceanos – consequência química direta do aumento da concentração de CO2 na 

atmosfera. Isso pode ser uma ameaça para a vida marinha (DONEY, 2006). Projeta-se 

                                                 
27

 Para a mesma massa de gás o Potencial de Aquecimento Global (PAG) – quanto uma determinada massa de 

gás contribui para o aquecimento – é diferente. O CO2 fica cerca de 100 anos na atmosfera. O CH4 cerca de 12 

anos, mas capta 60 vezes mais calor que o CO2. O N2O fica cerca de 150 anos, com uma capacidade de 270 

vezes maior para captar calor. 
28

 O primeiro furacão observado no Atlântico Sul ocorreu em 2004; ele foi chamado Furacão Catarina e afetou a 

região sul do país. 
29

 A Avaliação Ecossistêmica do Milênio foi lançada em 2000 pelo Secretário Geral da ONU. E uma síntese 

internacional do estado dos ecossistemas terrestres, escrita por mais de 1.000 cientistas. Disponível em: 

http://www.maweb.org/. Acesso em 23 de agosto de 2010. 

http://www.maweb.org/
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também uma possível liberação do estoque de metano do solo congelado siberiano, conhecido 

como permafrost (IPCC, 2007b; GIDDENS, 2010). Outras alterações são projetadas em 

ecossistemas à medida em que a mudança climática alterna as faixas geográficas de maior 

incidência de espécies de plantas e animais. Poderá haver uma aceleração da crise de 

biodiversidade, com extinção de 15% a 40% de todas as espécies existentes (PARRY et al., 

2007). Para Allison et al. (2005), a produtividade na agricultura, silvicultura e pesqueiros será 

afetada, justamente pela perda de biodiversidade e serviços ambientais
30

 proporcionados pelos 

ecossistemas.  

Os efeitos físicos da mudança climática futura poderão ter impactos também na saúde 

pública da população humana, com o aumento na frequência de doenças relacionadas ao calor 

e de áreas sujeitas a dengue e febre amarela, por exemplo (BATTISTI & NAYLOR, 2009). 

As mudanças no regime de chuvas podem ameaçar seriamente a segurança alimentar de 

grandes populações e a oferta de água, fazendo com que contingentes populacionais se 

desloquem, migrando para outras regiões (MYERS, 2002). Impactos sobre a capacidade de 

geração de energia hidrelétrica também são esperados com as mudanças dos regimes 

hidrológicos. A elevação do nível do mar pode vir a afetar regiões costeiras (IPCC, 2001), à 

medida que as grandes mantas de gelo situadas sobre a terra derretem. 

Na verdade, se olharmos para a história geológica da Terra, veremos que o clima 

global tem variado muito ao longo de milhões de anos. Ele deverá continuar a se comportar 

assim por causa de processos naturais, como observa Emanuel (2007). Segundo o autor, já 

tivemos períodos onde a Terra era quase totalmente coberta por gigantescas camadas de gelo 

– que duraram cerca de 100 mil anos ou mais, e períodos em que o clima era 

excepcionalmente quente, com duração de 10 mil a 20 mil anos.  

Molion (1994), Maruyana (2009), Singer e Avery (2007) e Fagan (2008) são alguns 

dos pesquisadores que propõem uma perspectiva de análise diferente do IPCC. Eles destacam 

alguns processos naturais que induzem as mudanças do clima, como as mudanças do eixo do 

planeta, interferindo na distribuição da incidência da luz solar pelo globo de acordo com a 

latitude; a própria quantidade de energia emitida pelo sol; processos de alterações na 

circulação oceânica e atmosférica; ou mesmo mudanças na composição atmosférica e as 

erupções vulcânicas.  

                                                 
30

 Estocagem de carbono; conservação da biodiversidade; regulação climática; purificação da água; ciclagem de 

nutrientes; conservação dos solos etc. Ver maiores discussões no subitem 1.5.1. 
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Na verdade, a mudança do clima lida com alterações em sistemas globais e regionais 

de clima e cujo comportamento depende de inúmeros fatores e variáveis. Como o sistema 

climático é muito complexo, têm muitas variáveis e muitas relações não são lineares (SETTE 

& TARIFA, 2002; SANT’ANNA NETO, 2008). Por isso há milhares de cientistas envolvidos 

no estudo do clima e da mudança climática – a certeza de uns transforma-se nas dúvidas de 

outros –, devido à complexidade deste campo, requerendo pesquisas multidisciplinares e 

séries de longo prazo. As incertezas aparecem tanto na estruturação dos modelos climáticos, 

como na avaliação de seus parâmetros e conexões. Assim, temperatura e concentração de 

gases de efeito estufa são apenas alguns dos parâmetros.  

Ou seja, há forças positivas ou negativas, conforme aqueçam ou resfriem o sistema. 

Mudar uma variável, no caso da temperatura, por exemplo, terá diversos efeitos em outras 

variáveis, como a intensidade de chuvas. Ela, por sua vez, influenciará outras variáveis, como 

a intensidade de inundações ou os períodos de seca. Esses ciclos e feedbacks vêm sendo 

entendidos com maior detalhe ao longo do tempo, reduzindo as incertezas sobre o tema, mas 

não as eliminando. 

O importante é que, para o IPCC, parece não existir outra explicação cientificamente 

consistente para o atual aquecimento recorde, a não ser a ação humana. Desde a divulgação do 

seu quarto relatório, em 2007, novas informações avançaram o entendimento científico, com 

base em modelos climáticos mais precisos. Um levantamento recente feito por Cook et al., 

(2013), abrangendo quase 12 mil artigos científicos que tratam, de alguma forma, da questão 

climática, aponta para o consenso sobre a responsabilidade das atividades humanas no 

aquecimento global.  

Na verdade, todos os campos da ciência buscam permanentemente gerar teorias e 

montar modelos que expliquem o universo à nossa volta. É assim que a ciência evolui, por um 

processo dialético em que as pesquisas se fundamentam no conhecimento estabelecido, mas 

que somente conseguem transpor os seus limites à medida que põem em dúvida aquilo que 

acreditam saber. Na visão de Kerr (2012), a capacidade de a ciência explicar cada vez mais 

fenômenos traz confiança no método científico, mas o conhecimento está em permanente 

transformação e os limites do que ignoramos permanecem infinitos. 

Assim, não podemos esperar que a ciência do clima compreenda a exata influência dos 

fatores externos ou das atividades humanas sobre a dinâmica climática. Na melhor hipótese, 
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existem indicações convincentes de que o sistema ecológico planetário não suportará por 

tempo indeterminado a expansão continuada do consumo de recursos naturais. Por isso, é 

imperativa, como argumenta Giddens (2010), a utilização do princípio da precaução: diante 

das incertezas, dúvidas, deve-se evitar os riscos. Nesse contexto é aconselhado que o 

aquecimento médio global seja mantido em, no máximo, + 2ºC até o final do século.  

Adotando o princípio da precaução, Lemos e Agrawal (2006) entendem que o papel da 

comunidade internacional é gerenciar os riscos das mudanças que virão, reforçando ações de 

mitigação
31

 e, principalmente, adaptação
32

. Assim, uma governança climática deverá repensar 

os sistemas socioeconômicos e os padrões de consumo. Portanto, ações para minimizar e 

conter as emissões humanas e preparar as sociedades para o impacto socioeconômico 

infligido pelas mudanças climáticas devem orientar a política mundial. 

1.3) O regime climático: da política à economia das mudanças climáticas. 

O IPCC tem o objetivo de melhorar o nível de entendimento científico sobre as 

mudanças climáticas, analisando informações relevantes para o entendimento destes 

processos e dos seus efeitos
33

. Cientistas de todo o mundo (2.500 cientistas de mais de 130 

países) estão envolvidos nos trabalhos do IPCC, elaborando relatórios (Assessment Reports – 

AR) sobre os seus campos temáticos. Com isso, o IPCC se afirma como centro de avaliação 

das investigações em curso, em todo o mundo, funcionando como plataforma de apoio de 

governos e grupos técnicos envolvidos na discussão das alterações climáticas. 

Para realizar um trabalho abrangente, o IPCC dispõe de três grupos de trabalho (GTs- 

I, II e III). O GT-I avalia os aspectos científicos do sistema climático e do fenômeno das 

mudanças do clima. Já o GT-II examina a vulnerabilidade dos sistemas humanos e naturais 

frente ao impacto das mudanças climáticas, as consequências dessas mudanças e as 

possibilidades de adaptação a elas. O GT-III avalia as possibilidades de mitigação das 

mudanças climáticas e a limitação das emissões de gases de efeito estufa.  

                                                 
31

 É qualquer medida, política ou ação que previna ou diminua a emissão de gases de efeito estufa. Evitar o 

desmatamento, ampliar o uso de energia renovável e expandir o transporte público são alguns exemplos de 

medidas de mitigação. 
32

 O termo adaptação refere-se às medidas necessárias para adaptar atividades humanas (agricultura, 

abastecimento de água, geração de energia, transporte, habitação etc.) aos impactos irreversíveis de mudanças de 

clima. 
33

 Ver: http://www.ipcc.ch/ 
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Em 1990, o IPCC lançou o seu primeiro relatório de avaliação (AR1), confirmando 

que a mudança do clima era, de fato, uma ameaça e incitando a negociação de um acordo 

global para tratar do problema. Desta forma, a Assembleia Geral das Nações Unidas lançou, 

em 1992, durante a Eco-92, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, em inglês).  

A “Convenção do Clima”, como também é conhecida, envolveu inicialmente, 175 

países. E embora tenha sido estabelecida em 1992, entrou em vigor somente em 1994. O 

principal objetivo é o de estabelecer as diretrizes e condições para estabilizar os níveis das 

emissões de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera, em um nível que não ofereça perigo 

para o sistema climático e que viabilize o desenvolvimento econômico de modo sustentável 

(UNFCCC, Art. 2). A convenção reconhece as mudanças climáticas globais como uma 

questão cujo tratamento requer o esforço de todos os países. Além disso, adota, em seu artigo 

3º, o "princípio da precaução" (princípio 15), que estabelece que devemos adotar medidas 

para evitar ou minimizar os danos ambientais, preventivamente, mesmo quando não houver 

certeza científica sobre os possíveis efeitos de um particular problema. 

Outro princípio importante da convenção é o das “responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas” (princípio 7). Ele estabelece compromissos distintos para cada grupo de países, 

seguindo a noção de que, somente por meio da cooperação internacional poderá ser resolvido 

um problema da magnitude do aquecimento global. Este princípio se baseia ainda na ideia de 

que as condições socioeconômicas dos diversos países fazem com que suas respectivas 

capacidades de resposta sejam diferentes entre si. Além disso, porque o consumo de energia e 

as emissões de CO2 per capita dos países ricos são várias vezes mais altos que os dos países 

em desenvolvimento e porque os países desenvolvidos são os maiores responsáveis históricos 

pelas emissões de GEEs na atmosfera, devem ser alvos das ações mais radicais e imediatas 

para amenizar o problema. 

Desta forma, a Convenção do Clima deixa claro que os países desenvolvidos precisam 

assumir a liderança do combate às mudanças climáticas. Por terem mais recursos financeiros e 

tecnológicos, devem também auxiliar os países em desenvolvimento a lançar as bases para 

trajetórias de crescimento de baixo carbono, satisfazendo as necessidades de adaptação de 

seus cidadãos. Assim, a convenção estimula suas partes a compartilhar tecnologias e a 

cooperar entre si. Estimula também a pesquisa científica e determina que cada país faça o seu 
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"inventário de emissões" e liste os seus "sumidouros". Estes inventários devem ser atualizados 

periodicamente, permitindo que as variações nas emissões sejam acompanhadas de forma 

sistemática para definir os efeitos das medidas tomadas. 

Com a entrada em vigor da Convenção do Clima, em 1994, representantes dos países 

signatários passaram a se reunir anualmente para discutir e operacionalizar a sua 

implementação. Estes encontros, as Conferências das Partes (COPs, sigla em inglês), 

constituem-se no órgão supremo da convenção. A primeira COP ocorreu na Alemanha, em 

1995, quando o IPCC publicou a segunda grande avaliação da pesquisa sobre mudança do 

clima, concluindo que o clima do planeta já estava sendo afetado por emissões passadas e por 

afirmar que era possível adotar diversas estratégias para reduzir a emissão de GEE.  

Em 1997, durante a III Conferência das Partes (COP-3), foi elaborado o Protocolo de 

Quioto, com o objetivo de regulamentar a Convenção Climática e determinar metas 

específicas de redução de emissões de GEE para os países industrializados
34

. Mas o protocolo 

só entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, pois se esperava a adesão de um número 

significativo de países, englobando aqueles que contabilizaram no total pelo menos 55% das 

emissões globais de CO2 em 1990 (data do primeiro inventário de emissões). Isso só ocorreu 

após a ratificação pela Rússia. Os Estados Unidos (EUA), responsáveis, à época, por 25% das 

emissões globais, apesar de signatários da convenção, não ratificaram o protocolo. O 

argumento foi o de que os custos para a redução de emissões seriam muito elevados para a 

economia norte-americana. Os EUA também contestaram a inexistência de metas para os 

países em desenvolvimento. 

O regime criado pelo Protocolo de Quioto estabelece metas quantitativas de redução 

de emissões nacionais para os países desenvolvidos. Elas foram incluídas no Anexo I 
35

 da 

convenção, levando a uma redução média global de GEE de 5,2% em relação às emissões de 

1990. Essas metas deveriam ser atingidas entre os anos de 2008 e 2012 – período 

caracterizado como “o primeiro período de compromisso”. Para os países não incluídos no 

Anexo I, são mantidos os compromissos gerais constantes da convenção, que incluem o 

                                                 
34

 Para Cornetta (2012), o protocolo cria também todo um ambiente favorável ao estabelecimento e 

funcionamento de mercados de carbono, de cunho estritamente político e econômico, com vistas à 

financeirização do clima. 
35

 Os países listados no Anexo I incluem a União Europeia, os países membros da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), e os chamados países em transição, pertencentes à ex-

União Soviética.  
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desenvolvimento de programas nacionais de mitigação de emissões (VIOLA, 2003). Essa 

divisão está baseada no princípio de “responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, 

central ao Protocolo.   

Para aumentar a flexibilidade no cumprimento das metas dos países centrais e ao 

mesmo tempo minimizar os seus custos e estimular o desenvolvimento sustentável de países 

em desenvolvimento, foram criados instrumentos de mercado que permitem que as reduções 

sejam realizadas em outros países, inclusive naqueles sem metas, por meio de mercados de 

direitos e/ou créditos de emissão (BRAZ, 2003). Estes mecanismos são conhecidos como 

“mecanismo de flexibilização”, estabelecidos no “Acordo de Marrakesh” (COP 7, em 2001). 

São os seguintes: a Implementação Conjunta, o Comércio de Emissões e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL).  

 A Implementação Conjunta (Joint Impementation, JI) é o mecanismo de flexibilidade 

negociado bilateralmente e definido no Artigo 6 do Protocolo de Quioto. Ele ajuda os países 

do Anexo I a atender em parte os seus compromissos de redução de emissões, por meio do 

investimento em projetos de abatimento de carbono em outros países constantes do Anexo I. 

Governos nacionais e entidades participantes deste mecanismo geram créditos de emissões 

chamados "Emission Reduction Units” (Unidades de Redução de Emissões, ERU), que 

podem ser usados pelas Partes Anexo I no atendimento de suas próprias metas, ou como 

"commodities", a serem comercializadas no mercado internacional de emissões de carbono 

(NAE, 2005). 

O Emissions Trading- ET (Comércio de Emissões) foi estabelecido pelo Artigo 17 do 

Protocolo de Quioto. Este instrumento de mercado permite que os países do Anexo I 

comprem o direito de emitir GEE de outros países do Anexo I que tenham conseguido reduzir 

as suas emissões para além de suas metas estabelecidas. O comércio pode ser realizado entre 

governos nacionais ou entre setores em que as quantidades designadas de emissões permitidas 

tenham sido alocadas a entidades subnacionais.  

Por fim, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), definido pelo artigo 12 do 

Protocolo, é multilateral, ao contrário do JI que é bilateral. O MDL permite que as partes do 

Anexo I atendam complementarmente os seus compromissos por meio do investimento em 

projetos de mitigação em países em desenvolvimento e onde o custo de implementação de tais 

projetos seja menor. Em troca, os países recebem os chamados “Reduction Emission 
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Certification” - RCE (Certificados de Redução de Emissões
36

), que são contabilizados como 

créditos de abatimento para os países que tenham metas de redução e que estejam realizando 

tais projetos (BRAZ, 2003). 

Assim, a operacionalização de mecanismos e processos de redução de emissões de 

GEE está sendo discutida e adotada por instituições, empresas e governos do mundo todo 

(STERN, 2007). A confecção de inventários de GEEs, a implementação de políticas públicas 

e regulamentações que limitem as emissões diretamente, ou que criem incentivos para maior 

eficiência dos setores energético, industrial, de transporte e agropecuário, que promovam um 

maior uso de fontes renováveis de energia ou ainda que estimulem o estabelecimento de 

mecanismos de flexibilização estabelecidos pelo Protocolo de Quioto são exemplos dessas 

medidas. 

O fato é que as metas relativas ao Protocolo de Quioto não foram cumpridas. Admite-

se até que elas são insuficientes para reverter a tendência de aumento de concentração de 

gases na atmosfera, embora se reconheça a sua importância para um início de colaboração 

global. Um estudo desenvolvido pelo PNUMA
37

, em 1998, já alertava para o rápido 

crescimento das emissões de GEE de países em desenvolvimento, principalmente os da Ásia, 

o que levaria a um aumento, em 2015, de 50% das emissões de CO2 em relação a 1990 e, para 

2050, a estimativa atingia quase o dobro.  

Ademais, em 2006, o “Relatório Stern”
38

 observou que diminuir as taxas de 

desmatamento proporcionaria uma oportunidade de ótimo “custo-benefício” para a redução 

das emissões de GEE, mais importante que a redução no setor de transporte (STERN, 2007). 

O penúltimo relatório do IPCC – AR4 (IPCC, 2007b) mostrou que o desmatamento, a 

degradação florestal e as queimadas contribuíam com aproximadamente 20% das emissões 

mundiais de GEE (Figura 4), fazendo da “Mudança no Uso da Terra” (Land use, Land-use 

                                                 
36

 Uma unidade de RCE é igual a uma tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente, calculada de acordo 

com o Potencial de Aquecimento Global, índice divulgado pelo IPCC e utilizado para uniformizar as 

quantidades dos diversos GEE em termos de dióxido de carbono equivalente, possibilitando que as unidades de 

reduções de emissões de diferentes gases sejam somadas. 
37

 United Nations Environment Programme. The Future of the Global Environment: A Model-based Analysis 

Supporting UNEP's. First Global Environment Outlook. Citado em Goldemberg, 1998. 
38

 Sir Nicholas Stern, economista do Banco Mundial, escreve um relatório encomendado pelo governo britânico 

lançado em 2006, em que analisa os efeitos na economia mundial das alterações climáticas nos próximos 50 

anos. Uma das principais conclusões do relatório é que os gastos para estabilizar a emissão de gases responsáveis 

pelo efeito estufa na atmosfera seriam equivalentes a 1% do PIB (Produto Interno Bruto) mundial até 2050 

(IPAM, 2013). 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicholas_Stern&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Altera%C3%A7%C3%B5es_clim%C3%A1ticas
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Change and Forestry – LULUCF, em inglês) uma das atividades que mais contribuía para o 

aquecimento do planeta (ROGNER et al., 2007; GCP, 2008). A partir daí, começaram a ser 

pensados e discutido, dentro da convenção, outros mecanismos que permitem englobar todos 

os países na tarefa de redução das emissões de GEE (Figura 3).  

  Figura 3 – Emissões mundiais de Gases do Efeito Estufa (GEE), por setor, 

  em 2004. 
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  Fonte: Adaptado do IPCC, AR4, 2007. 

 

 

Desta forma, na COP 13, realizada em 2007 na Indonésia (Bali), foi criado o “Mapa 

do Caminho de Bali” (Bali Action Plan, em inglês), que reconheceu que os países em 

desenvolvimento deveriam participar dos esforços de redução nas emissões de GEE. Caso 

isso não ocorresse, qualquer acordo de redução de emissões poderia fracassar. Assim nasce o 

conceito de “Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas” (Nationally Appropriate 

Mittigation Actions – NAMA), estabelecendo compromissos mensuráveis, verificáveis e 

reportáveis (MVR) para os países em desenvolvimento e que poderiam, mas não 

necessariamente, ser objeto de financiamento pelos países do Anexo I. Essas propostas 

significam que os países desenvolvidos se comprometem com metas de produtos, nos quais os 

“produtos” são as emissões de gases do efeito estufa, e os países em desenvolvimento se 

comprometam com as mudanças de políticas, em vez de metas de emissão. 

A COP 15, em 2009, em Copenhague (Dinamarca), terminou sem grandes avanços em 

torno de um acordo climático global, apesar da expectativa. A diferença de posições entre 

EUA e países industrializados, de um lado, e os "emergentes", de outro, fechou as portas a um 

acordo - os emergentes lembraram que a obrigação mais antiga e maior de reduzir emissões 

era dos industrializados e os industrializados destacaram que sem os emergentes de nada 

adiantaria a decisão, já que estes contribuíam significativamente com as emissões (China, 
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Índia e Brasil estão entre os cinco maiores emissores). Com o impasse em Copenhague, 

transferiu-se a decisão para 2010, em Cancún, quando o impasse também persistiu. Abaixo 

um resumo da Convenção do Clima e suas COPs (figura 4). 
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Figura 4: Organograma da Convenção do Clima e suas COPs. 

 
Fonte: IPCC, 2007b. Elaboração própria.  
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 Chegamos finalmente a 2012, na COP 18, em Doha (Qatar), e em 2013 na COP 19, 

em Varsóvia (Polônia), quando as soluções foram novamente empurradas para o futuro. A 

crise financeira é um dos principais argumentos apresentados para os entraves referentes a 

financiamentos de países ricos a países pobres, destinados a combater os efeitos da mudança 

climática. Enfim, as COPs demonstram a complexidade das negociações multilaterais, de 

modo a possibilitar arranjos capazes de avançar em acordos climáticos. A “inércia 

institucional” continua; os países do sul continuam apontando para os países do norte e vice e 

versa, num jogo de atribuição de responsabilidades sobre e contribuições para as emissões de 

GEE. Nesse meio tempo não são cumpridas a contento as promessas de financiamento de 

longo prazo para os países pobres, como proposto em Copenhangue.  

A falta de consenso entre os participantes impossibilita aprovar documentos que 

tornem obrigatórias as decisões. A expectativa é criar um pacote de medidas políticas para 

desenhar um segundo período para o Protocolo de Quioto. Desta forma, diplomatas estarão 

engajados na criação de um novo tratado internacional que vai substituir Quioto a partir de 

2020 e pretende ser mais abrangente que a atual plataforma. O acordo será formulado até 

2015 entre os países membros da Convenção, para ser apresentado e aprovado no fim do 

mesmo ano na COP 21.  

 Enfim, nos últimos 19 anos, cerca de 200 países tentam, nas Conferências do Clima 

da ONU, uma solução para um dos temas mais problemáticos da nossa era: como diminuir o 

aquecimento global. Todos os anos, as negociações parecem terminar com poucos avanços, 

gerando muita insatisfação, principalmente nos países mais pobres e vulneráveis às mudanças 

climáticas. Tudo isso ocorre em cenários climáticos muito desfavoráveis, como alerta o 

último relatório do Grupo de Trabalho I (bases físicas) do IPCC
39

, o Fifth Assessment Report. 

Para Giddens (2010) e Abranches (2010), esse cenário se justifica porque o que está 

em jogo é muito maior do que o corte nos níveis de emissão de GEEs e a geração de fundos 

necessários para ações de mitigação e adaptação. Trata-se de processos decisórios da 

economia, da política e da geopolítica mundiais. Ou seja, implica, antes de tudo, uma 

mudança nos modos de produção de energia, dos transporte e da agricultura - os pilares da 

vida moderna. Quando consideramos o que a Agência Internacional de Energia (AIE) 

                                                 
39

 http://www.ipcc.ch/pdf/ar5/ar5-outline-compilation.pdf 
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projetou sobre as tendências recentes da economia mundial, com um aumento de 50% da 

demanda energética até 2030, constatamos o enorme desafio que temos pela frente.  

O certo é que a inércia política permanece, protelando acordos vinculantes e não 

avançando num acordo global climático. Mas, para muitos (TUDELA & PERSHING, 2004; 

BODANSKY, 2004) as incertezas científicas e econômicas (crise econômica dos países) não 

devem ser utilizadas como pretexto para a inação, ao contrário, devem ser vistas como motivo 

de uma ação imediata. Para outros economistas, os custos de inação devem ser comparados 

com os da ação em prol de medidas para combater os cenários climáticos que se anunciam.  

Para Stern (2007), autor do “Relatório Stern”, os potenciais danos econômicos e 

sociais resultantes das mudanças climáticas são maiores que os custos necessários para 

mitigar e se adaptar a tais intempéries. Ele estimou que hoje seriam necessários investimentos 

anuais da ordem de 1% a 2% do PIB mundial nos esforços de mitigação e adaptação para 

evitar prejuízos anuais futuros que variam entre 5% e 25% do PIB, caso nada seja feito. O 

comprometimento da receita global seria gradual e crescente à medida que a intensidade das 

mudanças fosse aumentando. O relatório afirma que, se o mundo prosseguir no cenário 

business as usual (BAU - cenário que aconteceria sem ações de mitigação e/ou adaptação), 

podem ocorrer rupturas nas atividades produtivas na segunda metade deste século e no 

próximo, similares às das grandes guerras e às da crise econômica de 1929. Assim, tomar 

ações imediatas seria também uma estratégia em prol do bem-estar a longo prazo.  

1.4) O Brasil frente às mudanças climáticas.  

1.4.1) Impactos das mudanças climáticas no Brasil e cenários futuros. 

As avaliações do IPCC (IPCC, 2007b) indicam que os países em desenvolvimento 

estão entre os mais vulneráveis às mudanças do clima, em parte por causa da maior exposição 

a choques climáticos (secas, inundações e tempestades), em parte por apresentarem baixa 

capacidade de adaptação (fragilidades financeira e institucional). É previsto o aumento das 

temperaturas nessas regiões, levando a um crescimento da evapotranspiração (perda de água 

por evaporação do solo e transpiração das plantas) e da deficiência hídrica. 

 As projeções de mudanças climáticas indicam que poderá aumentar a frequência de 

ocorrência de fenômenos tais como secas, estiagens, inundações, vendavais, granizo, 

resultando em maior quantidade de deslizamentos, enxurradas e incêndios da vegetação. Para 
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a América Latina, o IPCC (2007) e os estudos de Nakicenovic e Swart (2000) estimam 

elevadas temperaturas, uma extensão na estação seca e comprometimento no balanço 

hidrológico em algumas regiões do Brasil, bem como uma aridificação do Semi-árido e a 

savanização do leste da Amazônia. Para a agricultura, é prevista a perda da produtividade de 

várias culturas, o que deve trazer consequências para a segurança alimentar.  

Oyama e Nobre (2004), usando um modelo matemático desenvolvido no Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), descrevem os possíveis impactos que os cenários 

acima descritos acarretariam nos biomas brasileiros. Chegaram à conclusão de que rearranjos 

(migração e/ou adaptação) significativos devem ocorrer nos biomas, com sérias 

consequências para a manutenção da megadiversidade biológica existente. Isso pode 

desencadear a substituição dos biomas atuais por outros mais adaptados a climas com menor 

disponibilidade hídrica para as plantas, por exemplo, savanas tropicais substituindo florestas 

tropicais, Caatinga substituindo savanas tropicais, semideserto substituindo Caatinga. Daí a 

tendência de “savanização” de partes da Amazônia e a tendência de parte da Caatinga tornar-

se um semideserto. 

Por outro lado, a Embrapa, a partir do estudo “Aquecimento Global e Cenários 

Futuros da Agricultura Brasileira” 
40

, que culminou na publicação intitulada “Aquecimento 

Global e a nova Geografia da Produção agrícola no Brasil”
41

, avaliou os impactos que o 

aquecimento global deverá causar às principais culturas agrícolas do país nas próximas 

décadas. Como o país é altamente dependente dos recursos naturais ligados ao clima, poderá 

sofrer com os efeitos adversos das mudanças projetadas. A Embrapa analisou nove culturas –

algodão, arroz, café, cana-de-açúcar, feijão, girassol, mandioca, milho e soja –, além de 

pastagens e gado de corte. Partindo de um zoneamento feito para essas culturas no ano de 

2007, foram simulados os cenários agrícolas do Brasil para os anos de 2010, 2020, 2050 e 

2070 em face das projeções de aumento de temperatura feitas pelo IPCC no seu quarto 

relatório de avaliação (AR4).  

Foram adotados os cenários A2 – o mais pessimista, que estima um aumento de 

temperatura entre 2°C e 5,4ºC até 2100 – e o B2, um pouco mais otimista, que prevê um 
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41

 DECONTO, Jaime Gesisky (coord.). Aquecimento Global e a nova Geografia da Produção agrícola no Brasil. 

EMBRAPA/UNICAMP, 2008. 
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aumento de temperatura entre 1,4°C e 3,8ºC em 2100. Os pesquisadores observaram que o 

aumento de temperatura pode provocar, de um modo geral, uma redução das regiões aptas 

para o cultivo dos grãos. Com o aumento da temperatura há um crescimento da 

evapotranspiração e, consequentemente, maior deficiência hídrica, o que vai provocar um 

aumento de áreas com alto risco climático. 

A pesquisa prevê que as áreas cultivadas com milho, arroz, feijão, algodão e girassol 

sofrerão forte redução na região Nordeste, com perda significativa da produção. Entre os nove 

produtos analisados, somente a cana-de-açúcar e a mandioca não sofrerão redução de área. 

Análises econômicas preliminares mostram que essas culturas deverão sofrer um prejuízo 

anual de produção que vai de R$ 6,7 bilhões, em 2020, a R$ 12,1 bilhões em 2070, no cenário 

B2. Já no cenário A2 (mais pessimista), o impacto negativo anual deverá ser de R$ 7,4 

bilhões no ano de 2020, chegando a R$ 14 bilhões em 2070.  

Em 2012, foi divulgada a quarta edição do “Atlas de Risco Ambiental e das Mudanças 

Climáticas”
42

, que classifica o Brasil como país de ‘risco mediano’ frente às mudanças 

climáticas. Porém, por se tratar de um país continental, algumas regiões podem ser muito mais 

vulneráveis que outras e, separadamente, elas acabam sendo consideradas de ‘alto risco’. É o 

caso do litoral sul, que, segundo o estudo, deve registrar um aumento considerável na 

precipitação nos próximos anos e ficar ainda mais suscetível a enchentes. A parte central do 

Brasil também é considerada de risco, mas por causa das secas e queimadas. A agricultura 

deve sofrer impactos e as áreas protegidas, em especial as unidades de conservação integral 

(os parques), devem enfrentar incêndios com maior frequência e de maiores proporções. 

1.4.2) A Política Nacional de Mudanças Climáticas. 

O Brasil, apesar de não ter compromisso obrigatório de redução na emissão de GEEs 

tem outros compromissos derivados de sua adesão à convenção, como a elaboração das 

comunicações nacionais, ou seja, um conjunto de informações referentes às circunstâncias 

nacionais e uma descrição geral das providências tomadas pelo país para implementar a 

convenção. Desta forma, a fim de estruturar e coordenar ações concernentes às repercussões 

da mudança global do clima. Em 1994 o governo brasileiro atribuiu ao Ministério de Ciência 

e Tecnologia (MCT) a tarefa de coordenar a implementação dos compromissos assumidos na 
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convenção. Em 1999, foi criada a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima
43

 

(CIMGC), com o objetivo de articular estas ações.  

Em 2000, foi criado o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC), com o 

objetivo de promover o diálogo entre o governo e a sociedade e a mobilização e a 

conscientização da sociedade sobre a mudança global do clima (MCT, 2010). Mais tarde, em 

2007, o FBMC acabou compondo, juntamente com outros 17 órgãos governamentais mais a 

Casa Civil, o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIMC), cuja função foi a de 

elaborar a Política e o Plano Nacional sobre Mudança do Clima. 

 O plano especifica uma série de ações potenciais de mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas e traça planos de pesquisa e desenvolvimento, educação e instrumentos 

para a implementação dessas ações. Já a política nacional oferece ações específicas para 

implementar o que está descrito no plano, incluindo a criação de uma comissão e um fundo 

nacional para mudança climática. Na verdade, o plano foi praticamente incorporado na 

Política Nacional sobre Mudança Climática (PNMC). 

Assim é que o Brasil apresentou em 2009, na 15ª Conferência das Partes (COP-15), as 

suas metas nacionais voluntárias de redução, que ficaram entre 36,1% e 38,9%, das emissões 

de GEEs projetadas até 2020, também definidas na
 
PNMC

 44
, sancionada pela Lei nº 

12.187/2009. Para a PNMC, os seus objetivos devem estar em consonância com o 

desenvolvimento sustentável, apregoado como a busca do crescimento econômico, a 

erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. 
 

 A fim de concretizar a Lei 12.187/2009, o governo brasileiro estabeleceu planos 

setoriais de mitigação e adaptação. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima
45

 (FNMC) é 

seu principal instrumento de ação. Segundo o MMA (2013), o FNMC
46

 tem por finalidade 

financiar projetos, estudos e empreendimentos que visem à mitigação  da mudança do clima e 

à adaptação aos seus efeitos. A principal fonte de recursos, até 2013, advinha de 60% da fatia 

destinada ao MMA da participação especial dos lucros da cadeia produtiva do petróleo.  
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No entanto, no primeiro semestre daquele ano, o Governo Federal fez um ajuste 

orçamentário e reduziu estes recursos. Foi feito também um ajuste na distribuição na natureza 

da despesa, que passou 75% para custeio (e outras despesas correntes) e 25% para 

investimento. O fundo pode receber recursos de outras fontes, como acordos celebrados entre 

instituições nacionais, empréstimos de instituições nacionais e internacionais, inclusive 

doações internacionais, que venham a ser estabelecidas no âmbito da Convenção do Clima e 

cujo agente financeiro é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES).  

Em relação aos planos setoriais de mitigação e adaptação, o Decreto 7.390/2010 é 

quem os estipulou, dentre eles: o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm
47

; o Plano de Ação para a Prevenção e 

Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado – PPCerrado; o Plano Decenal de 

Expansão de Energia – PDE; o Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa 

Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC) e o Plano de Redução de Emissões da 

Siderurgia. Destaque também é dado ao setor industrial (Plano Indústria), de mineração, de 

transporte e de mobilidade urbana e da Saúde.  

As ações de mitigação que são propostas estabelecem uma redução de 80% nos 

índices anuais de desmatamento na Amazônia Legal (em relação à média verificada entre os 

anos de 1996 a 2005) e uma redução de 40% nos índices anuais de desmatamento no bioma 

Cerrado (em relação à média verificada entre os anos de 1999 a 2008) até o ano de 2020
48

. 

Por outro lado, há uma indicação para a expansão da oferta hidrelétrica, de fontes de energia 

renováveis, notadamente centrais eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e bioeletricidade, da 

oferta de biocombustíveis e incremento da eficiência energética no desempenho de alguns 

setores da economia. Destaque é dado também para a recuperação de pastagens degradadas 

(15 milhões de hectares), ampliação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta e para 

a expansão da prática de plantio direto. E outro ponto que pode ser mencionado é em relação 
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ao fomento para o desenvolvimento de pesquisas científicas de forma a traçar estratégias que 

minimizem os custos socioeconômicos de adaptação do país. 

Uma das ações previstas no eixo Pesquisa e Desenvolvimento do Plano Nacional sobre 

Mudança do Clima foi o estabelecimento do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 

(PBMC)
49

, para disponibilizar aos tomadores de decisão e à sociedade informações técnico-

científicas sobre mudança do clima, através da avaliação integrada do conhecimento relevante 

produzido sobre causas, efeitos e projeções relacionadas às mudanças climáticas. O Painel, 

composto por Plenária, Conselho Diretor, Comitê Científico, Secretaria Executiva, possui, 

nos moldes do IPCC, três Grupos de Trabalho e um grupo designado Força Tarefa. Ou seja, 

são grupos técnicos que realizam uma triagem da literatura sobre as mudanças do clima e que 

produzem, posteriormente, os Relatórios de Avaliação, os quais irão demonstrar como os 

impactos destas mudanças podem afetar a superfície terrestre. 

O Grupo de Trabalho 1 (GT1) avalia os aspectos científicos do sistema climático e 

suas mudanças. O Grupo de Trabalho 2 (GT2) avalia os impactos das mudanças climáticas 

nos sistemas naturais e socioeconômicos, e as consequências positivas e negativas das 

mudanças climáticas, e as opções de adaptação a elas. Já o Grupo de Trabalho 3 (GT3) avalia 

as opções para mitigação das mudanças climáticas. À Força-Tarefa é designada a avaliação de 

metodologias para inventários nacionais de emissões antrópicas e remoções por sumidouros 

de gases de efeito estufa. O Painel responde pela elaboração dos Relatórios de Avaliação 

Nacional (RANs). A Figura 5 apresenta um organograma resumindo a estruturação da Política 

Nacional de Mudanças Climáticas. 
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Figura 5: Organograma da Política Nacional de Mudanças Climáticas.  

 

Fonte: MCTI, 2010.  

Os RANs fornecem elementos para a implementação de políticas, além de desenvolver 

metodologias de construção de nosso próprio sistema de monitoramento. Parte do “Primeiro 

Relatório de Avaliação Nacional” foi lançado no final de setembro de 2013, durante a 

“Primeira Conferência Nacional de Mudanças Climáticas Globais”, referindo-se às principais 
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contribuições do Grupo de Trabalho 1 (GT1 – Bases Científicas das Mudanças Climáticas)
50

 

para as discussões do PBMC.   

 Os principais resultados consensuais das projeções
51

 regionalizadas de clima 

envolvendo os diferentes biomas do Brasil foram apresentados (Figura 6), considerando três 

períodos distintos do século XXI: de 2011-2040, de 2041-2070 e de 2071-2100. Eles indicam, 

novamente, um clima significativamente menos chuvoso em todas as regiões do país, e mais 

quente.  

          Figura 6: Projeções regionalizadas de clima nos biomas brasileiros. 

 
          Fonte: INPE/CCST (2013). 

 

 

 Em biomas como a Amazônia e a Caatinga, a quantidade estimada de chuvas poderá 

ser 40% menor. Nos Pampas, há uma tendência que ocorra o inverso, com um aumento de 

cerca de um terço nos índices gerais de pluviosidade ao longo deste século. Nas demais áreas 

do Brasil, os modelos climáticos também indicam cenários com modificações preocupantes, 
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 Disponível em: 
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mas o grau de confiabilidade dessas projeções é menor. Ainda assim, há indícios de que 

poderá chover significativamente mais nas porções de Mata Atlântica do Sul e do Sudeste e 

menos na do Nordeste, no Cerrado, na Caatinga e no Pantanal. 

 É importante ressaltar que nestas projeções foram consideradas apenas as variações 

de concentração de GEE, não se levando em conta a força do desmatamento em várias regiões 

do país, como é o caso da Amazônia e do Cerrado. Assim, as mudanças regionais causadas 

pelo desmatamento devem ser somadas àquelas provenientes das mudanças globais.  

 Para o bioma Cerrado, há uma previsão de aumento de 1ºC na temperatura do ar, 

com diminuição percentual entre 10% a 20% na precipitação durante as próximas três décadas 

(até 2040). Em meados do século (2041-2070), espera-se aumento entre 3º e 3,5ºC da 

temperatura do ar e redução entre 20% e 35% da pluviosidade. No final do século (2071-

2100), o aumento de temperatura atinge valores entre 5º e 5,5°C e a retração na distribuição 

de chuva é mais crítica, com diminuição entre 35% e 45%. Essas mudanças, segundo o 

relatório, podem reduzir o processo de fotossíntese das plantas do Cerrado e com isso 

diminuir a produtividade agrícola da região, hoje um dos principais produtores de grãos do 

país.  

1.4.3) Inventário Brasileiro de Emissões de GEE: a importância do Setor de Mudança 

do Uso da Terra e Florestas. 

Como assinalado, o Brasil tem como um dos seus compromissos a atualização 

periódica de inventários nacionais de emissões antrópicas de GEE. O governo brasileiro já 

submeteu à convenção dois inventários, envolvendo a análise de todo o território nacional e 

de todos os setores da economia. O primeiro foi entregue no final de 2004, cobrindo o período 

entre 1990 e 1994. O segundo foi entregue em 2010, cobrindo o período de 1990 a 2005. O 

formato dos inventários e as metodologias utilizadas seguem as diretrizes contidas em 

documentos da própria convenção, os chamados Guidelines
52

. 

Para o segundo inventário, os setores inventariados foram os de energia, processos 

industriais, uso de solventes e outros produtos, agropecuária, mudança do uso da terra e 

florestas, e tratamento de resíduos. Cada relatório mostrou os procedimentos de cálculo 
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realizados, os dados utilizados e as hipóteses assumidas. Ao se estender de 1990 a 2005, este 

inventário recalculou as emissões estimadas para o período de 1990 a 1994, de modo a manter 

consistência na série temporal apresentada no primeiro inventário, indo além do ano de 

referência de 2000, período estipulado pela convenção para o segundo inventário de países em 

desenvolvimento. Os resultados indicaram que as maiores emissões brasileiras originavam-se 

do setor de mudança do uso da terra e florestas (Figura 7), responsáveis por cerca de 76,8% 

das emissões líquidas totais de CO2 em 2005 (MCTI, 2010).  

              Figura 7: Emissões de CO2 no Brasil (2005). 

 
                Fonte: MCTI, 2010. 

 

De acordo com o II Inventário, os combustíveis fósseis foram responsáveis por cerca 

de 18% do total das emissões (setor de energia), graças aos subsetores da indústria e do 

transporte. Em particular, as emissões de CO2 do modal rodoviário cresceram 72,1% entre 

1990 e 2005, representando quase 40% das emissões do setor em 2005. A agropecuária ficou 

com 19% da responsabilidade, na maior parte devido à fermentação entérica durante a 

digestão dos animais ruminantes, correspondendo a 11% de tudo o que o Brasil emitiu 

(MCTI, 2010). Os argumentos de que o país tem uma matriz energética relativamente limpa, 

baseada em fontes renováveis, como a hidreletricidade e os biocombustíveis, foram lançados 

pelo governo para o distinguir de muitos países. 

Ou seja, a maior parte dos GEEs que o Brasil lançava na atmosfera, à época, vinha do 

desmatamento. A Amazônia ganhava destaque nessas emissões, sendo responsável por 51,5% 

das emissões líquidas totais do país. O bioma Cerrado vinha em segundo, contribuindo com 

cerca de 16,8% das emissões (Tabela 1). 
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 Tabela 1: Brasil: Emissões e remoções de CO2, de 1990 a 2005. 
 

Setor 

1990 1994 2000 2005 Participação 

2005 

Variação 

1990- 2005 

(Gg)¹                       (%) 

Mudança do uso da Terra e 

Florestas 

766.493 830.910 1.258.345 1.258.626 76,8 64,2 

Mudança do Uso da Terra 761.390 821.919 1.249.627 1.251.152 76,4 64,3 

Bioma Floresta Amazônia 460.525 521.054 814.106 842.967 51,5 83,0 

Bioma Cerrado 233.001 233.001 302.715 275.378 16,8 18,2 

Outros biomas 67.863 67.863 132.806 132.806 8,1 95,7 

Aplicação de calcário nos solos 5.103 8.991 8.717 7.474 0,5 46,5 

Tratamento de Resíduos 24 63 92 110 0,0 349,4 

TOTAL 991.731 1.085.925 1.611.615 1.637.905 100 65,2 

 Fonte: adaptado de MCTI, 2010. 

 

 

Para se chegar a essas cifras foi adotada no inventário a metodologia do Good Practice 

Guidance 2003 (IPCC), embora o seu uso não seja de caráter obrigatório, sendo a abordagem 

de maior complexidade e detalhamento. Foram comparadas imagens de satélite de 1994 e 

2002, cobrindo todo o território nacional. Trata-se de um total de 429 imagens, nos quais 

foram identificados mais de 7.500 polígonos, cada um com informações referentes ao bioma, 

limites municipais, fisionomia vegetal, tipo de solo e uso da terra (MCTI, 2010).   

Para Krug
53

 (2011), a contabilização dos gases referentes ao setor de mudança de uso 

da terra e florestas é um dos pontos mais complexos dos inventários. No caso do Brasil, 

devido à sua extensão territorial, a inclusão de vários trabalhos (de levantamento e tratamento 

de dados de sensoriamento remoto, estatísticos e de inventário florestal) e a imprecisão do 

cálculo do sequestro de carbono feito pela vegetação remanescente, criaram um cenário de 

complexidade. No setor da agropecuária, o Brasil ainda carece de informações básicas. Às 

vezes os dados são discrepantes, como por exemplo, os que medem o tamanho do seu 

rebanho. São cifras que podem superestimar os valores obtidos, mas também indicam as 

lacunas de pesquisa que devem ser minimizadas nos próximos inventários. Assim, a 

estimativa de incerteza do inventário brasileiro foi da ordem de 32%, que, na visão de Krug, é 

uma margem grande, que reflete justamente a natureza das emissões do setor da mudança de 

uso da terra e florestas.  

 Para mostrar a complexidade desse tipo de trabalho e as incertezas envolvidas, em 

julho de 2013 foi lançado pelo governo brasileiro um documento denominado “Estimativas 

anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil”
54

, a fim de cumprir o estipulado no 
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 Pesquisadora do INPE e membro do IPCC. Entrevista concedida à autora, 31 de agosto de 2011, no INPE (São 

José dos Campos, São Paulo). 
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 Disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0226/226591.pdf. Acesso 24 de julho de 2013. 

http://www.mct.gov.br/upd_blob/0226/226591.pdf


46 

 

Decreto nº 7.390/2010
55

. As estimativas pretenderam avançar a partir dos resultados do II 

Inventário Brasileiro, de 1990 a 2005, estendendo o período analisado até 2010. Diante da 

disponibilidade de novas informações mais acuradas para a série histórica de 1990 a 2005, 

foram feitos, em alguns casos, recálculos das emissões divulgadas no II Inventário Nacional. 

 Desta forma, as emissões de GEE no Brasil caíram 39% de 2005 a 2010 (Figura 8). 

O total emitido pelo País em 2010 foi de 1,25 bilhão de toneladas de CO2 equivalente 

(GtCO2eq), bem inferior aos 2,03 bilhões emitidos em 2005. Para o governo brasileiro, as 

cifras apresentadas representam 65% da meta voluntária de redução de GEE estabelecida pelo 

Brasil até 2020, dentro da convenção (MCTI, 2013). 

  
               Figura 8: Brasil: mudança no perfil das emissões entre 2005-2010. 

 
                 Fonte: MCTI, 2013. 

 

 Além do uso de metodologias mais refinadas, com a incorporação de novos dados 

sobre desmatamento, e a inclusão de dados relativos às remoções de CO² correspondentes às 

áreas de proteção criadas entre 1994-2002, as reduções do desmatamento na Amazônia são 

apontadas pelo governo como indutoras dessa queda nas emissões de GEE no período 

analisado pelo documento. Na verdade, o governo celebrou o menor índice de desmatamento 

na Amazônia dos últimos 24 anos, ao divulgar os dados do acumulado de agosto de 2011 a 

julho de 2012 (4.656 km
2
), segundo o INPE

56
. Desta forma, as emissões no setor de “uso da 

terra e florestas” cairam 76% no período, segundo as novas cifras. Mas, o bioma Amazônia, 
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 Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).  
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 No entanto, o próprio governo reconhece (MMA, 2013) que o ritmo de desmatamento na Amazônia Legal 

voltou a crescer após quatro anos de queda. O volume de áreas desmatadas subiu 28%, de agosto de 2012 a julho 

deste ano. Segundo o sistema Prodes, do Inpe, foram desmatados 5.843 km² no último ano. Pará e Mato Grosso 

lideram entre os Estados com maior área devastada. 
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em 2010, ainda liderava as emissões nesse setor, com uma contribuição de 50,3%, seguido do 

bioma Cerrado, com uma contribuição, no mesmo ano, de 39,1% das emissões.  

 Por outro lado, todos os outros setores aumentaram o percentual das suas emissões: 

energia (21,4%), indústria (5,3%), agropecuária (5,2%) e tratamento de resíduos (16,4%). Isso 

reflete um novo perfil de emissões para o país, em que os setores da agropecuária e da energia 

se sobressaem. Há a tendência de que o setor de energia aumente ainda mais a sua 

contribuição, justamente pelo que estabelece o Plano Nacional de Energia (2030) do 

Ministério de Minas e Energia, que prevê prioridade nos investimentos em combustíveis 

fósseis nos próximos dez anos. Ele indica 72% de investimentos em combustíveis fósseis, 

entre todos os investimentos para a área de energia.  

 

1.5) Economia Verde: propostas e críticas. 

 Da perspectiva do desenvolvimento, a necessidade de estabilização em 2ºC na 

temperatura terrestre exigirá grandes mudanças no estilo de vida, uma verdadeira revolução 

energética e uma transformação de como lidamos com o solo e com as florestas. Seria 

necessária ainda uma adaptação essencial em muitos campos diferentes, como por exemplo, 

infraestrutura, saúde e agricultura.  

 O investimento em política climática – como tecnologias de baixo carbono, 

eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos menos intensivos em 

carbono, gestão mais sustentável dos solos, das florestas e dos recursos hídricos, criação de 

sistemas de transportes e edificações urbanas mais sustentáveis, – faz parte de uma estratégia 

para a transição rumo a uma “economia de baixo carbono”, ou a uma “economia verde”, 

como vem sendo apregoada. Muitos veem esta transição como uma oportunidade 

significativa, identificando as potencialidades e oportunidades que a sua incorporação 

envolve, contribuindo para alcançar processos mais sustentáveis de desenvolvimento em suas 

diversas dimensões (TEEB, 2011; PNUMA, 2011).  

Lançada em 2008, a Green Economy Initiative (Iniciativa Economia Verde - IEV
57

), 

do PNUMA, define a economia verde como aquela que “resulta em melhoria do bem-estar 

humano e da igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos 

ambientais e a escassez ecológica”. Ela tem três características preponderantes: é pouco 
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 Disponível em: http://www.unep.org/greeneconomy/. Acessado em setembro de 2010. 
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intensiva em carbono, eficiente no uso de recursos naturais e socialmente inclusiva. Para além 

desta definição vaga do PNUMA, a economia verde seria um conjunto de processos 

produtivos que poderia gerar, em um determinado local, o desenvolvimento econômico, 

compatibilizando-o com igualdade social, erradicação da pobreza e melhoria do bem-estar, 

reduzindo assim os impactos ambientais negativos e a escassez ecológica.  

Nesta proposta, o crescimento na renda e no emprego seria direcionado por 

investimentos públicos e privados na promoção de atividades de baixa emissão de carbono 

que reduzem as emissões, e que consigam aumentar a eficiência energética e o uso sustentável 

de recursos, tentando manter, aprimorar e, onde necessário, recuperar o capital natural 

degradado. O capital natural é entendido como ativo econômico crítico e fonte de benefícios 

públicos, especialmente para a população pobre, cuja sobrevivência e segurança são mais 

direta e imediatamente afetadas por desequilíbrios nos sistemas naturais. 

Análises detalhadas sobre as perspectivas da economia verde, com cenários de curto, 

médio e longo prazos, podem ser conferidas em dois relatórios lançados pela IEV. O primeiro 

foi o Global Green New Deal 
58

 (2009), e o segundo documento, sob o título “Rumo a uma 

Economia Verde: Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável e a Erradicação da 

Pobreza”
59

 foi uma das principais contribuições do PNUMA para a Rio+20. Resultado do 

trabalho de diversos especialistas, os documentos indicam que a transição para a economia 

verde redundaria em taxas superiores de crescimento global do produto interno bruto (PIB) e 

do nível de emprego nos cenários de médio e longo prazos, em comparação ao cenário 

tendencial (ou business as usual – BAU).  

O segundo estudo compara, por meio de modelos econométricos, o cenário tendencial 

com um cenário alternativo, no qual ocorrem investimentos totalizando 2% do PIB global ao 

ano (cerca de US$ 1,3 trilhão) até 2050, em áreas como eficiência energética, energias 

renováveis, tecnologias ambientais e incentivos públicos verdes. São destacados 11 setores- 

chave para a transição: agricultura, construções, energia renovável, silvicultura, indústria de 

manufatura, recursos pesqueiros, turismo, transporte, recursos hídricos, manejo de resíduos 

sólidos e cidades. O relatório busca defende a proposição de que tornar economias verdes não 

implica necessariamente a redução do crescimento econômico e do nível de emprego. Pelo 
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 Disponível em: http://www.unep.org/pdf/A_Global_Green_New_Deal_Policy_Brief.pdf. Acessado em 23 de 

novembro de 2012. 
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 Disponível em http://www.pnuma.org.br. Acessado em novembro de 2011. 
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contrário, este “esverdeamento” da economia não somente geraria um aumento de riqueza – 

em particular, um ganho no bem comum ambiental ou capital natural – mas também 

produziria uma taxa mais alta de crescimento do PIB.  

Além disso, novos empregos excederiam o número de perdas de emprego na 

“economia marrom”. Mas, o relatório admite que haveria um período de perda de emprego 

durante a transição, pois haverá investimento em requalificação e reeducação da força de 

trabalho. A fim de confirmar isso, Young (2010) apresenta os resultados de um modelo de 

matriz insumo-produto que compara opções alternativas de crescimento econômico (“verde” 

ou “marrom”) em termos da capacidade de gerar empregos e renda. Chega à conclusão de que 

os cenários de crescimento com base na degradação de recursos naturais trazem resultados 

piores do que os cenários em que o dinamismo da produção é concentrado em setores menos 

prejudiciais ao meio ambiente. Ou seja, a criação de emprego e renda é maior nos cenários em 

que a dependência dos recursos naturais e a degradação são reduzidas.  

Por fim, o documento do PNUMA enfatiza que a economia verde ajudaria na 

erradicação da pobreza, por causa do fluxo de benefícios da melhor manutenção e preservação 

do bem comum ambiental. Destaca também destaca a importância do fortalecimento de 

instituições e do desenvolvimento de infraestrutura em áreas rurais de países em 

desenvolvimento, incluindo a remoção de subsídios ecologicamente perversos e a promoção 

de reformas regulatórias que incluam nos preços dos alimentos e commodities os custos da 

degradação (PNUMA, 2011). 

A ideia central da economia verde é que os processos produtivos da sociedade e as 

transações decorrentes contribuam cada vez mais para o desenvolvimento sustentável, tanto 

em seus aspectos sociais quanto ambientais. Para isso, propõe como essencial que, além das 

tecnologias produtivas e sociais, sejam criados meios pelos quais passem a ser considerados 

fatores essenciais ligados à sustentabilidade socioambiental, hoje ignorada nas análises e 

decisões econômicas (pública e privada). 

Alguns autores partem da constatação de que existem convergências entre o conceito 

de economia verde do PNUMA e os conceitos de desenvolvimento sustentável (SAWYER, 

2011) e de crescimento inclusivo (ZAPATA, 2011). Sawyer alerta para os riscos de a 

economia verde adquirir contornos exclusivamente econômicos, nos quais os instrumentos de 

mercado e valorização dos recursos naturais prevaleceriam em detrimento de medidas de 
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outra natureza. Por isso sugere que a economia verde deva ser necessariamente pública, 

implementada por meio de políticas públicas, de cunho social e ambiental, garantindo o 

direito a todos os envolvidos e a manutenção das funções ecossistêmicas. Para Zapata, do 

ponto de vista social, a transição para uma economia verde pode levar países, em especial os 

emergentes, a situações em que o crescimento da economia fomente o desejável crescimento 

inclusivo. Na sua visão, o fomento e o desenvolvimento dos setores indicados acima podem 

auxiliar na redução da pobreza e na minimização de discrepâncias de renda.  

Para as correntes contrárias a essa perspectiva, o principal instrumento da economia 

verde, o pagamento por serviços ambientais (PSA) – que será discutido posteriormente nesse 

trabalho –, seria uma maneira de tentar solucionar os problemas ambientais dentro da lógica 

do mercado, sem questionar ou modificar as estruturas do capitalismo e de seus meios de 

produção e consumo (CORNETTA, 2012; FASE, 2011). Pelo contrário, ela seria a ponta de 

lança de um novo ciclo econômico capitalista, na medida em que transformaria bens comuns 

(como a água, a atmosfera, as florestas, oceanos e mesmo os seres vivos) em mercadorias 

destinadas à apropriação, acumulação e especulação, além de ressignificar os territórios. 

(...) Através do mercado verde, um novo ambientalismo, fundado no business verde, 

propõe a associação entre novas tecnologias, soluções pelo mercado e apropriação 

privada do bem comum como solução para a crise planetária.  

 

(...) A financeirização da natureza e o crescimento verde não evitarão o colapso do 

planeta, que só reencontrará o equilíbrio através de múltiplas estratégias econômicas 

que libertem a humanidade da carga do lucro privado como fator de progresso, da 

primazia dos direitos territoriais dos povos, de políticas e fundos públicos com 

controle social, e de uma nova correlação de forças que democratize o sistema 

internacional, o liberte do sequestro das corporações e o reoriente em favor da 

justiça social e ambiental (FASE, 2011, p. 43-46). 

Numa perspectiva menos radical, mas igualmente crítica, existem os que defendem 

que a economia verde, conduzida pela lógica de mercado, tenderia a abrigar 

predominantemente medidas superficiais, de pouca relevância, porém mais atraentes no curto 

prazo, gerando apenas uma ilusão de avanço rumo à sustentabilidade (BORN & TALOCCHI, 

2002). A prioridade no crescimento se manteria a partir do PIB, qualificando-o de verde, de 

forma pouco crítica (LATOUCHE, 2005) e justificando os incentivos e subsídios para 

diversos lobbies verdes ou “lavagem cosmética verde” (greenwashing). Por essas mesmas 

razões, tenderia a favorecer os mais ricos e a impedir que soluções realmente transformadoras 

emergissem, mantendo as causas estruturais das desigualdades sociais e econômicas. 
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Uma perspectiva mais pragmática (MOTTA & DUBEUX, 2011; LUSTOSA, 2011) 

entende as críticas acima como alertas importantes, mas que não devem desqualificar a 

proposta da economia verde, já que ela visa articular diferentes instrumentos e práticas 

econômicas capazes de dar centralidade à conexão entre questões sociais e ambientais. O 

desafio central seria utilizar o poder da economia para dar centralidade e força às propostas de 

sustentabilidade com justiça social e ambiental, enquanto, ao mesmo tempo, se evitam os 

riscos e “efeitos colaterais” da apropriação distorcida dessas propostas pelo sistema 

hegemônico. Para isso, o caminho seria construir um sistema de instituições e políticas, com 

eficaz controle social, voltado a direcionar a atividade econômica no rumo desejado. Nesse 

sentido, a consistência nas práticas e propostas e a firmeza na sua adoção são vistas como 

mais importantes que a expressão economia verde ou sua conceituação. 

 Sawyer (2011) compartilha dessa visão quando diz que: 

(...) a economia verde não pode ser pontual e empresarial, com políticas voltadas 

somente para isso. Teria que ser necessariamente pública no sentido amplo, 

implementada por meio de políticas que garantam direitos a todos e mantenham as 

funções ecossistêmicas interligadas. Ou seja, teria que seguir um enfoque 

socioecossitêmico assumido pelo Estado, considerando todos os territórios 

(SAWYER, 2011, p. 40). 

Colocada no centro dos debates da Rio+20, a economia verde passou a ser vista como 

um grande guarda-chuva, pois não deixa de ser uma expressão de significados e implicações 

ainda controversos, relacionada ao conceito mais abrangente de desenvolvimento sustentável, 

e que gradualmente vem aparecendo nos debates, discursos e formulação de políticas 

envolvendo ambiente e desenvolvimento. Assim, os vários questionamentos envolvendo a 

economia verde são válidos e devem ser considerados nas análises, minimizando os riscos de 

que a urgência na ação leve ao agravamento de problemas que se deseja evitar.  

Certamente, outras formas de viver em sociedade existem ou são idealizadas, mas a 

sua adoção ampla passa necessariamente por um processo de transição relativamente longo, e 

para o qual enormes forças sociais e institucionais precisam ser mobilizadas. E na perspectiva 

de que as instituições deixem de servir apenas a uma minoria e, progressivamente, apoiem o 

fortalecimento de um sistema mais aberto, transparente, democrático e sustentável. O que 

devemos repensar é o próprio sentido daquilo que a vida econômica oferece para o mundo 

social, ou seja, qual o peso escolhas feita por nós humanos para um mundo mais equilibrado e 
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1.5.1) A internalização das externalidades: o Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA). 

Temos de reconhecer que a expressão “desenvolvimento sustentável” trouxe para o 

debate atual as relações entre economia e ecologia (VIVIEN, 2011), a partir da elucidação de 

diferentes problemáticas socioambientais, colocando na pauta econômica a necessidade de 

resolver problemas que até então eram vistos como temas externos ao seu paradigma de 

conhecimento. Na verdade, a preocupação com os recursos naturais é um requisito para a 

continuidade do desenvolvimento econômico; afinal, eles são a base de todo o sistema 

econômico, que será comprometido pela degradação ambiental.  

Desta forma, os debates desencadeados pela economia ambiental e, mais recentemente 

pela economia ecológica – apesar de discordâncias entre si, principalmente em termos 

metodológicos –, ocorrem na perspectiva da integração dos conhecimentos ecológicos e 

econômicos. Andrade (2008) faz uma análise interessante sobre essas duas vertentes do 

pensamento econômico em seu texto, apontando as principais distinções entre elas: 

Na economia ambiental neoclássica, o meio ambiente é neutro e passivo e o seu 

instrumental está voltado para a mensuração dos impactos negativos causados pelo 

sistema econômico. Tais impactos assumem a forma de externalidades negativas, 

sendo necessário criar mecanismos que promovam a sua internalização. A 

preocupação central é o bem-estar dos indivíduos, e o estado geral do meio ambiente 

está em segundo plano. A economia ecológica, por sua vez, rejeita a visão da 

economia ambiental neoclássica, propugnando que a desconsideração dos aspectos 

biofísicos-ecológicos do sistema econômico leva a uma análise parcial e 

necessariamente reducionista das interfaces entre economia e meio ambiente. Em 

termos metodológicos, a economia ecológica oferece um approach pluralista, no 

qual se procura integrar a contribuição de várias perspectivas teóricas para se 

enfrentar a problemática ambiental (ANDRADE, 2008, p. 3). 

 

  

 Apesar da visão crítica da economia ecológica sobre as análises da economia 

ambiental – através da valoração ambiental neoclássica, estritamente pelo viés econômico – as 

duas veem se apresentando como a principal aplicação prática para o tratamento das questões 

ambientais atuais. Tendo como base a aproximação da economia e ecologia, alguns autores 

(MOTTA & DUBEUX, 2011; MARGULIS, 1996; FEARNSIDE, 1997) sugerem e defendem 

procedimentos de valoração econômica dos recursos naturais, dos serviços e dos impactos 

ambientais para introduzir esses elementos nas análises econômicas e, a partir daí, reformular 

as estratégias de desenvolvimento.  
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Conforme MOTA (2009), “o meio ambiente presta um conjunto de serviços às 

atividades econômicas, não recebendo, entretanto, nenhuma espécie de pagamento pelos 

insumos fornecidos ao sistema produtivo”. O conceito de serviços ambientais remete ao 

conceito econômico de externalidades positivas, assim como o conceito de poluição é 

vinculado à ideia de externalidades negativas. O reconhecimento da importância dos serviços 

ambientais por meio de sua valoração e remuneração, portanto, significaria a internalização 

das externalidades positivas. Seria como internalizar as “externalidades” nos custos das 

cadeias produtivas ou nos sistemas de preços existentes (ALIER, 2009).  

O importante é observar que a natureza disponibiliza gratuitamente serviços 

ambientais essenciais, sobre os quais se apoia a vida. Podemos citar o ciclo de carbono e os 

ciclos de nutrientes e da água (provisão de água em qualidade e quantidade), a formação dos 

solos, a regulação do clima, a polinização, a conservação e evolução da biodiversidade, a 

concentração dos minerais, a dispersão ou assimilação dos contaminantes e as diversas formas 

de energias utilizáveis.  

 A Avaliação Ecossistêmica do Milênio
60

 (2005) define os serviços ambientais como 

os benefícios que os humanos obtêm dos ecossistemas, dividindo-os em serviços de provisão, 

de regulação, culturais e de suporte (Quadro 2). Os serviços de provisão incluem alimentos, 

água doce, madeira, fibras e combustível. Os serviços reguladores controlam o clima, 

enchentes, qualidade da água e doenças. Os serviços culturais relacionam-se a valores 

estéticos, espirituais, religiosos, educacionais e de lazer, aí incluído o ecoturismo. Por fim, os 

serviços de suporte incluem ciclagem de nutrientes, produção de oxigênio, sequestro de 

carbono e formação dos solos. 

      Quadro 2: Os serviços ambientais. 

Serviços Ambientais Florestas Oceanos 
Terras 

Agrícolas/Cultivadas 

Bens ambientais . Alimentos; 

. Água Fresca; 

. Combustível; 

. Fibras. 

. Alimento. . Alimento; 

. Combustível; 

. Fibras. 

Serviços de Regulação . Regulação climática; 

.Regulação de inundações; 

. Regulação de doenças; 

. Purificação da água. 

. Regulação climática; 

. Regulação de doenças. 

 

. Regulação climática; 

. Purificação da água. 

Serviços de apoio/suporte  . Reciclagem de nutrientes; 

. Formação do solo. 

. Reciclagem de 

nutrientes; 

. Produção primária. 

. Reciclagem de 

nutrientes. 

. Formação do solo. 

Serviços culturais . Estética; 

. Espiritualidade; 

. Estética; 

. Espiritualidade; 

. Estética; 

. Educação. 
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. Educação; 

. Recreativo. 

. Educação; 

. Recreativo. 

       Fonte: Adaptado de Avaliação de Ecossistemas do Milênio, 2005. 

 

 O relatório The Economics of Ecosystems and Biodiversity
61

 (A Economia dos 

Ecossistemas e da Biodiversidade - TEEB, 2011) oferece estimativas dos custos dos 

ecossistemas e da biodiversidade em escala global e exemplos de como capturar esses valores 

por meio de instrumentos econômicos. Como diz o relatório, estimar os valores associados 

aos bens e serviços ambientais e às suas formas de captura no mercado é uma tarefa 

controversa e complexa, mas mesmo assim os números resultantes acabam por indicar 

oportunidades de geração de renda e emprego por meio do reconhecimento do valor 

econômico dos recursos naturais. 

 Na verdade, atribuir um valor a um serviço ambiental constitui um processo 

complexo (GUDYNAS, 2002), pois o aspecto de externalidade se relaciona com a percepção 

da importância dos serviços ecológicos para a manutenção da biodiversidade e com o quanto 

as pessoas estão dispostas a pagar por estes serviços, pelo seu uso ou pela sua conservação. 

Como dimensionar corretamente o valor de uma árvore, de um rio, de uma porção de solo, 

que ainda não têm cotações nos mercados convencionais? Muitos estudiosos da economia 

ecológica, entre eles Mota (2009), perguntam isso. 

 Alier (2009) aponta para a incomensurabilidade dos valores dos bens naturais, 

afirmando que qualquer tentativa de valorá-los será subjetiva e parcial, dependendo dos 

critérios definidos a priori pelo sujeito. No que concerne à ética e filosofia, para muitos, 

esforços de valoração podem parecer arrogância humana, porém, do ponto de vista 

pragmático, da preocupação com a obtenção de resultados concretos e efetivos diante de 

potenciais catástrofes socioambientais, é um caminho possível, já que a valoração precifica os 

serviços ambientais buscando ou desencorajando certas atividades.   

Este tipo de análise tem importantes implicações para os países da América Latina, já 

que os processos produtivos estão se apropriando de uma grande parte da capacidade de 

carga
62

 dessas regiões. A ideia de que existem enormes quantidades de recursos naturais 

disponíveis, longe de quaisquer limites ecológicos, está se mostrando evidentemente errônea, 
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 Disponível em: http://www.teebweb.org. Acessado em abril de 2012. 
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 Para Chambers (2000), é a capacidade de suporte da Terra, e que representa a quantidade de hectares 

necessários para sustentar a vida de cada pessoa no mundo, isto é, quantos hectares uma pessoa necessita para 

produzir o que consome por ano. 

http://www.teebweb.org/
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já que, na verdade, estamos próximos a esses limites. A exportação de matérias-primas, como 

base da economia, significa a venda da capacidade de carga de um país ou e uma região 

(PNUMA, 2011)
 63

. 

 Para a economia ecológica, a economia neoclássica ajuda a estimar, de forma 

limitada, os preços dos ativos ambientais, num contexto em que o valor econômico total de 

um bem ambiental é igual ao valor do seu uso mais o valor do não-uso.  Conforme Gudynas 

(2002) e TEEB (2011), o valor de uso inclui os valores de uso direto (aqueles que nos 

beneficiam diretamente, como o alimento, a madeira, medicamentos, a beleza cênica e o 

turismo), indireto (como a regulação do clima, o armazenamento de carbono, a manutenção 

dos ciclos hidrológicos) e de opção (por exemplo, deixar a opção ou expectativa de uso futuro 

da biodiversidade, como para fins medicinais), enquanto que o valor de não-uso engloba um 

conjunto de valores que podem ser denominados de existência ou intrínsecos.  

A partir deste esquema se observa, em vários países, diferentes esforços de 

contabilizar o valor econômico dos recursos naturais. A recepção do conceito de “serviços 

ambientais” permitiu a concepção de novos mecanismos de conservação do meio ambiente, 

especialmente em áreas privadas e no tocante ao valor de uso indireto dos ecossistemas. Tal 

conceito fez emergir um novo instrumento, operacionalizando os incentivos positivos para a 

preservação: o pagamento por serviços ambientais (PSA)
 64

.  

Segundo Wunder et al. (2008), o PSA objetiva corrigir as falhas de mercado por meio 

da internalização das externalidades. Sob a perspectiva econômica, a maior causa da 

degradação dos ecossistemas que prestam os serviços ambientais se deve a uma falha de 

mercado associada com a sua característica de “bens livres”. O ar, a água, a biodiversidade, a 

beleza cênica etc., têm natureza de bens públicos e por isso é impossível excluir alguém do 

acesso e do consumo destes recursos e de seus benefícios, ou de seus “serviços”.  

Nesta perspectiva, a chamada ‘tragédia dos comuns’ – expressão cunhada por Garrett 

Hardin (1968) – exemplifica a problemática. Hardin identificou uma classe de situações que 

está por trás de grande parte dos problemas ambientais, pois envolve um conflito entre 
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 Disponível em: http://www.redmercosur.org/eficiencia-na-utilizacao-de-recursos-na-america-latina-

perspectivas-e-implicacoes-economicas/conteudo/283/pt/. Acessado em 12 de novembro de 2012. 
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 O termo pagamentos por serviços ambientais (PSA) será utilizado neste trabalho como sinônimo de 

pagamento por serviços ecossistêmicos (PSE), embora haja diferenças conceituais registradas na literatura. Ver 

Santos e Viven (2008). 

 

http://www.redmercosur.org/eficiencia-na-utilizacao-de-recursos-na-america-latina-perspectivas-e-implicacoes-economicas/conteudo/283/pt/
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interesses individuais e o bem comum no uso de recursos finitos. Assim, o livre acesso e a 

demanda irrestrita por um recurso finito condenam estruturalmente o recurso, por conta de sua 

superexploração. Com a concepção dos serviços ambientais enquanto externalidade positiva é 

possível conceber novas estratégias para internalizá-las, reconhecendo o seu valor.  

Os fatores críticos que definem um acordo de PSA, no entanto, não são simplesmente 

a movimentação financeira e um serviço ambiental que seja entregue ou mantido. Pelo 

contrário, o fundamental é que o pagamento gere benefícios que de outra forma não 

existiriam. Isto é, o serviço é um “adicional” para a “negociação comum”, ou, pelo menos, o 

serviço pode ser quantificado e vinculado ao pagamento. 

Uma definição para PSA amplamente aceita é aquela apresentada por Wunder (2005), 

em que ele explica,  

Um regime de pagamento por serviços ambientais é uma transação voluntária na 

qual um serviço ambiental (environmental service - ES) bem definido, ou uma 

forma de utilização dos solos capaz de garantir tal serviço, comprada por pelo menos 

um comprador, a partir do mínimo de um provedor se, e somente se o provedor 

continuar fornecendo esse serviço (condicionalidade) (WUNDER, 2005, p. 9). 

Desta forma, o primeiro requisito ao qual Wunder recorre é que a transação seja 

voluntária, ou que remeta a um acordo entre as partes, o que se concretiza através de um 

contrato. O caráter voluntário distingue o PSA da maioria dos instrumentos tradicionais de 

gestão ambiental, como os de comando e controle, os eco-subsídios ou tributos ambientais, 

por exemplo. Por isso, Wunder (2005 p.1) reconhece que o “PSA é parte de um paradigma 

novo e mais direto de conservação, ligando os interesses dos detentores da terra e dos 

beneficiários”.  

A capacidade do provedor de serviços ambientais de participar de um projeto de PSA 

faz com que aquele participante seja um “agente da preservação”, uma vez que depende dele 

para receber a contrapartida. O comprador de um serviço ambiental pode ser qualquer pessoa 

física ou jurídica que tenha disposição a pagar. Isto inclui empresas privadas, setor público e 

organizações não-governamentais (ONGs) nacionais ou internacionais, entre outros. Uma 

distinção básica relacionada ao tipo de comprador pode ser feita segundo MMA (2008), que 

sugere, por um lado, o PSA privado (aquele financiado diretamente pelos usuários dos 

serviços) e, por outro lado, o PSA público (em que o Estado atua como comprador, 

representando os usuários de serviços ambientais). 
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Outro requisito é a definição do serviço ambiental pelo qual se está pagando, de modo 

que não paire dúvidas sobre o objeto da remuneração. A proposta do programa “Produtor de 

Água”, da Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA), por exemplo, determina que o 

serviço ambiental a ser remunerado é a água, por meio do incentivo à adoção de práticas 

sustentáveis que promovam o abatimento na sedimentação. 

É importante também que o beneficiário ou usuário do serviço ecológico saiba que 

está recebendo a contrapartida de seu “investimento”. Nesse sentido, importa estabelecer 

previamente referências ou parâmetros, que indiquem a quantidade e/ou qualidade do serviço 

ecológico a ser remunerado. Em outras palavras, os critérios devem demonstrar a 

adicionalidade gerada pelo programa de PSA. A adicionalidade pode ser definida como sendo 

o grau de sucesso de um programa de PSA em aumentar a provisão de serviços ambientais em 

comparação com um cenário sem PSA (WUNDER, 2005).  

Já existem mercados formais - alguns voluntários e outros regulados por lei -

relacionados a gases do efeito de estufa (carbono), poluição, água e, até mesmo, 

biodiversidade. A maior parte destes mercados aponta para o valor de uso direto, mas uns 

poucos apontam para o uso indireto. Há esforços para experiências com procedimentos mais 

globais. Assim, esquemas de PSA podem ter vários formatos: esquemas privados, públicos ou 

mistos (nos quais se envolvam empresas, comunidades e governos). 

Mercados reguladores de serviços ambientais são estabelecidos através da legislação 

que cria demanda para um determinado serviço ambiental por meio da fixação de um “limite” 

sobre os danos, ou sobre os investimentos focados em um serviço ambiental. Os utilizadores 

do serviço, ou pelo menos as pessoas responsáveis por degradar esse serviço, reagem 

consentindo diretamente ou negociando com outros capazes de cumprir o regulamento a 

custos menores. O exemplo mais conhecido é o mercado internacional de certificados de 

redução da emissão de dióxido de carbono, comumente chamado de “mercado de carbono”, 

estabelecido pelo Protocolo de Quioto. 

Por outro lado, mercados voluntários incluem transações não exigidas por qualquer 

regulação nacional ou internacional; elas ocorrem de forma espontânea. São exemplo da 

maioria das trocas de emissões de carbono existentes. Por exemplo, empresas ou organizações 

que pretendem reduzir as suas emissões de carbono são motivadas a se engajar no mercado 
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voluntário, para reforçar as suas marcas, ou para se antecipar a uma regulamentação iminente, 

ou em resposta às partes interessadas e/ou pressão de acionistas, ou por outras motivações.  

Outro tipo de mercado existente é aquele em que o sistema público paga aos 

proprietários dos terrenos privados para manter ou melhorar os serviços ambientais. Nos 

Estados do Paraná, Minas Gerais e Goiás, 5% das receitas recebidas pelo Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – cobrado indiretamente sobre o consumo de 

todos os bens e serviços – é distribuído entre municípios que tenham unidades de conservação 

ou áreas protegidas, ou entre municípios que forneçam água a municípios vizinhos. O Estado 

atribui receitas maiores aos municípios com a maior quantidade de área sob proteção 

ambiental. 

Por fim, existem as negociações privadas auto-organizadas, nas quais os beneficiários 

individuais dos serviços ambientais negociam diretamente com os prestadores dos serviços. 

Nestes casos, os compradores dos serviços ambientais podem ser empresas privadas ou um 

grupo conservacionista. Eles pagam os fazendeiros para mudar as práticas de gestão, a fim de 

melhorar a qualidade dos serviços que o comprador deseja manter ou do qual ele é 

dependente. 

Assim, o PSA tem como principal objetivo transferir recursos ou benefícios da parte 

que se beneficia para a parte que “ajuda” a natureza a produzir ou manter os seres vivos e as 

condições que garantem os processos ecológicos de que necessitamos. O princípio orientador 

dessa relação é o chamado princípio “protetor-recebedor”. Trata-se de um estímulo concreto 

ao agente que adotou uma conduta ambientalmente positiva.  

Na verdade, a concretização do conceito de PSA pode ser muito amplo, indo além 

daquele utilizado por Wunder (2007). Ou seja, essa abordagem, que pode ser denominada de 

“coaseana”
65

 e cujo suporte analítico-teórico está na teoria econômica convencional, 

dificilmente adere às condições reais em que os mecanismos de PSA são implementados. 

Desta forma, existem experiências de PSA com características diversas, diferentes da 

definição dada por esse autor, revelando um distanciamento entre aquilo que se prevê como o 

modus operandi deste tipo de política e as condições reais nas quais ela é implementada.  

                                                 
65

 O teorema de Coase afirma que a existência das externalidades não significa alocação imperfeita dos recursos, 

desde que os custos de transação sejam nulos e os direitos de propriedade sejam bem definidos. 
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Muitas vezes esquemas de compensação para fornecedores dos serviços ambientais 

estão presentes em outras políticas públicas em curso e em diversas escalas, ou mesmo onde 

os requisitos como voluntariedade ou a existência de um pagamento direto não ocorrem. Para 

Santos e Vivan (2012)  

a concretização desse conceito pode ser realizada por meio de diferentes iniciativas 

de políticas, com diferentes graus de envolvimento do setor privado, com maior ou 

menor dependência do financiamento público e integração de outras políticas 

setoriais, dependendo muito do contexto de aplicação e dos objetivos específicos da 

política de conservação (SANTOS e VIVAN, 2012, p. 87).  

Talvez encontrar o cenário ideal para a aplicação de uma política de PSA seja um 

desafio e, muitas vezes, questionável. Por isso, outro conceito adotado é aquele proposto de 

forma mais ampla por Muradian et al. (2010, p. 1205): “A transfer of (financial or non-

monetary) resources between social actors which aims to create incentives to align individual 

and/or collective land use decisions with the social interest in the management of natural 

resources”
66

.  

Nessa perspectiva, os esquemas de PSA podem ser aqueles em que as motivações 

culturais e sociais são mais importantes que o incentivo econômico em si, ou mesmo aqueles 

em que os proprietários recebem um pagamento indireto, por meio de investimentos públicos 

em áreas como a da assistência técnica, educação ou saúde. Nesta perspectiva, Born e 

Talocchi (2002) sugerem a mudança do termo de PSA para “compensação por serviços 

ambientais”. Ademais, para Santos e Vivan (2012, p. 21), “a medição direta dos resultados, 

em termos de provisão dos serviços, deixa de ser uma pré-condição, podendo ocorrer o 

estabelecimento de um conjunto de hipóteses acerca da relação entre os usos do solo e essa 

provisão”. 

 Muradian et al. (2010) propõem que o PSA, pelo menos nos países em 

desenvolvimento, seja considerado explicitamente como parte de um portifólio de políticas, 

programas e projetos de desenvolvimento rural, ao invés de ser caracterizado como 

ferramenta econômica usada apenas para garantir proteção ambiental da forma mais eficiente 

possível. Assim, o PSA será parte de uma cesta de políticas (policymix) de desenvolvimento 

sustentável, e não a política principal para alcançar mudanças esperadas, já que o seu papel é 

complementar. 
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 “A transferência de recursos (financeiros ou não-monetária) entre atores sociais que objetiva criar incentivos e 

compatibilizar as decisões individuais e/ou coletivas de uso da terra aos interesses sociais na gestão dos recursos 

naturais” (tradução própria). 
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Por fim, deve-se sempre observar se os esquemas de PSA ajudam a promover a justiça 

social e ambiental, caracterizada também pela equidade, pela inclusão social e pela 

integridade ambiental. Fearnside (1997) e Mattos e Hercowitz (2011) enfatizam que saber se 

os pagamentos de serviços ambientais beneficiam as pessoas locais ou apenas o governo e os 

intermediários é essencial para julgar se esta opção é uma forma de desenvolvimento 

sustentável. Por isso, a aplicação adequada de PSA, além de ser um estímulo a atividades 

econômicas voltadas para o uso sustentável dos recursos naturais, deve representar uma 

oportunidade adicional para impulsionar ações de inclusão social.  

 Born e Talocchi (2002) enfatizam que são necessárias certas condições que facilitem 

ou até busquem atender preferencialmente tais populações, ressalvados os interesses 

coletivos. Sugerem que para um funcionamento adequado e equitativo de mecanismos de 

PSA, é necessário o debate público e definições sobre direitos, obrigações e procedimentos. 

Por exemplo, devem ficar claros a titularidade dos recursos naturais (direitos de propriedade) 

e quem deve apropriar-se dos benefícios pela gestão desses recursos. Desta forma, questões 

relacionadas com quem participa, quem paga e de que forma se dá o pagamento, devem ser 

pensadas e discutidas durante o processo de criação de propostas de PSA.  

 Iniciativas de PSA crescem continuamente no mundo e no Brasil. Santos e Vivan 

(2012) relatam de experiências internacionais de PSA – Finlândia, União Européia, Costa 

Rica, Moçambique, China – e nacionais – em diferentes biomas brasileiros. Elas têm foco 

sobre diferentes tipos de serviços ambientais (água, biodiversidade e florestas), têm diferentes 

escalas (local, regional, nacional ou supranacional) e se ligam a variados contextos sociais, 

econômicos e políticos. Guedes e Seehusen (2011) tratam da situação na implementação de 

sistemas de PSA – carbono, água e biodiversidade na Mata Atlântica. 

 Nos dois estudos, alguns instrumentos relatados não têm as características puras de 

um PSA. Eles podem ser entendidos como uma agregação de instrumentos para a 

conservação, justamente por conterem focos e abordagens diversas na forma como 

contemplam os serviços ambientais, já que estão, muitas vezes, alinhados com os objetivos 

das políticas ambientais e os contextos econômico, social, cultural e institucional. Dentro 

destes contextos os PSAs são como um instrumento promissor para uma gestão ambiental 

exitosa e que, ao mesmo tempo, gera novas fontes de renda para avançar na proteção do meio 

ambiente. Ainda há muitos desafios de ordem técnica e financeira, bem como institucional e 

legal, para que o PSA ganhe escala, principalmente no Brasil. 
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No Brasil, o projeto de lei que institui o PSA (PL 792/2007) é uma iniciativa muito 

importante para lançar as bases e fomentar políticas e programas. O seu principal objetivo é 

transferir recursos, monetários ou não monetários, para aqueles que ajudam a conservar ou 

produzir serviços ambientais
67

. Este projeto de lei, se aprovado, criará um cenário promissor 

para as populações rurais, pois os agricultores poderão ser remunerados pelos seus esforços 

no sentido de mudar a relação com a natureza. Desde maio de 2011, o PL está aguardando 

parecer na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.  

No próximo capítulo vamos introduzir e destacar as várias discussões a respeito do 

mecanismo REDD, e como ele surge como uma oportunidade de se reduzir as emissões de 

GEE de origem florestal, ajudando na prevenção das mudanças climáticas e co-benefícios 

socioambientais. Apresentaremos a evolução do conceito e sua ampliação dentro da 

Convenção do Clima e a existência de iniciativas pelo mundo (programas, projetos, 

legislações) que têm tido um papel importante para alavancar o mecanismo, com destaque 

para o Brasil. Por outro lado, mostraremos que desafios institucionais e de governança devem 

ser superados para a efetiva implementação de esquemas de REDD. 
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 Em áreas legalmente protegidas, públicas ou privadas (Unidades de Conservação, Terras Indígenas, áreas de 

proteção e recarga de aquíferos, áreas de proteção permanente, reservas legais e corredores ecológicos).  
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CAPÍTULO 2 – REDD+: o desmatamento evitado e o incentivo a práticas 

conservacionistas. 

2.1) A evolução das discussões internacionais sobre a Redução de Emissões por 

Desmatamento e Degradação Florestal – REDD. 

 Quando se discute as consequências dos impactos das mudanças climáticas para as 

sociedades humanas, a economia mundial e a biodiversidade, as florestas surgem como 

importantes protagonistas no palco das negociações internacionais sobre o clima. É dentro da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), que elas vêm 

atraindo o interesse de governos, ONGs, cientistas e do setor privado. As florestas, além de 

capturar e armazenar o carbono, são importantes para a manutenção do sistema climatológico 

e do ciclo hidrológico; conseguem conter as queimadas – a própria umidade da floresta inibe a 

propagação do fogo; ajudam na reciclagem de nutrientes, no controle de erosões e na proteção 

da biodiversidade, abrigam a fauna e fornecem recursos para a nossa subsistência (madeira, 

alimentos, essências etc.) e para o bem-estar físico e cultural (ANGELSEN, 2008), além de 

serem vitais para os povos que vivem nelas e cujo modo de vida delas depende (FAO, 2010a).  

 Por outro lado, os desmatamentos e as queimadas são uma significativa fonte de 

emissão de carbono na atmosfera e repercutem negativamente sobre todos os serviços 

ambientais proporcionados pelas florestas. A FAO (2010a) afirma que o desmatamento 

mundial foi menor no período 2000-2010, em comparação com a década anterior. Ainda 

assim, a cada ano neste período foram convertidos para outros usos ou perdidos por causa 

naturais, 13 milhões de hectares de florestas, principalmente florestas tropicais. Os motivos 

foram o abastecimento do mercado de madeira; a implantação da agropecuária; plantações 

industriais de árvores; urbanização; exploração de minérios, petróleo e gás; instalação de 

usinas hidrelétricas e projetos de carcinicultura. Estima-se que, com isso, foi liberado para a 

atmosfera um volume equivalente a 10-35% da emissão global de GEE (HOUGHTON, 2005; 

ACHARD et al., 2002; IPCC, 2007). 

 Países da América do Sul e África tiveram as maiores perdas líquidas anuais de 

cobertura florestal no período 2005-2010 com, respectivamente, 4 e 3,4 milhões de hectares 

(Figura 9). A Oceania também registrou uma perda líquida (700 mil ha/ano) nesse período, 

causada em parte por uma grave seca que afeta a Austrália desde 2000 (FAO, 2010a). O 

Brasil e a Indonésia se destacam no ranking dos países com emissões globais de GEE 
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oriundas do desmatamento e degradação, chegando a participar com 60% do total global das 

emissões (GCP, 2008). 

       Figura 9: Reduções anuais nas áreas florestais, por país, 2005-2010. 

  
 

 

                   

   

                     

                   Fonte: FAO, 2010a. 

  

 A publicação do “Relatório Stern” e do último relatório do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, AR4) foi decisiva para a inserção das 

florestas nas discussões do regime climático internacional. Os documentos lembraram os 

decisores políticos sobre as ligações entre florestas e clima e sobre o papel do desmatamento 

no aquecimento global. O primeiro ponto enfatizou a relação “custo-benefício” ótima para a 

redução das emissões de GEE, por meio da diminuição das taxas de desmatamento. O 

segundo alertando para a importância da contribuição do setor “Mudança no Uso da Terra” 

para o aquecimento do planeta
68

. 

 A partir desta realidade é que começam as discussões, dentro da Convenção do 

Clima, sobre como os países em desenvolvimento, detentores de florestas tropicais, poderiam 

participar dos esforços globais visando a mitigação das mudanças climáticas, já que o 

desmatamento é a principal fonte de emissões nesses países
69

. Como analisado, o 
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entendimento é de que o combate ao aquecimento global só será efetivo com a inclusão de 

todos os países na redução das emissões de GEE; consequentemente, a redução do 

desmatamento tem um papel importante a desempenhar (PARKER, MITCHELL, TRIVEDI, 

MARDAS & SOSIS, 2009; ELIASCH, 2008).  

 Com isso, ganhou vida e projeção dentro da convenção do clima o mecanismo 

conhecido como REDD – Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal 

(Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation, em inglês). REDD tem como 

base a premissa de que os países em desenvolvimento que demonstrarem a diminuição de 

suas emissões de carbono, oriundas do desmatamento e degradação de suas florestas nativas 

devem receber incentivos financeiros (ANGELSEN, 2008). 

 Distintamente das outras ações de mitigação, o avanço nas discussões internacionais 

sobre REDD tem levado ao entendimento de que esse mecanismo pode oferecer 

oportunidades para além dos objetivos maiores de redução da perda de cobertura florestal e de 

aumento dos estoques de carbono. Questões relacionadas à adaptação às mudanças climáticas, 

à capacitação em gestão e governança florestal, ao intercâmbio tecnológico, bem como 

aquelas que colaborem com cobenefícios para a proteção da biodiversidade e com o 

reconhecimento do papel de povos indígenas e populações tradicionais para a conservação 

dos ecossistemas (ELIASCH, 2008, ANGENSEL, 2010), também são listados como 

vantagens ou oportunidades. 

 Pragmaticamente, os argumentos que sustentam REDD estão fortemente ancorados 

nas propostas de políticas de PSA (WUNDER, 2005; MURADIAN et al., 2010), com foco em 

florestas. Nessas políticas são criados mecanismos econômicos para valorizar os serviços 

ambientais prestados pelas florestas (principalmente a retenção de carbono) e para gerar 

pagamentos para aqueles que contribuem para a sua conservação, inibindo o desmatamento e 

a degradação florestal.  

 Para alguns autores, REDD pode oferecer novas fontes de renda para as populações, 

principalmente aquelas que vivem nas zonas rurais e naturais. Essa renda adicional pode 

cobrir os custos de oportunidade
70

 dos produtores rurais, extrativistas e agricultores familiares 

para não utilizar as áreas com floresta nativa (SOARES-FILHO et al., 2010; NEPSTAD et al., 

2009), ou mesmo o pagamento e/ou o estabelecimento de medidas e incentivos àqueles que 

                                                 
70

 São os valores que correspondem ao lucro perdido pelos produtores por não converter a floresta em outros 

tipos de uso do solo.  



65 

 

sempre conservaram esses ambientes. Ademais, REDD pode complementar e reforçar 

instrumentos de comando e controle existentes.   

Nessa discussão, as medidas de comando e controle têm sido consideradas 

insuficientes para reduzir as taxas de desmatamento. Precisam ser complementadas por 

instrumentos econômicos que visem a conservação das florestas (PARKER et al., 2008). 

Portanto, abre-se a perspectiva de construção de um instrumento alternativo que pode 

contribuir, significativamente, para promover a transição a um novo modelo de 

desenvolvimento rural, ou seja, de uma economia de exploração predatória para uma 

economia de baixo carbono (CGEE, 2011). 

Desta forma, REDD pode se tornar uma oportunidade para compensar esforços para 

reduzir emissões causadas por desmatamento e, ao mesmo tempo, reverter a tendência 

histórica de grande pressão sobre as áreas florestadas. Para aluguns, o sucesso deste 

mecanismo certamente resultará em um crescimento econômico baseado na valorização dos 

serviços ambientais prestados pelas florestas, na produção agrícola sustentável e no 

reaproveitamento agrícola das áreas desmatadas. 

Mas, como exposto em capítulo anterior, existem várias críticas a essa argumentação, 

principalmente por parte dos países do Sul, de organizações e movimentos sociais
71

. As 

críticas vão desde o questionamento da possibilidade de se valorar algum tipo de serviço 

ambiental – pois os mesmos teriam valores para além dos precificados pelo mercado –, 

passando pela afirmação de que o PSA seria um novo mercado criado pelo capitalismo para 

dar fôlego às propostas da “economia verde”. Não haveria, portanto, modificação dos padrões 

atuais de produção e consumo de nossa sociedade, apenas uma tentativa de mudança parcial d 

por meio da atribuição de preços à biodiversidade e da privatização dos bens comuns. 

 A ideia da “redução compensada do desmatamento”, para alguns, além de adiar os 

compromissos dos países desenvolvidos (ou do Anexo I, do Protocolo de Quioto) de reduzir 

as suas emissões de GEE, faria com que os esforços de redução dessas emissões fossem 

transferidos para os países em desenvolvimento
72

. Nessa perspectiva, os principais 

responsáveis históricos pelas emissões globais dos GEE ficariam “livres” para continuar 

emitindo, impedindo o crescimento econômico nos países em desenvolvimento. Isso seria 
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contrário ao princípio maior da Convenção do Clima, o “das responsabilidades comuns, 

porém difrenciadas”
73

, provando-se fundamentalmente injusto. 

 Quando os esquemas de PSA são voltados para as florestas, há os que alertam que 

eles são muito simplistas, já que valorizam o que só é visível sob a forma de transações 

monetárias, não atentando para a grande complexidade dos ecossistemas, dos laços históricos 

e culturais, da posse do território de pequenos proprietários e de muitos fatores que interferem 

na governança florestal
74

. Isso se dá porque a maior parte da modelagem econômica usada 

para justificar o esquema de REDD é baseada no cálculo do “custo de oportunidade” da 

conservação (CATTANEO, 2002; MICOL et al., 2008 e NEPSTAD et al., 2007), que é o 

valor perdido por não abrir mão da atividade produtiva considerada lucrativa em troca da 

conservação das florestas.  

 Desta forma, as críticas são dirigidas porque a maioria das análises se baseia somente 

em valores de terra estimados, que são, por sua vez, baseados nos valores dos produtos 

agrícolas produzidos na terra. Para os críticos, a problemática que envolve o desmatamento 

não pode ser reduzida a uma questão de custo, pois assim se perde de vista a complexidade de 

fatores e relações sociais, econômicas e mercantis que estão por trás disso, as experiências 

exitosas na agricultura agroecológica e toda uma gama de conhecimentos das comunidades 

tradicionais e daquelas que dependem das áreas florestadas para a sua subsistência. 

 O fato é que, apesar das críticas, o tema das florestas e de possíveis pagamentos 

pelos seus serviços e para aqueles que contribuem diretamente pelo o seu manejo sustentável 

e conservação, conseguiu entrar tanto na pauta das discussões da convenção do clima – 

atualmente, o lócus mais importante na discussão internacional sobre florestas (CARVALHO, 

2010) –, quanto nos discursos de setores empresariais, de governo, de organizações não 

governamentais. Está presente em iniciativas voltadas para a instituição de marcos legais (leis, 

políticas e programas), incentivos tributários, estruturas que permitam o funcionamento 

desses sistemas, e em ações de projetos específicos. O fato é que as propostas para REDD no 

contexto da convenção do clima foram as que mais avançaram nas últimas COPs e há muita 

expectativa de que esse mecanismo seja regulado por um acordo climático internacional nos 

próximos anos.  
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 O conceito REDD nasce em 2003, durante a nona Conferência das Partes (COP-9) 

que ocorreu em Milão, na Itália. Inicialmente a proposta ficou conhecida como “Redução 

Compensada do Desmatamento” (MOUTINHO & SCHWARTZMAN, 2005; SANTILLI et 

al., 2005). Foi apresentada pelo Brasil por um grupo de pesquisadores do Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia (IPAM) e propunha que os países detentores de florestas tropicais 

que reduzissem as suas emissões oriundas do desmatamento recebessem compensações 

financeiras internacionais por isso.  

 Mas, esta proposta não foi aceita por muitos países – inclusive o governo brasileiro – 

como uma medida para a mitigação das mudanças climáticas, por causa de uma série de 

razões técnicas e conceituais - abordadas posteriormente. Elas incluem incertezas e 

dificuldades metodológicas, questões de cunho político, observância do princípio “das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, soberania nacional sobre os recursos 

naturais e o direito ao desenvolvimento dos países que aderissem ao regime de REDD 

(CENAMO et al., 2010).  

 Alguns desses aspectos justificam exatamente o fato de as questões do 

“desmatamento evitado” não terem encontrado lugar no único acordo climático existente, o 

Protocolo de Quioto, no qual ele não foi considerado elegível para créditos de carbono como 

um mecanismo de flexibilização
75

, dentro das atividades do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL). O MDL centra-se especialmente no desenvolvimento de projetos voltados 

para fontes renováveis e alternativas de energia, eficiência e conservação de energia, além de 

atividades voltadas para o florestamento e o reflorestamento
76

. 

 Porém, o debate sobre como tratar as emissões oriundas do desmatamento prosseguiu 

nas COPs seguintes. Em 2005, durante a COP-11/Canadá, uma série de países, liderados por 

Papua Nova Guiné e Costa Rica, na chamada “Coalition of Rainforest Nations” (Coalizão de 

Nações Tropicais), apresentou uma proposta muita parecida com aquela apresentada na COP-

9. Ela incitava os membros da convenção a discutir formas de incentivar a redução do 
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desmatamento nos países em desenvolvimento, detentores de florestas tropicais (PINTO et al., 

2009).  

 A proposta tinha como foco a viabilização de um mecanismo de mercado para prover 

recursos para um fundo climático, como o comércio de créditos de carbono (NEPSTAD et al., 

2008) nos moldes do MDL. Com isso, o assunto da “redução compensada do desmatamento” 

ou redução de emissões por desmatamento (RED) ingressou, definitivamente, nas discussões 

da Convenção do Clima. Durante a COP-12 (Nairóbi), em 2006, o governo brasileiro 

apresentou outra proposta: ao invés da inclusão do mecanismo de RED em um sistema de 

mercado, essas compensações financeiras viriam de contribuições voluntárias dos países 

desenvolvidos dispostos a contribuir para a redução do desmatamento em países em 

desenvolvimento. Assim, um fundo público financeiro seria criado e mantido com essas 

contribuições. Mas a ideia foi rejeitada. 

 Na COP-13, realizada em Bali, Indonésia, em 2007, a partir de uma decisão 

conhecida como o “Bali RoadMap” (Mapa do Caminho de Bali), o papel das florestas para o 

equilíbrio climático foi oficialmente reconhecido e o desmatamento evitado (RED) como 

possível mecanismo para tratar as emissões oriundas de desmatamento e da degradação 

florestal
77

 (REDD) e que políticas e incentivos nesta direção deveriam ser incluídas nas 

Nationally Appropriate Mitigation Actions – NAMA (Ações de Mitigação Nacionalmente 

Apropriadas
78

) dos países em desenvolvimento.  

 Interessante observar que a inclusão do segundo “D”, portanto REDD, foi aceita 

depois de muitos debates e pressões, principalmente dos representantes dos países africanos, 

que mostraram que a degradação florestal era a principal fonte de emissões de gases de efeito 

estufa em alguns países. Desta forma, começaram as discussões sobre como inserir o tema 

REDD em um mecanismo a ser estruturado a partir do fim do primeiro período de 

compromisso do Protocolo de Quioto, ou seja, a partir de 2012 (PAVAN & PINTO, 2008).  

 Na COP 14, em 2008, consagrou-se a expressão REDD+ (com o sinal de plus), 

principalmente por causa da demanda de países como a Índia e a China, interessados em 
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incluir nas discussões maiores possibilidades de financiamento, incluindo o papel da 

conservação e do manejo sustentável, o aumento de estoques de carbono das florestas para a 

mitigação de emissões de GEE. É assim que, em 2009, na COP 15 (Copenhagen), o órgão de 

apoio científico e tecnológico da convenção do clima (SBSTA) reconheceu a importância do 

REDD+ e seus co-benefícios, incluindo a biodiversidade e a necessidade de engajamento 

pleno de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais.  

 Assim, o “Acordo de Copenhague”, resultado da COP 15, reconhece a importância 

do mecanismo REDD+. Também entendem a necessidade de que os países desenvolvidos 

financiem ações para promover “incentivos positivos” neste sentido, além daquelas ligadas a 

adaptação, desenvolvimento e transferência de tecnologia e construção de capacitação 

(UNFCCC, 2009).  

 Com o amadurecimento dos debates internacionais, a discussão sobre o 

desmatamento evitado evoluiu de um mecanismo que tinha foco somente na redução do 

desmatamento (RED – COP 11) para incluir outras atividades, como a degradação florestal 

(REDD – COP 13) e o papel da conservação, o manejo florestal sustentável e o aumento dos 

estoques de carbono (REDD+ - COP 14) (Figura 10). Embora ainda seja uma visão de longo 

prazo, algumas propostas indicam que REDD deverá ser incorporado a uma abordagem ainda 

mais ampla, incluindo o setor da agricultura, florestas e outros usos da terra (Agriculture, 

Forestry and Other Land Use – AFOLU, em inglês), conhecido como REDD++ (PARKER et 

al., 2009). 

 

                   Figura 10: A evolução do conceito de REDD+. 

 
                      Fonte: Adaptado de PARKER et al., 2009.  
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 Uma questão importante e ainda debatida dentro da convenção é se as atividades de 

reflorestamento e florestamento serão elegíveis para os projetos de REDD+, já que elas já são 

elegíveis dentro do mercado de MDL e, portanto, fazem parte das ferramentas que visam a 

mitigação dos impactos das mudanças climáticas.  

 Em 2010, na COP 16, em Cancun (COP 16), foram aprovados o conceito, as 

diretrizes, as salvaguardas e as principais regras para o REDD+
79

. Ele é agora um mecanismo 

voluntário de mitigação dos países em desenvolvimento e que deve contar com o apoio 

técnico e financeiro dos países desenvolvidos. Este é o modelo do Fundo Amazônia, 

constituído pelo governo brasileiro para internalizar divisas no contexto REDD+ (discutido 

mais à frente). Desta forma, as partes “países desenvolvidos” deverão ajudar os países em 

desenvolvimento a formularem as suas estratégias nacionais, com o estabelecimento de um 

nível de referência de emissões e um sistema sólido e transparente de monitoramento florestal 

referentes às atividades de mitigação.  

 Os países em desenvolvimento deverão contribuir para as ações de mitigação no 

setor florestal, de acordo com as suas capacidades e circunstâncias, através da realização das 

seguintes atividades: 1) redução das emissões por desmatamento; 2) redução das emissões por 

degradação florestal; 3) conservação dos estoques de carbono florestal; 4) gestão sustentável 

das florestas; 5) aumento dos estoques de carbono das florestas. 

  A decisão da COP 16 destaca que os países deverão implementar as atividades de 

REDD+ seguindo as seguintes fases/etapas: 1) capacitação, elaboração e implementação de 

uma estratégia ou plano nacional (“readiness phase”, em inglês), com as suas respectivas 

políticas e medidas; 2) aprofundamento da estratégia, melhorando e ampliando as 

capacitações e atividades baseadas em demonstração, que possam ter resultados mensuráveis 

e 3) implementação de ações baseadas em resultados que serão medidos, verificados e 

comunicados. 

 Quando se fala em “estratégia nacional de REDD+”, cada país deve avaliar o seu uso 

da terra e a sua política florestal, fazer uma análise das necessidades legais, institucionais e 

técnicas para implementar esta estratégia, bem como uma avaliação dos possíveis impactos 
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ambientais e sociais, considerando os benefícios, os riscos e as medidas para a mitigação dos 

mesmos (BANCO MUNDIAL, 2010). Por isso, essas questões nas áreas política, jurídica, 

institucional e técnica devem ser desenvolvidas em nível nacional ou subnacional e não a 

nível de projetos, tentando responder às causas sistêmicas do desmatamento e degradação 

florestal e evitando o vazamento, ou seja, a migração dessas causas para outras áreas ou 

regiões. 

2.2) Os impasses para a inclusão do REDD+ em um regime climático. 

 Apesar de as discussões sobre o mecanismo REDD+ terem avançado dentro da 

convenção do clima e apesar da previsão de elas serão logo incorporadas às próximas 

negociações climáticas, este mecanismo ainda não tem um formato estabelecido. Ainda 

existem debates recorrentes sobre como o REDD+ deve funcionar no que tange a processos 

(aspectos técnicos e metodológicos) e financiamento
80

.  

 Alguns aspectos justificam o fato de as questões relacionadas ao desmatamento 

evitado não terem sido contempladas pelo Protocolo de Quioto. Muitas dizem respeito às 

modalidades de financiamento; à análise técnica de níveis de referência; à adicionalidade; ao 

vazamento (transferência do desmatamento); à permanência; aos aspectos de monitoramento, 

relatório e verificação (MRV), e àquelas voltadas à distribuição dos benefícios oriundos de 

REDD+ entre os principais atores envolvidos (Figura 11). 

 
           Figura 11. Aspectos que embasam os projetos de REDD+. 

 
             Fonte: Adaptado de PARKER et al. (2008). 
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 Em relação ao financiamento, persiste a discussão sobre qual opção seria a mais 

adequada para compensar os países que reduzam o desmatamento: se por meio de recursos 

públicos de doação, mercados compensatórios de carbono, a exemplo do MDL, ou 

abordagens mistas. Mas, a tendência verificada na convenção é a de que o REDD+ necessitará 

contar com diversas fontes de financiamento, principalmente durante as primeiras fases 

consolidadas no Acordo de Cancún (GRONDARD et al., 2008; MERIDIAN INSTITUTE, 

2009a).  

 Alguns países avançam na definição de marcos regulatórios que permitam a 

utilização de qualquer fonte financiadora, escolhendo os mecanismos mais adequados para a 

sua realidade. A opção defendida pelo Brasil é de que o REDD+ seja uma ação de NAMA a 

cada país, em que os países desenvolvidos ajudariam com apoio tecnológico, financeiro e de 

capacitação. Desta forma, seriam criados fundos governamentais a partir de verbas 

internacionais, muito semelhantes aos programas de ajuda oficial. Um exemplo é o Fundo 

Amazônia
81

, criado pelo Brasil em 2008, que busca captar recursos de doações voluntárias 

para aplicação em projetos de prevenção, controle e monitoramento do desmatamento, bem 

como para a promoção da conservação e do uso sustentável da biodiversidade. 

 As justificativas para a não inclusão de um mecanismo de REDD+ aos mercados 

internacionais de carbono (mercados compensatórios) vão no sentido de que um possível 

influxo maciço de créditos de REDD+ poderia comprimir os preços internacionais do carbono 

(MAY et al., 2011). Isso impossibilitaria cobrir os custos de redução de emissões por esse 

meio. Ademais, a possibilidade de transações de créditos de carbono a partir do REDD+, 

como acontece hoje com o MDL, faria com que os países industrializados não reduzissem as 

suas emissões. Por isso, alguns países defendem que os mecanismos de REDD+ devem ser 

adicionais a qualquer esforço de redução de emissões, seja para os países desenvolvidos, seja 

para os programas nacionais desencadeados pelos países em desenvolvimento.  

 Algumas soluções têm sido propostas para resolver esse problema, como a limitação 

do volume de créditos de REDD+; a fixação de metas obrigatórias mais ambiciosas de 

redução de GEE por parte dos países desenvolvidos; e a exigência de que a maior parte das 

reduções ocorra nos territórios desses países com compromissos de redução (CGCEE, 2011). 
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 Por outro lado, alguns países apontam que a principal vantagem dos mecanismos de 

mercado é a possibilidade de participação do setor privado. Isso tem sido essencial para 

levantar recursos para conter o desmatamento tropical, na magnitude e longevidade 

necessárias – apesar de esses custos serem bem menores do que aqueles necessários para as 

reduções de gases emitidos pelo uso de combustíveis fósseis. Angelsen et al. (2009) e 

Strassburg et al. (2008) estimam que sejam necessários entre U$ 3 e 12 bilhões/ano até 2030. 

Para Eliasch (2008) seriam necessários de U$17 a 33 bilhões para reduzir o desmatamento em 

50% até 2030.  

 De acordo com o relatório anual da Ecosystem Marketplace
82

, “State of the Voluntary 

Carbon Markets 2012”, os mercados voluntários, guiados pelas regras comuns de mercado, 

apesar de terem registrado um crescimento de 4%, no volume de créditos negociados, 

sofreram com a queda nos preços e fecharam o ano de 2012 valendo US$ 532 milhões. 

Segundo o relatório, um terço das compras para uso voluntário foi efetivada pelas corporações 

para “demonstrar liderança climática”, enquanto a responsabilidade social corporativa 

motivou 42% das transações. 

 Os projetos de energia renovável (setor eólico) são os mais populares. Eles geram 

45% dos créditos comercializados. O relatório registra também o crescimento da participação 

de projetos de REDD+, alcançando 9%, certificados pelos padrões Verified Carbon Standard 

(VCS) e Climate Community and Biodiversity (CCB)
83

. Créditos que combinam padrões VCS 

e CCB são os mais populares. A média de preço paga pelas compensações nesses mercados 

foi de US$ 5,9/tonelada (em 2011 a média foi de US$ 6,2/t). 

 A tendência nas discussões sobre as formas de financiamento para o REDD+ é de 

que uma abordagem por fases seria a mais apropriada, combinando diferentes fontes de 

financiamento para diferentes aspectos do mecanismo de REDD+ (MERIDIAN INSTITUTE, 

2009a, PARKER et al., 2009). Nesse cenário, os fundos seriam considerados mais adequados 

para a capacitação e para atividades-piloto; as abordagens vinculadas ao mercado poderiam 
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 Disponível em:  http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3898.pdf. Acessado em setembro de 2012. 
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 Os Standards são padrões (regras, critérios e procedimentos) utilizados para o desenvolvimento de projetos no 

mercado voluntário devido a ausência de um modelo regulatório reconhecido. Entre os Standards existentes, 

destacam-se: os Standards de Verificação de Redução de Emissões – VERs: a)VER+; b) Gold Standard; c) 

Chicago Climate Exchange (CCX); d) SOCIALCARBON. E os Standards Florestais: a)The Climate, 

Community & Biodiversity Standards (CCBS); b) VCS AFOLU Standard; c) Plan Vivo System; d) Carbon Fix 

Standard. 
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ser usadas para fortalecer e expandir as atividades de implementação, bem como para gerar 

recursos para o financiamento de longo prazo das reduções de emissões. 

 Outra discussão que envolve o mecanismo de REDD+ se refere à linha de base 

(cenário, nível de referência), que consiste no cálculo das emissões que ocorreriam no caso da 

inexistência do projeto. Simplificadamente, é a previsão do que ocorreria em termos de 

desmatamento e emissões de GEE se o projeto não existisse. Na ausência da iniciativa, as 

reduções de emissões não existiriam, não valorizando assim, a questão da adicionalidade. A 

adicionalidade refere-se à necessidade de demonstrar que o mecanismo REDD+ contribui 

para evitar/conter a ameaça de conversão (Figura 12). Os métodos usados na determinação de 

linhas de base influenciam decisivamente a magnitude e acurácia das reduções de emissões de 

carbono. 

Figura 12: Linha de base e adicionalidade para REDD+. 

 
            Fonte: CENAMO, 2013. 

 Apesar de controversas, já existem metodologias para definir linhas de base, 

principalmente para projetos relacionados à captura de carbono. As mais usadas adotam os 

níveis de referência histórico ou projetado (PARKER et al., 2008). Na primeira situação, são 

utilizadas as taxas passadas de desmatamento, ou o histórico da evolução das taxas de 

desmatamento, para identificar as reduções ocorridas. Normalmente, são usadas as médias de 

desmatamento passado de cinco a dez anos. Dessa forma, as reduções desses índices podem 

ser contabilizadas como adicionais e, portanto, elegíveis para alguma forma de pagamento de 

incentivos. Muitos projetos usam essa metodologia, com a justificativa de que é a forma mais 

simples de identificar o nível de redução real das emissões, em relação às taxas históricas. 

 Por outro lado, as linhas de base projetadas buscam estabelecer o comportamento 

futuro das taxas de desmatamento e incorporam outros fatores além do comportamento 
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histórico. Valem-se de diferentes métodos e modelos complexos, baseados na análise de 

pressupostos e parâmetros socioeconômicos que podem interferir na dinâmica do 

desmatamento, como o crescimento populacional, a construção de infraestruturas e as 

políticas governamentais (FERREIRA et al., 2012; CENAMO et al., 2010).  

 Por isso mesmo, a definição da linha de base, ou do nível de referência, é um dos 

grandes desafios para a implementação do REDD+. Isso é ressaltado no “Pequeno Livro 

Vermelho do REDD
84

”:  

(...) Vale ressaltar que a ciência da contabilidade do carbono florestal e, ademais, a 

avaliação das práticas “business as usual” (manter as coisas como estão) dentro das 

florestas ainda é imprecisa e, como tal, tanto marcos históricos e projetados contêm 

um grande elemento de incerteza. Contudo, muito trabalho já foi feito e continua 

sendo feito no sentido de melhorar o conhecimento técnico e metodológico nesta 

área (...) (PARKER et al., 2008: 23). 

 

 Para Santilli et al. (2005), se REDD+ for um mecanismo que compensa países pelos 

seus esforços de redução de desmatamento, como parece ser a tendência nos debates da 

Convenção do Clima, então uma linha histórica deverá ser adotada, pois o calculo será 

baseado em dados registrados e não projetados. Este raciocínio serve bem aos países com 

altas taxas de desmatamento, mas não aqueles que não desmatam. Neste caso, existem 

sugestões para contornar tal situação, como a proposta de "Estoque-Fluxo e Metas" 

(CATTANEO, 2009), em que se garante compensação igualitária e justa entre os países com 

históricos de altas taxas de desmatamentos e aqueles com baixas taxas de desmatamento, mas 

com altos níveis de conservação. 

 Persiste também uma discussão sobre a forma como essa compensação financeira 

pelo carbono não emitido pode ser efetivada, pois ela pode se dar tanto a nível nacional, 

subnacional, de projetos específicos, ou a partir de abordagens aninhadas
85

 (“nested 

approaches”, em inglês). A preocupação que gira em torno desta questão é que, dependendo 

do formato adotado, há risco de vazamento ou crescimento do desmatamento fora da área da 

atividade, em função da sua implementação. Uma proposta para superar ou evitar isso seria 
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 PARKER, C., MITCHELL, A., TRIVEDI, M.&MARDAS, N. The Little REDD+ Book. Global Canopy 

Foundation, 2008. 
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 O termo “Nested approach” pode ser traduzido como “abordagem integrada”. É uma estratégia de 

implementação que se inicia em escala subnacional, enquanto o governo nacional não tem capacidades 

suficientes para gerir um sistema, e vai evoluindo de maneira a tornar-se um sistema nacional. A abordagem 

seria como a integração entre diferentes escalas, que evoluem de modo independente, porém seguindo regras 

comuns (GCF, 2010). 
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que cada projeto cobrisse áreas suficientemente grandes. No caso do REDD+, isso implicaria 

adotar uma abordagem em larga escala, ao invés de uma abordagem em nível do projeto.  

 O vazamento do desmatamento de um país para outro pode ocorrer, mas a adesão de 

muitos países de uma mesma região a um mecanismo de reduções compensadas diminuiria 

esta probabilidade. Alguns estudos (SOARES FILHO et al. 2010) fornecem ferramentas para 

avaliar o vazamento, empregando modelos de simulação de desmatamento. Para Angelsen 

(2009), as negociações globais sobre o REDD+ tendem a favorecer o enfoque nacional, dando 

aos países liberdade suficiente para levar a cabo uma ampla gama de políticas relacionadas e 

que ajudem evitar o vazamento e/ou a empregar meios para contorná-lo.  

 Outra questão diz respeito à permanência, ou seja, à continuidade na provisão dos 

serviços ao longo do tempo e à sua potencial reversibilidade: como saber se o REDD+ será 

apenas uma solução temporária? Essa questão é colocada porque as atividades de uso da terra, 

mudança no uso da terra e silvicultura estão sujeitas a várias pressões ao longo do tempo, seja 

por meio da mudança de compromisso assumido pelos próprios donos da terra (mudança no 

manejo), da mudança de políticas públicas, ou mesmo de distúrbios naturais como pragas, 

incêndios e mudança do clima.  

 Para o IPAM (2011), a permanência seria assegurada por um dispositivo pelo qual os 

países participantes que aumentassem o desmatamento (emissões) acima de sua linha de base 

assumiriam o excedente emitido como meta de redução obrigatória no futuro.  

 Questões ligadas à distribuição dos benefícios também são importantes dentro das 

discussões sobre REDD+. Ou seja, de que maneira os benefícios oriundos das reduções 

poderão ser alocados aos países e, dentro de cada um deles, para os atores que participam dos 

esforços de conservação? 

 A participação pública também deve ser assegurada, pois o envolvimento de todas as 

partes interessadas, especialmente daqueles que vivem na floresta ou em seu entorno, é peça 

fundamental para a sustentabilidade ambiental e social das políticas para reduzir o 

desmatamento (BONFANTE et al., 2010). Para Irigaray (2010), a participação assegura maior 

governança e reduz as oportunidades de corrupção e de conflitos entre os interessados, o que é 

particularmente relevante numa política de REDD+.  
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 Em 2010, durante a COP 16, um grupo multissetorial de organizações e empresas 

brasileiras lançou a publicação “Desenvolvendo Salvaguardas Socioambientais de REDD+: 

um guia para processos de construção coletiva”
86

. Este guia apresenta uma proposta de 

elaboração de salvaguardas socioambientais de REDD. Foi elaborado a partir da iniciativa 

brasileira de “Princípios e Critérios Socioambientais de REDD+”
87

. 

 Essas publicações são importantes, pois propõem uma melhoria nos níveis de 

governança em ações de REDD+. Existe uma grande preocupação de que o estabelecimento 

de possíveis mercados de créditos de carbono florestais cause impactos socioambientais. 

Desta forma, segundo Bonfante et al. (2010), alguns princípios e critérios devem ser 

observados, no sentido de reconhecer os direitos de populações tradicionais e povos 

indígenas, de valorizar a transparência de informações e a participação pública na tomada de 

decisões e na coordenação de ações, e de respeitar os sistemas socioculturais desses povos e 

de seus conhecimentos tradicionais, bem como dos direitos associados à posse da terra e à 

distribuição de benefícios.   

 Ademais, apesar do progresso nas discussões nas últimas COPs, ainda há 

indefinições quanto ao emprego de metodologias para monitoramento, relatório e verificação 

(MRV). O Plano de Ação de Bali estabelece que tanto os objetivos quantificados de redução e 

limitação de emissões (mitigação pelos países desenvolvidos), quanto as ações de mitigação 

nacionalmente apropriadas (NAMAs) devem ser mensurados, relatados e verificados.  

 Como se parte do princípio que uma das principais ideias do REDD+ é o pagamento 

por desempenho, ou seja, que os projetos ou países somente serão recompensados se 

prevenirem a liberação de carbono florestal para a atmosfera, esses pagamentos dependerão 

dos resultados das ações de REDD+. Assim, a maioria dos países acredita que o MRV é 

indispensável para garantir a efetividade e a credibilidade de um mecanismo de REDD+, 

principalmente se houver a possibilidade de esses créditos serem usados por países 

desenvolvidos no cumprimento de suas obrigações de redução de emissões (IPAM, 2011).  

 Para Grassi et al. (2008), um sistema de monitoramento bem elaborado é peça chave 

para contabilizar as reduções de emissão ou o crescimento dos estoques de carbono em 

relação a um nível de referência pré-determinado. O relatório depende da solidez das 
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metodologias utilizadas, da credibilidade das estimativas que delas resultam e da forma como 

a informação é compilada e apresentada. O propósito da verificação é avaliar se a informação 

está bem documentada, explicada e se baseia-se em metodologias robustas. 

 Nesta discussão teme-se também que seja difícil quantificar os estoques de carbono 

armazenados nas florestas (árvores vivas, serapilheiras e solos, entre outros), bem como fazer 

o seu monitoramento contínuo, dada a complexidade destas atividades. Por exemplo, existem 

diferentes graus de degradação, difíceis de serem detectados porque costumam ocorrer abaixo 

do dossel das árvores.  

 No debate sobre REDD+ é reconhecido que um sistema de MRV mundial deve ser 

flexível o suficiente para evitar a não participação daqueles países com fraca capacidade de 

MRV, já que a realidade de cada país é muito variável nesse aspecto. Angelsen (2009) revela 

que somente três de 99 países em desenvolvimento contam com capacidade adequada de 

monitoramento, e de fazer inventários florestais. O autor adverte também que os sistemas de 

MRV devem estar estreitamente vinculados com análises de políticas, de maneira a entender 

melhor os processos de desmatamento e degradação florestal e formular políticas mais 

efetivas. 

 Alguns especialistas recomendam que, neste aspecto, uma abordagem por fases seria 

o melhor, para que os países adquiriam aos poucos experiência em MRV, posteriormente 

integrando-a em um futuro regime climático. Assim, abordagens de MRV devem incluir uma 

diversidade de circunstâncias e não devem ser tão sofisticadas a ponto de impor barreiras à 

participação das populações locais, aos pequenos projetos ou mesmo a países que não tenham 

estrutura para gerir sistemas sofisticados.  

2.3) Iniciativas de implementação do mecanismo REDD+. 

 Algumas iniciativas têm aderido ao mecanismo de REDD+, tanto para financiá-lo 

como para capacitar os países para a sua implementação (“readiness phase”), como o 

estabelecido durante a COP 16. O Quadro 3 resume alguns exemplos.  

 

 

 



79 

 

  Quadro 3: Iniciativas mundiais que apoiam o mecanismo REDD+. 

INICIATIVA 
Responsável Objetivo Regiões/Países Recursos 

Forest Carbon Partnership 

Facility (FCPF) 

Banco 

Mundial 

Assistência técnica e 

capacitação a países em 

desenvolvimento, visando uma 

melhor gestão florestal. 

África, América 

Latina e Ásia. 

US$ 160 

milhões já 

desembolsados. 

 

Programa Colaborativo das 

Nações Unidas para a 

Redução de Emissões do 

Desmatamento e Degradação 

Florestal em Países em 

desenvolvimento, ou 

“Programa UN-REDD”. 

ONU Capacitação no 

desenvolvimento de legislações 

e acordos institucionais para 

monitorar e verificar reduções 

na perda florestal. 

África, América 

Latina e Ásia. 

US$ 67,3 

milhões 

desembolsados. 

Fundo Amazônia BNDES/Brasil Apoia projetos de prevenção, 

controle e monitoramento do 

desmatamento, bem como para a 

promoção da conservação e do 

uso sustentável da 

biodiversidade no Brasil. 

 Aporte inicial 

de R$ 226 

milhões. 

 

Fórum Global dos 

Governadores para Floresta e 

Clima (GFC). 

GFC Fornece base para a cooperação 

(financiamento, troca de 

tecnologia e pesquisa) em 

inúmeros assuntos relacionados 

ao desenvolvimento de políticas 

de REDD+ 

16 governos 

subnacionais do 

Brasil88, Estados 

Unidos, 

Indonésia, 

Nigéria, México 

e Peru 

Aporte inicial 

de US$ 1,5 

milhões. 

     Fonte: adaptado de IPAM (2011); MMA (2012); IDESAM (2012). 

 

 

 Recursos do Forest Investment Program
89

 (FIP); do Fundo Global para o Meio 

Ambiente (GEF, em inglês) e da “Iniciativa Internacional da Noruega para Florestas e 

Clima”
90

 complementam os mecanismos de financiamento acima elencados. Eles dão suporte 

aos países para a implementação de sistemas nacionais de REDD+. A The REDD+ 

Partnership
91

 (Parceria Interina de REDD+), lançada em 2010 e firmada por 58 países, 

coordena os investimentos desses recursos. A maior parte dos investimentos vem dos 

compromissos assumidos publicamente pelos países desenvolvidos no âmbito da convenção 

do clima. O fato é que os avanços e os resultados dessas iniciativas ajudarão os negociadores 

da convenção a decidir sobre o futuro do mecanismo de REDD+. 

 Porém, fica claro que os valores desembolsados estão bem abaixo daqueles 

inicialmente prometidos (CENAMO et al., 2012). No entanto, para Angelsen et al. (2012), os 
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desembolsos são lentos porque os países não conseguem absorver os montantes disponíveis, 

por causa de incapacidades técnicas e institucionais. 

 Ao analisar o montante de recursos de fundos públicos para o mecanismo de 

REDD+, multilaterais e bilaterais, disponíveis, mas não necessariamente totalmente 

desembolsados em sua totalidade, o IPAM (2011) calculou um total de US$ 4,5 bilhões. 

Angelsen et al. (2012) citam que, atualmente, dois terços do financiamento internacional de 

REDD+ são provenientes de orçamentos de ajuda ao desenvolvimento. Isso é corroborado por 

Cenamo et al. (2012), que alertam que no período de 2009 a 2012 foi feito o maior volume de 

investimentos para a conservação de florestas tropicais registrado na história. O Brasil contou 

com aportes financeiros internacionais de, pelo menos, US$ 230 milhões, que chegaram ao 

país por diversos níveis, desde acordos governamentais até doações para governos estaduais, 

ONGs, empresas e associações de base. 

 Uma parceria entre 14 organizações internacionais (CIFOR
92

 e parceiros), iniciada 

em 2001, está encabeçando um grande projeto de pesquisa intitulado “Global Comparative 

Study on REDD+” (A Parceria Colaborativa das Florestas
93

). O objetivo é observar a 

implementação de projetos-piloto de REDD+ e fornecer aos decisores políticos e 

comunidades informações, análises e métodos relevantes. Entre os países envolvidos podemos 

citar a Bolívia, o Brasil, Camarões, República Democrática do Congo, Indonésia, Nepal, Peru, 

Tanzânia e Vietnã. 

 Um dos componentes do projeto foi a construção de um mapa interativo
94

, no qual 

são mostrados projetos de REDD+ e de carbono florestal existentes no mundo. O mapa indica 

que em 2011 havia um total de 338 projetos, envolvendo 52 países. Neste mapa o Brasil 

aparece com 56 projetos, encabeçando o primeiro lugar, sendo o segundo reservado para a 

Indonésia, em um total de 44 projetos. 

 Resultados de algumas pesquisas que envolvem o projeto - que saíram na forma de 

publicações
95

 – indicam que, até o momento, nenhuma ideia para salvar as florestas tropicais 

gerou tanto entusiasmo e comprometimento de recursos como o mecanismo de REDD+. 
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 Organização sem fins lucrativos, que realiza pesquisas sobre o uso e manejo de florestas em países em 

desenvolvimento. 
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 Disponível em: http://www.forestsclimatechange.org/global-comparative-study-on-redd.html. Acessado em 

março de 2011. 
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 Ver em: “Global database of REDD+ and Other Forest Carbon Projects”, em 
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Ademais, por ainda não ser uma ideia consistente e claramente definida, interpretado de 

diferentes formas – exatamente pelo amplo escopo de atividades que pode abarcar –, o 

mecanismo REDD+ tem conseguido angariar uma ampla gama de atores. Outros pontos 

destacados nas pesquisas estão relacionados, de forma resumida, no quadro abaixo (Quadro 

4): 

      Quadro 4: Pontos relevantes sobre a implementação de projetos-pilotos de REDD+. 

 Questões relacionadas à posse da terra e aos direitos ao carbono devem estar definidas com muita 

clareza nos projetos, pois seja para recompensar alguém por proteger a floresta, ou punir por 

desmatamento, você precisa ter certeza de quem tem propriedade sobre a terra. O que se observa é 

um cenário onde os direitos à terra são pouco claros e conflitantes, vide o caso da Amazônia 

brasileira. 

 A implementação efetiva de esquemas de REDD+ deve ser respaldada por um conjunto mais amplo 

de políticas, incluindo reformas institucionais na área de governança – criando estruturas para 

gerenciar pagamentos e informações –, posse da terra, descentralização e manejo florestal 

comunitário. Atenção especial deve ser dada às políticas agrícolas, no sentido de reduzirem a 

demanda por novas terras, a remoção de incentivos perversos, bem como às políticas energéticas e da 

indústria florestal, limitando a pressão sobre áreas florestadas e minimizando os impactos negativos 

da extração madeireira. 

 A importância da inclusão das áreas protegidas em qualquer estratégia nacional de REDD+, pois as 

mesmas têm se mostrado eficazes como barreiras contra as pressões sobre as florestas, ajudando-as 

na sua conservação, como indicam também os estudos de Soares Filho et al. (2010).  

 Há maior probabilidade de projetos serem estabelecidos em áreas com altas taxas de desmatamento e 

maiores densidades de carbono florestal. Ou seja, os proponentes de projetos têm selecionado áreas 

onde eles têm potencial para causar impacto. 

 Um fator chave para alcançar estratégias bem-sucedidas de REDD+ está na autonomia do Estado 

frente aos principais interesses que impulsionam o desmatamento e a degradação florestal, e da 

presença de instituições fortes e coordenadas – nacional e localmente – que exigem que essa 

mudança ocorra.  

 Melhorar e harmonizar os fluxos de informação entre os níveis local e nacional para o efetivo 

monitoramento, relatoria e verificação (MRV) e para o controle do vazamento de emissões (emissões 

deslocadas) são destacados como elementos essenciais para garantir um REDD+ mais eficaz, 

eficiente e equitativo. Ou seja, é importante comunicar e envolver os moradores locais na concepção 

e execução dos projetos.  

 O estabelecimento de mecanismos de repartição de benefícios em todos os níveis e que possam ser 

aceitos por todas as partes interessadas é um dos obstáculos mais difíceis na implementação de 

experiências de REDD+, já que requer instituições fortes e responsáveis pelos processos decisórios e 

pelas tomada de decisões. Em vários países, a discussão relacionada a direitos sobre o carbono ainda 

está muito no início e não existe base jurídica para tal, assim não fica claro quem será elegível para 

receber os pagamentos do REDD+ e seus benefícios, o que pode provocar conflitos.  

 A maioria dos projetos de REDD+ analisados tende a combinar a abordagem de PSA com uma 

abordagem mais convencional de projetos que integram os conceitos de conservação e 

desenvolvimento, ou seja, aqueles que envolvem normas florestais com espaço para ações que visam 

criar fontes alternativas de subsistência para a população local. Isso vai ao encontro das próprias 

aspirações das comunidades locais, que percebem o REDD+ como um mecanismo focado 

principalmente na proteção das florestas e que consegue desenvolver ações que tragam renda e meios 

de subsistência. 

       Fonte: Adaptado de “Global database of REDD+ and Other Forest Carbon Projects” (2011).  

 Os autores dessas pesquisas destacam que ainda precisamos de tempo (entre 3 a 5 

anos) para verificar se experiências de REDD+ realmente funcionam, pois o seu desenho e a 

sua implementação são complexas e desafiadoras. Ademais, existem obstáculos, como o 
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estabelecimento de níveis de referência para vários projetos, que vão desde a falta de dados 

necessários para estimar as taxas de emissões históricas a incertezas na previsão de emissões 

futuras, apesar do reconhecimento do avanço e desenvolvimento, nos últimos anos, de 

padrões robustos e métodos eficazes para lidarem com essa questão. 

2.4) Contexto nacional do mecanismo REDD+. 

 A partir da decisão da COP 16, em 2010, vários países detentores de florestas 

tropicais tentam definir as suas estratégias nacionais (ENREDD+), fase chamada de período 

de preparação para o REDD+ (“readiness”). Concomitantemente, podemos vislumbrar 

diversas iniciativas-piloto em andamento (políticas, legislações, programas, projetos), de 

caráter voluntário e independente, tanto de atores privados como governamentais.  

 No caso do Brasil, o país tem estrutura institucional, normativa e de políticas 

públicas que dialoga com o mecanismo REDD+ e que cria um ambiente propício para a sua 

implementação, pois vai ao encontro do objetivo maior de redução do desmatamento e da 

promoção do uso sustentável dos recursos naturais. Como bem lembra Carvalho (2010), de 

uma postura de Estado-veto
96

 à época do Protocolo de Quioto, o Brasil evoluiu para ser um 

dos principais atores nessa discussão, elegendo a redução do desmatamento como ação 

importante de mitigação da mudança climática. 

 Como exemplo das iniciativas que dialogam com o REDD+ podemos citar as duas 

macropolíticas que dão a base e que discutem e especificam ações de combate às mudanças 

climáticas no Brasil: o plano nacional sobre mudança do clima (2008) e a Lei da política 

nacional sobre mudança do clima (2009). Além disso, vimos que o Brasil apresentou na COP-

15, metas voluntárias de redução das emissões de GEEs projetadas até 2020, definidas 

também na política nacional sobre mudança do clima. Dentre os instrumentos utilizados para 

alcançar essas metas criou-se o fundo clima e os planos de ação para a prevenção e controle 

do desmatamento e das queimadas nos biomas da Amazônia (PPCDAm) e do Cerrado 

(PPCerrado). 

 Na mesma linha do fundo clima, podemos citar o fundo amazônia, criado em 2008 

pelo governo brasileiro (Decreto nº 6.527/2008). É o primeiro mecanismo oficial de REDD+ 

experimentado no país. Trata-se de um fundo de natureza financeira, não incluído no 
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 O quadro doméstico favorável contribuiu para isso: queda de 75% nas taxas de desmatamento na Amazônia no 

período de 2005 a 2010; envolvimento do Ministério do Meio Ambiente nas discussões climáticas; participação 

da sociedade civil e do setor empresarial. 
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orçamento da união, criado e gerido pelo BNDES. O fundo se destina a captar doações para 

investimentos não reembolsáveis para serem aplicados em ações de prevenção, 

monitoramento e controle do desmatamento e promoção da conservação e do uso sustentável 

das florestas, prioritariamente no bioma Amazônia.  

 De acordo com a gerência de relações institucionais
97

 do fundo amazônia: 

O Fundo Amazônia nasce no contexto das discussões acerca das reduções 

associadas ao desmatamento. E costuma ser considerado, num sentido amplo, uma 

iniciativa em REDD, às vezes chamado fase 1, com atuação a nível nacional. É 

baseado no desempenho comprovado das reduções do desmatamento na Amazônia 

Brasileira, mas não gera qualquer tipo de crédito de carbono a ser compensado ou 

transacionado (...). Consideramos que todos os projetos são REDD num sentido 

amplo, pois contribuem para o objetivo comum do mecanismo e do Fundo 

Amazônia. 

 Em 2013, na 13ª reunião do Comitê Orientador do Fundo (COFA) foram 

estabelecidos os focos de atuação do Fundo para o biênio 2013/2014. Neste período poderão 

ser apoiados projetos propostos por governos estaduais nos biomas Cerrado e Caatinga, 

visando a regularização ambiental das propriedades rurais, através de inscrição no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), obrigatório para todos os proprietários de terra de acordo com o 

novo Código Florestal (Lei nº. 12.651, de 25 de maio de 2012). 

 O primeiro grande aporte financeiro para o Fundo Amazônia veio do governo da 

Noruega, condicionado ao desempenho brasileiro em reduzir as taxas de desmatamento. Até o 

momento, um montante aproximado de 112,2 milhões de reais foi transferido (IDESAM, 

2012). O fundo também obteve recursos doados pelo governo da Alemanha. Em 2012 

começou a captação de recursos junto a empresas nacionais, lideradas pela Petrobrás. No site 

do Fundo Amazônia
98

, no espaço destinado ao informe sobre a carteira de projetos, é 

explicado que até o dia 8 de julho de 2013 foram contratados 36 projetos, no valor de R$ 

491.477, 00 milhões. Outros 4 projetos foram aprovados, mas ainda não foram contratados, 

no valor de apoio de R$ 39.718,00 milhões. A maioria destes projetos está localizada nos 

Estados do Pará e Mato Grosso. 

 Fazendo uma análise dos projetos percebemos que muitos incluem uma mistura de 

atividades, como a recuperação de paisagens degradadas e áreas de preservação permanente; o 

fomento a atividades produtivas sustentáveis; a consolidação e a manutenção de áreas 
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 Entrevista da gerência de relações institucionais do fundo Amazônia (DF), concedida à autora, no dia 6 de 

agosto de 2013, via Skype. 
98

 Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br. Acessado em julho, 2013. 

http://www.fundoamazonia.gov.br/
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protegidas; o fortalecimento das instituições regionais e a estruturação físico-operacional 

delas; fortalecimento das agências voltadas para a regularização fundiária e ambiental das 

propriedades rurais. São ações que contribuem, direta e indiretamente para a redução do 

desmatamento na Amazônia. Mas, não há, explicitamente, um enfoque no desmatamento 

evitado, apenas com foco em carbono, por meio de tentativas de esquemas de pagamento, 

como é o propósito principal do REDD+.  

(...) os projetos contribuem de diversas formas para o objetivo geral do Fundo qual 

seja, a Redução do Desmatamento com Desenvolvimento Sustentável na Região 

Amazônica. Mas não precisam seguir os parâmetros discutidos no âmbito da 

Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas que incorporou o tema em 

2005 e, apesar de ter evoluído bastante até agora, ainda não gerou normas e 

deliberações que integrem o REDD+ ao Protocolo de Kyoto ou outro mecanismo. 

Por enquanto, os recursos vem de doações de países e empresas, de instituições 

multilaterais, ou dos mercados voluntários, com destaque para VCS com 

metodologia validada (GERÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/FUNDO 

AMAZÔNIA, 2013).  

 

 Conclusões e análises iniciais do estudo “REDD+ Funds Tracking Initiative” 

(CENAMO et al., 2012), que visa mapear e categorizar os fluxos financeiros internacionais 

que chegaram ao Brasil para aplicação em iniciativas de REDD+, indicam que a maior parte 

dos investimentos (87%) feitos, durante o período de 2009 a 2012, se deu em função dos 

compromissos assumidos pelos países desenvolvidos no âmbito da convenção do clima. 

Destacam-se também as transferências feitas por fundações privadas (13%), ou seja, que não 

estavam incluídas nesses compromissos.  

 Foram mapeados 115 arranjos de fluxos financeiros, mostrando a complexidade 

dessas transações. Muitos incluem a doação inicial para algum órgão intermediador (ex: 

Noruega para BNDES/Fundo Amazônia) e posteriormente para os recebedores finais (ex: 

BNDES/Fundo Amazônia para projetos). Fica claro que grande parte dos investimentos ainda 

é aplicada em ações de preparação (“readiness”), voltadas para uma fase inicial do 

mecanismo de REDD+, que inclui a criação e fortalecimento de políticas, normatizações, 

ações de capacitação e atividades estruturantes, ao invés de projetos e ações demonstrativos.  

 Isto está relacionado com o tema “fortalecimento institucional”, que visa estruturar e 

capacitar instituições/atores para a participação e implementação futura de ações relacionadas 

ao REDD+. Isto justifica também o fato de que os governos são os maiores recebedores (em 

volume de recursos) dos arranjos mapeados. As ONG’s também aparecem como importantes 

atores em quase todos os arranjos existentes. O estudo indica que ações de implementação e 
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monitoramento atraem menores investimentos, talvez por serem ações executadas em fases 

posteriores. No caso de MRV, grande parte dos financiamentos é usada para estruturar ou 

aprimorar sistemas de monitoramento. 

 O PPCDAM e o estabelecimento do fundo amazônia criaram incentivos também para 

a elaboração de planos estaduais de prevenção e combate ao desmatamento na região 

amazônica. Sete estados elaboraram os seus planos estaduais, como é o caso do Acre, 

Amazonas, Mato Grosso, Pará, Amapá, Rondônia e Tocantins. Um dos pontos previstos é a 

definição de metas voluntárias de redução do desmatamento. Amazonas, Pará, Mato Grosso e 

Acre definiram metas (para o período de 2010 a 2012), de forma integrada ao objetivo 

proposto pelo plano nacional de mudanças climáticas (PNMC) para região amazônica (MMA, 

2011). 

 O Programa Bolsa Verde
99

 é outra iniciativa do governo brasileiro que tem interface 

com o REDD+. Foi criado em 2011 para apoiar famílias em situação de extrema pobreza 

residentes em áreas prioritárias para a conservação. O programa está inicialmente direcionado 

aos estados da Amazônia Legal, pretendendo se expandir posteriormente para outras regiões 

do Brasil (BRASIL, 2013). A única fonte de financiamento do programa é o orçamento da 

união, no qual o governo previu um desembolso de R$ 10 milhões em 2011 e R$ 230 milhões 

até 2014, para atender 75 mil famílias. O benefício familiar tem vigência de dois anos, 

renovável por mais dois, no valor de R$ 300,00 a cada três meses (SANTOS et al., 2012). E 

as famílias beneficiadas têm que preservar os remanescentes  

 O programa prevê monitoramento da cobertura vegetal, com frequência mínima 

anual, sob responsabilidade do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). O Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) valida esses dados e é encarregado do monitoramento 

da cobertura florestal em outros biomas, à medida que o programa for ampliado. Além disso, 

o programa prevê verificação in loco, por critérios de amostragem. 

 Continuando com a análise do ambiente propício que o Brasil apresenta para o 

mecanismo de REDD+, podemos citar que o país conta com um dos mais avançados sistemas 

de monitoramento de desmatamentos. Ele usa sensoriamento remoto e técnicas de Sistema de 

Informação Geográfica (GIS), que se aprimoram para serem mais transparentes e 

tecnicamente consistentes. Desde a criação do INPE, em meados de 1970, o governo federal 
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 Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011e Decreto nº 7.572 , de 28 de setembro de 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7572.htm
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tem investido no desenvolvimento de capacidade institucional para monitorar florestas por 

meio do sensoriamento remoto, especialmente na região Amazônica. 

 Temos também experiências de controle de desmatamento em regiões e municípios 

prioritários
100

; contamos com legislações e Constituição que garantem direitos 

socioambientais
101

; temos como normas legalmente instituídas para a questão florestal 

(licenciamento, monitoramento, aplicação de multas) e mecanismos e regulamentos de 

exploração dos produtos florestais e que favorecem o manejo florestal sustentável
102

. Temos 

também possuímos leis e mecanismos que criam áreas protegidas
103

.  

 Santos e Vivan (2012) destacam, por outro lado, que acumulamos experiências 

importantes relacionadas ao fomento de práticas rurais sustentáveis – apesar da escala 

pequena – tais como, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e o recente Programa da Agricultura de Baixo Carbono
104

 (ABC). Eles 

garantem mercados para produtos de agricultores familiares, assentados da reforma agrária e 

comunidades indígenas e tradicionais. Oferecem linhas de créditos diferenciadas a pequenos e 

grandes agricultores que usam eficientemente os recursos naturais. Mas, para os autores, 

necessária é uma estratégia nacional mais ampla de eliminação de incentivos negativos e a 

introdução de incentivos à provisão de serviços ambientais. 

 Vale lembrar também a experiência brasileira no “Programa Piloto para Proteção das 

Florestas Tropicais do Brasil” (PPG7). Durante quase duas décadas ele contribuiu para o 

avanço e a consolidação de políticas públicas de uso e proteção das florestas tropicais 

brasileiras (Amazônia e Mata Atlântica), por meio da implementação de suas linhas temáticas. 

Os aprendizados e experiências, oriundos do fomento à produção sustentável, à criação e 

implantação de áreas protegidas, ao fortalecimento da pesquisa científica e tecnológica, das 

                                                 
100

 Decreto presidencial 6.321/2007. 
101

 Art. 231 da Constituição Federal, de 1988 e Estatuto do Índio, Lei nº 6.001, de 1973.  
102

 Código Florestal, Lei nº 12,651/2012; Lei sobre Florestas Públicas para a produção Sustentável (Lei nº 

11.284/2006). 
103

 Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/2000). 
104

 O Programa ABC tem como objetivo garantir o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas e práticas de uso e 

manejo sustentável dos recursos naturais pelo setor agrícola, com o intuito de reduzir a emissão de gases do 

efeito estufa e aumentar a fixação de CO² na vegetação e no solo. A principal ferramenta do Plano ABC é a 

oferta de crédito diferenciado ao produtor que adotar boas práticas agronômicas. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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instituições e das organizações da sociedade civil, podem e devem ser aplicados em 

iniciativas similares.  Como bem pontuou Santilli
105

 (2013) 

(...) o que se designa como REDD é muito mais a embocadura da questão florestal 

nos acordos internacionais sobre mudança do clima do que a questão florestal em si. 

"Desmatamento evitado" existe por aqui de diversas formas: dos empates 

seringueiros dos anos 80 ao aperfeiçoamento da capacidade de monitoramento do 

desmatamento pelo INPE. Além de muitos projetos de uso sustentável, de 

reflorestamento, etc. Ou seja, a história não começou com o batismo do REDD e 

nem depende dele para seguir adiante. 

 

 No Congresso, duas iniciativas legislativas propõem a criação de um Sistema 

Nacional de REDD+ no Brasil. Um é o projeto de lei no Senado (212/2011) e o outro é o 

projeto 195/2011 na Câmara Federal. Eles definem conceitos, princípios, instrumentos para a 

sua implementação, bem como estipulam regras gerais para o estabelecimento de projetos e 

programas. Esses dois projetos propõem a criação de unidades de redução por desmatamento 

e degradação florestal (UREDD) que seriam geradas a partir das reduções de emissões 

florestais verificadas no território nacional e que poderiam ser usadas para obter recursos de 

forma não compensatória, ou seja, sem gerar direitos a outros países de compensarem as suas 

emissões de GEE.  

 Além disso, consta nos projetos de lei que parte das UREDD poderia gerar 

certificados de redução de emissões por desmatamento e degradação (CREDD). O CREDD 

teria finalidade compensatória de emissões, desde que fosse regulamentado o “mercado 

brasileiro de redução de emissões” (previsto na Lei nº 12.187/2009), ou que haja acordos 

internacionais dos quais o Brasil seja signatário e que prevejam a possibilidade de utilização 

de REDD+ como instrumento compensatório de emissões entre países.  

 Como relatado (Capítulo 1), existe também o projeto de lei que cria a política 

nacional de pagamento por serviços ambientais (PL 792/2007). Porém, todas essas iniciativas 

estão paradas nas respectivas casas legislativas, aguardando pareceres de comissões. Alguns 

estados brasileiros têm leis de mudança do clima ou de pagamentos por serviços ambientais 

que instituem mecanismos de REDD+ ou que fazem ligações com eles (SANTOS et al., 

2012). É o caso de Pernambuco (Lei nº 14.090/2010), Amazonas (Lei nº 3.135/2007), Paraná 

(Lei nº 17.133/2012), Santa Catarina (Lei nº 14.829/2009), São Paulo (Lei nº 13.798/2009), 

Tocantins (Lei nº 1.917/2008), Acre (Lei nº 2.308/2010) e Mato Grosso (Lei nº 9.878/2013). 
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 Entrevista de Márcio Santilli (Instituto Socioambiental), concedida à autora , via Skype, em 5 de abril de 

2013. 
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O Quadro 5 retrata as legislações existentes no Brasil sobre mudança do clima e sua relação 

com PSA e REDD+. 

       Quadro 5 – Legislações existentes no Brasil e propostas de regime legal federal e as suas ligações com o  

       PSA e REDD+. 

Lei 
Interface com PSA e REDD+ Tema 

Lei nº 12.187/2009 Utilização de instrumentos 

financeiros e econômicos para 

promover ações de mitigação e 

adaptação á mudança do clima. 

Política Nacional sobre Mudança 

do Clima 

Lei nº 12.114/2009 

Decreto nº 7.343/2010 

Entre as atividades financiadas 

pelos recursos do fundo estão 

projetos de REDD+ e o 

pagamento àqueles que 

contribuem para atividades de 

estocagem de carbono. 

Fundo Nacional sobre Mudança 

do Clima 

Lei 12.512/2011 

Decreto nº 7.572/2011 

Pagamento às famílias que 

mantêm a cobertura vegetal de 

suas propriedades e que 

desenvolvam atividades 

sustentáveis dos seus recursos 

naturais. 

Programa Bolsa Verde 

Decreto nº 6.527/2008 Apoia projetos e ações de 

prevenção, monitoramento e 

controle do desmatamento e 

promoção da conservação e do 

uso sustentável das florestas. 

Fundo Amazônia 

Projeto de Lei nº 212/2011 

(Senado) 

Projeto de Lei nº 195/2011 

(Câmara) 

Define conceitos, princípios e 

instrumentos para a 

implementação de um sistema 

nacional de REDD+. 

Sistema Nacional de REDD+ 

Projeto de Lei nº 792/2007 Pagamento a iniciativas coletivas 

e/ou individuais que favoreçam a 

manutenção, a recuperação ou o 

melhoramento dos serviços 

ecossistêmicos. 

Política Nacional de Pagamento 

por Serviços Ambientais 

Lei nº 14.090/2010 - 

Pernambuco 

Promove a criação de um 

sistema de PSA e de projetos de 

REDD+. 

Política Estadual de 

Enfrentamento às Mudanças 

Climáticas de Pernambuco 

Lei nº 3.135/2007 - Amazonas Fomenta a criação de 

instrumentos de mercado que 

viabilizam a execução de 

projetos de REDD+, além de 

instituir o PSA, através do 

Programa Bolsa Floresta. 

Política Estadual de Mudanças 

Climáticas, conservação 

Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável do Amazonas 

Lei nº 17.133/2012 - Paraná Fomenta a criação de 

instrumentos econômicos e 

mecanismos financeiros, os 

quais incluem PSA e REDD+. 

Política Estadual sobre Mudança 

do Clima. 

Lei nº 14.829/2009 - Santa 

Catarina 

Menciona a proteção dos 

estoques de carbono por meio do 

desmatamento evitado e outras 

práticas (menciona PSA e inclui 

REDD+). 

Política Estadual sobre 

Mudanças Climáticas e 

Desenvolvimento Sustentável. 

Lei nº 13.798/2009 - São Paulo Prevê incentivos econômicos a 

políticas voluntárias de redução 

de desmatamento (institui PSA e 

Política Estadual de Mudanças 

Climáticas 
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inclui REDD+). 

Lei nº 1.917/2008 - Tocantins Concede benefícios econômicos 

aos produtores agropecuários e 

florestais que adotem medidas 

visando a redução das emissões 

de desmatamento (menciona 

PSA e inclui REDD+). 

Política Estadual sobre 

Mudanças Climáticas, 

Conservação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável do 

Tocantins. 

Lei nº 2.308/2010 - Acre Dentre os sete programas 

abrangidos pelo sistema está 

aquele de incentivo a serviços 

ambientais – Carbono (REDD+). 

Sistema de Incentivos a serviços 

Ambientais. 

Lei nº 9.878/2013 - Mato Grosso Oferece incentivos econômicos 

para promover a redução do 

desmatamento e, 

consequentemente, a redução de 

emissões de gases do efeito 

estufa (REDD+). 

Sistema Estadual de Redução de 

Emissão por Desmatamento e 

Degradação Florestal, 

Conservação, Manejo Florestal 

Sustentável e Aumento dos 

Estoques de Carbono Florestal- 

REDD+ no Estado de Mato 

Grosso. 

       Fonte: Adaptado de SANTOS et al. (2012). 

 O Ministério do Meio Ambiente (MMA) desde 2010 vem realizando alguns 

encontros com representantes governamentais e não governamentais para discutir uma 

estratégia nacional de REDD+. Esses encontros culminaram na elaboração de importantes 

documentos técnicos
106

, que abordam as formas e fontes de financiamento e a questão da 

repartição dos benefícios entre os principais atores envolvidos
107

.  

 Na Figura 13 estão relacionadas, de forma resumida, algumas iniciativas de políticas 

públicas que dialogam com o mecanismo de REDD+. 
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 BRASIL/MMA. REDD+: Documento-síntese com subsídios de múltiplos atores para a preparação de uma 

Estratégia Nacional/ Elaboração: Ronaldo Weigand Jr. Brasília (DF): 2011. 
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 BRASIL/MMA. REDD + Relatório de painel técnico do MMA sobre financiamento, benefícios e 

cobenefícios/Ministério do Meio Ambiente. Brasília: MMA, 2012. 
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       Figura 13: Brasil: iniciativas que dialogam com o REDD+. 

 

 
 

        Fonte: MMA, 2012.  

 

 

 Outra iniciativa do MMA foi a construção de um portal sobre ações de REDD+, cujo 

objetivo é divulgar de documentos e estratégias em curso no país ligadas a essa temática. A 

intenção é que o portal ajude na estruturação de um “sistema nacional de REDD+”, 

estimulando o debate entre os atores envolvidos. Nesse portal
108

 encontramos um cadastro de 

iniciativas de REDD+, que revela a existência de 26 projetos, em 2013, em diferentes estágios 

de implementação e empregando diferentes metodologias. Muitos projetos cadastrados no site 

do MMA são financiados pelo fundo amazônia. Eles aparecem também na sua carteira de 

projetos.  
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 http://www.mma.gov.br/redd/index.php/2013-04-01-14-54-26/cadastrados   
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 Uma outra iniciativa importante  realizada pelo Ministério do Meio Ambiente e que 

contribui para o debate sobre o mecanismo de REDD+ foi a publicação, em 2012, do 

documento “Pagamento por serviços ecossistêmicos em perspectiva comparada: 

recomendações para tomada de decisão” (SANTOS e VIVAN, 2012). Um dos objetivos do 

estudo foi contribuir para a construção de uma base de referência para orientar a tomada de 

decisão sobre o uso de PSA como instrumento de políticas ambientais no Brasil. A publicação 

ajuda também na análise dos projetos existentes no país com foco em REDD+.  

 No capítulo 2 são apresentados os projetos relacionados ao serviço de regulação do 

clima, em especial, o armazenamento ou o sequestro de carbono, nos quatro maiores biomas 

do país: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Um dos critérios utilizados foi a 

escolha de projetos focados em etapas preparatórias para esquemas de PSA, como 

regularização fundiária, infraestrutura e capacitação para a gestão.  

 Neste cenário (PSA-Carbono) foram identificados 34 experiências na Amazônia e no 

Cerrado, 11 na Caatinga e 38 na Mata Atlântica. Destacam-se Mato Grosso (36%), Pará 

(18%) e Amazonas (12%) com o maior número de projetos. Os demais estão distribuídos 

entre Tocantins (9%), Rondônia (6%) e Goiás (3%). Projetos envolvendo mais de um Estado 

somam 12%. Muitos projetos analisados são aqueles que aparecem no portal do MMA 

destinado às iniciativas de REDD+. 

 Em Goiás, o estudo indica um projeto localizado nos municípios de Santa Izabel e 

Nova Glória, denominado “Projetos Águas do Cerrado”, no ano de 2010. Financiado pela 

Petrobrás, o projeto envolveu 80 famílias dos assentamentos de reforma agrária localizados na 

região do Vale do São Patrício. O objetivo foi recuperar 35 nascentes, sete córregos e um rio. 

Além disso, foram desenvolvidas ações de educação ambiental com jovens e adultos, por 

meio dos cursos de Gestão de Recursos Hídricos, Sistemas Agroflorestais e Adequação 

Ambiental das Propriedades Rurais. Outro caso citado pelos autores envolve os municípios de 

Nazário, Goiatuba e Jovânia, no projeto apoiado pelo BR Mata Viva. Em entrevista realizada 

com um dos seus representantes
109

, foi explicado que o projeto não foi adiante, porque as 

áreas pré-selecionadas serviram como áreas experimentais da metodologia proposta pelo BR 

Mata Viva. 

                                                 
109

 Entrevista realizada em 10 de outubro de 2013, com o presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico 

e Socioambiental (IDESA), organização da sociedade civil de interesse público (Oscip) participante do Programa 

Brasil Mata Viva. 
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 Santos e Vivan (2012) constatam que a maioria dos projetos está focada em etapas 

preparatórias para esquemas de PSA, de forma complementar a outras medidas de redução de 

desmatamento, conservação de florestas nativas remanescentes, recuperação de cobertura 

florestal e adoção de melhores práticas agrícolas (de uso do solo). Por isso, a maioria dos 

projetos ainda não gerou informações suficientes para comprovar a sua eficácia. Eles são 

analisados a partir da execução de ações previstas e não a partir de indicadores estabelecidos, 

como, por exemplo, “estoques de carbono sequestrados”.  

 Para os autores, esses projetos, na sua maioria, atendem parcialmente os 

condicionantes de PSA; geram serviços ambientais, mas não foram concebidos com a 

preocupação de venda, já que se encontram em “etapas preparatórias”. Eles citam que o 

componente “monitoramento” na maioria dos projetos é um elemento incipiente e que poucos 

têm linha de base definida. Ademais, muitos processos de certificação ainda estão em 

andamento e aqueles com certificação consolidada costumam adotar metodologias com 

processos de validação independente.  

 Santos e Vivan (2012) observaram que muitos projetos têm sido concebidos 

principalmente por meio de acordos bilaterais internacionais de doação, contando com algum 

recurso federal. O envolvimento de instituições governamentais dos três níveis da Federação 

para a execução de alguns dos projetos, além da participação de ONGs.  Mas existem também 

projetos em que o recurso é oriundo de iniciativas privadas, por meio do mercado voluntário 

de carbono e de doações a fundos estaduais.   

 Dentre os projetos listados vale destacar o projeto Juma, iniciado em 2008, na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Juma (Amazonas); é considerado um dos 

maiores projetos brasileiros de redução de emissões e um exemplo típico de PSA específico, 

com abordagem em florestas (REDD+). O projeto foi implementado pela Fundação 

Amazonas Sustentável (FAS), em parceria com o Governo do Estado do Amazonas e a rede 

de hotéis Marriott International, e apoio técnico do Instituto de Conservação e 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM). O projeto foi validado seguindo os 

critérios da certificação da Climate, Community and Biodiversity Alliance – CCBA (Aliança 

Clima, Comunidade e Biodiversidade). 

 Os recursos foram aplicados em várias atividades, de controle e monitoramento do 

desmatamento. Os proponentes esperam que com a sua implementação seja contido, até 2016, 
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o desmatamento de 7.799 hectares de floresta tropical, correspondendo a emissão evitada de 

3.611.723 toneladas de CO2. Para além dos benefícios climáticos espera-se gerar diversos 

benefícios sociais e ambientais, por meio da aplicação dos recursos em atividades para o 

fortalecimento da fiscalização e controle ambiental; na geração de renda através de negócios 

sustentáveis; no desenvolvimento comunitário; em pesquisas científicas e educação, e no 

pagamento direto por serviços ambientais – dentro do programa bolsa floresta.  

 Outro projeto citado é o do Poço de Carbono Juruena, iniciado em 2010 na região 

noroeste de Mato Grosso. Esse caso é representativo de esquemas de mudança de práticas 

agrossilvopastoris, quanto de conservação de florestas nativas. Durante dois anos os 

responsáveis buscaram demonstrar a viabilidade técnico-econômica e ambiental da produção 

agroflorestal e do manejo florestal sustentável de produtos não madeireiros desenvolvidos por 

pequenos e médios agricultores rurais. Trabalharam também com a conservação de 

remanescentes florestais, avaliando o seu potencial para o sequestro e armazenamento de 

carbono.  

 O projeto executado pela associação de desenvolvimento rural de Juruena 

(ADERJUR) e patrocinado pelo programa Petrobras Ambiental centrou as suas atividades no 

município de Juruena, mas envolveu também municípios vizinhos. Foram desenvolvidas 

atividades de planejamento; de capacitação dos agricultores e na troca de experiências em 

sistemas agroflorestais na região; na produção e distribuição de mudas; na recuperação de 

áreas degradadas; na realização de inventários em sistemas agroflorestais; na organização 

social das comunidades participantes; no estabelecimento de parcerias com empresas e no 

apoio a organizações locais.  

É importante destacar que a falta de indicadores técnico-econômicos e de métodos 

para a quantificação e monitoramento de estoques de carbono, foram sinalizados como um 

dos principais obstáculos para a implantação deste projeto. 

 Outras experiências são os projetos desenvolvidos pelo “Programa Brasil Mata 

Viva”
110

 - BMV, localizados na região amazônica e no Estado de Mato Grosso. Em Goiás 

algumas propriedades estão cadastradas no BMV, situadas em municípios no vale do 

Araguaia e no município de Padre Bernardo, mas ainda não foram certificadas
111

. O programa 

é regido por metodologia BMV Standard que preconiza a geração da “unidade de crédito de 
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 Disponível em: www.brasilmataviva.com.br. Acessado em outubro de 2013. 
111

 Entrevista concedida à autora em 10 de outubro de 2013 pelo presidente do IDESA. 

http://www.brasilmataviva.com.br/
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sustentabilidade (UCS)” a partir da medição de indicadores ambientais, sociais e econômicos. 

A proposta é efetivar o PSA para os proprietários rurais que conduzirem ações de recuperação 

de áreas degradadas ou receber de maneira compensatória por seus remanescentes florestais 

(REDD+), sejam estes em Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente (APPs) ou em 

áreas preservadas complementares às exigidas por lei, bem como participar de produção 

certificadamente sustentável. 

 O BMV prevê a estruturação de “núcleos de desenvolvimento” compostos por 

unidades rurais que contenham florestas preservadas para além das áreas destinadas à 

produção agropecuária. Pretende também pretende estabelecer em cada núcleo os “pólos de 

desenvolvimento local” formados por unidades fabris, de infraestrutura e de serviços. Os 

recursos provenientes das vendas, além de remunerar os produtores, pretendem promover 

investimentos em novas tecnologias de produção, matrizes produtivas, inclusão social, 

educação e uso sustentável da área rural.  

 Em se tratando de bioma Cerrado vale destacar o projeto Gênesis Cerrado, localizado 

no Estado do Tocantins, na Ilha do Bananal. Iniciado em 1998, é o primeiro projeto de 

sequestro de carbono no Brasil. Executado a cabo pelo Instituto Ecológica
112

, o projeto visou 

preservar o ecossistema natural, reduzir o índice de desmatamento e reflorestar áreas 

degradadas, além de incentivar a geração de renda das comunidades envolvidas. A união 

destes objetivos gerou o conceito de carbono social
113

. Alguns resultados do projeto foram: a 

articulação junto aos produtores locais para a prática sustentável da silvicultura; a implantação 

do centro de pesquisas Canguçu, inaugurado em agosto de 1999; a elaboração de estudos de 

geoprocessamento e de metodologia de linha de base para projetos de preservação florestal; o 

inventário das espécies florestais e estudos de estoque de biomassa e carbono em áreas de 

cerrado, floresta e pantanal; o apoio à demarcação de terras indígenas; e a implantação da 

apicultura. 

 A partir das experiências relatadas verificamos que há uma série de abordagens 

quando o assunto é REDD+. Nas diferentes esferas governamentais e em iniciativas pontuais 

(projetos) percebemos uma enorme variedade de questões que tentam dialogar e que 
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 O Instituto Ecológica é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Possui sede em 

Palmas (TO).  
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 O Carbono Social™ é um padrão de certificação, desenvolvido pelo Instituto Ecológica, baseado em uma 

metodologia que monitora o desempenho do projeto de carbono em relação seis aspectos de sustentabilidade: 

social, humano, financeiro, natural, tecnologia e carbono. 
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convergem, de uma forma ou de outra, para as questões levantadas pelo mecanismo. 

Iniciativas voltadas para o tratamento deste mecanismo estão em curso no país, mas ainda 

carecem de um marco regulatório nacional. A institucionalização dessa questão é fundamental 

para trazer segurança jurídica, potencializar a capacidade de investimentos e mesmo para 

orientar aspectos técnicos e metodológicos dos projetos.  

 Sem regulamentação, fica difícil distinguir, entre as diversas iniciativas pontuais o 

que pode ser classificado como uma iniciativa específica de REDD+, ou seja, em que casos há 

pagamentos por resultados de ações plenamente mensuradas, relatadas e verificadas (MRV). 

São projetos que têm como escopo tanto a conservação das florestas, quanto a mudanças no 

uso da terra e nas práticas agrícolas, a recuperação de cobertura florestal, o fortalecimento de 

instituições e agentes administrativos, a capacitação de comunidades, a compra de 

equipamentos e o combate à pobreza.  

 Esse cenário indica a dificuldade de se chegar aos números de projetos existentes no 

país com essa denominação. O MMA (2013) fala em 26 projetos, o Cifor (2013) fala em 56 

projetos, Santos e Vivian (2012) citam 34 experiências e o Fundo Amazônia (2013) cita 41 

projetos. Mas, é certo que eles se concentram nos Estados do Mato Grosso, Amazônia e Pará 

(Figura 14), demonstrando a floresta amazônica como principal bioma destas iniciativas. Por 

outro lado, isso indica a necessidade de se definir e regulamentar, primeiramente, as políticas 

de PSA e de REDD+. Outra definição necessária é se REDD+ não poderia ser um 

componente de uma estratégia mais ampla de PSA, que inclua biodiversidade, água e solo.  
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  Figura 14: Brasil: distribuição das iniciativas de REDD+ pelos estados. 

 
  Fontes: MMA (2013), FA (2013), CIFOR (2013), PSA (2013), The REDD Desk (2013). Elaboração própria. 

 

 

 Ademais, em se tratando de uma “estratégia nacional”, temos que pensar no contexto 

de reduções de emissões resultantes da implementação de programas, planos e/ou políticas 

adotadas para reduzir o desmatamento, em um “pacote abrangente”. Isso é necessário para 

não haver, por exemplo, risco de vazamento e, por outro lado, dar escala às contabilizações de 

emissões, como explicado por Santilli
114

 (2013) e Silva
115

 (2013), respectivamente:  

 
(...) Se estivermos falando de redução de emissões oriundas de desmatamento, 

haveria que se definir regras e mecanismos de escala nacional/regional, e não na 

lógica de projetos locais, que se tornariam caros e de risco. Redução de emissões se 

garante em escala de país, ou daí para frente, o que deve recomendar uma 

enormidade de projetos locais que lhe dê sustentação. Mas controle, contabilidade e 

todo o necessário rigor climático de aferição devem estar concentrados na escala e 

não no local. Ou, no local só aquilo que for necessário para fundamentar o geral. É a 

escala que reduz o risco (...). 

 

(...) Vemos a falta de padronização de uma forma muito negativa e isso é reflexo da 

falta de estratégias subnacionais e nacional para o mecanismo. Se a estratégia 

nacional não incluir tais projetos e exigir que eles se adequem a essa nova 

metodologia o que vai acontecer é que esses projetos provavelmente continuarão 

                                                 
114

  Entrevista de Márcio Santilli (Instituto Socioambiental), concedida à autora, via Skype, em 5 de abril de 

2013. 
115

 Entrevista de Mariana Christovam e Silva (IPAM), concedida à autora, via Skype, em 1 de maio de 2013. 
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somente no mercado voluntário e terão pouco valor, pois não estarão contabilizados 

nacionalmente e reportados internacionalmente (...). 

De todo modo, vimos que alguns passos importantes estão sendo dados na esfera 

institucional brasileira, sendo que os estados podem contribuir para este processo com as 

lições aprendidas em seus projetos-piloto e na construção de seus marcos legais, ajudando na 

construção de uma estratégia nacional de REDD+.  

2.5) Os desafios da governança florestal no Brasil.  

Para os especialistas, entende-se que o REDD+ deve estar alinhado a uma série de 

outras políticas de desenvolvimento sustentável e de estruturas governamentais articuladas, 

convergindo para os mesmos objetivos. Enfim, a capacidade e a vontade política que os países 

detentores de florestas terão para implementar políticas públicas de desenvolvimento 

coerentes com a conservação florestal são fundamentais para a estruturação de regimes tipo 

REDD+.   

Desta forma, se por um lado é preciso investir em mecanismos econômicos para 

valorizar a floresta em pé, por outro é preciso fortalecer a governança ambiental
116

. De fato, a 

melhoria da governança ambiental é amplamente reconhecida como uma peça fundamental de 

uma estratégia de REDD+. De um lado, a baixa governança é apontada como um das maiores 

causas do desmatamento (KARSENTY, 2007); por outro, a governança fortalecida é 

considerada crucial para implementar quaisquer políticas ambientais e incentivos econômicos 

(FONSECA & BURSZTYN, 2009; LIMA, 2010; VIANA, 2009; ANGELSEN et al., 2009).  

Com isso, são importantes em qualquer estratégia de REDD+ questões como 

mecanismos de regularização fundiária (titularidade da terra e reconhecimento de direitos de 

populações tradicionais e indígenas); manejo florestal e uso do solo (licenciamento, 

monitoramento e responsabilização); planejamento do uso dos recursos florestais e a sua 

aplicação (zoneamentos, unidades de conservação); gestão participativa e transparência na 

tomada de decisões; melhor coordenação entre as diferentes políticas e instituições; a 

promoção de mecanismos/incentivos econômicos à conservação (ANGELSEN et al.,  

2009VIANA, 2009).  
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 Entendemos que o conceito de governança ambiental inclui os mecanismos, processos e instituições por 

meio dos quais os cidadãos e os grupos articulam os seus interesses, exercem os seus direitos legais, cumprem as 

suas obrigações e resolvem os seus conflitos.  
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Para Bonfante et al. (2010), a participação pública deve ser assegurada pois o 

envolvimento de todas as partes interessadas, especialmente daqueles que vivem na floresta 

ou em seu entorno, é peça fundamental para que prevaleça a sustentabilidade ambiental e 

social das políticas para reduzir o desmatamento. Para Irigaray (2010),  

(...) a participação assegura maior governança e reduz as oportunidades de corrupção 

e de conflitos entre os interessados, o que é particularmente relevante numa política 

de REDD. Com isso, a participação pode contribuir significativamente para garantir 

que o potencial de co-benefício de REDD (tais como a redução da pobreza, a 

proteção dos direitos humanos, a conservação da biodiversidade, a prestação de 

outros serviços ecológicos) seja maximizado e os potenciais impactos negativos 

evitados ou minimizados (IRIGARAY, 2010, p. 28).  

A “Declaração sobre Florestas e Mudança Climática”, do The Forests Dialogue
117

, 

corrobora essas ideias quando aponta os seguintes problemas associados à governança de 

projetos de REDD+: 1) a falta de definição quanto aos direitos de posse e uso de recursos; 2) 

a falta de planejamento do uso da terra; 3) a existência de incentivos financeiros para 

conversão das florestas; 4) a reforma institucional mais ampla dos órgãos envolvidos na 

gestão ambiental; e 5) a falta de cumprimento das leis florestais.   

Um estudo conduzido em sete dos nove estados da Amazônia Brasileira em 2012 pelo 

MMA
118

, em parceria com o IDESAM, em 2012, destacou a ausência de uma regulamentação 

específica para o REDD+ no Brasil como o principal desafio para a implementação das ações 

estaduais. Além de gerar uma insegurança jurídica para investidores e financiadores, eles 

consideram a falta de uma regulamentação nacional como porta aberta para projetos e 

metodologias inconsistentes, que no futuro dificultariam a integração entre iniciativas 

nacionais e subnacionais.   

A estratégia nacional deve estar integrada a outras ações políticas, pois, do contrário, 

os objetivos do REDD+ podem ser confrontados por políticas e incentivos em outros setores, 

especialmente aqueles que fomentem a expansão da agricultura e pecuária em áreas 

florestadas. O “Programa de Aceleração do Crescimento” (PAC) e várias outras decisões 

governamentais
119

 flexibilizam, de certa maneira, a agenda socioambiental. Cortez e Stephen 
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Acessado em julho de 2012. 
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Acessado em setembro de 2012. 
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(2009) afirmam que compreender os drivers do desmatamento e as pressões sobre as florestas 

é essencial para a concepção de políticas eficazes de REDD+.  

Alguns desafios institucionais são particularmente relevantes em nosso país, que ainda 

apresenta regiões, como a Amazônia, com ordenação fundiária caótica – como a falta de 

títulos, a grilagem, a ocupação ilegal de terras públicas, demarcação de terras ocupadas por 

populações tradicionais. Isso aumenta muito os riscos de projetos de REDD+. Uma análise 

feita por Ferreira et al. (2007), no chamado “arco do desmatamento”, na região amazônica, 

demonstrou que a falta de integração institucional através da partilha de dados e informações 

e a ausência de políticas territoriais e de governança favorece o desenho territorial: áreas com 

alta concentração da propriedade da terra também eram susceptíveis de serem mais 

severamente afetadas pelo desmatamento. Ou seja, são relações fortemente afetadas pelas 

condições de governança: onde a governança é fraca, interesses diversos podem se aproveitar 

dessa situação. 

As recentes mudanças no Código Florestal Brasileiro
120

, reduzindo as limitações 

administrativas, cria um cenário ambíguo para a questão de REDD+. Por um lado pode 

comprometer todo o esforço governamental voltado para a contenção do desmatamento no 

país, principalmente na Amazônia e no Cerrado, já que o limite mínimo de cobertura florestal 

por propriedade foi drasticamente diminuído
121

. Embora não haja conexão direta com as 

alterações do Código Florestal, o Boletim do Desmatamento, divulgado em janeiro de 2013 

pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), alertava para um 

aumento no desmatamento na região justamente no período de vigência do novo Código 

Florestal. De acordo com o levantamento, de agosto de 2012 a junho de 2013 o acumulado de 

área desmatada chegou a 1.885 quilômetros quadrados. Essa cifra representa um aumento de 

103% em relação ao período anterior, quando o desmatamento somou 907 quilômetros 

quadrados.  

Por outro lado, o novo código cria todo um ambiente favorável para a inserção de 

mercados para os serviços ambientais. As florestas nativas que deixam de ser reserva legal 

(RL), ou mesmo aquelas que excedem os limites mínimos exigidos pela lei, podem ser 
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 Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.  
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 A anistia da exigência de reflorestamento de APPs para áreas agrícolas consolidadas; a possibilidade de 

cômputo da APP no cálculo da reserva legal a todos os agricultores; a possibilidade de redução da RL em 50% 

da Amazônia para fins de regularização ambiental pelo poder público federal, se indicado no ZEE (Zoneamento 

Econômico Ecológico) estadual; e isenção das áreas de até 4 módulos de manter reserva legal são alguns dos 

diversos mecanismos flexibilizantes. 
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negociadas como títulos de crédito no mercado financeiro, através da criação da cota de 

reserva ambiental (CRA). Assim, além de servir para realizar compensação de RL, a CRA 

permite a ampliação das possibilidades de transações comerciais e financeiras com as 

florestas. Ou seja, não só o agricultor que não tem RL pode substituí-la por um título de 

crédito, como pode adquirir e/ou vender cotas de cobertura nativa acima do limite legal, 

criando-se um sistema de comercialização. 

Na visão de Cenamo, do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas (Idesam) e de Motta, professor de Economia Ambiental do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ)
122

, respectivamente: 

(...) o REDD+ deve atuar/funcionar de forma complementar ao Código, onde você 

precisa de fato fomentar uma agenda positiva. 

(...) As exigências que você hoje vai ter em reflorestamentos, as restrições 

implementadas pelo Código abrem caminho para o REDD+. (...) O REDD+ nesse 

ambiente pode funcionar muito bem, porque pode beneficiar a preservação 

compulsória (obrigatória) e a não compulsória. O código só tornou o REDD+ mais 

necessário. 

Nesse ambiente de incertezas, o Brasil apresenta outros problemas de governança 

ambiental: descontinuidade administrativa, que retarda e altera programas nos ministérios a 

cada mudança de governo e a cada troca de ministros; ações descoordenadas em alguns temas 

importantes; escassez de indicadores de desempenho das políticas ambientais e dos programas 

interministeriais e funcionamento precário do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA), que falha ao não compartilhar informações e ações entre órgãos federais, 

estaduais e municipais (LIMA, 2010; VIANA, 2009). Ou seja, sem questionar a fundo os 

desafios estruturais da governança florestal e sem uma participação efetiva das comunidades 

locais, dificilmente poderemos colher os frutos do REDD+. 

No próximo capítulo iremos discutir como o bioma Cerrado e mais especificamente o 

Estado de Goiás, através de suas realidades socioambientais e das políticas governamentais 

existentes em seus territórios, podem desempenhar um papel importante na configuração de 

políticas públicas de valorização de seus remanescentes. Apresentaremos os trade-offs entre o 

desenvolvimento e a conservação e como uma possível política de PSA (REDD+) pode ser 

desenhada para este bioma.  

 

                                                 
122

 Entrevistas concedidas à autora, via Skype, respectivamente em 12/04/13 e 12/04/13. 
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CAPÍTULO 3 – Cerrado: perspectiva histórica de ocupação e as políticas 

públicas voltadas para a sua proteção e conservação. 

3.1) A riqueza do bioma Cerrado perdida pelo modelo econômico de ocupação e uso 

da terra: implicações sociais e nos serviços ecossistêmicos. 

 O Cerrado é um dos tipos de vegetação mais antigos que existem no Brasil. Ab’Saber 

(1977) coloca a origem provável da flora dos cerrados no levantamento da Cordilheira dos 

Andes, que ocorreu no final do Terciário, há cerca de 30 milhões de anos atrás. Com o 

surgimento da Cordilheira dos Andes, movimentos tectônicos fizeram com que a região 

central do Brasil fosse levantada e, em virtude das influências geológicas e climáticas, 

configurou-se o que hoje conhecemos como planalto central.  

 A topografia varia de altitudes de 200 até 1.600 metros . Há duas estações climáticas 

bem distintas: uma seca, que cobre os meses de abril a setembro, e uma chuvosa, que vai de 

outubro até o mês de março (ASSAD, 2001). As áreas do Cerrado que foram levantadas 

formaram vários centros dispersivos de drenagem, sendo este bioma considerado o “berço das 

águas” ou a “caixa d’água do Brasil”, com importante contribuição hídrica na manutenção de 

oito das doze regiões hidrográficas brasileiras: Amazonas, Tocantins/Araguaia, Parnaíba, São 

Francisco, Paraná, Paraguai, Atlântico Leste e Atlântico Nordeste (LIMA & SILVA, 2008).  

Originando-se de espessas camadas de sedimentos que datam do Terciário, os solos do 

bioma Cerrado são geralmente profundos, de cor vermelha ou vermelha amarelada – em 

função da presença de ferro. São porosos, permeáveis e bem drenados (PINTO, 1993). São 

conhecidos como latossolos e estão presentes em 48% da área do bioma. Embora em menor 

extensão, também podemos verificar a presença de solos pedregosos e rasos (neossolos 

litólicos), arenosos (neossolos quartzarênicos), e orgânicos (organossolos) (REATTO et al., 

2008). Em razão do intenso intemperismo a que foram submetidos, a maior parte desses solos 

é pobre em nutrientes. Do ponto de vista químico, eles são caracterizados como ácidos, 

deficientes em cálcio, magnésio, fósforo, com alta saturação de alumínio, e deficientes em 

matéria orgânica, o que leva a uma baixa fertilidade natural.  

Depois da floresta amazônica, o Cerrado é a segunda maior formação vegetal 

brasileira, abrangendo cerca de 25% do território nacional, ou cerca de 2 milhões de km². Está 

presente nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amapá, Pará, 

Amazonas, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito 

Federal (IBGE, 2004). Por causa de sua centralidade, trata-se de um bioma ecótone, isto é, de 
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transição para os outros biomas nacionais. Decorre disso a sua importância fito e 

zoogeográfica, pois como funciona como corredor natural de migração, polinização e 

reprodução de espécies (WWF, 1995).  

As suas características físicas, comandadas pelas características climáticas e 

associadas à existência de importantes ecótonos em relação a todos os outros biomas 

brasileiros - exceto os campos sulinos! -, criam uma extensa diversidade de paisagens. A 

paisagem do Cerrado é caracterizada por formações savânicas, interceptadas por matas 

ciliares ao longo dos rios, nos fundos de vales. Entretanto, outros tipos de vegetação podem 

aparecer em pequena proporção na região de domínio dos Cerrados, tais como os campos 

úmidos ou as veredas de buritis, nos quais o lençol freático é superficial. Os campos rupestres 

podem ocorrer nas maiores altitudes e formações florestais situam-se sobre os solos mais 

férteis (COUTINHO, 1978).  

Mesmo as formas savânicas são heterogêneas, havendo uma grande variação na 

proporções de árvores e de herbáceas. Existe um gradiente estrutural que vai da vegetação 

completamente aberta - o campo limpo, dominado por herbáceas, sem a presença dos 

elementos lenhosos (árvores e arbustos) - ao cerrado fechado, fisionomicamente florestal - o 

cerradão, com grande quantidade e densidade de árvores e aspecto florestal. As formas 

intermediárias são o campo sujo, o campo cerrado e o cerrado stricto sensu, classificados de 

acordo com a densidade crescente de árvores (COUTINHO, 1978). Ribeiro & Walter (2008) 

descreveram 11 tipos fitofisionômicos entre as formações florestais, savânicas e campestres 

do bioma.  

Os componentes do clima, associados aos demais componentes físicos do bioma 

Cerrado, propiciam o desenvolvimento de uma vegetação lenhosa com sistema radicular 

profundo, que não são fortemente afetadas pelo período de seca (OLIVEIRA-FILHO & 

MEDEIROS, 2008). Já a vegetação herbácea, que tem o sistema radicular menos profundo, é 

muito afetada pelo período de seca, tornando-se combustível das queimadas, que geralmente 

ocorrem espontaneamente neste ambiente. Apesar de o fogo ser um dos principais agentes 

ecológicos na estruturação da vegetação das savanas (BOND et al., 2005), a presença dos 

humanos na região dos cerrados mudou o regime do fogo, aumentando a sua frequência. Para 

o MMA (2011), atualmente o fogo é bastante disseminado como instrumento de manejo 

agropecuário, para a renovação de pastagens, abertura de novas áreas e mesmo para o controle 

de pragas. 
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O bioma Cerrado abriga importantes reservatórios de carbono, como atestado por 

Robinson (2007) em relação às savanas. A maior parte da biomassa do Cerrado está no 

subsolo, podendo chegar a até 70% da biomassa total, dependendo da vegetação dominante 

(CASTRO & KAUFFMANN, 1998). Desta forma, o estoque de carbono no bioma é de cerca 

29 t/ha na vegetação e 117 t/ha no solo, até um metro de profundidade (IPCC, 2000). Outros 

autores corroboram essa visão (BUSTAMANTE & FERREIRA, 2010; BUSTAMANTE et 

al., 2006; ABDALA, 1993; MIRANDA et al., 2014), mostrando a importância do solo como 

reservatório de carbono. No Capítulo 4 discutiremos essa questão.  

A grande variabilidade de habitats no domínio dos Cerrados faz com que ele suporte 

uma enorme diversidade de espécies de plantas e animais, sendo um dos biomas brasileiros 

que detém a maior riqueza em diversidade biológica do país (ALHO in SCARIOT, 2005), ou 

considerada a savana tropical mais rica em termos de biodiversidade no mundo (KLINK & 

MACHADO, 2005). Tem mais de 12.000 espécies da flora (MENDONÇA et al., 1998), com 

elevado nível de endemismo, aproximadamente 44% (RATTER et al., 1996) e mais de 

320.000 espécies da fauna, com grande destaque para os insetos, que representam cerca de 

28% de toda a biota (AGUIAR et al., 2004).  

 Mas, o modelo de uso e ocupação ao qual este bioma foi submetido ao longo da sua 

história recente contribuiu para a redução de sua biodiversidade, para a degradação dos 

territórios e dos modos de vida de suas populações tradicionais. Contribuiu também para a 

inegável estigmatização dessa região como um dos “eldorados brasileiros”. Dos seus 2,04 

milhões de km² originais, 40% já foram convertidos para atividades de uso antrópico, seja 

pela pecuária e ou agricultura (SANO et al., 2010). De fato, o Cerrado é considerado um dos 

hotspots de biodiversidade no mundo, tanto por seus aspectos naturais, quanto pela intensa 

ocupação agropastoril que o transformou na principal fronteira de expansão agrícola brasileira 

(MYERS et al., 2000; BORLAUG, 2002). 

O período fundamental para a compreensão da estrutura produtiva e da urbanização do 

Cerrado e, mais especificamente no Estado de Goiás – que além de abrigar 98% deste bioma 

em seu território é foco desse trabalho –, reside nos anos 1960 e 1970, quando se constituíram 

as bases para a introdução das frentes modernas de ocupação desse espaço. Mas a década de 

1930 também é importante de ser citada e lembrada como o período que concebeu o embrião 

dessas transformações.  
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Com a política do Estado Novo Getulista (1937-1945), voltada para a implantação da 

indústria nacional, ocorreu uma mudança radical no cenário na região dos cerrados. O Estado 

passa a promover a unificação e ampliação do mercado interno, tendo como carro-chefe as 

indústrias que, por sua vez, estimulavam a demanda por alimentos e criavam maiores vínculos 

com as áreas de produção agropecuária (GUIMARÃES e LEME, 1998). Esta política do 

governo federal de ocupação das fronteiras foi conhecida como “Marcha para o Oeste” (anos 

1930-1945), e teve como exemplos a criação de colônias agrícolas nos Estados de Goiás e 

Mato Grosso.  

Segundo Estevam (1998), o fluxo migratório em direção a essas áreas de fronteira 

decorreu da promessa de terra gratuita por parte do governo federal. Em 1940, cerca de 82% 

da população do Estado de Goiás ainda vivia na zona rural, trabalhando no campo como 

proprietária, assalariada, arrendatária ou posseira (GUIMARÃES e LEME, 1998). As 

melhores terras eram destinadas ao cultivo das lavouras de arroz, feijão e milho; já os 

chapadões eram destinados à pecuária e ao extrativismo.  

A transferência da capital estadual da antiga Vila Boa, no centro-oeste do estado, para 

o centro-sul, formalizada pela construção de Goiânia no final da década de 1930, ajudou a 

provocar a colonização do centro goiano. Ela foi facilitada também pela construção de 

ferrovias e pela expansão das estradas de rodagem. Houve um surto migratório expressivo 

para o local da nova capital. Em 1940, Goiânia já contava com 48.165 habitantes 

(GUIMARÃES e LEME, 1998).  

Um novo impulso ao movimento de ocupação do Cerrado se desenvolveu a partir de 

1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek. De um conjunto de medidas contidas no 

seu “Plano de Metas”, de caráter desenvolvimentista, a construção de vias de integração 

nacional, como a BR 153 (como a Belém-Brasília), integrando a capital de Goiás à economia 

paulista e ao norte do país, e a construção de Brasília, foram os eventos mais importantes do 

ponto de vista da organização espacial (BRAGA, 1998).  

Estes eventos contribuíram para um redirecionamento do fluxo migratório, agora já 

com destino urbano. Na Tabela 2 é apresentada a evolução da população e a densidade 

demográfica na área do Cerrado. Houve um crescimento expressivo dessa população a partir 

de 1940. A construção de Goiânia e Brasília ajudaram a impulsionar esse crescimento 

populacional, contribuindo para a formação de uma rede regional de cidades, aumentando a 
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importância das atividades comerciais e dando um novo impulso para a estruturação da 

economia regional (GALINKIN, 2003). 

    Tabela 2: População na região do Cerrado Brasileiro entre 1872 e 2000. 

Ano                         População (em 1000)              Densidade demográfica (hab/km2) 

1872                                   221                                                      0,11 

1890                                   320                                                      0,16 

1900                                   373                                                      0,18 

1920                                   759                                                      0,37 

1940                                 1.259                                                     0,62 

1950                                 1.737                                                     0,85 

1960                                 3.007                                                     1,47 

1970                                 5.167                                                     2,53 

1980                                 7.545                                                     3,70 

1991                                12.600                                                    6,18 

2000                                18.000                                                    8,82 

      Fonte: Adaptado de Klink & Moreira (2002) 

Segundo Braga (1998), com o golpe militar de 1964 se expandem as estratégias de 

dominação sobre a região Centro-Oeste. Sob o Estado autoritário e a égide do regime militar, 

na década de 1970, as atividades de expansão da fronteira agrícola, de construção de estradas, 

barragens e linhas de transmissão de energia elétrica, assim como projetos de mineração, 

propostos nos planos nacionais de desenvolvimento (PNDs), geraram graves impactos 

negativos (sociais e ambientais) sobre todo o país. 

Em 1974, começou a ser aplicado o II PND, que previa a ocupação produtiva do 

território brasileiro de acordo com o potencial de cada área. Surge assim, entre vários 

programas para as diferentes regiões do país, o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 

(Polocentro). Merece destaque também o Programa Cooperativo Nipo-Brasileiro para o 

Desenvolvimento do Cerrado (Prodecer), em parceria com o governo japonês, que abrangeu 

três fases entre 1979 e 1995. 

Na perspectiva de Alencar (1975), Braga (1998), Guimarães e Leme (1998) e 

Inocêncio (2010), esses programas concretizaram a estratégia do Governo Federal para a 

interiorização do desenvolvimento, a partir da modernização das atividades agropecuárias. 

Isso se fez com a ocupação das áreas dos cerrados e o seu aproveitamento em escala 

empresarial, transpondo assim um dos maiores obstáculos: a correção dos solos ácidos. Os 

recursos foram distribuídos e investidos em pesquisa a tecnologias agropecuárias e insumos, 

assistência e crédito rural, construção de estradas, eletrificação rural, rede de estocagem e de 

comercialização.  
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Duarte (1998) lembra que a implantação do Polocentro permitiu um aumento 

sistemático da produtividade e da rentabilidade regionais. Para a intensificação da pecuária 

foram inseridas gramíneas exóticas, principalmente da espécie Brachiaria, substituindo 

pastagens naturais ou mesmo a agricultura em alguns casos. Silva (2013) fez um interessante 

mapeamento desses programas no bioma Cerrado (Figura 15), evidenciando a incorporação 

dos seus espaços ao processo produtivo.  

          Figura 15: Localização dos principais programas de ocupação  

          do bioma Cerrado entre 1970-1990. 

 
          Fonte: Silva (2013). 

 

Nesses períodos que surgem o Sistema Nacional de Crédito Rural e a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 1973. Em Goiás foi criada a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás (Emater), em 1975, com a 

finalidade de conceder crédito agrícola e treinamento aos produtores no uso dos novos 

insumos e técnicas de produção. A Embrapa desenvolveu tecnologias para corrigir a acidez do 

solo do Cerrado e para adaptar à região plantas oriundas de outros biomas, permitindo, dessa 

forma, a proliferação da agricultura em larga escala. 
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Tudo isso, somados ao relevo plano e altamente propício à mecanização, transformou 

os solos do Cerrado em excelente substrato para a agricultura de grãos. Com a calagem e a 

adubação, cresceu significativamente a produção e a produtividade da agropecuária. 

Conforme aponta o Quadro 6, a área (em hectares) para formação de pastagens plantadas 

passou de 8,7% em 1970, para 30,9% em 1985. Já a área para lavouras passou de 4,1% para 

9,5% no mesmo período. Os dados abaixo conseguem representar bem o papel da atividade 

agropecuária no processo de ocupação da região do Cerrado entre 1970 e 2000. 

Quadro 6 – Brasil: áreas (ha) do Cerrado ocupadas pela agropecuária: 1970-2000. 
Área 1970 1980 1985 1994 2000 

Lavoura 4,1 7,9 9,5 11,5 12,5 

Pastagem 

plantada 

8,7 21,7 30,9 46,4 56,9 

Total 12,8 29,6 40,4 57,9 69,4 

           Fonte: Adaptado de Galinkin (2003). 

 

 

Para Braga (1998) e Inocêncio (2010), esses programas transferem recursos 

expressivos para a iniciativa privada, por meio de linhas de crédito subsidiando taxas de juros 

muito baixas. Os maiores beneficiários foram os produtores de médio e grande porte, que 

tinham disponibilidade de capital, conexões com o sistema de financiamento e capacidade 

para se aproveitar de assistência técnica. Entre os produtos priorizados figurava a soja, em 

primeiro lugar, visando a exportação. Aos pequenos produtores rurais foi imposta a adesão a 

esse novo padrão técnico; ou então eles foram coagidos a vender as suas terras e abandonar as 

suas posses. Também é o período que começa a se desenhar uma nova estrutura fundiária para 

a região, motivada pelo ciclo modernizador do espaço agrícola (THEODORO, 2002), 

definindo-se um padrão de tamanho médio e grande das propriedades.  

Desta forma, a área do Cerrado ganhou importância no contexto brasileiro para a 

produção de commodities agrícolas, sobretudo grãos, como a soja, o milho, o trigo, o algodão 

e a carne. Nos primeiros anos da década de 2000, atrelado ao mercado energético 

(biocombustíveis e centrais hidroelétricas), assiste-se a entrada da cana de açúcar 

(SPAROVECK, 2008; SILVA & MIZIARA, 2010, RIBEIRO, 2010). Atualmente, o Cerrado 

responde por quatro em cada dez cabeças do rebanho bovino brasileiro e por um quarto da 

produção nacional de grãos, especialmente soja (WWF, 2012).  

Temos que considerar que, neste cenário de crescimento de exploração agropecuária, 

ocorreram outras mudanças de infraestrutura para o escoamento da produção. Podemos citar 
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como exemplo a abertura de estradas e ferrovias, a instalação de agroindústrias (alimentos, 

máquinas, sementes, fertilizantes, agrotóxicos e outros insumos), hidrovias, pivôs centrais, 

linhas de transmissão e crescimento de empresas ligadas ao extrativismo mineral e vegetal 

(mineradoras, garimpos, madeireiras e carvoarias). 

Para o MMA (2011), a perda de mais áreas naturais é a principal ameaça atual a 

biodiversidade do Cerrado. Ela ocorre justamente para sustentar a monocultura intensiva de 

grãos, a pecuária extensiva de baixa tecnologia e a produção de carvão para siderúrgicas. Por 

outro lado, mais recentemente, o Cerrado brasileiro está sendo ocupado por plantações de 

pinus e eucalipto. Em 2010, mais de 6,5 milhões de hectares do bioma foram destinados à 

silvicultura (MMA, 2011). Entretanto, apesar da constatação dos impactos ambientais, como a 

exaustão de nascentes e mananciais, os planos setoriais de mitigação e de adaptação às 

mudanças climáticas preveem a ampliação desses plantios florestais em três milhões de 

hectares até 2020, para substituir o carvão vegetal fabricado à base de formações nativas. 

Desta forma, uma região que há pouco mais de 40 anos era um enorme vazio, com 

gado criado extensivamente e com uma agricultura não tão tecnificada, é hoje uma das 

principais regiões agrícolas do país e do mundo. Como destacado, Sano et al. (2008) indicam 

que, até o ano de 2008, aproximadamente 48% das áreas naturais do Cerrado já foram 

convertidas para atividades de uso antrópico, o que se traduz em 54 milhões de hectares de 

pastagens e em 21,5 milhões de hectares de agricultura, causando uma forte fragmentação de 

grande parte de seus remanescentes (FIGURA 16).  
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      Fig. 16 - Cobertura e uso da terra no bioma Cerrado, conforme mapeamento realizado  

      com base em imagens Landsat ETM+ de 2002. 

   
     Fonte: ROCHA et al. (2011). 
 

 

 Os dados da Figura 16 são oriundos do “Projeto de Monitoramento do 

Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite” (PMDBBS
123

), executado pelo Centro de 

Sensoriamento Remoto do Ibama,  com vistas a quantificar desmatamentos de áreas com 

vegetação nativa. O PMDBBS segue como referência os levantamentos feitos pelo Probio
124

, 

mas usa uma escala mais refinada (1:50.000). Assim, a área desmatada do Cerrado até 2002 

foi de 890.636 km²; entre 2002 e 2008, esse valor foi acrescido de 85.074 km², uma média 

anual de 14.179 km² (Tabela 3). Nesse período, os Estados do Mato Grosso, Maranhão, 

Tocantins e Goiás foram os que apresentaram mais desmatamento.  

 

     

                                                 
123

 Convênio firmado em 2008 entre o MMA, o IBAMA e o PNUD. 
124

 O Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (Probio) mapeou a 

cobertura vegetal nos biomas brasileiros para o ano de 2002, na escala de 1:250.000, utilizando-se de imagens 

Landsat. 
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   Tabela 3. Desmatamento no Cerrado até o ano de 2002 e entre os anos de 2002 e 2008,  

   tendo como referência a área total do bioma. 

Período Área desmatada (km²) 

Área desmatada (% 

da área do bioma) 

 

Até 2002 890.636 43,67 

2002-2008 85.074 4,17 

Desmatamento total 975.711 47,84 

   Fonte: CSR/Ibama. Relatório Técnico de Monitoramento do Desmatamento no Bioma  

   Cerrado, 2002 a 2008: Dados Revisados (2009). 

 

Para Rocha et al. (2011), em alguns estados o Cerrado ainda está bem conservado, 

enquanto em outros a situação é crítica. No caso dos Estados do Piauí, Maranhão, Bahia e 

Tocantins, a proporção de Cerrado remanescente é igual ou superior a 80% das formações 

originais, enquanto que no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e 

Paraná a quantidade de vegetação nativa não chega a 50%. No caso do Estado de São Paulo, a 

situação é muito grave, pois restam apenas 0,013% do Cerrado paulista (Figura 17). 

Figura 17: Proporção da área de Cerrado nativo remanescente, por estado (2011). 

   
Fonte: Rocha et al. (2011). 

 

 

Para o período entre 2002 e 2009, dados do Sistema Integrado de Alerta de 

Desmatamentos (SIAD Cerrado
125

) indicaram aproximadamente 36.610,44 km² de novas 

áreas desmatadas (FERREIRA et al., 2007; ROCHA et al., 2011). Embora os dados gerados 

pelo PMDBBS e SIAD apresentem valores diferentes – pois usam metodologias diferentes –

as áreas com os maiores índices de desmatamento são praticamente as mesmas, ou seja, existe 

forte correlação espacial entre os valores gerados pelos dois sistemas. Essas são as áreas de 

avanço mais forte da fronteira agropecuária do Cerrado. Elas estão nos estados ao norte do 

                                                 
125

 O SIAD (FERREIRA et al., 2007) utiliza imagens dos sensores MODIS como produto principal para a 

geração de polígonos de desmatamento. Os dados de alertas de desmatamento são referentes às áreas maiores 

que 25 hectares e são divulgados anualmente pelo Laboratório de Processamento de Imagens e 

Geoprocessamento (LAPIG) e disponibilizados através do site www.lapig.iesa.ufg.br.  

http://www.lapig.iesa.ufg.br/
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bioma (Figura 18), como Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, justamente em áreas de 

remanescentes, o que confirma o status do Cerrado como a principal fronteira de expansão 

agrícola brasileira (MYERS et al., 2000).  

   Figura 18: Desmatamentos no bioma Cerrado (Km²) ocorridos entre 2002 e 2013. 

 
 Fonte: Rocha, 2014 (No prelo). 

 

O sudeste de Mato Grosso também chama a atenção pelo número de municípios com 

alerta de desmatamentos, concentrados justamente no que vem sendo denominado “arco do 

desmatamento”. O Oeste da Bahia é a região do bioma com o uso mais intenso do solo, 

particularmente ao longo da bacia do rio São Francisco. Uma conclusão interessante do 

trabalho de Rocha et al. (2011) é que a distribuição dos desmatamentos ocorridos no período 

está fortemente relacionada às tipologias vegetais predominantes, ou seja, aproximadamente 

90% dos desmatamentos concentraram-se sobre as fitofisionomias mais densas. Em relação à 

topografia, aproximadamente 95% da área desmatada no período encontra-se em áreas com 

declividade entre 0% e 8%, ou seja, favoráveis à mecanização.  

Outro trabalho que serve como subsídio para o entendimento da dinâmica do 

desmatamento do Cerrado, de Araújo et al. (2012), examinou os padrões de distribuição de 

áreas queimadas no Brasil, durante o período de 2002 a 2010, de acordo com a cobertura do 

solo em 2002 (mapa de uso da terra do Probio). O bioma Cerrado apresentou a maior 

concentração de áreas queimadas, seguido pelos biomas Amazonas (14%), Pantanal (6%), 

Mata Atlântica (4%), Caatinga (3%) e Pampas (0,06%). Em relação às classes de cobertura 
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terrestre, cerca de 81% das áreas queimadas ocorreram em áreas de vegetação remanescente. 

O estudo concluiu que, apesar de não haver correlação inequívoca entre áreas queimadas e 

novas conversões de terras, a concentração notável de cicatrizes de incêndio, especialmente 

na transição Amazônia-Cerrado (ou seja, o arco do desmatamento) pode indicar isso. 

 Levando-se em consideração as condições climatológicas, principalmente 

pluviométrica, sabemos que normalmente o uso do fogo é disseminado como instrumento de 

manejo agropecuário, seja para a abertura de novas áreas – ou seja, antecedem desmatamentos 

–, renovação de pastagens e mesmo o controle de pragas, normalmente sem o controle do 

órgão ambiental e no período da seca (principalmente da metade para o final de estação). Para 

o MMA (2011) e Dias & Miranda (2010), as queimadas vêm ocorrendo em intensidade e 

frequência acima do regime de queima natural do Cerrado, causando graves danos à 

biodiversidade, aos recursos hídricos e ao clima  

 Outros estudos (FERREIRA et al., 2012; SOARES-FILHO, 2013) indicam que 

aproximadamente 40 milhões de hectares do Cerrado ainda têm áreas “favoráveis” para a 

agricultura. Trata-se de terrenos com declividade favorável (80% entre 0 e 5º), os quais 

poderão ser incorporados à agropecuária nas próximas décadas, mantidas as atuais taxas de 

desmatamento. Cenários futuros (FERREIRA et al., 2012) indicam um acréscimo dos 

desmatamentos sobre as áreas de remanescentes no Cerrado na ordem de 13,5% até 2050 (ou 

o equivalente a 160 mil km²), em comparação ao levantamento do ano de 2002 (mapa-base, 

elaborado pelo MMA/PROBIO), com uma conversão média de 40.000 km² por década. As 

projeções são baseadas numa extrapolação temporal e espacial dos padrões de ocupação do 

bioma, a qual considerou uma taxa de desmatamento de 0,3% ao ano para o bioma – taxa 

estimada à época pelo mapeamento do Probio.  

 Essa taxa pode ser considerada conservadora, já que foi revista pelo Probio, por meio 

do PMDBB. Hoje ela é estipulada em torno de 0,69%. Mas, o mais importante é que essa 

projeção espacial foi baseada em fatores reais que regem a dinâmica de ocupação do bioma, 

como a inclinação do terreno, fertilidade do solo, proximidade de estradas e de centros 

consumidores, além de fatores climáticos. A pesquisa é indicativa de que, caso o cenário de 

desmatamento atual se mantenha pelas próximas décadas, novas áreas de remanescentes serão 

incorporadas aos processos produtivos, principalmente no norte e nordeste do país, sobretudo 

na Bahia, Piauí, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Cabe lembrar que, segundo o código 

florestal, a situação para o Cerrado é inversa à da Amazônia: a floresta amazônica tem 80% de 
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área preservada em reserva legal e 20% disponível para as demais práticas. No Cerrado temos 

80% de área liberada para as demais práticas e 20% para proteção, como é o caso das reservas 

legais. 

 Ao mesmo tempo, o estudo indica que haverá uma piora nas condições ecológicas de 

várias bacias hidrográficas até 2050, sugerindo um aumento dos níveis de degradação entre 

5% e 15% para aquelas bacias, com conversões de sua vegetação superiores a 70%, ou seja, 

que não atendem ao requisito mínimo de proteção estipulado pelo código florestal de 1965 

(Lei nº 4.771). Com as recentes alterações do código florestal, um cenário não muito 

promissor é vislumbrado para as florestas e toda a biodiversidade brasileira (SBPC, 2011; 

IPEA, 2011), especialmente para as áreas fragilizadas do bioma Cerrado. Além da reserva 

legal (RL), o novo código retira proteção das áreas de preservação permanente, as APPs, que 

são as margens de rios, encostas, nascentes, topos e morros e vegetação litorânea, como 

mangues e restingas.  

 Sabemos que o código florestal é o principal instrumento legal de proteção e 

restauração da vegetação natural, porque incide sobre terras privadas. No Cerrado, segundo 

Sparovek et al. (2011), 87% da vegetação natural ocorre em áreas privadas. Isso evidencia a 

importância dessa legislação para o uso adequado e sustentável das terras. Por outro lado, 

sabemos que tanto no caso das APPs, como no caso das RLs, a situação de irregularidade ou 

não conformidade com o código é expressiva no Brasil como um todo. Para a SBPC (2011) 

existe um passivo da ordem de 83 milhões de hectares de áreas de preservação ocupadas 

irregularmente no país. 

 Soares-Filho (2013) identificou a dimensão do impacto da revisão do Código 

Florestal sobre a conservação das florestas. Para o Cerrado, em relação ao passivo ambiental, 

ou seja, a área a ser recomposta, houve uma redução de 58%. Se antes o cenário era 

desanimador, com regiões que não conseguiam atender o mínimo estipulado pela lei, agora, 

com a revisão, ampliaram-se as áreas que não precisam ser recuperadas. O artigo que mais 

contribuiu para a redução do passivo ambiental foi o de nº 67, que estabelece que para 

propriedades de até quatro módulos fiscais a reserva legal será constituída com a área ocupada 

com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008. Isso se traduz em uma anistia para 

os que desmataram fora da lei, pois põe fim à obrigação de recuperação por aqueles que não 

conservaram a vegetação mínima necessária (SBPC, 2011). 
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 O autor identifica que a mudança da regra de recuperação de APP, conhecida como 

“escadinha”, também trouxe uma redução de aproximadamente 8 Mha de área de APP a ser 

recomposta. Somam-se a isso aproximadamente 4 Mha reduzidos devido ao cômputo das 

APPs para fins de recomposição da reserva legal, caso o imóvel passe a fazer parte do 

cadastro ambiental rural (CAR).  

 Para Soares-Filho (2013) o passivo ambiental, após a revisão do código, se concentra 

nas bordas da Amazônia, por quase toda a extensão da Mata Atlântica e no sul do Cerrado, 

onde a ocupação agrícola é maior. Os biomas com o maior passivo ambiental são Amazônia 

(8 milhões/ha), Mata Atlântica (6 milhões/ha) e Cerrado (5 milhões/ha). O passivo relativo às 

APPs, segundo o novo código, atinge um montante de 4,8±1,8 milhões/ha, distribuídos 

principalmente nos biomas Cerrado (≈1,7 milhões/ha ), Mata Atlântica (≈1,5 milhões/ha) e 

Amazônia (≈1 milhões/ha ) , e pelos estados de Minas Gerais (≈0,6 milhões/ha ), Mato 

Grosso (≈0,5 milhões/ha ) e Goiás (≈0,4 milhões/ha ). 

Enfim, o Poder Público não tem demonstrado capacidade de reverter o quadro de 

destruição de um dos maiores e mais importantes biomas brasileiros. Enquanto outros biomas 

(manguezais, florestas tropicais e Pantanal) são protegidos pela Constituição Federal de 1988, 

que os define como patrimônio natural do Brasil. O Cerrado ainda não conta com esse tipo de 

designação. A própria atuação do Estado ao longo da história de ocupação desse bioma – e 

que ainda persiste –, foi decisiva para o estabelecimento do modelo produtivo atual: altamente 

concentrador de terras e renda (agricultura comercial e especulativa), predatório e deslocador 

de suas populações tradicionais (posseiros, ribeirinhos e povos indígenas) (MYERS et al., 

2000).  

Os maiores impactos ambientais decorrentes desse uso inadequado da terra, que tende 

a fragmentar as áreas de vegetação natural, são a redução da biodiversidade (MACHADO et 

al., 2004b), a modificação do regime das queimadas naturais, o rebaixamento do lençol 

freático (CARVALHO et al., 2009), o assoreamento dos cursos d’água e o desencadeamento 

de processos erosivos (BACCARO, 2007), comprometendo, com isso, o ciclo hidrológico 

(COSTA & PIRES, 2009). Assistimos também a invasão biológica de espécies exóticas 

dentro das unidades de conservação, a redução da incidência de gramíneas nativas e o elevado 

grau de degradação ambiental das pastagens e ao aumento das queimadas, anualmente 

realizadas para fins de uso de rebrota (MMA, 2011). Todas essas transformações levam 

também à prejuízos econômicos e sociais (NOVAES et al., 2008).  
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A distribuição altamente fragmentada dos hábitats remanescentes no bioma é grave, 

pois interfere na viabilidade de manutenção e reprodução de espécies e no próprio potencial 

para a conservação (KLINK & MACHADO, 2005; CARVALHO et al., 2009). A esse cenário 

de vegetação reduzida e fragmentada acrescenta-se o fato de que o bioma Cerrado tem hoje 

apenas 8,2% de seus domínios protegidos em unidades de conservação (UCs) federais, 

estaduais e municipais (MMA, 2012). Elas se distribuem entre as categorias de proteção 

integral ou uso indireto, onde o objetivo principal é a preservação de ecossistemas naturais de 

grande relevância ecológica e beleza cênica; e aquelas denominadas de uso sustentável ou uso 

direto, onde a exploração dos recursos naturais é permitida sob bases sustentáveis (Figura 19). 

         Figura 19: Mapa de localização das Unidades de Conservação no bioma Cerrado.  

 
         Fonte: Garcia et al. (2011). 

 

 

 Embora seja inegável a expansão das áreas protegidas no bioma Cerrado nas últimas 

décadas, ainda não conseguimos alcançar o mínimo de 10% de áreas protegidas estipulado 

pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Esse índice é atrelado à sobrevivência 

de inúmeras espécies de animais e plantas e à manutenção de serviços ambientais, como 

fornecimento de água e matérias-primas e a regulação do clima. Acrescente-se o fato de que o 

Cerrado é o bioma brasileiro que tem a menor porcentagem de áreas sob proteção integral. De 

seu território legalmente protegido (8,2%), apenas 2,9% são UCs de proteção integral, e 5,4% 

de unidades de uso sustentável (MMA, 2011). 
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 Garcia et al. (2011) procuraram avaliar o grau de ameaça e pressão no entorno das 

UCs de Proteção Integral (Federais, Estaduais e Municipais) situadas no Cerrado. Foi 

observado que nas áreas circundantes (raio de 10 km) das UCs de Proteção Integral existe um 

elevado índice de conversão, 35% das UCs apresentam conversão superior a 70% nos seus 

entornos. Tal pressão antrópica torna as áreas protegidas ainda mais vulneráveis à invasão de 

espécies exóticas e a alterações nos ciclos e processos naturais.  

 Os maiores desmatamentos detectados no período 2002 - 2009 ocorreram nas áreas 

circundantes às UCs mais preservadas (i.e. conversão inferior a 70%). Ao todo, nestas áreas 

foram detectados 1.766,08 km² de novos desmatamentos (i.e. 94,93% dos desmatamentos 

totais nestas áreas).  No trabalho de Garcia et al. (2011), esse elevado grau de antropização 

próximo das UCs foi facilmente identificado em imagens de alta resolução espacial. Um 

exemplo citado é o Parque Estadual de Terra Ronca (570 km²), situado no extremo nordeste 

goiano (Figura 20). Ele apresentou bom estado de conservação no seu interior e nas áreas 

circundantes situadas a norte, sul e oeste. Em contrapartida, constatou-se que a porção leste da 

área está totalmente antropizada.  

 Esse contraste reflete a importância do relevo e dos solos na preservação da 

biodiversidade, já que na parte goiana (oeste da imagem) o relevo é movimentado (fator que 

dificulta a mecanização agrícola) e os solos têm baixo potencial agrícola. Já na porção leste, 

no Estado da Bahia, o relevo é plano e o solo é propício para a instalação de atividades 

agrícolas. 

   Figura 20: Parque Estadual de Terra Ronca: antropização no seu entorno. 

 
               Fonte: Garcia et al., 2011. 

  

 Em geral, grande parte das UCs no Cerrado está situada em áreas que têm relevo 

movimentado e algum tipo de limitação para atividades agrícolas (LEITE, 2004; FERREIRA 

et al., 2007b), ou seja, ambientes dotados de limites naturais para a ocupação antrópica ou 
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mesmo em ambientes que já requerem proteção por outras leis ambientais, como é o caso das 

APPs. Por meio da intersecção das áreas protegidas do Cerrado com o mapa de aptidão 

agrícola, elaborado em 2002 pelo MMA, observa-se que 64,13% das áreas protegidas do 

Cerrado estão situadas em regiões onde a topografia varia entre montanhosa e escarpada e que 

têm solos com limitações de uso: alta salinidade, reduzida profundidade, presença de 

pedregosidade ou rochosidade, e textura arenosa (GARCIA et al., 2011). 

 Quando ocorrem em locais propícios a inserção do agronegócio, ou seja, com relevo 

plano, disponibilidade hídrica e solos férteis ou passíveis de serem corrigidos, as UCs estão 

fortemente ameaçadas, principalmente as menores. É preciso salientar que a extensão 

individual das UCs do bioma Cerrado é pequena e que elas estão distantes umas das outras. 

Das 129 UCs analisadas, apenas 45 (34,88%) tem áreas maiores que 10.000 ha. Para 

especialistas (SOULÉ & WILCOX, 1980; PRIMACK & RODRIGUES, 2001), o tamanho 

mínimo de uma área protegida, para ser biologicamente viável, mantendo importantes 

processos ecológicos e evolutivos, é de 100.000 ha. Por outro lado, como as UCs estão 

fragmentadas, seria imprescindível a conexão entre elas, por meio do estabelecimento de 

corredores ecológicos ou mosaicos. 

 O padrão de distribuição das UCs não garante a representatividade dos diferentes 

habitats e ecossistemas do Cerrado. Grande parte das UCs está concentrada nas regiões norte 

e nordeste do bioma Cerrado, justamente nas porções onde foram detectadas as maiores áreas 

desmatadas para o período de 2002 a 2009. As demais áreas protegidas estão espalhadas nas 

regiões centrais e sul do bioma e, em sua maioria, têm áreas bem menores (65,12% tem 

menos que 10.000 ha) do que aquelas localizadas ao norte e nordeste e estão isoladas, tanto 

em relação às demais áreas protegidas, quanto a outros fragmentos de áreas naturais. 

 Além de pouco representativas, isoladas e muito fragmentadas, as UCs no Cerrado 

estão com os seus ambientes fortemente ameaçados, tanto pela baixa quantidade de vegetação 

remanescente em suas áreas circundantes, quanto pelos constantes desmatamentos em seu 

entorno. Não havendo planejamento do uso do solo em seu entorno, estas áreas tornam-se 

fragmentos isolados de vegetação natural, comprometendo a sua biodiversidade e a sua 

capacidade de suporte ao longo do tempo.  
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3.2) Cerrado: iniciativas voltadas para a sua proteção. 

 Dentro do cenário de alta conversão de suas áreas naturais e de fraca proteção de 

suas áreas nativas remanescentes, iniciativas de gestão integrada de paisagens são 

fundamentais, para o aumento da sustentabilidade ambiental. Neste caso, o zoneamento 

ecológico econômico (ZEE) do bioma Cerrado carece de consolidação. Em 2012, uma versão 

preliminar do Macro ZEE do Cerrado foi apresentada à comissão coordenadora do ZEE do 

território nacional, sendo que a meta estipulada para 2013 seria o início do diálogo com os 

estados, visando melhorar o trabalho e aprimorá-lo (MMA, 2013). 

 Em relação aos corredores ecológicos, quatro iniciativas de implantação estão em 

estudo no Cerrado. Elas se concentram nos trechos Emas-Taquari, Paranã-Pirineus, Chapada 

dos Veadeiros-Serra do Tombador e no Jalapão. Uma das seis reservas da biosfera brasileiras 

reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco, sigla em inglês) encontra-se no Cerrado. Ela tem uma área de 296,5 mil Km². 

Abrange parte do Distrito Federal e de Goiás, Tocantins, Maranhão e Piauí. O único mosaico 

de UCs existente no Cerrado é o “mosaico sertão veredas–peruaçu”, decretado pelo governo 

federal em abril de 2009. Reúne doze UCs federais, estaduais e particulares, além de uma 

terra indígena. São 1,5 milhão de hectares destinados à proteção da natureza, distribuídos por 

11 municípios do norte e noroeste de Minas Gerais e sudoeste da Bahia. A região representa 

quase 8% da área de Cerrado atualmente protegida. 

 Outra ferramenta de gestão territorial para a orientação de políticas públicas é o 

estudo sobre as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade do Cerrado (Figura 

21). Uma primeira versão desse estudo, publicada em 2004, definiu 181 áreas prioritárias, 

representando 8,21% do bioma (168.544 km
2
) (MMA, 2007a). Na segunda versão, 

atualizada (portaria MMA n.º 09/2007), 250 novas áreas prioritárias para o Cerrado foram 

acrescentadas, totalizando 431, o que representa 45,80% da extensão total do bioma. Segundo o 

MMA (2011) 181 dessas áreas já são áreas protegidas (UCs e terras indígenas). Para 237 

áreas (489.312 km
2
) foi atribuída “importância biológica extremamente alta”. 
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           Figura 21: Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso sustentável e Repartição  

          de Benefícios da Biodiversidade no bioma Cerrado (2007). 

 
           Fonte: MMA (2007a). 

 

 

 De fato, a preocupação com a conservação e o uso sustentável dos recursos do 

Cerrado ganharam relevância na agenda política brasileira somente a partir de 2005, com o 

lançamento do Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado 

(Programa Cerrado Sustentável), instituído pelo decreto nº 5.577/2005. O objetivo maior do 

programa é promover a conservação, a restauração, a recuperação e o manejo sustentável do 

Cerrado, bem como a valorização e o reconhecimento de suas populações tradicionais. Pelo 

mesmo decreto foi criada a comissão nacional do programa cerrado sustentável - CONACER, 

para acompanhar a sua implementação.  

 O programa tem onze componentes
126

 de ação, dentre os quais podemos destacar o 

de conservação e uso sustentável da biodiversidade; gestão dos recursos hídricos; 

planejamento integrado – que prevê a elaboração do macrozoneamento ecológico-econômico 

do bioma Cerrado; sustentabilidade da agricultura, pecuária e silvicultura; monitoramento e 

controle e instrumentos econômicos. 

                                                 
126

 Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/programa_cerrado_sustentvel_201.pdf. 

Acessado em junho de 2012. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/programa_cerrado_sustentvel_201.pdf
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 Para financiar parte das ações do Programa Cerrado Sustentável, o Ministério do 

Meio Ambiente negociou recursos junto ao Global Environmental Facility (Fundo Global 

para o Meio Ambiente - GEF), por meio do Banco Mundial. Surge dessa forma a “Iniciativa 

Cerrado Sustentável”, destinada à implantação de diversas ações relacionadas à conservação e 

ao uso sustentável da biodiversidade do Cerrado. O projeto começou a ser executado em 2010 

e tem um orçamento de US$ 42 milhões, US$ 13 milhões dos quais oriundos de doação do 

GEF
127

. A sua primeira fase está dividida em quatro projetos:  

1) apoio à criação e à consolidação de UCs;  

2) conservação da biodiversidade pelo Estado de Goiás;  

3) biodiversidade no Estado de Tocantins; e  

4) apoio à formulação de políticas pelo Ministério do Meio Ambiente. 

 Seguindo as diretrizes estratégicas do Programa Cerrado Sustentável, o Ministério do 

Meio Ambiente elaborou, em 2009, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento e das Queimadas no bioma Cerrado (PPCerrado). Ele passou por consulta 

pública e foi discutido em oficinas e reuniões com representantes da sociedade civil e dos 

governos estaduais. O PPCerrado tem ligação também com os compromissos nacionais 

voluntários de redução das emissões de gases de efeito estufa. 

 O PPCerrado instituído em 2010. É considerado, pelo governo, um instrumento de 

articulação e integração das ações e parcerias entre União, estados, municípios, sociedade 

civil e setor empresarial, e visa promover a redução contínua da taxa do desmatamento e a 

ocorrência de queimadas e incêndios florestais no bioma Cerrado. Na condição de plano, 

contempla ações, produtos e metas, com resultados a serem alcançados até 2020. É 

estruturado sob três principais eixos: 1) monitoramento e controle; 2) áreas protegidas e 

ordenamento territorial e 3) fomento às atividades produtivas sustentáveis. As ações do plano 

pretendem ser focadas nas áreas prioritárias para a conservação. 

 Atualmente o PPCerrado está em processo de revisão
128

. Em vários Estados estão 

ocorrendo oficinas para a coleta de informações para se encaixar nos seus três principais 

eixos, atualizando as ações em conformidade com o Plano Plurianual do governo federal 

                                                 
127

 Entrevista concedida à autora, em fevereiro de 2013, com a Gerente de Projeto, Juliana Ferreira Simões, do 

Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento (DPCD), do MMA. 
128

 Entrevista concedida à autora, em fevereiro de 2013, com a Gerente de Projeto Juliana Ferreira Simões, do 

Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento (DPCD), do MMA. 
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(2012-2015). Como o plano nasceu em 2010, ele ainda é muito recente se comparado a dez 

anos do PPCDAM. Mas um relatório gerencial, de maio de 2012, que está postado no sítio do 

MMA
129

 são apresentadas algumas metas já atingidas relacionadas aos seus três eixos 

principais.  

 Outra iniciativa e que dialoga com o PPCerrado, é o Programa de Investimento 

Florestal (FIP, em inglês). Trata-se de um fundo de mudanças climáticas do Banco Mundial 

do qual o Brasil é participante. O objetivo principal do FIP é apoiar os esforços dos países em 

desenvolvimento em reduzir as emissões resultantes do desflorestamento e degradação 

florestal, facilitando a alavancagem de recursos financeiros adicionais para o REDD+ e 

promovendo melhorias na gestão florestal.  

 O FIP está assentado sobre três eixos: 1) uso sustentável em áreas convertidas – 

como o desenvolvimento e implementação do cadastro ambiental rural
130

 (CAR); 2) manejo 

florestal sustentável e 3) sistemas de informação, monitoramento e controle florestal. As suas 

ações ocorrerão prioritariamente em áreas e municípios cujo desmatamento entre os anos de 

2009 e 2010 foi superior a 25 km² e onde ainda existem áreas de vegetação nativa 

remanescente em nível superior a 20% da área do município, ou onde existem áreas 

protegidas. Na sua 12ª Reunião ordinária, a CONACER divulgou que cerca de R$ 70 milhões 

do FIP serão destinados para a implantação de ações do Inventário Florestal Nacional, para o 

Cadastro Ambiental Rural, para o programa de Agricultura de Baixo Carbono (ABC) e para o 

Portal da Biodiversidade (do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação). 

 Podemos também citar o projeto Cerrado-Jalapão, fruto de cooperação entre Brasil e 

Alemanha. Ele visa colaborar com a redução do desmatamento e das queimadas em 18 

municípios dessa região. Existe ainda o Projeto Defra (Department for Environment, Food 

and Rural Affairs, do Reino Unido), apoiado pelo Fundo Internacional para o Clima. Visa a 

adoção de tecnologias agrícolas de baixa emissão de carbono, para recuperar o potencial 

produtivo de áreas agrícolas degradadas e restaurar áreas de vegetação nativa. 

 O monitoramento sistemático do desmatamento no bioma Cerrado, nos moldes 

daquele realizado pelo INPE, é relativamente recente. Destacam-se o sistema integrado de 
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 Disponível em: 
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rado.pdf. Acessado em ago. de 2012. 
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alerta de desmatamentos (SIAD), (FERREIRA et al., 2007) e o mapeamento da cobertura 

vegetal realizado pelo projeto de conservação e utilização sustentável da diversidade biológica 

(PROBIO) (SANO et al., 2007). Outra iniciativa importante foi o mapeamento da cobertura 

vegetal realizado pelo projeto de identificação de áreas prioritárias para conservação da 

biodiversidade no Estado de Goiás (PDIAP) (SANO et al., 2008). Em 2008, o IBAMA lançou 

o projeto de monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite (PMBBS), 

iniciado justamente pelo bioma Cerrado. 

3.3) Os trade-offs entre o desenvolvimento e a conservação em Goiás.  

3.3.1) Oferta e demanda por serviços ambientais florestais em Goiás. 

 

O Estado de Goiás é a unidade da federação com a maior inserção nos limites 

fisiográficos do bioma Cerrado – 97% do seu território. Ele reflete representativamente a 

história de ocupação, uso da terra e de perda de biodiversidade de todo o bioma.  Para Sano et 

al. (2008), por ter passado por um intenso processo de ocupação, consequência da expansão 

agropecuária, aproximadamente 63% de sua vegetação natural foram convertidas, 45% para 

pastagens e 18% para agricultura. O restante se distribui entre núcleos urbanos, represas, áreas 

de mineração e outras formas de uso (FIGURA 22). Para o autor, o Estado é uma das áreas do 

Cerrado com o maior déficit de remanescentes. 
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             Figura 22: Uso e ocupação do solo no Estado de Goiás (2013). 

 
                Fonte: PDIAP (2000), IBGE (2013). 

 

 Quando se analisa a situação em termos municipais vemos que os municípios 

inseridos nas mesorregiões Sul e Centro Goiano têm áreas de uso do solo muito superiores às 

áreas de remanescentes, ou seja, o grau de preservação é baixo (FERREIRA et al., 2007b) ou 

o passivo ambiental é alto. Isso é claro principalmente no tocante às APP’s ao longo dos 

cursos d´água. Vemos um cenário semelhante nas mesorregiões Noroeste e Leste Goiano, 

embora esse último apresente, proporcionalmente, uma parcela maior de remanescentes de 

vegetação nativa.  

 A região sul do Estado apresentou a maior taxa de desmatamento para fins 

agropecuários. Ela foi favorecida por variáveis físicas (FERREIRA et al., 2007) como o 

relevo que varia entre plano e suave ondulado e a fertilidade natural do solo. Outras variáveis, 
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como as estradas, programas de incentivos governamentais, avanços tecnológicos nas práticas 

agrícolas, proximidade de centros consumidores – também ajudaram a compor essa 

configuração. 

 A mesorregião Norte é uma área com elevada proporção de remanescentes florestais. 

A sua topografia e a sua a declividade são relativamente mais movimentadas. Nesta região se 

situam algumas das UCs mais importantes (como o Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros e o Parque Estadual de Terra Ronca), além do Corredor Ecológico Paranã-Pirineus 

e da Reserva da Biosfera do Cerrado. Essa configuração aponta, de certa forma, que o relevo 

movimentado e a acentuada declividade têm conseguido conter o avanço da agricultura e 

pastagem cultivada nessa região (GARCIA et al., 2011). 

 De fato, o desempenho econômico de Goiás sempre teve e continua tendo forte 

relação com o uso do solo e da terra, já que as atividades econômicas e, de forma mais 

intensa, as industriais, são intimamente ligadas ao desempenho do agronegócio. Dados da 

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN, 2012) indicam que Goiás ocupa a 

quarta posição no ranking nacional de produção de grãos, com participação de 9,3% no ano 

de 2011. A soja se mantém como o principal produto agrícola do Estado, representando 51% 

dos grãos produzidos. Segundo a fonte citada, a produção de soja passou de 4.092.934 t em 

2000 para 7.703.982 t em 2011, indicando um crescimento de 88,2%, enquanto a área colhida 

cresceu de 1,491 milhões de hectares para 2,560 ha, no mesmo período. Isso implica num 

incremento real produtividade de 9,7%.  

A produção de cana-de-açúcar também teve crescimento significativo em Goiás, 

segundo a SEGPLAN. Ela saltou de 10,163 milhões de toneladas em 2000 para 54,9 milhões 

de toneladas, em 2011, uma expansão de 440%. A área colhida no mesmo período cresceu 

401%. A cana avançou para o sul do Estado, cobrindo áreas antes destinadas a outras culturas 

agrícolas (RIBEIRO, 2010). No norte do Estado ela se instalou em áreas de vegetação nativa, 

inclusive áreas prioritárias para a conservação (CASTRO et al., 2007).  

Goiás tem o quarto maior rebanho bovino do Brasil, com 21,745 milhões de cabeças, 

cerca de 10% do rebanho nacional. A produção leiteira é atualmente de 3,194 bilhões de 

litros, situando-se no quarto lugar no quadro nacional, com participação de 10,4% (IBGE, 

2011). Além destas atividades tradicionais que colocam Goiás em destaque no cenário 



125 

 

nacional houve um grande salto na criação de aves, colocando o Estado na sexta posição no 

ranking nacional em 2010. 

Dentre os recursos naturais, ressalta a riqueza mineral – que situa Goiás entre as 

maiores províncias minerais do país. Destacam-se a exploração do amianto, níquel, fosfato, 

ouro, nióbio e calcário (GALINKIN, 2003). Este último tem larga utilização na agricultura, 

para a correção da acidez dos solos, como na produção de cimento. Ao lado das terras aptas à 

agricultura tecnificada, do potencial mineral de seu subsolo, Goiás se destaca ainda pela 

disponibilidade de água. As características topográficas do território goiano têm permitido 

aproveitamentos hidrelétricos, situando-se, alguns deles, entre os maiores do país.  

O alto grau de modernização da agricultura, com grande utilização de insumos 

industrializados, evidencia a participação do complexo agroindustrial na economia goiana. O 

PIB do Estado vem crescendo a taxas anuais superiores a 10%, e a agropecuária é o setor que 

apresenta maior taxa de crescimento. De 2005 a 2009 a agropecuária cresceu 77%, enquanto 

os setores industrial e de serviços 75% e 64%, respectivamente (IBGE, 2011). De fato, a 

atividade industrial voltada para a produção de insumos e máquinas agrícolas, e 

beneficiamento ou transformação dos produtos agropecuários tem uma grande participação no 

PIB industrial goiano. Uma boa parcela do PIB no setor de serviços também está diretamente 

relacionada ao agronegócio.  

 A expansão das atividades de uso e ocupação do solo goiano, principalmente as 

agropecuárias, tem ameaçado a biodiversidade do Cerrado. No Estado de Goiás a criação de 

UCs só começou a se concretizar na década de 1960 (LEITE, 2004), quando dois parques 

nacionais foram lançados: o Parque Nacional das Emas, no sudoeste, e o Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, no nordeste, ambos em janeiro de 1961.  

 O primeiro parque estadual foi criado em 1970 – Parque Estadual da Serra de Caldas 

Novas, no sudeste. Atualmente, segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos (Semarh, 2013), Goiás tem 4,82% de sua área protegidas por UCs, sendo 

de proteção integral (0,92%) e de uso sustentável (3,90%), nos níveis federal e estadual, 

totalizando 32 unidades que cobrem mais de 16.396,4343 milhões de ha (Figura 23). 

Contudo, deve-se ressaltar que a maior parte da área conservada do Estado está na forma de 

APAs, que não foram devidamente zoneadas, nem implicam qualquer restrição ao uso do 

solo. Por outro lado, em 1998 as áreas de proteção integral representavam apenas 1,30% da 



126 

 

superfície do Estado, o que demonstra que nos últimos anos houve um avanço na criação de 

UCs. 

        Figura 23: Unidades de Conservação (federais e  estaduais) no Estado de Goiás (2013). 

 
         Fonte: PDIAP (2000), MMA (2013). 

 

 

 Mas, apesar do esforço crescente no sentido de criação de novas UCs, elas não 

fogem à regra dos inúmeros problemas que afetam várias UCs brasileiras e, principalmente, 

no bioma Cerrado. Uma análise feita em 2004 (LEITE, 2004), mostrava o estágio das UCs 

goianas: estavam sob uma fraca política de proteção, gestão e sob forte pressão antrópica. Os 

problemas continuam
131

. Vão desde a carência de recursos humanos e financeiros à falta de 

planejamento eficaz; baixa capacidade administrativa e fraca vontade política; falta de apoio 

político institucional e extra-institucional; não-elaboração e não-execução de planos de 

manejo; parca fiscalização e ausência de monitoramento; falta de regularização fundiária; 

ausência de instalações físicas e de infraestrutura; conselhos consultivos sem consolidação; 

escassez de material informativo e de projetos de educação ambiental junto às comunidades 

dos entornos das UCs.  
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 Entrevista concedida à autora, com técnico da Superintendência de Unidades de Conservação/Gerência de 

Áreas Protegidas, em 03/08/2013, da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás 

(Semarh). 
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 Em relação à pressão antrópica, o Quadro 7 exemplifica a pressão que algumas UCs 

de proteção integral sofrem em seus entornos, considerando um raio ou buffer de 5 km e os 

desmatamentos acumulados entre 2002 e 2012. Como na análise feita para o bioma Cerrado, 

as UCs de Goiás não fogem à regra discutida: estão sob forte pressão.  

Quadro 7: Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado de Goiás e     

desmatamento acumulado nos seus entornos (entre 2002 e 2012). 

UC´s de Goiás Área em km² (buffer 5 km) 

P.E. do Araguaia 15,80 

P.N. da Chapada dos Veadeiros 22,18 

P.E. de Terra Ronca 28,23 

P. E. da Serra de Jaraguá 2,65 

P. N. da Bacia do Rio Descoberto 0,55 

P.E. dos Pirineus 0,33 

P.E. da Serra Dourada 4,90 

P.E. Altamiro de Moura Pacheco 4,23 

P. E. Telma Ortegal 0,38 

P.E. de Paraúna 10,53 

P.N. das Emas 14,61 

P.E. da Serra de Caldas Novas 4,37 

Parque Estadual da Mata Atlântica Fica em Goiás, mas não no Cerrado 

     Fonte: LAPIG/SIAD, 2013. 

 

 

O Parque Estadual de Terra Ronca e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros se 

sobressaem no tocante a áreas acumuladas de desmatamento nos seus entornos no período 

citado. Estão localizados justamente nas regiões mais preservadas do Estado, onde o 

desmatamento relaciona-se com o abastecimento de carvoarias. Outro parque que chama a 

atenção é o Parque Estadual do Araguaia (Figura 24), no noroeste do Estado, sob forte pressão 

da pecuária e de grandes projetos de irrigação situados ao longo do rio Araguaia. 
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Figura 24: Parque Estadual do Araguaia: situação da pressão antrópica (2013). 

  
 Fonte: MMA, 2013. 
 

 

Por outro lado, na contramão da fraca gestão das UCs no Estado, o Projeto Cerrado 

Sustentável Goiás
132

 (PCSG) prevê a expansão e consolidação de áreas protegidas no 

Corredor Paranã-Pireneus e da APA do João Leite, além da gestão sustentável da paisagem 

produtiva nessas áreas. São áreas indicadas como primordiais para a conservação (MMA, 

2007 a; SCARAMUZZA et al. 2006). A execução do projeto prevê a alocação de recursos 

oriundos da doação do GEF, por intermédio do Banco Mundial
133

, e da contrapartida do 

Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de 

Goiás (Semarh).  

 Ademais, o governo de Goiás, por meio da Superintendência de Unidades de 

Conservação (SUCON), iniciou, em abril de 2013, consultas públicas para discutir a criação 

de três novos parques no nordeste de Goiás: São Bartolomeu, Serra da Prata e Rio São Félix. 

As propostas foram elaboradas pelo governo levando em conta o estudo de “Áreas Prioritárias 

para Conservação da Biodiversidade no Estado de Goiás, PDIAP” (SCARAMUZZA et al., 

2006), elaborado pelo WWF-Brasil e parceiros em 2004.  Financiado pelo Banco Mundial, o 

projeto forneceu subsídios técnicos para que o Estado cumprisse o que acordou com o banco – 
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duplicar a área em UCs de maneira eficiente e representativa
134

. A análise identificou 40 

regiões prioritárias para a criação de novas unidades (Figura 25).  

              Figura 25: Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade no Estado de  

       Goiás (2006).  

 
         Fonte:  Scaramuzza et al., 2006 

 

 Enfim, a criação de parques em Goiás começa a se basear nos estudos federais e 

estaduais das áreas prioritárias, um desdobramento positivo desses trabalhos. E mostrando 

que são ferramentas importantes para o planejamento e a própria melhoria do seu sistema de 

unidades de conservação, ampliando a conservação do Cerrado.  

 De modo geral, para todo o Estado de Goiás, os índices de desmatamento atualmente 

são relativamente baixos, mas continuam em curso. Porém, se pensarmos em termos de um 

estado em que 210, dos seus 246 municípios, apresentam área convertida superior à área de 

remanescentes (FERREIRA et al., 2007b), trata-se de uma realidade preocupante. Isso porque 

uma concentração desigual, assimétrica, dos remanescentes e das áreas convertidas, o que 

compromete a paisagem, a biodiversidade, a manutenção da quantidade e qualidade dos 

recursos hídricos existentes e, certamente, no balanço do fluxo de energia para a região. 
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 O plano de recuperação de rodovias de Goiás, sob a responsabilidade da Agência Goiana de Transportes e 

Obras (AGETOP), financiado por um empréstimo do Banco Mundial, incluiu o componente “Identificação de 

Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade no Estado de Goiás, PDIAP” (SCARAMUZZA et. al., 

2006). 
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 Analisando os dados sobre o desmatamento em Goiás entre 2002 e 2013 (FIGURA 

26), por meio do SIAD, constatamos que, de uma forma geral, há uma tendência de queda no 

desmatamento. Dos 866 km² de desmatamento em 2002, passamos a 331 km² em 2013. Os 

picos de desmatamento se concentraram nos anos de 2002-2003 e 2003-2004, caindo mais da 

metade de 2004 a 2009. Porém, percebemos um aumento entre 2009 e 2012, nova queda em 

2013. Não podemos inferir, exatamente, quais fatores levaram e levam a essa oscilação nas 

taxas anuais. É provável que esteja associada ao mercado e às flutuações nos preços de 

commodities (soja, carne, milho), a exemplo do que ocorre na Amazônia. Mais recentemente, 

ela pode ter sido causada pela iminência de alterações do Código Florestal.  

   Figura 26: Desmatamento em Goiás no período de 2002-2013 (SIAD). 

 
     Fonte: Lapig/SIAD, 2013. 
 

 Ao olharmos o mapa do desmatamento acumulado nos municípios goianos, com base 

nos dados do SIAD, entre 2002 e 2013, vemos que os desmatamentos estão concentrados nas 

regiões norte, nordeste (corredor Paranã-Pireneus) e noroeste (Alto Araguaia) e, em menor 

proporção, no sudoeste goiano (FIGURA 27). São regiões que apresentam considerável 

cobertura de remanescentes (Anexo 1). Por isso abrigam os maiores desmatamentos em curso.  
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  Figura 27: Desmatamentos acumulados no Estado de Goiás, 2002-2013, por 

  município (hectares). 

 
             Fonte: Lapig/SIAD (2013). 

 

 

 A região noroeste tem na expansão de bovinos o principal propulsor da conversão de 

remanescentes (SILVA, 2013). Por sua vez, a região nordeste se consolida como área 

produtora de carvão vegetal (MARTINS JÚNIOR e CHAVES, 2008). A região sudoeste, 

apesar de ter uma ocupação mais consolidada, também apresenta desmatamentos, em 

decorrência da expansão da produção de grãos. Vverificar que o centro-sul goiano tembaixas 

taxas de desmatamento, já que é a região goiana mais consolidada historicamente. Os aspectos 

físicos da paisagem, como o relevo menos movimentado e solos mais férteis, ajudaram na 

ocupação desta região. 
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 Simultaneamente, percebemos, com apoio da Figura 28, que entre 2002 e 2011 

cresceram a produção agrícola – caso da soja – e o rebanho bovino (Figura 28). Dados da 

SEGPLAN (2011) indicam que foram produzidas em 2002, 5.405.589 toneladas de soja; em 

2011, a produção aumentou para 7.703.982 toneladas. Em relação ao rebanho, em 2002 

tínhamos 20.101.893 milhões de cabeças de gado; em 2011 esse número subiu para 

21.744.650 milhões. 

Figura 28: Desmatamento anual, produção de soja (ton) e tamanho do rebanho  

bovino no Estado de Goiás, 2002-2011. 

 
           Fonte: SEGPLAN, 2011; IBGE, 2011. 

  

 O aumento de produtividade dos cultivos de soja (HIRAKURI & LAZZAROTTO, 

2011; SEGPLAN, 2011) pode ter contribuído para o crescimento da produção sem um 

aumento proporcional da área plantada e do desmatamento. Em relação à pecuária, apesar de 

existirem propriedades que investem na sua intensificação
135

, a grande maioria dos produtores 

ainda usa o modelo de produção extensiva. Se a tendência de aumento da produção não for 

acompanhada por mecanismos de melhoria na produtividade e de ordenamento da expansão, 

ela pode ampliar o desmatamento.  

Outra questão a se ressaltar é que as regiões norte e nordeste de Goiás, que abrigam os 

maiores remanescentes naturais de várias formações do Cerrado, abrangem alguns dos 

municípios de maior carência econômica e social do Estado. Uma análise elaborada por 

Novaes et al. (2008) indica a correlação negativa entre o Índice de Desenvolvimento Humano 
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(IDH) e os remanescentes de Cerrado no Estado de Goiás, evidenciando uma relação forte 

entre desenvolvimento no Estado e desmatamento. Ou seja, aqueles municípios com os 

maiores índices de IDH estavam associados às áreas com baixa proporção de cobertura 

vegetal nativa. Por outro lado, os municípios detentores de remanescentes situados ao norte, 

nordeste, entorno do Distrito Federal e vale do Araguaia, detinham os menores índices de 

IDH. Mas, os autores ressaltam que, se trata apenas de uma correlação estatística e que não 

podemos extrair inferências sobre relações de causa e efeito entre as duas variáveis.  

 Outro estudo (FERREIRA et al., 2009) amplia a discussão ao agregar outra variável 

à análise, como o preço da terra em escala municipal. Dentre os principais resultados, foi 

constatada uma relação, ainda que tênue, entre proporção de remanescentes e o preço da terra. 

Onde o preço é maior, o uso da terra tende a ser mais intenso (i.e. maior nível de 

desmatamento). De forma inversa, áreas com maior proporção de remanescentes tendem a 

contribuir menos para a formação do preço da terra, principalmente quando associadas a 

terrenos muito declivosos ou com pouca infraestrutura rodoviária e pouca proximidade de 

grandes aglomerados urbanos, por exemplo. Isto é, são regiões com menor atratividade 

econômica e com baixo potencial agrícola. Na região noroeste do Estado (Bacia do Araguaia) 

ocorre um aumento gradual dos preços de terras onde ainda há vegetação nativa - municípios 

de Jussara a São Miguel do Araguaia, em consonância com o avanço da fronteira agrícola 

para esta região, sobretudo para a formação de pastagens.  

Ao examinarmos novamente os dados recentes do IDH disponibilizados pelo “Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil 2013”, elaborado pelo PNUD
136

, vemos que este cenário 

não mudou muito. Isso se dá apesar da relativa evolução no Brasil e, especialmente em Goiás, 

em alguns indicadores nas últimas décadas. Isso fez com que o Estado ocupe o sétimo lugar 

entre as unidades federativas, com índice de 0,75 no IDH
137

, ficando no grupo de Médio 

Desenvolvimento Humano (FIGURA 29). 
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               Figura 29: Índice de Desenvolvimento Humano no Estado de Goiás,  

             por município, 2010. 

 
              Fonte: PNUD, 2010. 

 

 

Os municípios de Cavalcante (0,584), São Domingos (0,597) e Flores de Goiás (0,597) 

se destacam entre aqueles com os piores índices de IDH; localizam-se justamente no nordeste 

goiano. Outro aspecto importante dessa região é o seu Produto Interno Bruto. O nordeste 

Goiano tem a menor participação no PIB do Estado dentre todas as regiões oficiais de Goiás, 

de 1% (SEGPLAN, 2011). Já na região noroeste, São Miguel do Araguaia (0,664), Nova 

Crixás (0,643) e Mundo Novo (0,634) também se destacam com os piores índices Ou seja, 

parte considerável da pobreza no Estado e parte dos municípios com fraca participação na 

economia goiana estão presentes em áreas que detêm significativa parcela de remanescentes 

do Cerrado. Isso é relevante para a formulação de propostas de incentivo à preservação, 
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principalmente de projetos e políticas baseados em instrumentos econômicos para a proteção 

da vegetação nativa, cujo objetivo seja o de aliar preservação com a oferta de novas fontes de 

renda para as populações das zonas rurais e naturais. 

3.3.2) Políticas Públicas e legislação para a conservação e a redução do desmatamento 

em Goiás. 

As estratégias que visam a conservação da biodiversidade no Estado de Goiás têm que 

assumir um caráter mais amplo. Evidentemente, conservação de biodiversidade significa 

muito mais que a mera criação e gestão de UCs, embora esse deva ser um dos componentes 

centrais visando a conservação. Mas, a própria criação e gestão de UCs, como mostram os 

dados apresentados, precisam partir de uma visão mais ampla. Podem compor as estratégias 

de construção de paisagens sustentáveis, com a implantação de corredores ecológicos e 

mosaicos de UCs, integrados a zoneamentos ecológicos econômicos e planos de bacias 

hidrográficas.  

Por outro lado, é evidente e urgente o delineamento de políticas que reorientem as 

tendências presentes, as quais, normalmente, configuram uma dinâmica rural ecologicamente 

predatória e socialmente desigual. Um dos caminhos, como abordado, é a estruturação de um 

sistema que oriente as políticas públicas, tentando reverter esse quadro, combinando o 

emprego de instrumentos econômicos e mecanismos de comando-e-controle. Pressupõe-se, 

desta forma, a criação e implementação de políticas que envolvam o pagamento por ou 

incentivo a serviços ambientais, como retribuição às atividades de conservação e de melhoria 

dos ecossistemas, e que gerem serviços ambientais. 

A reforma do Código Florestal abriu o caminho para o pagamento por serviços 

ambientais, já que ele regulamenta o uso de instrumentos econômicos na política florestal 

brasileira. De um lado, incentiva a recomposição (principalmente no caso das APPs e a 

compensação das RLs; de outro, incentiva a manutenção de áreas florestadas, premiando 

aqueles que preservam os recursos naturais.  

[a]s atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 

Legal e de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por 

serviços ambientais, configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e 

internacionais de reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa (artigo 

41, parágrafo 4º, Código Florestal).  
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 A nova lei, instituiu o cadastro ambiental rural (CAR
138

), uma espécie de registro 

público eletrônico para identificar, em todos os imóveis rurais do país, o passivo ambiental, 

que é o que deve ser recuperado, e o ativo florestal. Isso cria uma base de dados sobre os 

imóveis rurais, o que ajuda no estabelecimento de um programa de PSA. Ao se constatar o 

passivo, o proprietário poderá aderir ao programa de regularização ambiental (PRA). Por 

meio de um termo de compromisso, ele terá que fazer a recuperação daquela área ao longo do 

tempo. Ou seja, a implantação do CAR pode representar uma oportunidade para gerar 

alternativas de recuperação ambiental nos imóveis rurais.  

 Entretanto, mais de um ano depois da publicação da lei, ainda não há uma previsão 

quanto à implantação deste cadastro. 24 dos 27 estados têm acordos assinados para adesão ao 

futuro sistema federal de cadastramento de imóveis rurais (MMA, 2013). Testes e integração 

entre sistemas estaduais e federal de cadastramento estão acontecendo com os governos de 

Goiás, Rio de Janeiro, Bahia e Rondônia. Em Goiás, técnicos estão sendo capacitados para 

lidar com a plataforma off-line do CAR.  

 A nova lei criou também a cota de reserva ambiental (CRA), um título nominativo 

que representa 1 hectare de floresta nativa existente ou em processo de recuperação e que 

poderá ser negociado no mercado para atender as compensações exigidas em lei. Assim, 

permite-se que uma propriedade rural preencha uma parte de sua exigência de reserva legal 

com cotas de reservas florestais excedentes
139

 (acima do mínimo legal), existentes em outras 

propriedades, desde que localizadas no mesmo bioma.  

 O Código Florestal de Goiás (Lei nº 18.104/2013) foi aprovado
140

 nesses termos, mas 

buscou obter um maior controle sobre as compensações a serem realizadas em outros Estados 

e oriundas de outros Estados. Somente mediante convênios interestaduais será possível 

realizar essas transações. As compensações de RL, a princípio, ocorrerão somente dentro de 

Goiás, e não por bioma, conforme prevê a nova lei federal. 

                                                 
138

 Art. 29 do novo Código Florestal (Lei 12.651 / 2012): “é criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no 

âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de 

âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações 

ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, 

planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”.  
139

 De acordo com essa norma florestal, as cotas de reserva ambiental podem ser criadas em áreas de: Servidão 

Florestal; Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), Reserva Legal excedente; Unidade de Conservação 

que ainda não tenha sido desapropriada. Ou seja, o  proprietário ou possuidor de imóvel com RL conservada e 

inscrita no CAR, cuja área ultrapasse o mínimo exigido pela lei, poderá utilizar a área excedente para fins de 

constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e instrumentos congêneres. 
140

 Segue estritamente a Lei Federal, com alguns ajustes pontuais, como é o caso da RL.  
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 Uma avaliação interessante sobre reservas legais extra-propriedades (RLE)
141

 consta 

de FERREIRA et al. (2007b). Com base em modelos econômicos e geográficos, os autores 

examinaram diferentes cenários para mercados de serviços florestais em Goiás. Foram 

associados dados sobre valores de uso da terra, presença de APPs, UCs e áreas do PDIAP, 

valor de mercado de terras e bacias hidrográficas. Foram testados três cenários principais de 

RLEs, segundo oferta e demanda potenciais e condições de compra e venda: 1) livre 

compensação em todo o Estado; 2) compensação apenas intrarregiões hidrográficas e 

compensações apenas nas áreas do PDIAP. O cenário em que todas as áreas do PDIAP 

fossem ofertantes, mas apenas áreas não prioritárias fossem demandantes, foi o melhor: há 

uma área ofertante com baixo custo de terras no Norte/Nordeste do Estado, e uma área 

demandante e com alto custo de terras no Sul/Sudoeste.   

 Enfim, a compensação de reserva legal tem um grande potencial para acelerar a 

regularização ambiental das propriedades rurais e ao mesmo tempo garantir a proteção dos 

remanescentes florestais. Como vimos, na situação atual existe uma realidade compatível 

entre ativos e passivos de reservas legais e a área total passível de compensação é bem 

significativa. A compensação, permitindo resolver muitas situações de passivos de reserva 

legal, é um fator-chave para estimular a adesão ao CAR e a programas de incentivos 

econômicos. Paralelamente, pode contribuir para a regularização fundiária das UCs existentes 

e permitir a criação de novas UCs.  

 Em Goiás, uma iniciativa voltada para políticas de pagamento ou incentivo a serviços 

ambientais se deu por meio do “Projeto Cerrado Sustentável Goiás”
142

. Ele previu um sistema 

de conservação ambiental baseado em mecanismos de mercado, por meio dos quais os ativos 

ambientais, sob domínio público ou privado, possam ser transacionados como forma de 

financiamento ou pagamento por sua conservação. Por meio da contratação de uma 

consultoria e assessoria jurídica e financeira, nasceu o marco legal (minuta de projeto de lei) 

que institui a “Política Estadual sobre Serviços Ambientais e Regulação do Clima e que cria o 

Sistema Estadual de Gestão de Serviços Ambientais e Regulação do Clima”. No Capítulo 4, 

discorreremos sobre esta proposta. 
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 Mecanismo que era reconhecido no Código Florestal de 1965, em seu artigo 44. Em Goiás, na Portaria nº 

011/2003, com base no Decreto Estadual nº 5.392/2001, na Lei Florestal do Estado. Na Lei Florestal atual refere-

se à Cota de Reserva Ambiental (CRA). 
142

 Componente 2 “Utilização Sustentável da paisagem produtiva no Corredor Paranã-Pirineus e na Área de 

Proteção Ambiental do João Leite”. 
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 É importante destacar que Goiás tem uma lei que institui a Política Estadual sobre 

Mudanças Climáticas (Lei nº 16.497/2009). Porém, ela não dispõe sobre serviços ambientais e 

os seus respectivos pagamentos. Ainda assim, ela abre caminho para que sejam elaboradas 

políticas, programas e/ou projetos relacionados a serviços ambientais e à conservação 

florestal, pois que eles também contribuem para a proteção do sistema climático. 

 Constatamos que Goiás já tem um leque de legislação ambiental de boa qualidade e 

que contribui, direta ou indiretamente, para alicerçar outras políticas, programas ou projetos 

que apoiam mecanismos de compensação e/ou de pagamento por serviços ambientais. 

Podemos citar a lei relativa ao ICMS Ecológico (Lei Complementar nº 90/2011), que 

incentiva os municípios a adotar ações de recuperação e preservação ambiental
143

. Existem 

ainda a lei nº 14.247/2002, que instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação; a 

lei nº 18.104/2013, que define a política florestal do Estado e a lei nº 13.123/1997, que define 

a política estadual de recursos hídricos.   

 Em se tratando de recursos hídricos, uma iniciativa importante de programa relativo 

ao pagamento por serviços ambientais foi o lançamento, em 2013, na bacia hidrográfica do 

Ribeirão João Leite, do Programa Produtor de Água, ligado à Agência Nacional de Águas 

(ANA), com parcerias entre o Ministério Público de Goiás, Semarh e Saneamento de Goiás 

S/A (Saneago). O projeto visa a melhoria da qualidade ambiental e a proteção dos recursos 

hídricos da bacia. Além de fornecer capacitação técnica aos envolvidos na elaboração dos 

projetos, fará pagamentos aos proprietários que praticarem ações de uso sustentável dos 

recursos hídricos (recuperação das matas ciliares e de reserva legal, uso racional da água na 

agricultura irrigada e conservação dos solos).    

 Portanto, as políticas, os mecanismos e as leis aqui comentadas compõem uma cesta 

de instrumentos que representam a base de um diálogo para uma nova economia rural e 

regional de baixa emissão de carbono e de valorização das florestas e da biodiversidade 

conexa a elas. Portanto, o desafio de preservar e ampliar as áreas de floresta, ao mesmo tempo 

em que cresce a produção agrícola, requer um enfoque integrado. Ele precisa combinar a 

preservação de remanescentes florestais, por meio do controle do desmatamento ilegal e do 

                                                 
143

 A lei pretende incentivar os municípios que abriguem UCs em seus territórios, ou que sejam diretamente 

influenciados por elas, ou que tenham mananciais de abastecimento público. O mecanismo, repassando 5% da 

arrecadação anual do ICMS, repartidos entre os municípios credenciados. Em 2013, 67 municípios foram 

beneficiados pela lei (SEMARH, 2013). 
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aumento do valor da floresta em pé, a restauração de áreas degradadas de APPs e RLs e o uso 

mais apropriado de áreas desmatadas, por meio do aumento de produtividade e do 

planejamento do uso da terra.  No final, todas são políticas de incentivo e apoio à produção 

responsável.  

 Afinal, as práticas relacionadas ao PSA e a REDD+ só terão sucesso se forem 

incluídos em um pacote maior de políticas públicas que consigam influenciar os rumos dos 

modelos de desenvolvimento econômico adotados para a região. A melhor opção parece ser a 

combinação de políticas de comando e controle, de desincentivos econômicos para atividades 

desmatadoras e de outros incentivos positivos de valorização dos recursos naturais.  

3.3.3) Ferramentas de gestão territorial: monitoramento, fiscalização e licenciamento. 

 O Estado de Goiás tem ferramentas para o licenciamento ambiental das propriedades 

rurais: o sistema de gestão ambiental implantado pela Semarh em 2008. Segundo dados 

obtidos
144

, a quantidade de processos abertos desde a implantação desse novo sistema de 

licenciamento, na tipologia “desmatamento”, foi de 3.964 e destes, os que tiveram licença 

expedida foram 904. Mas o órgão não informou o que isso representa em termos de áreas 

desmatadas em hectares.  

 O sistema ainda não integrou entre os bancos de dados de licenciamento, 

monitoramento, fiscalização e responsabilização. Existe hoje uma integração limitada entre 

licenciamento e fiscalização
145

, já que em alguns casos, o licenciamento exige vistoria. Se for 

identificado um crime ambiental a superintendência de licenciamento contata a 

superintendência de fiscalização, para aplicação das medidas cabíveis. Com a entrada em 

vigor do código florestal nacional e estadual, pretende-se integrar esses dados através do 

CAR.  

 A não existência de uma base geral de georreferenciamento das propriedades rurais 

em Goiás é um dos obstáculos a essa integração. Nesse sistema, não é possível obter dados 

sobre estatísticas de cadastramento e licenciamento, nem o percentual de hectares cobertos, 

nem o ritmo de adesão ao sistema. Portanto, não há dados sobre o percentual do Estado sob 

regime de licenciamento. Os dados do sistema não estão disponíveis para acesso público pela 
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 Resposta obtida da SEMARH ao Ofício nº 2521/2013, encaminhado ao Gabinete do secretário, pedindo 

informação sobre o licenciamento e monitoramento no Estado de Goiás.  
145

 Resposta obtida da SEMARH ao Ofício nº 2521/2013, encaminhado ao Gabinete do secretário, pedindo 

informação sobre o licenciamento e monitoramento no Estado de Goiás. 
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Internet. Essa falta de informação e de transparência dificulta a estruturação de políticas que 

visam o pagamento por de redução no desmatamento. 

 Em termos de monitoramento, há uma grande deficiência por parte do governo 

estadual. O monitoramento de desmatamentos, na maioria das vezes, ocorre por meio de 

denúncia (disque denúncia) ou de operações de fiscalização e flagrantes de transporte 

irregular de madeira pelas rodovias
146

. Somente por meio do “Programa Cerrado Sustentável”, 

no segundo semestre de 2011, é que a Semarh deu início às atividades mais sistemáticas de 

monitoramento da cobertura vegetal em Goiás; mas, elas são muito pontuais. As ações de 

monitoramento têm focalizado municípios pré-selecionados (de acordo com o programa), por 

meio da análise de imagens de satélite e de informações georreferenciadas dos limites das 

propriedades rurais que pleiteiam desmatamentos. O monitoramento - realizado pela 

coordenação de geoprocessamento, ligada à gerência de monitoramento da Semarh - e as 

informações geradas são repassadas à superintendência de fiscalização, que vai a campo 

verificar as informações e autuar os responsáveis pelos desmatamentos ilegais. Portanto, ainda 

é preciso melhoras as análises de desmatamento para apoiar o planejamento da fiscalização. A 

modelagem do risco de desmatamento, seja em curto ou em médio prazo, é fundamental 

também para a estruturação de políticas que visam o pagamento por resultados (REDD+). 

 Apesar de haver um número relativamente grande de técnicos disponíveis para atuar 

na fiscalização – 42 no total
147

 –, a estrutura e organização da SEMARH são insuficientes 

para a tarefa. Essa atividade, em alguns casos, é compartilhada com outros órgãos, como o 

IBAMA, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e o Batalhão Florestal. 

Faltam planejamentos claros e metas quantitativas de fiscalização sobre desmatamentos novos 

(do ano corrente) e antigos (de anos anteriores). Em função disso, a fiscalização incide apenas 

sobre um pequeno percentual dos desmatamentos ilegais.  

3.3.4) A participação social na gestão de políticas públicas. 

 A partir da década de 1980, talvez como reação aos impactos do crescimento 

econômico no Estado, surgem as primeiras organizações ambientalistas em Goiás 

(GALINKIN, 2003). Na Rio 92, por ocasião da assinatura do Tratado dos Cerrados, nasceu a 
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 Resposta obtida da SEMARH ao Ofício nº 2521/2013, encaminhado ao Gabinete do secretário, pedindo 

informação sobre o licenciamento e monitoramento no Estado de Goiás. 
147

 Resposta obtida da SEMARH ao Ofício nº 2521/2013, encaminhado ao Gabinete do secretário, pedindo 

informação sobre o licenciamento e monitoramento no Estado de Goiás. 
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Rede Cerrado. Ela congrega atualmente mais de 300 organizações da sociedade civil. Atua na 

promoção do desenvolvimento sustentável, na conservação do bioma e na defesa de seus 

povos e comunidades tradicionais.  

 A Rede Cerrado tenta fomentar modos de vida tradicionais, por meio de terra e 

recursos financeiros, que promovam o uso sustentável da biodiversidade (que aliam geração 

de renda, qualidade de vida e conservação da natureza). Nesse sentido, a demanda prioritária é 

de reconhecimento e demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas e de 

comunidades tradicionais. 

 Desta forma, a Rede Cerrado atua em espaços públicos socioambientais para propor, 

monitorar e avaliar projetos, programas e políticas públicas afetos ao Cerrado e a seus povos. 

Entre as atividades da Rede Cerrado, destaca-se a realização anual, desde 2002, do Encontro e 

Feira dos Povos do Cerrado. Trata-se de um espaço de troca de experiências, de divulgação 

pública dos problemas socioambientais que afetam o bioma e das alternativas para o uso 

sustentável de sua biodiversidade. 

 Um marco expressivo do movimento ambiental em Goiás foi a criação, em 1994, do 

Simpósio Ambientalista Brasileiro no Cerrado (SABC). Nele foi produzida a “Carta do 

Cerrado”, contendo recomendações aos governos e à sociedade para um desenvolvimento 

socialmente justo e ambientalmente viável. Evento anual, em 2013, o SABC teve a sua 19º 

edição.  

 Outros espaços que ajudam a fomentar e assegurar a participação da sociedade 

goiana na defesa do Cerrado são as conferências municipais e regionais de meio ambiente, 

que antecedem a Conferência Nacional do Meio Ambiente; os conselhos municipais e 

estadual de meio ambiente, além dos incipientes comitês de bacias hidrográficas e os 

conselhos de UCs. Mas, a consulta pública parece ser um ato mais simbólico do que 

deliberativo, já que todos esses comitês são instâncias consultivas, não interferindo, assim, na 

continuidade da exploração do bioma Cerrado. 

 Recentemente foi criado o Fórum Estadual do Meio Ambiente, a partir de uma 

emenda do legislativo goiano durante a aprovação do Código Florestal de Goiás. Foi 

consequência também da pressão da sociedade. O Fórum tem por objetivo discutir propostas 

para atualização e revisão da presente lei. Na época da votação do novo código, o Ministério 
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Público de Goiás (MP-GO), a Universidade Federal de Goiás (UFG) e Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) pediram ao presidente da Assembleia Legislativa 

a convocação de mais audiências públicas para discutir pontos polêmicos do projeto, mas não 

foram atendidos. O governo argumentou que mais de 80 reuniões e audiências públicas 

tinham sido realizadas, desde que fora criado um grupo setorial para rever a legislação 

ambiental goiana em setembro de 2011. Porém, as três instituições argumentaram que em 

nenhum momento foram convidadas a participar dessas reuniões e audiências públicas.  

 As modificações do texto original aconteceram após acordo com o líder do governo 

na Assembleia legislativa, durante reunião extraordinária da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJ), realizada entre as sessões em plenário. A criação de um fórum 

permanente para discutir propostas de adequação da legislação ambiental estadual foi uma 

dessas mudanças. O fórum é composto por 14 instituições do poder público, setor privado e 

entidades da sociedade civil organizada. O primeiro encontro do fórum, ocorrido em 

novembro de 2013, serviu para empossar os representantes institucionais e para aprovar o 

regimento interno. Resta saber se ele funcionará de fato e se ajudará no aperfeiçoamento da 

lei florestal estadual.  

 No próximo capítulo vamos mostrar novos avanços que se fizeram sobre o 

mecanismo de REDD+, demonstrando a importância desta discussão nas conferências 

climáticas. Em seguida mostraremos como os estados brasileiros estão imprimindo, em seus 

territórios, políticas nesse sentido e como Goiás se insere neste contexto. Vamos fazer uma 

análise das discussões em curso no território goiano e como está sendo construída a política 

de serviços ambientais. No final apresentamos componentes que ajudam no desenho e 

implementação deste tipo de política, indicando que caminhos ainda devem ser traçados para 

adequar mecanismos aceitos internacionalmente a realidades e peculiaridades de Goiás.   
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CAPÍTULO 4 

 4.1) O REDD+ e a Convenção do Clima.  

 Um ponto importante a se destacar em relação à última Convenção do Clima 

(COP19, Varsóvia) é que as discussões sobre o mecanismo de REDD+ foram uma das poucas 

que avançaram concretamente. A impressão que fica é que lidar com florestas, além de ser 

mais barato, não coloca em cheque as causas estruturais das mudanças climáticas e requer, 

como bem observou Lowy (2010):  

(...) uma transformação não só nas relações de produção, mas também das forças 

produtivas. Isso envolve, antes de mais nada, uma verdadeira revolução no sistema 

energético e de transporte e dos modos de consumo atuais (...) (LOWY, 2010, p.7). 

 

 Assim, o mecanismo REDD+ sai na frente como uma solução para ajudar na redução 

de emissões de gases de efeito estufa e, por consequência, na conservação das florestas 

tropicais. Uma série de decisões sobre a forma de auxílio para os países em desenvolvimento 

conduzirem atividades de REDD+ foi tomada durante a conferência, no documento chamado 

Warsaw Framework for REDD+ (Estrutura de Varsóvia para o REDD+, em português). 

Regras foram estabelecidas para definir níveis de referência; para o financiamento – em que o 

Fundo Verde do Clima é colocado como “elementar” na canalização de recursos para o 

REDD+
148

; para a implantação de salvaguardas socioambientais e para a criação de 

modalidades de monitoramento, relatório e verificação (MRV). Agora haverá linhas gerais 

para o financiamento em todas as fases de implementação do REDD+ (preparação, piloto e 

desempenho) e para o pagamento baseado em resultados (corte ou sequestro comprovados nas 

emissões de CO2).   

 O documento resultante da Convenção
149

 reafirma que os recursos para o REDD+ 

poderão vir de várias fontes – públicas, privadas, bilaterais, multilaterais ou outros e que as 

atividades devem ser integralmente mensuradas, reportadas e verificadas. Para dar 
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 Apontado com receio por ambientalistas, já que ele ainda não possui recursos significativos. Deveria começar 

a ser alimentado pelos países ricos já em 2013, segundo o cronograma da ONU, com aportes de 100 bilhões de 

dólares por ano até 2020. Porém, um levantamento feito pela organização socioambientalista Oxfam e divulgado 

em Varsóvia mostrou que, em 2013, os recursos destinados pelos países mais desenvolvidos ao combate ou 

adaptação às mudanças climáticas alcançaram 7,6 bilhões de dólares. E até hoje nada foi regulamentado, e nem 

definidos os mecanismos para a aplicação dos recursos do fundo e a prestação de contas por parte dos países 

beneficiados. Mesmo assim, na conferência de Varsóvia, Estados Unidos, Noruega e Reino Unido anunciaram 

novos recursos financeiros (US$ 280 milhões) para o mecanismo de REDD+. 
149

 Disponível em: http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/l05.pdf. Acessado em jan. de 2014. 

http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/l05.pdf
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transparência a este processo, a conferência decidiu criar uma plataforma virtual, REDD web 

platform, disponibilizando informações sobre os resultados das atividades de REDD+, 

incluindo as salvaguardas aplicadas e os pagamentos correspondentes.  

 Outra questão, que tem sido apontada por muitas ONGs como elementar no processo 

de combate ao desmatamento, é a redução das pressões que levam à depredação das florestas. 

O texto final de Varsóvia aborda este ponto também, instando as partes a reconhecer que cada 

país deve elaborar políticas de enfrentamento de tais vetores, no contexto de suas estratégias 

nacionais e planos de ação de REDD+. A questão mais controversa conhecida como offsetting 

(compensação de emissões por meio da compra de créditos REDD+), ponto que tem a 

oposição do Brasil, não está presente no texto. 

 Na contramão dessa decisão, muitos países e empresas esperam que as florestas 

entrem, definitivamente, nos mercados regulados de carbono, possibilitando maior escala de 

recursos para o mecanismo. Na visão de Motta
150

 (2013):  

(...) o problema é que você não tem financiamento privado para o REDD+; até agora 

foi só por doações. Ou seja, REDD+ não dá lucro. Ele só poderia dar lucro se eu 

tivesse uma opção de REDD+ em que eu pudesse vender para alguém que tem 

interesse em reduzir as suas emissões (offset). Esse mecanismo de offset no REDD+ 

não existe ainda dentro da Convenção (...). 

 Enfim, os países em desenvolvimento que quiserem receber pagamentos pelos seus 

esforços de redução de emissões oriundas das ações de REDD+ deverão seguir algumas 

etapas no âmbito da convenção para a aprovação de seus programas de REDD+. 

Primeiramente, cada país deverá informar os seus níveis de referência (de emissões) de 

desmatamento e degradação florestal e de aumento de estoques de carbono florestal. Essas 

informações serão avaliadas, por um time de especialistas da UNFCCC. Dependendo do 

resultado da avaliação, o programa será incluído na REDD web platform e poderá captar 

recursos de REDD+. O pagamento por resultados das ações de REDD+ será condicionado à 

monitoramento, relatório e verificação (MRV) das ações, bem como à apresentação atualizada 

de um sumário de informações sobre como as salvaguardas socioambientais que serão 

abordadas e respeitadas. 

 Além disso, os países que quiserem captar recursos de REDD+, com base no 

pagamento por resultados de suas ações, deverão designar uma entidade nacional para efetuar 
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a sua comunicação com a UNFCCC e poderão nomear entidades para a captação direta de 

recursos. No caso do Brasil, é esperado que o MMA faça essa interlocução e identifique os 

entes aptos a receber recursos (Fundo Amazônia, Estados, Municípios, desenvolvedores de 

projetos). Espera-se que, desta forma, diferentes atores, em especial os governos subnacionais 

e atores locais, acessem recursos de REDD+.  

 Como abordado (Cap. 2), desde 2010 o Brasil vem realizando discussões sobre 

arranjos institucionais, mecanismos financeiros, distribuição de benefícios, dominialidade e 

salvaguardas de REDD+. Ao final de 2012, um primeiro esboço de uma Estratégia Nacional 

de REDD+ (ENREDD) para o Brasil foi objeto de discussão no nível ministerial e dentro de 

um grupo governamental (grupo executivo - GEX - da Comissão Interministerial). Assim, 

caso o Brasil queira incluir os seus níveis de referencia (de emissão) na REDD web platform, 

de forma a aumentar a possibilidade de captar recursos, deverá acelerar concluir a sua 

estratégia nacional de REDD+ (ENREDD).  

 Em relação aos níveis de referência de emissões, a Secretaria de mudanças climáticas 

e qualidade ambiental, do MMA, coordenou em fevereiro de 2014 um processo de elaboração 

de conteúdo técnico a ser submetido à convenção. O documento-base foi submetido à 

avaliação de um corpo técnico selecionado a partir das experiências dos seus membros
151

. Foi 

acertado que o país enviará, inicialmente, somente os níveis de referência de emissões 

relativos ao desmatamento nos biomas da Amazônia e Cerrado, e mesmo assim com muitas 

ressalvas, principalmente quando se fala em degradação. Ou seja, o país espera ganhar 

dinheiro, inicialmente, somente com o primeiro “D” de REDD+; para atingir os outros 

espectro do mecanismo, teremos que avançar muito, tanto em pesquisas, quanto em sistemas 

de mapeamento e monitoramento, em todos os biomas. 

 Desta forma, as novas decisões sobre o mecanismo de REDD+, dentro da convenção, 

demonstram que o mecanismo está assumindo uma maior relevância e que caminhamos rumo 

à sua implementação definitiva. Mas como todas as negociações dentro das COPs são 

complexas, muitas questões ainda devem ser definidas ao longo dos próximos anos, como a 

forma, as modalidades e os valores para pagamento por resultados, além da garantia do fluxo 

de recursos para incentivar o REDD+ em escala global, a médio e longo prazos. 
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 Sendo o REDD+ um dos centros das negociações, percebemos que as discussões 

avançam e vimos que já existem aportes significativos de recursos para essa questão (no 

Brasil, vide Fundo Amazônia), apesar de “não chegarem perto da escala necessária de 

financiamento para conter o desmatamento tropical”, como pondera Cenamo
152

. Há os que 

acreditam que os aportes existentes, para as chamadas “etapas preparatórias para um regime 

de REDD+”, têm sido suficientes, mas ainda não estão sendo devidamente acessados. No caso 

brasileiro, na visão de alguns
153

, além do uso incipiente desses recursos, a sua aplicação é 

outro desafio, pois ainda pairam dúvidas sobre o que pagar (por exemplo: carbono ou áreas 

protegidas?) e a quem pagar, principalmente em nível local.   

 Na ausência de uma regulação nacional e de arranjos institucionais necessários à 

implementação de uma política de PSA que contemple REDD+, ou na ausência de uma 

política de REDD+, a insegurança jurídica e a falta de regras para o funcionamento de 

qualquer regime persistirão. Para Motta
154

  

(...) há uma posição do Ministério das Relações Exteriores para que o REDD+ 

nacional não aconteça antes de uma regulamentação no regime internacional (...). 

Imagine um mercado já instalado no país, onde são vendidos muitos créditos de 

REDD+ e de forma barata e depois não se pode contabilizar esses créditos na 

contribuição brasileira dentro da Convenção, porque já foram vendidos! (...). 

Imagine todo o mundo vendendo REDD+ para fora e depois, quando o Brasil tiver 

que atingir uma meta, já vendeu todas as suas opções baratas (...). É uma desculpa 

oficial.  

 

 

  Essa postura, além de emperrar internamente as discussões, demonstra a falta de 

prioridade política da matéria, já que ela passa pelo estabelecimento de ações contra o 

desmatamento. Ademais, demonstra que as capacidades institucionais (nos três níveis 

federativos) ainda não suficientes para lidar com a questão – para a operacionalização do 

sistema, o uso correto dos recursos e a sua distribuição justa e equitativa.  

 Dentro desse contexto, o cenário para que o PL (PL 792/2007) que institui uma 

política nacional relativa ao PSA também não é muito animador. Depois de mais de cinco 

anos do envio da proposta ao Congresso Nacional, o governo ainda não definiu de onde sairá 

o dinheiro para alimentar o Fundo Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (FUnPSA). 

Esse impasse foi reforçado principalmente depois da extinção do repasse de parte dos recursos 
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dos royalties do petróleo para o MMA, com a aprovação da Lei 12.734/2012. Outros 

impasses emperram o PL, como a definição de quais áreas seriam elegíveis para o PSA. Para 

Lima
155

, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam),  

(...) enquanto não for assunto de ministro, a tramitação do PSA continuará lenta na 

Câmara. O PSA deveria ser tratado como tema prioritário, mas no bojo de um pacote 

de instrumentos econômicos para acelerar a transição para uma economia de baixo 

carbono, sobretudo por meio de incentivos fiscais. 

 Com a decisão dessa última COP, talvez o governo brasileiro encare de forma mais 

incisiva essa questão e avance na discussão. Desta forma criará um amplo apoio político para 

o PSA ou REDD+, bem como para o estabelecimento de bases para um eventual sucesso 

desses mecanismos e para a implementação de reformas políticas que possam induzir a 

conservação, a redução do desmatamento e da degradação florestal. 

 Enquanto a União não assume a vanguarda nessa questão, especialmente no trato 

com as florestas, alguns Estados brasileiros começam a enxergar oportunidades com a questão 

climática. Eles passam a desenvolver uma estrutura institucional para lidar com o tema, 

tratando-se de negócios políticos e/ou econômicos. Leis estaduais voltadas ao tema e às ações 

de diferentes instâncias estaduais estão desenhando “as bases brasileiras de um regime 

climático” e podem servir, posteriormente, para a construção de uma plataforma nacional – 

restando saber como acontecerá a harmozinação posterior das ações.  

 Fazendo uma análise geral, podemos dizer que os estados e municípios mais 

industrializados ou urbanizados, como São Paulo e Rio de Janeiro, vislumbram a 

possibilidade de auferir receitas no mercado de MDL (energia renovável, suinocultura, aterro 

sanitário, reflorestamento, etc) e de conseguir espaço político no cenário nacional com o 

“vanguardismo” nos “negócios verdes”. A Bolsa de Valores do Rio (BVRio), por exemplo, 

abre as possibilidades de transações de cotas de reserva ambiental. 

 Os estados do norte, por sua vez, especialmente os da região amazônica, percebem 

que o seu maior ativo financeiro é a floresta e procuram transformá-lo em ativo patrimonial 

contábil e monetário, de forma a auferir receitas. As oportunidades dos mercados voluntários 

de carbono resguardam em certa medida essa posição. Saem na frente os estados do 

Amazonas (Projeto JUMA) e do Acre (com a instituição do SISA). Ou seja, os estados 

encontram um novo nicho de negócios e buscam/ocupam as suas fatias de mercado. Os 
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recursos financeiros começam a chegar, especialmente via investimentos estrangeiros. E os 

municípios, que são a ponta dos beneficiários de pagamentos por serviços ambientais, entram 

como protagonistas secundários. Assim, ainda não percebemos uma estratégia de ações 

sequenciais nas políticas sobre mudanças climáticas, pois muitas vezes o governo nacional 

ignora e/ou posterga discussões com os governos subnacionais e estes fazem o mesmo com os 

governos municipais.  

 O Estado de Goiás, de olho na exposição midiática e de possíveis negócios 

(geradores de receitas e multiplicadores de business), lançou em 2009 a sua Política Estadual 

de Mudanças Climáticas (Lei nº 16.497). Buscou construir uma imagem de um Estado 

“atento” às discussões em curso, a partir da promulgação da Lei Nacional de Mudanças 

Climáticas (2009), ano em que também aconteceu a Conferência de Copenhague (COP 15). 

Destaque-se que a legislação goiana se refere, quase exclusivamente, ao fomento de projetos 

de MDL, não tratando das questões relacionadas a serviços ambientais e à conservação 

florestal. Além disso, até o momento a referida lei não foi regulamentada. 

 Em 2013, a minuta de projeto de lei que institui a “Política Estadual sobre Serviços 

Ambientais e Regulação do Clima”, e que cria o “Sistema Estadual de Gestão de Serviços 

Ambientais e Regulação do Clima”, é apresentada uma proposta de PSA, na forma de um 

sistema de incentivos que prevê o fomento a ações de conservação (água, biodiversidade e 

florestas) e que entende os serviços ambientais como uma gama diversa de ativos que podem 

ajudar a manter o bioma Cerrado. Com isso, o projeto amplia o leque de opções relacionadas 

às questões das mudanças climáticas. 

 Desta forma, a legislação goiana existente, acrescida deste novo diploma legal, 

aborda temas relacionados às mudanças climáticas, propondo políticas voltadas para a 

adaptação e mitigação, principalmente por meio dos mercados de carbono. Mesmo que a tão 

necessária harmonia entre o econômico, o social e o ambiental tenha contribuído para a visão 

economicista dos ativos ambientais, com a sustentabilidade ambiental atrelada à lógica do 

mercado, a importância indutora/reguladora do Estado não pode ser perdida de vista, 

particularmente por sua capacidade de atuar em diferentes setores de atividades por meio de 

diferentes políticas públicas.  

Outra observação a ser feita é o paralelismo entre a agenda ambiental da União e a 

política do Estado de Goiás: as duas são elaboradas e se sustentam a partir do discurso 
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ambiental hegemônico (convenção do clima), o que determina a disponibilidade de recursos e 

financiamentos para a sua realização. Isso é ressaltado no trabalho de Cornetta (2012), “(...)as 

decisões instituídas no âmbito da ONU e os próprios relatórios do IPCC possuem um apelo 

internacional que, na prática, recai sobre os territórios nacionais”, sob a forma de leis, 

políticas e/ou programas.  

De fato, o tema das mudanças climáticas, em seus aspectos mais complexos, adentrou 

o espaço público e impactou a tomada de decisão nas esferas pública e privada, em diferentes 

graus, causando diferentes consequências, seja nos discursos e/ou práticas de governos, 

empresas e ONG’s. Assim, novas oportunidades relacionadas às mudanças climáticas e, em 

especial à preservação das florestas, surgem em todas as escalas. A ênfase recai sobre a a 

elaboração de políticas, programas jurisdicionais e/ou projetos ambientalmente positivos, com 

a adoção de mecanismos de compensação financeira ou de pagamento, como o REDD+ ou o 

PSA, e a consequente possibilidade de transação destes ativos em um mercado apropriado 

(voluntário ou regulado).  

4.2) A proposta de PSA e REDD+ para o Estado de Goiás. 

 A minuta do projeto de lei discutida acima (Anexo 1) foi construída em atendimento 

ao contrato realizado pelo governo do Estado de Goiás, com apoio GEF/Banco Mundial, 

referente ao projeto Cerrado Sustentável (Goiás), que entre seus objetivos estava a contratação 

de “Consultoria e Assessoria Jurídica e Financeira para Elaboração e Implementação de 

Sistema de Conservação Ambiental Baseado em Mecanismos de Mercado e diretrizes para 

modelo de desenvolvimento econômico de baixo carbono no Estado de Goiás”156.  

 A capacidade de elaboração do documento, com o pessoal técnico e jurídico interno 

ao quadro do Estado, além do cálculo do custo da política pública a ser proposta - verificando 

a sua viabilidade econômica -, foram elencados como justificativa para a contratação. Esta 

decisão, segundo os técnicos da Semarh
157

  

(...) foi tomada após três anos de acompanhamento de discussões nacionais e 

internacionais sobre financiamento da conservação, serviços ambientais e mudanças 

climáticas. O estado da arte técnico e jurídico destas temáticas não era assunto 

corrente dos quadros técnicos e jurídicos do Estado, principalmente pelo caráter 
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http://www.semarh.goias.gov.br/site/uploads/files/cartilha_pai_ambiental.pdf. Acesso em: 12 de nov. de 2013. 
157

 Entrevista realizada com os técnicos do Núcleo de Projetos Especiais (Semarh), responsáveis pela 

contratação, no dia 19 de dezembro de 2013. 

http://www.semarh.goias.gov.br/site/uploads/files/cartilha_pai_ambiental.pdf


150 

 

inovador das matérias e, mais ainda, de sua elaboração combinada (...) a viabilidade 

econômica era também uma preocupação central da elaboração da política, que o 

marco legal viria a estabelecer, e caracteriza a preocupação da SEMARH no 

processo de elaboração de políticas públicas ao antever, conjuntamente, sua 

factibilidade jurídica, seu custo e viabilidade econômico-financeira e a capacidade 

de gestão institucional (...) (SEMARH, 2013). 

 

 

 A partir do estabelecido pelo termo de referência para a contratação da consultoria, 

foram elaborados e entregues nove produtos à Semarh
158

. Eles esclarecem a necessidade da 

elaboração de um marco regulatório que definisse os ativos ambientais, bem como os 

atributos que os tornariam transacionáveis (comercializáveis) no estado.  

 Para debater o tema, foram realizados dois workshops, promovidos pela Semarh, 

com a participação da consultoria contratada. Eles foram denominados “O Marco Legal 

Relacionado a Mudanças Climáticas, Pagamentos por Serviços Ambientais e 

Desenvolvimento Sustentável” e “Suporte à decisão quanto às propostas e modelos 

apresentados no produto 5”
159

. Estas oficinas buscaram aferir as percepções setoriais sobre a 

questão do PSA, além de levantar dados e informações, contribuindo também para a indicação 

de modelos institucionais e funcionamento dos programas e subprogramas que comporiam a 

“Política Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais”
160

.  

 A Semarh fez também duas consultas públicas presenciais e uma consulta pública 

online
161

. Os participantes tiveram acesso aos produtos da consultoria e à minuta do projeto de 

lei no website da Semarh, a fim de colher observações e manifestações. A partir daí nasceu 

uma proposta de criação de uma estrutura normativa e organizacional para dar suporte ao 

sistema de incentivo a serviços ambientais para o Estado, em seus diferentes componentes 

(oferta, desenvolvimento de projetos e execução de programas, comercialização, auditoria e 

regulação, provimento de informações), no intuito de dar agilidade, transparência e eficiência 

aos processos previstos. 

 Neste sentido, são previstas, como instrumentos de planejamento e gestão do 

sistema, um instituto de planejamento e gestão de serviços ambientais e regulação do clima, 
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uma comissão estadual de validação e transparência, um comitê científico e uma ouvidoria. O 

fundo estadual de fomento e incentivo à gestão de serviços ambientais do Estado é criado 

como um dos instrumentos de incentivo econômico e financeiro. Como instrumentos 

operacionais, além da agência de fomento de Goiás S.A.
162

 e do instituto de planejamento, 

acima mencionado, cria-se a figura da companhia de desenvolvimento de serviços ambientais 

e regulação do clima do Estado de Goiás. E como instrumentos de incentivo tributário e fiscal 

é interessante destacar a preocupação de se aumentar a carga tributária ou revogação de 

benefício fiscal para aqueles equipamentos que contribuíssem para o desmatamento ou 

negativamente para os serviços e produtos ecossistêmicos (FIGURA 30). 

Figura 30: Proposta de um Sistema Estadual de Gestão de Serviços Ambientais e Regulação do Clima para o 

Estado de Goiás. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Minuta de Projeto de Lei para o PSA em Goiás. Elaboração própria. 

 

 Porém, novas alterações foram introduzidas ao texto
163

 (Anexo 2), chegando-se a um 

arranjo institucional diferente da proposta discutida com a sociedade (FIGURA 31). Por sua 

vez, o novo formato (ver apêndice) está praticamente amparado sobre os mesmos argumentos 

e a mesma redação do texto anterior, ressalvadas algumas exclusões textuais. Desta forma, o 

novo ordenamento institucional proposto pela minuta de lei seria executado e 

operacionalizado pela própria Semarh e amparado por três novas instituições: o fórum 

estadual de mudanças climáticas e serviços ambientais, ou fórum do clima e PSA, vinculado à 

atual Semarh (art. 12); a ouvidoria do sistema estadual de gestão de serviços ambientais e 
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 Criada pela Lei Estadual nº 13.533 de 1999. 
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 Acesso ao novo texto com os responsáveis pelo contrato com a consultoria, no Núcleo de Projetos 

Especiais/Semarh. 

Sistema 

Estadual de 

Gestão de 

Serviços 

Ambientais e 

Regulação do 

Clima 

Instrumentos de planejamento e gestão: 

 Instituto de Planejamento e Gestão de serviços Ambientais 
e Regulação do Clima; 

 Comissão Estadual de Validação e Transparência; 

 Comitê Científico; 

 Ouvidoria. 

Instrumentos de Incentivo econômico e financeiro: 

 Fundo Estadual de Fomento e Incentivo à 
Gestão de Serviços Ambientais; 

 FEMA; FNMA; FNMC, etc. 

Instrumentos Operacionais: 

 Agência de Fomento de Goiás S.A; 

 Instituto de Planejamento; 

 Companhia de Desenvolvimento de 
Serviços Ambientais e Regulação do 

Clima. Instrumentos de Incentivo Tributário e Fiscal 
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regulação do clima, também vinculada à Semarh (art. 13); e o fundo estadual de fomento e 

incentivo à gestão de serviços ambientais do Estado de Goiás (art 15). 

 

Figura 31: Instrumentos propostos para o Sistema Estadual de Gestão de Serviços Ambientais e Regulação do 

Clima (nova proposta de minuta de lei). 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Fonte: Minuta de Projeto de Lei para o PSA em Goiás. Elaboração própria. 

 

 A justificativa dada pela Semarh
164

 para essa nova configuração foi a seguinte:  

(...) o prazo do Projeto Cerrado Sustentável Goiás, cujos recursos financiavam a 

contratação da consultoria e assessoria, expiraria antes de se conseguir encaminhar a 

minuta para a Assembleia Legislativa. Assim, as horas de assessoria foram 

reconvergidas para diálogos com representantes do setor produtivo goiano (grifo 

nosso), que os solicitara durante a segunda consulta pública (...) Por isso, a versão da 

minuta de lei encaminhada para a Casa Civil incorporou alterações realizadas após o 

fechamento do Produto 9, durante a realização das horas de assessoria, 

caracterizando um momento interno de amadurecimento institucional (grifo 

nosso) da Semarh e de diálogo com o gestor da pasta, resultando no enxugamento 

da estrutura institucional (grifo nosso) do Sistema como forma de viabilizar sua 

gestão, considerados principalmente os feedbacks sobre a cultura de gestão pública e 

privada e de governança social no Estado. 

 

 É importante destacar que esse “enxugamento”, que resultou em outro arranjo 

institucional, foi encaminhada formalmente à Casa Civil, mas não foi mais objeto de 

discussão com a sociedade. Vale destacar também, que essa “nova proposta” não se encontra 

acessível no site da Semarh; consta apenas a primeira versão. Ou seja, existe um simulacro de 

participação. As contribuições e demandas da sociedade foram ignoradas e descartadas, 

demonstrando um processo não muito transparente da condução de processos participativos 

em Goiás. 
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 Entrevista realizada pela autora com os técnicos responsáveis pelo contrato com a consultoria, no Núcleo de 

Projetos Especiais/Semarh, em 22 de ago. de 2013. 

Sistema 

Estadual de 

Gestão de 

Serviços 

Ambientais e 

Regulação do 

Clima 

Instrumentos de planejamento, gestão e operação: 

 Semarh; 

 Fórum Goiano de Mudanças Climáticas e Serviços 

Ambientais; 

 Ouvidoria. 

 

 
Instrumentos de Incentivo econômico e financeiro: 

 Fundo Estadual de Fomento e Incentivo à Gestão 
de Serviços Ambientais; 

 FEMA; FNMA; FNMC, etc. 
 

Instrumentos de Incentivo Tributário e Fiscal 
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 Citemos um exemplo dessa modificação: o inciso II do Art. 22 foi retirado. Ele trazia 

a possibilidade de se aumentar a carga tributária ou de se revogar benefício fiscal daqueles 

equipamentos que contribuíssem para o desmatamento ou prejudicassem os serviços e 

produtos ecossistêmicos. Coincidentemente ou não, essa retirada ocorreu após manifestação 

da Federação da Agricultura do Estado de Goiás (FAEG), a qual questionou alguns aspectos 

da minuta do projeto de lei. Assim, um dos principais pontos do projeto foi retirado, onde se 

concretizavam restrições de ações que levassem ao desmatamento, o que enfraqueceu a 

proposta de lei. E isso é preocupante na perspectiva de consolidação e manutenção de uma 

política de serviços ambientais, já que ela se beneficiaria com o desenvolvimento de 

mecanismos que aumentassem, de certa maneira, o custo de derrubar a vegetação nativa. 

 Desta forma, o “enxugamento institucional” não ocorreu por conta de um 

“amadurecimento institucional”, e sim por questões de atendimento ao prazo final da 

consultoria, de centralização da política e por pressões desencadeadas por representantes do 

setor produtivo (agroexportador) que é hegemônico em Goiás. A predominância do interesse 

político de curto prazo, já que haveria troca de funções gerenciais dentro da Semarh, com a 

proximidade do ano eleitoral, contribuiu também para que esta proposta de política ambiental 

não fosse construída de forma satisfatória. 

 Como bem pontuou Birkland (2006), o prazo de ocorrência dos efeitos das respostas 

às mudanças climáticas ultrapassa em muito os mandatos de qualquer governo eleito. Por 

isso, a construção de uma política pública pertinente às mudanças climáticas é de Estado, e 

não de governo. Lembrando que a própria Política Estadual de Mudanças Climáticas, de 

2009, até hoje não foi regulamentada e que teremos pela frente um ano eleitoral, onde 

normalmente as questões da agenda ambiental não ganham muito espaço entre os 

concorrentes a cargos públicos. Depois vamos ter mudança de governos, o que pode significar 

mudança de prioridade na agenda ou possivelmente atrasos ou “engavetamento” na aprovação 

da proposta de lei aqui discutida. 

 Por outro lado, o “enxugamento institucional” pode indicar muito mais uma intenção 

de que a lei não seja realmente implantada e fique tudo como está, ou seja, uma lei apenas no 

papel, já que é notável a reduzida capacidade institucional da Semarh de alavancar uma 

política pública deste porte, principalmente quando se analisa a também reduzida 

disponibilidade de técnicos capacitados para lidarem com a questão. Segundo dados da folha 

de pagamento de fevereiro de 2014, a Semarh possui 185 cargos comissionados e 325 
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efetivos, num total de 510 funcionários. No núcleo de projetos especiais, responsável pela 

condução da elaboração da política de PSA, atualmente estão alocados três funcionários e um 

estagiário. Podemos somar a esta insuficiência quantitativa e qualitativa de recursos humanos, 

os déficits materiais, financeiros, tecnológicos, organizacionais, gerenciais e de informação. 

 Fonseca e Burstyn (2009) lembram que as políticas calcadas na tentativa de instituir 

e se valer de condições ideais de governança têm apresentado impasses estruturais no Brasil, 

já que as especificidades dos contextos nas quais estão inseridas determinam a própria 

capacidade do governo de fazer valer essas políticas. Vide o debate estadual para a 

implementação do Código Florestal e agora a própria minuta do projeto de lei em discussão. 

Ou seja, a correlação de forças políticas, em um Estado que tem o agronegócio como o seu 

carro-chefe, é muitas vezes desigual e consegue ditar os rumos das políticas públicas 

ambientais, enfraquecendo-as. 

 Como relatado, o Código Florestal de Goiás (Lei nº 18,104/2013) foi aprovado sob 

protestos da sociedade civil organizada e universidades, que exigiram a convocação de mais 

audiências públicas para discutir pontos polêmicos do projeto, mas não foram atendidas. O 

fato é que as audiências realizadas serviram para validar o processo, contendo as possíveis 

críticas. Desta forma, o projeto de lei do Código Florestal Estadual reproduz em seu texto boa 

parte dos dispositivos da Lei Federal, que por sua vez estão sendo questionados por ações 

diretas de inconstitucionalidades (ADINs), propostas pela Procuradoria-Geral da República 

junto ao Supremo Tribunal Federal. 

 Para Bobbio et al. (2004, citado por MATTOS et al., 2011), o conceito de política, 

entendida como forma de atividade, está estreitamente ligado ao poder, mas não apresenta 

relação somente com as entidades e processos que se orientam pelo Estado. A ideia da política 

como algo que extravasa o Estado é crucial justamente por apreciar as dificuldades que 

surgem com respeito à acomodação dos conflitos e à busca de objetivos comuns, o que supõe 

a construção de uma aparelhagem institucional forte para equilibrar o exercício do poder de 

uns cidadãos sobre outros. 

 No caso da política de serviços ambientais em discussão – como em qualquer outra 

política pública ambiental –, a sua legitimidade nasce de seu conhecimento e aceitação pela 

sociedade, esclarecendo todos os interlocutores sobre as suas possibilidades e os seus limites 

(IRIGARAY, 2010). Por isso, deveriam ocorrer mais debates, principalmente com outras 
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secretarias de Estado. Afinal, quando se trata de políticas de conservação é fundamental que 

elas sejam transversais e complementares, envolvendo os diferentes setores de atividade do 

Estado, com o objetivo de atingir resultados concretos e não gerar estímulos concorrentes 

(ANGELSEN et al., 2012).  

 No caso específico do subprograma de carbono (REDD+) é fundamental que se 

construa um espaço de diálogo com algumas secretarias que abarcam atividades que afetam, 

direta ou indiretamente, as florestas e/ou outros uso da terra, na tentativa de compreenderem 

como estas iniciativas funcionam e quais as implicações das mesmas em suas atividades, e, 

inversamente, como suas políticas podem afetá-las. Por outro lado, isso poderia ajudar na 

construção de capacidades técnicas dentro dessas mesmas instituições, assegurando a 

coerência entre o desenvolvimento contínuo da política que se pretende implementar. Mas, o 

fato é que, neste caso, a realização dos workshops e das consultas públicas, mesmo que 

mínimas, também serviram para validar o processo. Porém, as decisões governamentais não 

foram suficientemente transparentes, já que não houve a aplicação coerente do arcabouço 

institucional e dos itens acordados com a sociedade. 

Portanto, passaremos à descrição e explanação dos elementos constitutivos do Sistema 

de Incentivo a Serviços Ambientais do Estado de Goiás, com foco no Subprograma Carbono 

(REDD+), atentando para a existência de componentes considerados essenciais para um 

regime deste tipo, a saber: coordenação, arranjos institucionais, participação, monitoramento, 

fonte de recursos e mecanismos financeiros e socioambientais. Ao mesmo tempo, 

analisaremos o desenho dessa política, identificando os seus pontos positivos e negativos e 

apontando os respectivos desafios. 

4.3) Análise do marco legal no Estado de Goiás: arranjo institucional, participação 

social, fonte de recursos e mecanismos financeiros, salvaguardas socioambientais e 

monitoramento.  

 O sistema estadual proposto para Goiás pretende ser implantado através de um 

programa, denominado “Programa de Gestão de Serviços Ambientais”, o qual abrange 4 

subprogramas: 1) Subprograma Carbono; 2) Subprograma de Conservação das Águas e dos 

Recursos Hídricos; 3) Subprograma de Conservação da Biodiversidade e 4) outros 

Subprogramas (FIGURA 32). No Subprograma Carbono, espaço é reservado para o 
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Sistema Estadual de Gestão de Serviços Ambientais 

e Regulação do Clima 
 

 
 

Subprograma 

Carbono 
Subprograma de 
Conservação das 

Águas e dos 

Recursos Hídricos 

Subprograma de 
Conservação da 

Biodiversidade 

Programa de Gestão de Serviços 

Ambientais 

Outros 
Subprogramas 

 

mecanismo de REDD+. De acordo com os autores
165

, o desenho permite uma melhor 

delimitação do conjunto de provedores e de beneficiários por programa temático, por fonte de 

recurso, por finalidade específica de projeto, por metas de implementação e ainda para o 

monitoramento de desempenho. 

            Figura 32: Proposta de um sistema estadual de PSA para o estado de  

            Goiás, seus Programa e Subprogramas. 
 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

  

            Fonte: Semarh, 2013. 

 

 

 A própria Semarh será a responsável pela regulação, planejamento, gestão, registro, 

monitoramento e operacionalização do Sistema. Competirá também à Semarh fazer o controle 

e monitoramento da redução de emissões de GEE, bem como fiscalizar o cumprimento das 

metas e objetivos estabelecidos em cada programa, subprograma e projeto. Por isso ela deverá 

dotar um sistema de registro, de forma a padronizar e sistematizar as estruturas físicas ou 

eletrônicas de plataformas para transação e/ou compensação dos serviços ambientais. 

 Na proposta apresentada e discutida com a sociedade, o entendimento inicial foi o de 

que um arranjo institucional que de fato garantisse a perenidade da política proposta seria 

importante para garantir a confiabilidade exigida pelo mercado e, ao mesmo tempo, para não 

renunciar às diretrizes estabelecidas na política. Lembrando que o estabelecimento de uma 

política de PSA pretende regulamentar duas realidades com dinâmicas bastante distintas: uma 

esfera estritamente econômico-financeira, que segue regras de mercado, de natureza privada, 

como o representado pelo mercado de carbono, e uma esfera primordialmente pública, cujas 

políticas seguem padrões de interesse público, essencialmente democráticos e frutos do 

consenso político estabelecido entre governo e sociedade.  
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 Ludovino Lopes Advogados e KeyAssociados.  
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 Desta forma o que foi discutido e ressaltado é que seria importante buscar um arranjo 

inovador, capaz de lidar com as próprias questões novas e emergentes, com o estabelecimento 

de infraestrutura e instrumentos para coletar, analisar e valorar os produtos e serviços 

ambientais. Isso tudo sem prejuízo da necessária “transparência, credibilidade, eficiência, 

integridade, rastreabilidade e não duplicidade das ações” (Art. 11), essenciais para um 

reconhecimento amplo e legítimo de modelo de PSA, principalmente voltado para a redução 

de desmatamento e degradação florestal. 

 Neste quesito, é bom relembrar que em 2010 foi deflagrada pelo Ministério Público 

de Goiás (MP-GO), em conjunto com as Polícias Civil e Militar, uma operação denominada 

“operação propina verde” que cumpriu 25 mandados de prisão, além de busca e apreensão na 

Semarh. A operação tinha como intuito apurar atos de corrupção e fraude no âmbito desta 

secretaria, com cobrança indevida por vistorias para emissão de alvarás e aprovação de 

averbação de reserva legal. Além de Goiânia, ocorreram prisões em outros municípios 

goianos, como Anápolis, Anicuns, Caçu, Niquelândia e Vianópolis. 

 Outro problema é em relação ao Fundo Estadual de Meio Ambiente (FEMA), que 

não cumpre a contento os seus objetivos iniciais, estabelecido em sua lei de criação (lei 

complementar nº 20, de 10 de dezembro de 1996), que era custear projetos e ações voltadas 

para a preservação do meio ambiente. Atualmente, parte de seus recursos são usados para 

custeio e manutenção da própria Semarh (30%) e o restante para os programas do Plano de 

Ação Integrada de Desenvolvimento (PAI)
166

, “nos programas e ações integrantes do Plano 

Plurianual e do Orçamento-Geral do Estado, bem como naqueles considerados prioridades no 

âmbito do meio ambiente”, conforme Artigo 4º da Lei Complementar nº 98, de 27-12-2012. 

Ou seja, são aspectos que mostram a fragilidade da Semarh e que podem imprimir 

desconfiança em usuários de sistemas de PSA. 

 O sistema de serviços ambientais proposto para Goiás prevê várias fontes de 

recursos, incluindo fontes de fundos já existentes, como o atual FEMA, o Fundo Nacional de 

Meio Ambiente (FNMA) e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Mas cria-se também 

a figura de um outro fundo, o chamado “Fundo Estadual de Fomento e Incentivo à Gestão de 

Serviços Ambientais do Estado de Goiás”, específico para receber e aplicar os recursos nos 
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 O PAI é uma aglutinação dos principais programas do PPA 2012-2015. São 40 programas distribuídos em 6 

áreas. A questão ambiental é tratada na área “Infra-Estrutura”. Disponível em: 

http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/136091/pai-plano-de-acao-integrada-de-desenvolvimento. Acesso em 12 

de jan. de 2014. 

http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/136091/pai-plano-de-acao-integrada-de-desenvolvimento
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subprogramas sobre serviços ambientais. Esta questão foi muito criticada pelos participantes 

durante as consultas públicas realizadas, a maioria indagando a real necessidade de criação de 

um outro fundo na área ambiental e requerendo o fortalecimento do já existente, exigindo que 

ele fosse operado a contento.  

 O programa de maior desenvolvimento legal na norma em proposição é o 

subprograma carbono, de onde se anteveem as maiores oportunidades de conservação 

ambiental baseadas em mecanismos de mercado, tanto por mercados regulados quanto por 

mercados voluntários. No Produto 5 entregue pela consultoria
167

 há um esboço de um modelo 

de operação de funcionamento do mercado de carbono, explicitando o papel do Estado 

(Figura 33).  

            Figura 33 – Modelo de Operação e Fluxo de Recursos no Mercado de Carbono. 

  
 Fonte: SEMARH, 2013. 

 

 Nessa perspectiva a Semarh poderá, sob demanda, desenvolver internamente ou 

contratar uma entidade especializada para o desenvolvimento do projeto de redução de 

emissões de carbono em suas áreas. Uma vez elaborado esse projeto, o governo contratará 

serviços de auditoria e asseguração, que deverão verificar a conformidade e efetividade do 

projeto, ou seja, se de fato o projeto levou à redução nas emissões e se o mesmo pode ser 

certificado. Através dessa auditoria, o governo poderá gerar créditos de carbono 

comercializáveis. Supõe-se que, a entidade demandante, por sua vez, para compensar suas 

próprias emissões, comprará esses créditos do Estado, que poderá repassar os recursos obtidos 
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 “Propostas e modelos de Instrumentos Legais e Econômicos para a Conservação”. Ver em: 

http://www.semarh.goias.gov.br/site/estudos-projetos. Acessado em 12 de novembro de 2013. 
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com a venda para atividades de conservação e demais atividades que compõe os programas e 

subprogramas. 

 Essa intenção mostra a tendência do governo de Goiás – mas também do governo 

federal, e de muitos países –, em procurar se modernizar através da terceirização de alguns 

serviços ditos não essenciais, passando o Estado a regular, controlar e fiscalizar a execução 

dos mesmos. Outro exemplo que mostra esta tendência é no PAI ambiental, onde são 

previstas a “gestão compartilhada” de unidades de conservação estaduais.  

 Outro ponto importante é que no projeto governamental é assumida a meta de 

redução de 40% (quarenta por cento) das emissões oriundas do desmatamento, em relação à 

média verificada entre os anos de 1999 a 2008, até o ano de 2020 (Art. 19, parágrafo 

segundo). Este percentual reproduz em Goiás a meta nacional para a redução de emissões 

estabelecida para o bioma Cerrado na Política Nacional de Mudança Climática. O importante 

a ser mencionado aqui é que esta meta nacional já foi atingida no ano de 2009, em que foi 

aferido o desmatamento de 7.637 km² no bioma, abaixo da média instituída pelo Decreto 

7.390/2010, de 15,7 mil Km². Por isso, na atualização do PPCerrado há uma disposição para 

que a meta seja revista. Assim, a meta estipulada para Goiás pode não servir de balizador para 

a mensuração da efetividade da própria política proposta. 

 E dos subprogramas previstos no sistema estadual, o subprograma carbono é o único 

que faz referência a sistemas de verificação de atividades, a partir do monitoramento por 

satélite. Para isso, prevê a realização de monitoramento da cobertura florestal com 

mensuração da redução de emissões de GEE oriundas do desmatamento e degradação 

florestal, a partir de uma linha de base a ser estabelecida. Na proposta, os sistemas de 

monitoramento poderão ser concretizados por meio de convênios de cooperação técnico-

científica, com instituições públicas e/ou privadas.   

E a Semarh será o órgão responsável por contratar periodicamente auditorias externas 

independentes para avaliar os impactos do programa e seus instrumentos, de acordo com 

termos de referências. Por fim, a proposta de minuta de lei diz que serão estabelecidos por 

regulamento os critérios e valores dos preços públicos, em relação aos serviços prestados 

pelas instituições vinculadas ao sistema estadual, em especial para atos de pré-registro, 

registro e de reduções certificadas de emissões de GEE, medidas em toneladas de dióxido de 

carbono equivalente.  
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 Enfim, o subprograma carbono contém uma ampla proposta de incentivo a atividades 

de redução de emissão por desmatamento e degradação, a partir do momento em que 

estabelece, entre seus objetivos, a intenção de “promover, fomentar e incentivar a manutenção 

e ampliação da cobertura vegetal nativa do Estado de Goiás” (Art. 24, inciso I), bem como 

“promover um novo modelo de desenvolvimento sustentável, local e regional, de baixa 

intensidade de carbono” (Art. 24, inciso VIII). A minuta de lei explicita as categorias 

fundiárias onde as atividades de REDD+ podem ocorrer, como: nas UCs Estaduais; nas áreas 

indígenas; nas áreas ocupadas por populações tradicionais; nos territórios quilombolas; nos 

assentamentos rurais da reforma agrária e as propriedades privadas, aí incluídas as áreas de 

reserva legal, preservação permanente e servidão ambiental. 

 Porém, mesmo que o mecanismo de REDD+ esteja estruturado dentro desta proposta 

de norma mais ampla, que trata de diferentes tipos de serviços ambientais – não só o carbono 

–, ela deveria ter atentado para alguns aspectos e questões que são fundamentais em um 

arcabouço jurídico para o mecanismo, principalmente para a sua melhor regulamentação e 

compreensão. Um dos aspectos diz respeito às próprias definições trazidas pela minuta de lei, 

que deixam um vácuo em não explicar no texto o que se entende por vazamento; 

permanência; degradação florestal; salvaguardas sociais e ambientais e incremento de 

serviços ambientais. 

 Por outro lado, também não fica evidente em suas diretrizes ou mesmo nos objetivos 

do subprograma carbono, a importância de complementaridade e consistência das atividades e 

ações com a existência de políticas e programas existentes, principalmente com o Código 

Florestal Estadual, o Sistema Estadual de Unidades de Conservação ou mesmo com o 

PPCerrado, este por sua vez, inserido na Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC). 

Assim, na minuta de Lei apresentada deveria estar mais clara essa intenção de integração 

entre as políticas existentes, justamente para reforçá-las. 

 Dentro dos objetivos do subprograma carbono está colocada a necessidade de 

“promover, fomentar e incentivar a manutenção e ampliação da cobertura vegetal nativa do 

Estado de Goiás” (Art.24, inciso I), por isso seria interessante contemplar também a 

necessidade explícita de recuperação de áreas degradadas e a adoção de práticas sustentáveis 

de uso do solo nas áreas antropizadas, reduzindo assim, a pressão do desmatamento, já que 

essa realidade (áreas degradadas) faz parte da paisagem em Goiás e está contemplada também 

como um das ações do PPCerrado. A indicação da importância de se promover o aumento dos 
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estoques de carbono mediante atividades de recuperação e restauração, excluindo o plantio em 

monoculturas, também seria interessante, deixando claro que essas atividades são importantes 

e que as mesmas devem ser feitas com o uso de espécies nativas. 

 Apesar de indicar os requisitos mínimos de acesso ao recebimento de benefício aos 

diferentes subprogramas, não há nenhuma relação, por exemplo, com práticas mais recentes 

de regularização ambiental, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que seria interessante 

para o início da construção de sinergias que potencializem um conjunto de políticas setoriais 

voltadas à redução do desmatamento. Sendo o CAR uma exigência do novo Código Florestal 

para todos os proprietários de terra, é certo que haveria complementaridade de ações (espacial 

e financeira) ao se exigir que aqueles produtores que quisessem ter acesso ao sistema de 

serviços ambientais apresentassem esse cadastro, podendo também atenuar custos de 

transação nos esquemas de PSA.  

 E como o desenvolvimento de programas e projetos de REDD+ em propriedades e 

posses rurais de domínio privado está fortemente condicionado à comprovação da sua 

regularidade fundiária, não podendo existir disputa sobre os direitos de propriedade e posse, é 

interessante essa integração, já que para o CAR/Goiás é exigida essa comprovação. Por outro 

lado, a regularização ambiental também permite aos proprietários dos imóveis ter acesso a 

outros recursos financeiros, como os do Plano Agricultura de Baixo Carbono (ABC), 

propiciando o uso sustentável das áreas degradadas e contribuindo para a redução da pressão 

para o desmatamento em outras áreas florestais. 

 Na minuta do anteprojeto de lei não há menção ao estabelecimento de mecanismos 

que assegurem a permanência e eliminem os riscos de vazamento, importantes para se criar 

confiabilidade ao subprograma de carbono. Além disso, um aspecto que chamou a atenção foi 

a insuficiência de aspectos ligados a mecanismos de verificação, para além do monitoramento 

remoto, ou seja, como o pagamento deve ser feito mediante a prestação de um serviço 

ambiental, é fundamental que ocorra algum tipo de checagem da entrega desse serviço. É um 

princípio básico a necessidade de amostragem de campo para validação de avaliação 

proveniente do próprio monitoramento remoto. 

 De uma maneira geral, a elaboração dessa proposta de minuta de lei, apesar de seu 

“enxugamento institucional”, não deixa de expressar um esforço governamental para a 

estruturação de um sistema estadual de PSA, aumentando a segurança jurídica de ações nesse 
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tema no Estado de Goiás. Em fato, não há necessidade de existirem marcos legais 

diferenciados de PSA e REDD+, pois a escolha entre instrumentos separados ou em conjunto 

sobre os temas depende, muitas vezes, do contexto político para a aprovação da lei. Em Goiás, 

a opção por um arcabouço legal geral, mas que teria um capítulo específico sobre REDD+ 

ocorreu, segundo a consultoria contratada: 

(...) a partir do entendimento de que haveria maiores chances de êxito da política ao 

lidar com um maior número de vetores que incidem sobre o uso da terra nessa 

região, bem como a possibilidade de se obter mais oportunidades de captação de 

recursos e a não necessidade de se criar outras estruturas institucionais quando do 

tratamento de outros serviços ambientais (...)
168

. 

 

4.4) Mecanismos econômicos para a conservação de ativos ambientais para o Estado de 

Goiás. 

 Com base nos conceitos apresentados nesse trabalho, na própria concepção geral de 

políticas públicas de serviços ambientais – e que trazem conexões com mecanismos de 

REDD+ -, entendemos que são três os aspectos básicos que devem ser discutidos para se 

alavancar a política proposta para Goiás: a) arcabouço institucional (robusto e adequado para 

coordenar e fiscalizar todas as transações propostas); b) conhecimento e qualificação dos 

ativos (e passivos ambientais) e c) base fundiária definida (Figura 34). 

 

           Figura 34: Aspectos para o desenho de políticas públicas  

        tipo REDD+ para o Estado de Goiás. 

 
         Fonte: elaboração própria. 
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 Entrevista realizada pela autora com os técnicos da SEMARH, em 21 de junho de 2013. 
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 No início deste capítulo abordamos a questão institucional, mostrando que o Estado 

de Goiás avança no estabelecimento de uma marco legal para a questão do PSA, porém 

indagamos sobre a efetiva capacidade da Semarh de garantir agilidade, transparência e 

eficiência aos processos previstos na minuta de projeto de lei. Instituições fortes devem gerar 

confiança nas políticas propostas e nos potenciais provedores e beneficiários dos serviços 

ambientais, facilitando, assim, as suas adesões. Portanto é preciso fortalecer a instituição que 

abarcará a política e as pessoas dessa instituição.  

 O Governo de Goiás, por meio da implementação da proposta em discussão procura 

acompanhar a tendência de muitos países e estados nacionais, internalizando discussões 

internacionais (convenção do clima) em seus territórios. Porém, além de esta transformação 

não acontecer sem resistência, ela exige esforços na criação de capacidades institucionais e 

técnicas para a sua implementação e bom funcionamento. Enfim, as condições para a sua 

execução, infelizmente, não envolvem apenas a “vontade política” para a criação de 

instrumentos legais.  

 Diante desse “novo mandato internacional” para combater o desmatamento e a 

degradação florestal e manter e/ou aumentar os estoques de biomassa em florestas, existem, 

porém, alguns obstáculos. Há um grande investimento que depende também do 

desenvolvimento de metodologias de monitoramento do bioma Cerrado e de capacidades de 

quantificar os estoques e fluxos de carbono, que ajudarão na produção de inventários e na 

consolidação de linhas de base. Ocorre ainda a insuficiência de conhecimento relacionado à 

questão da propriedade da terra, já que os “direitos ao carbono” devem ser definidos com 

muita clareza nessas políticas. São problemas que, de uma forma ou de outra, se refletem 

também no aspecto “institucional”.  

 

4.5) Conhecimento, quantificação e qualificação dos ativos ambientais. 

 4.5.1) Monitoramento. 

 A necessidade de criar metodologias para um sistema de monitoramento e 

verificação que sejam escalonáveis, replicáveis e precisos são essenciais para garantir 

transparência e credibilidade ao subprograma carbono. Como salientaram Ferreira e 

Bustamante (2011), o monitoramento da alteração da cobertura vegetal florestal e das 

emissões de gases de efeito estufa associadas às dinâmicas dos diferentes processos de 
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desmatamento do Cerrado é uma demanda latente para a implantação de medidas de 

mitigação como o REDD+. Por sua vez, possíveis iniciativas tipo REDD+, cujos mecanismos 

de compensação ambiental são definidos em função das estimativas de emissões, devem 

necessariamente estar atreladas a metodologias robustas e transparentes para monitoramento, 

relatório e verificação (MRV) (GRASSI et al., 2008). 

 O workshop técnico do projeto “Monitoramento das Emissões de Carbono no 

Cerrado Brasileiro”, realizado em Brasília em 2010, contou com a presença de pesquisadores, 

representantes do governo e técnicos de diferentes áreas. Foi um passo importante para a 

discussão destas questões. Nele foram apresentados e discutidos os resultados preliminares do 

projeto conduzido pela Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de Goiás 

(UFG) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e foram reunidas contribuições à 

metodologia de monitoramento proposta.  

 O projeto teve como objetivo principal desenvolver e verificar uma opção de 

metodologia para monitorar a cobertura do bioma Cerrado associada às variações de biomassa 

aérea, como subsídio para a quantificação das emissões de CO2. Isso serviria para discutir as 

possibilidades e limitações da aplicação de mecanismos tipo REDD+ para o bioma. Buscou-

se também avaliar a variabilidade da distribuição de biomassa aérea e subterrânea no bioma, e 

os estoques de C (carbono) no solo, além do desenvolvimento das bases de um modelo de 

emissões de gases de efeito estufa oriundos de desmatamento em áreas de Cerrado.  

 Durante o workshop, dois grupos de trabalho (GT 1 - detecções de desmatamentos; 

GT 2 - modelos e coeficientes de emissões e estimativas de biomassa e REDD+), chegaram a 

uma série de proposições consensuais ao projeto, as quais seguem abaixo relacionadas:  

 MAPA base: A elaboração de um mapa-base de uso da terra é uma etapa indispensável, 

porque até o momento a principal referência para o acompanhamento de mudanças na 

cobertura vegetal do bioma Cerrado tem sido o mapa elaborado no âmbito do PROBIO – 

Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (Sano 

et al., 2008). Realizado com base em imagens Landsat-TM de 2002, o mapa precisa de 

atualização cartográfica.  Novos protocolos de mapeamento, bem como fonte de dados, já 

estão acessíveis, possibilitando a confecção de mapas mais atualizados e próximos da 

realidade retratada via satélite. Deve-se obter colaboração de várias entidades e agências 
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para validar com dados de campo os mapas produzidos, avançando na qualificação das 

imagens; 

 Em relação à escala: a escala deve ser pensada em função do propósito do estudo (projetos 

de REDD+); por isso há necessidade de adotar escalas mais detalhadas de monitoramento, 

por exemplo, de 1:100.000 (ou maior), de modo a refinar o monitoramento. Há também 

necessidade de validar os dados em campo.  

 Aprimoramento do sistema de alerta sobre desmatamento: O SIAD (primeiro sistema de 

monitoramento operacional do desmatamento para o bioma - SIAD Cerrado
169

) gera 

informações em escala insuficiente (muito pequena) e ainda está sujeito a erros de 

comissão (i.e. identifica muitos falsos desmatamentos) e omissão (i.e. deixa de ver muitos 

desmatamentos verdadeiros e omite todos os desmatamentos inferiores a 25 hectares). Por 

isso há necessidade de se avançar, pois há graus de incerteza, aprimorando os alertas de 

monitoramento e tornando o sistema mais operacional; 

 Modelo de emissões: o acompanhamento sistemático da trajetória das áreas desmatadas e 

preservadas no Cerrado é obrigatório para se fazer um cálculo mais preciso sobre a 

emissão de GEE. Somente com a identificação da fisionomia de Cerrado existente antes do 

desmatamento e do uso da terra instalado após a conversão de cada área é que será possível 

um cálculo mais realista da emissão líquida de carbono (e gases equivalentes). Assim, é 

importante ter uma melhor percepção dos processos que levam às emissões de carbono no 

Cerrado, aprimorando o modelo de detecção de emissões – sair de um processo estanque 

para uma forma dinâmica. Deve-se incorporar mais informações sobre as práticas de 

manejo (no qual o papel do fogo na época da seca é crucial para a fixação e liberação de 

carbono) e as trajetórias dessas áreas nos processos de desmatamento, para construir um 

modelo melhor, necessários ao estabelecimento de métodos padronizados para definir 

linhas de base e sistemas mais eficazes de monitoramento. 

4.5.2) Variações de C na biomassa e no solo no Cerrado. 

 Obter mais informações sobre as variações na biomassa aérea e subterrânea nos 

diferentes tipos de vegetação do Cerrado é essencial para os cálculos de emissões de gases de 

efeito estufa oriundos do desmatamento, e para fornecer orientações para projetos tipo 
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 Os onze anos de monitoramento do SIAD (2002 – 2013), constituem a única série temporal sobre 

desmatamentos no bioma Cerrado existente e disponível. 
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REDD+. Porém, para Miranda et al. (2014) e Paiva et al. (2011), a complexidade estrutural do 

mosaico vegetacional do Cerrado, a acentuada sazonalidade climática aliada às queimadas 

naturais e antrópicas e a distribuição de biomassa entre a parte aérea e subterrânea dificultam 

o monitoramento e a contabilização do carbono no bioma.  

 Como o fogo é um dos principais agentes ecológicos na estruturação da vegetação 

das savanas (BOND et al., 2005), deve-se considerar a sua influência na fixação e liberação 

de carbono e, portanto, na elaboração de qualquer esquema de REDD+. Para Brown et al. 

(1999), a estimativa precisa da biomassa vegetal e do seu padrão de mudança no tempo são 

importantes para aumentar a precisão sobre a função da vegetação no ciclo do carbono. Além 

disso, este tipo de informação serve de base para calibrar modelos de monitoramento remoto 

(SANO et al., 2010). 

 Levantamentos de dados sobre a biomassa aérea e subterrânea nos diferentes tipos de 

vegetação do Cerrado indicam uma grande variação de acordo com a formação vegetal, desde 

as formações campestres, savânicas e florestais, com grande importância do componente 

subterrâneo. Miranda et al. (2014), com base em uma extensa revisão de literatura (23 estudos 

em 158 localidades) analisou a variação espacial e temporal da biomassa vegetal no Cerrado. 

Os dados mostraram uma grande variação nas estimativas de biomassa
170

, principalmente 

devido às diferentes metodologias aplicadas nos estudos, mas que também por causa da 

heterogeneidade da estrutura da vegetação do Cerrado, da sazonalidade climática e da 

vegetação e da frequência de queimadas. Por outro lado os resultados mostraram que as 

formações savânicas e florestais são importantes estoques de carbono. 

 Paiva et al. (2011) encontraram estoque de carbono médio na serrapilheira de 3,62 

Mg.ha
-1

, nas raízes de 15,89 Mg.ha
-1

 e no solo de 271,23 Mg.ha
-1

. Este último dado foi 

confirmado por Castro (1996), que encontrou uma quantidade de carbono 23 vezes maior do 

que a encontrada na biomassa acima do nível do solo. O autor encontrou valores que variaram 

de 229,50 t.ha
-1

 no campo sujo a 293,34t.ha
-1

 no cerrado denso; o maior percentual estava 

concentrado no solo (>86%), seguido por raízes e biomassa aérea.  

 Assim, para Ferreira e Bustamante (2011) métodos padronizados para a medição de 

carbono devem ser estabelecidos para o melhor desenvolvimento de linhas de base e sistemas 
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 Campestre (campo limpo e sujo): biomassa média total de 29 Mg/ha (77 % atribuídos a parte debaixo do 

solo). Savânicas (cerrado sensu stricto): biomassa média total foi de 58 Mg/ha (58 % na parte subterrânea). 

Áreas florestais (cerradão): biomassa média total de 98 mg/ ha (18 % da biomassa abaixo do solo). 
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de monitoramento. Os autores ressaltam a importância de compilação de dados sobre o 

comportamento do fogo no Cerrado, já que a biomassa e o carbono contidos em diferentes 

componentes da vegetação são parâmetros-chave para o cálculo da emissão de partículas e 

gases de efeito estufa provenientes das queimadas. 

 Pesquisadores do Centro de Pesquisa Woods Hole (WHRC) divulgaram, no ano de 

2012, um conjunto de dados
171

 mostrando a quantidade e distribuição espacial de carbono 

acima do solo para os países tropicais. Eles usaram uma combinação de medições de campo 

co-localizados e imagens gravadas do Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

(MODIS), cobrindo o ano de 2008. Aproximando os dados para o bioma Cerrado, bem como 

para o Estado de Goiás, verificamos a grande variedade de quantidades de biomassa 

encontrada nesta região (ver Mapa “Biomassa Acima do Solo: Cerrado e Goiás”, Anexo 3). 

Visualizando o histograma na figura vemos como o Estado de Goiás reflete a realidade do 

Cerrado; os valores totais de biomassa acima do solo se concentram no intervalo de 50 a 100 

ton/ha. Como a maioria das metodologias existentes para verificação dos estoques de carbono 

identifica a biomassa acima do solo, esse estudo mostra que os maiores valores de biomassa 

se concentram nas partes norte e nordeste do bioma e do Estado, onde ainda podemos 

encontrar significativas porções de vegetação remanescente. 

 Entretanto, quando o Cerrado é comparado aos estoques de carbono na Floresta 

Amazônica, nota-se que a quantidade de biomassa é bem inferior (Fearnside,1997). De fato, 

enquanto as florestas tropicais armazenam 84,2% de carbono acima do solo na América 

Latina, as savanas (por exemplo, o Cerrado brasileiro) alojam 15,8% (BACCINI et al., 2012). 

Esta é uma característica típica dessa vegetação quando comparada às outras formações 

vegetais tropicais, ou seja, alta proporção de biomassa subterrânea em relação à biomassa 

aérea. O solo é um importante compartimento para o armazenamento de carbono no Cerrado 

(PAIVA et al., 2011; MIRANDA et al., 2014). Por isso é fundamental o aprimoramento das 

técnicas de avaliação dos estoques de carbono abaixo do solo, a fim de melhorar as 

estimativas dos estoques totais de carbono no bioma. Embora tenha esta característica, é certo 

que os demais componentes do ecossistema (acima do solo) são importantes para manter o 

equilíbrio do fluxo de carbono no ecossistema. 
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 BACCINI, A. et al. Estimated carbon dioxide emissions from tropical deforestation improved by carbon-

density maps. Nature Climate Change, v. 2, n. 3, p. 182-185, 2012. 
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 Ademais, quando se pensa em política pública ambiental voltada para a contenção do 

desmatamento, é importante adotar uma abordagem em larga escala (com áreas maiores, 

contíguas), ao invés de uma abordagem em nível de projeto. Com este formato, ela se tornará 

mais atraente e mesmo mais factível, justamente porque as áreas maiores concentram maior 

quantidade de biomassa e facilitam o monitoramento e o controle. O mapa “Vegetação 

remanescente” (Anexo 4) deixa claro que o norte e leste do Estado de Goiás são as regiões 

que contêm os maiores remanescentes, muitos deles ainda conectados, que coincidentemente 

são aquelas áreas indicadas no estudo do WHRC como as que apresentam maior quantidade de 

biomassa acima do solo, o que pode atender a futuras políticas de REDD+.  

 Esse formato também aumentaria a chance de evitar os riscos de vazamento ou 

aumento do desmatamento fora da área de atividade (projeto) em função da sua 

implementação, evitando tais deslocamentos. Por outro lado, deve-se ressaltar que o foco de 

conservação e proteção em áreas com alta biomassa florestal pode fazer o desmatamento se 

transferir para áreas com baixa biomassa, configurando o vazamento. Desta forma, cabe aos 

tomadores de decisão escolher possíveis áreas para projetos de REDD+ de acordo com alguns 

critérios: conservação por meio da restrição total à ação antrópica (RED), de atividades que 

incrementem o estoque de carbono (REDD), e/ou do uso sustentável de suas terras (REDD+).  

 Outra questão é que, por constatarmos que o solo é um importante compartimento 

para o armazenamento do carbono no Cerrado, isso pode significar uma grande oportunidade 

para mitigar as emissões de gases do efeito estufa por meio da recuperação de pastagens 

degradadas, principalmente se a abrangência do mecanismo incluir o setor agrícola 

(REDD++). Assim, para o Estado de Goiás precisamos valorizar o segundo “D” do REDD+, 

que trata da questão da degradação, levando em consideração as peculiaridades desta região 

(FERREIRA & BUSTAMANTE, 2011).  

 Desta forma, o aprimoramento dos atuais sistemas e modelos de monitoramento é 

imprescindível para a efetiva governança territorial e ambiental do bioma Cerrado e do Estado 

de Goiás. O mapeamento e o monitoramento do desmatamento necessitam de adequações 

metodológicas, novos desenvolvimentos e do uso de fontes adequadas sobre biomassa e de 

dados de sensoriamento remoto de mais alta resolução. O monitoramento deve ser realizado 

anualmente, para servir de base a algum mecanismo de REDD+ proposto, criando um 

ambiente de confiança para investidores, provedores e beneficiários dos serviços e produtos 

ambientais do Estado de Goiás. Como há necessidade de superar as lacunas de geração de 
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conhecimento, devemos pensar também em construir mecanismos para a troca de informações 

e a disponibilização de dados. Por exemplo, o Portal do Lapig
172

 é um modelo de acesso 

público de informação; nele são disponibilizadas bases de dados geográficas sobre o Cerrado 

e o Estado de Goiás.  

4.5.3) Aspecto fundiário 

 Outro ponto fundamental de análise quando se pensa em mecanismo de REDD+ é a 

questão relacionada à propriedade da terra, já que os “direitos ao carbono” devem estar 

definidos com muita clareza nos projetos, de forma a identificar os proprietários legítimos e 

mapear as responsabilidades. Seja para recompensar ou punir, é necessário definir a quem 

aplicar estas medidas. Muitos reconhecem que a insegurança fundiária e a falta de definição 

quanto aos direitos de posse e uso de recursos devem ser resolvidas antes da implantação de 

mecanismo econômicos voltados para a conservação (Eliasch 2008; Stern, 2006). Ou seja, o 

desenvolvimento de programas e projetos de REDD+ em propriedades rurais de domínio 

privado está fortemente condicionado à comprovação da sua regularidade fundiária. Não 

podem existir disputas sobre os direitos de propriedade e posse. Para haver PSA (REDD+) 

precisamos de "ativos" e de saber como eles se distribuem (propriedades). 

 Por isso é importante existir uma base fundiária definida. Ao analisarmos os dados 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Colonização Agrícola (INCRA) sobre a questão 

fundiária no Estado de Goiás (Mapa “Propriedades Rurais: perspectiva geral dos imóveis, 

estado de Goiás” – Anexo 5), vemos uma situação diferente daquela encontrada, por exemplo, 

na região amazônica, onde o cenário sobre os direitos à terra são pouco claros e conflitantes. 

Ou seja, em Goiás a situação fundiária está mais clara, apesar de ainda existir um enorme 

“vazio” de conhecimento sobre a questão. 

 No mapa são destacadas as propriedades privadas e públicas certificadas/averbadas 

no Estado e que são disponibilizadas pelo INCRA, com base na Lei Federal de Cadastro de 

Imóveis Rurais (Lei nº 10.267/01). Essa lei obriga o georreferenciamento de todas as 

propriedades rurais com precisão abaixo de 0,5m. De todo o território estadual, no ano de 

2014, somente 25,7% têm as propriedades rurais certificadas, o que indica que ainda faltam 

74,3% do Estado a serem conhecidos. Do total certificado, 7.931 são propriedades privadas e 
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15 propriedades públicas, com área total de 8.715.307,06 ha e 26.283,19 ha, respectivamente, 

ou seja, 99,7% das propriedades rurais averbadas são áreas privadas (Quadro 8). 

 
                         Quadro 8: Situação fundiária no Estado de Goiás (2014).  

Situação fundiária Quantidade Área Total (ha) (%) 

Estado de Goiás 1 34025826,40 100,00 

Total de Imóveis Certificados 7946 8741590,25 25,69 

Imóveis Privados  7931 8715307,06 99,70 

Imóveis Públicos 15 26283,19 0,30 

                 Fonte: INCRA, 2014. 

   

  Quando analisamos os dados do Quadro 8, vemos que de todas as mesorregiões, a 

que está mais avançada no processo de regularização fundiária é a mesorregião Noroeste 

Goiano. Ela tem 36,4% do seu território regularizado, seguida da mesorregião Leste, com 

25,6%, sul goiano, com 22,21%, norte goiano, com 18,25% e centro goiano, com 7,9% de 

imóveis certificados. Quando estes dados são justapostos ao mapa de “Vegetação 

remanescente no Estado de Goiás”, vemos que aquelas áreas mais significativas em termos de 

remanescentes de vegetação (norte e leste), mais atraentes para políticas de REDD+, também 

são áreas que precisam avançar muito em termos de regularização fundiária. 

 
 Quadro 9: Regularização das propriedades rurais por Messoregião em Goiás, 2014. 

Estado de Goiás 
 Propriedades Regularizadas 

(%) 

Propriedades a serem 

regularizadas (%) 

Centro goiano 7,9 92,1 

Leste goiano 25,7 74,3 

Noroeste goiano 36,4 63,6 

Norte goiano 18,3 81,7 

Sul goiano 22,2 77,8 

  Fonte: INCRA, 2014. 

  

 Desta forma, lacunas na titularidade dos direitos de uso da terra, considerado também 

como uma barreira crítica ao desenvolvimento de projetos e, consequentemente, ao 

estabelecimento de políticas de REDD+, devem ser ainda superadas. 

 

 4.6) Considerações e Recomendações. 

 Essas considerações são necessárias para indicar que a política de PSA proposta para 

Goiás - e em especial o subprograma carbono - tem limitações, já que a governabilidade ou 

“força institucional” é um dos fatores primordiais para o êxito de uma política de pagamento 

por serviços ambientais. Desta forma, sugerimos uma implementação progressiva de ações 
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(mais realistas), que podem levar à criação gradual de capacidades necessárias (institucionais, 

técnicas e de pesquisa) para a execução da política proposta e que não comprometa o objetivo 

maior: a conservação dos remanescentes florestais em Goiás. Por outro lado, entendemos que 

uma abordagem gradativa pode aumentar a aceitação dessa política, uma vez que, em geral, 

mudanças graduais geram menos tensão e resistência e criam uma plataforma de 

implementação de mudanças posteriores maiores.  

 A seguir apresentamos um conjunto de propostas, desdobradas em 6 eixos, que 

podem ajudar no estabelecimento de caminhos para o fortalecimento e criação de condições 

institucionais e práticas para o desabrochar de políticas públicas voltadas para a aplicação de 

mecanismos econômicos com foco na conservação dos ativos ambientais. 

 

1) Estrutura , coordenação e controle social 

 

 Devem ocorrer mais debates – em especial audiências públicas – acerca da minuta de 

projeto de lei proposta, focalizando as suas alterações. Reforçamos que políticas de 

PSA, com destaque àquelas relacionadas ao carbono (REDD+), devem ter uma 

estratégia de longo prazo, com garantias de que os resultados serão mantidos e 

monitorados. Devem também devem se relacionar com outras políticas e programas 

governamentais, como bem citaram Santos e Vivan (2012) e levar “à eliminação de 

incentivos perversos e a introdução de pacotes de incentivos à provisão ou reabilitação 

de serviços ecossistêmicos”. 

 A Semarh deve ter um papel mais ativo, promovendo um trabalho conjunto entre os 

órgãos afetos à política, assim como resolver eventuais conflitos. Recomenda-se 

rodadas de reuniões entre os envolvidos, aumentando a importância política da minuta 

de projeto de lei. 

 Um aspecto relevante da política nacional e das políticas subnacionais com foco em 

mudanças climáticas da última década é a implementação de espaços públicos 

participativos para a discussão dos aspectos relacionados à construção destas normas. 

A lei que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas no Estado de Goiás abre 

caminho para a participação. Assim, a constituição e implementação de um Fórum 

Estadual de Mudanças Climáticas deve ser prioridade para além da espera da 

aprovação da minuta de projeto de lei em discussão, de forma a exercer o papel de 

interface entre o governo e a sociedade, para a promoção de debates, o intercâmbio de 
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visões e o compartilhamento de práticas, bem como para o próprio conhecimento, 

entendimento e aprimoramento de outras políticas ligadas às mudanças climáticas 

(vide a política que se quer instituir de PSA). 

 

2) Ordenamento territorial 

 

 Destinação de recursos e prioridade para a elaboração do ZEE do Estado de Goiás, 

instrumento básico de ordenamento territorial; 

 Como as áreas protegidas deverão ser integradas à estratégia estadual de PSA, atenção 

especial deve ser colocada sobre a melhoria da governança nestas áreas. O PAI na área 

ambiental (2012-2015) prevê recursos financeiros para ações de melhoria na gestão e 

criação de infra-estrutura e monitoramento em UCs existentes em Goiás. Prevê 

também prevê recursos para a criação de novas UCs no Estado e nos municípios 

goianos e a criação e o fortalecimento dos seus conselhos consultivos. Outra linha 

interessante é a realização de programas de prevenção e combate a incêndios, que 

ameaçam a manutenção dos remanescentes e dos serviços ambientais associados. 

Recomenda-se que a criação de UC’s seja focalizada nas áreas prioritárias, definidas 

em instrumentos de planejamento anteriores, como o “Projeto de Identificação de 

Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade no Estado de Goiás” 

(PDIAP); 

 Tendo em vista a importância do CAR, recomenda-se que ele seja uma prioridade da 

Semarh. Isso deve estar refletido no investimento sistemático de treinamento e 

capacitação (inclusive repasse para os municípios) de produtores rurais, técnicos, 

cooperativas, instituições de classe, dentre outros, e na disponibilização de mais 

pessoas dedicadas ao assunto e ao acompanhamento da sua implementação. Por isso é 

necessário desenhar uma estratégia de planejamento para a sua implementação, 

criando mecanismos de monitoramento para as ações propostas. O PAI Ambiental 

prevê recursos para isso. 

3) Fomento à pesquisa e capacitação 

 

 A adequada implementação da política pública que se pretende depende também do 

incentivo à pesquisa e da sistematização das informações disponíveis nos diferentes 

órgãos de governo, instituições, centros de pesquisa e setores da sociedade civil 

(Ong’s). Como faltam informações e análises de dados sobre os diferentes aspectos 
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associados às políticas de clima, é fundamental que a geração, análise e 

disponibilização destes dados estejam ao alcance de todos os interessados. Por isso é 

imprescindível promover o desenvolvimento de uma plataforma de rede de partilha de 

informações e experiências em programas e projetos voltados para a questão climática. 

Essa plataforma permitirá que, estudantes, técnicos e gestores incluam e acessem 

resultados de pesquisa de campo e instrumentos (imagens de satélite, informações 

sobre as florestas e uso da terra, biomassa e dados sobre a propriedade da terra, 

atividades de uso da terra e condições sócio-econômicas). Ele permitirá que os 

próprios órgãos aprendam com as experiências, bem como informar sobre as política 

conexas em andamento. Desta forma, propomos a criação de uma Rede Estadual de 

Pesquisas sobre Mudanças Climáticas gerando e disseminando conhecimentos e 

tecnologias, realizando estudos e pesquisas sobre os efeitos e impactos das mudanças 

climáticas globais e regionais no Cerrado, e suas vulnerabilidades e estudando 

alternativas de adaptação e mitigação e contribuindo para a formulação e 

acompanhamento de políticas públicas sobre o tema. A Rede poderia ser 

supervisionada pela Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEG), gerenciada pela 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), pela Semarh e Secretaria de Ciência e 

Tecnologia e assessorada por um Comitê Científico – que poderia compor o grupo 

requerido pela política proposta de PSA – composto por profissionais das 

universidades e institutos de pesquisa no Estado de Goiás, a exemplo da EMBRAPA. 

A alocação de recursos financeiros e humanos para apoiar o seu pleno 

desenvolvimento poderia ser obtido através de projetos apresentados à FAPEG. À 

FAPEG caberia também o fomento e o incentivo à pesquisa ao desenvolvimento de 

tecnologias; 

 Promover a capacitação no governo (tanto em nível político quanto técnico) de modo 

que ele participe de iniciativas florestais de carbono, organizando regularmente 

eventos de treinamento e oficinas, como em questões sobre a gestão de projetos 

florestais de carbono, envolvimento de atores locais, monitoramento e verificação de 

contabilização de carbono, de sensoriamento remoto, inventários florestais e definição 

de linhas de base, entre outras;  
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 Os recursos do FEMA devem ser aplicados exclusivamente em projetos voltados para 

a pesquisa e ações que visam a conservação, a recuperação e o uso sustentável dos 

recursos ambientais. 

4) Fomento às atividades produtivas sustentáveis 

 

 Desenvolver e implementar um Programa de Certificação de Unidades Produtivas 

Rurais, em parceria coma Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás, aproveitando 

as exigências do Código Florestal para o CAR e de adequação dos estabelecimentos 

agropecuários às novas regras ambientais. Temos duas realidades que levam à 

promoção deste programa: o Código Florestal estabelece incentivos econômicos para 

os produtores que cumprirem a legislação ambiental, diferenciando-os dos demais. 

Como os processos de certificação do mercado de PSA devem ser controlados por um 

sistema de registro, que ainda não existe, ele deveria ser precedido por um processo de 

certificação da propriedade rural, com princípios e critérios pré-estabelecidos, 

consolidando-se a inserção de práticas produtivas sustentáveis.  

Este programa, como previsto no Estado do Acre, de caráter voluntário, 

estipularia um período de um a sete anos para que os produtores se integrassem a 

sistemas produtivos sustentáveis. Eles receberiam uma sequência de selos, que 

indicariam o seu grau de sustentabilidade e obteriam uma série de benefícios, desde o 

pagamento em recurso financeiro, à disponibilização de serviços de governo voltados 

a assistência técnica rural ou ao acesso a linhas de financiamento e créditos especiais. 

Isto poderia servir como base de incentivo aos serviços ambientais, e que, por 

consequência, permitiria a experimentação dos pagamentos a uma escala menor e o 

aperfeiçoamento do quadro legal e institucional para a sua implementação.  

Por outro lado, poderia fortalecer os serviços de assistência técnica e extensão 

rural no Estado, na medida em que ajudaria a educar partes interessadas no tema do 

programa proposto, permitindo a garantia de informações adequadas sobre a matéria e 

atividades de capacitação, para que os atores locais tenham as habilidades e 

capacidade de participar. Os próprios sindicatos, organizações da sociedade civil 

(ong’s), universidades podem ser aliados úteis para a organização de atividades de 

extensão, divulgação de informação, organização das atividades e para a canalização e 

feedback das partes interessadas. Inicialmente o programa poderia se utilizar dos 
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principais instrumentos da política agrícola existentes (Programa Agricultura de Baixo 

Carbono, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf  

Florestal, Programa de Aquisição de Alimentos etc.) como vetor de incentivo à 

regularização ambiental; 

 Articular a inserção no Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO) a previsão de 

financiamento para projetos em áreas subutilizadas, degradadas e abandonadas, 

ampliando o uso de modelos sustentáveis de produção (integração lavoura-pecuária-

floresta; plantio direto; agricultura orgânica e sistemas agroflorestais).  

 

5) Fomento à regularização ambiental das propriedades rurais 

 

 A compensação de Reserva Legal (RL) apresenta um grande potencial para acelerar a 

regularização ambiental das propriedades rurais e ao mesmo tempo garantir a proteção 

dos remanescentes florestais no Estado. Como vimos no Capítulo 3, o Estado de Goiás 

tem uma realidade compatível entre ativos e passivos florestais. A compensação de RL 

permitiria resolver muitas situações de passivos de reserva legal fator-chave para 

estimular maior adesão ao CAR e a programas de incentivos econômicos. 

Paralelamente, pode contribuir para a regularização fundiária das UCs existentes e 

permitir a criação de novas UCs. Desta forma, recomendamos a estruturação e a 

implementação de um Programa de Reserva Legal, criando um sistema de mercado 

para facilitar comercialmente as transações de reserva legal, entre proprietários de 

terras com déficit de reserva legal em sua propriedade e aqueles que têm excedente 

florestal. O desenvolvimento do programa poderia se apoiar nas análises feitas por 

Ferreira et al. (2007b), nas quais os autores avaliam diferentes cenários para mercados 

de serviços florestais em Goiás. Neste sentido, a regularização das propriedades em 

áreas de maior produtividade agrícola e de maior valor de terra nas regiões central e 

sul do Estado e, que por sua vez, apresentam os menores índices de vegetação no 

Estado, pode promover a conservação e manutenção de áreas no norte e leste do 

Estado, que ainda possuem extensa cobertura florestal e onde estão as áreas mais 

pobres de Goiás. No curto/médio prazo, o programa poderia estruturar os processos 

para emissão de Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) – também previsto no Código 

Florestal -, permitindo aos proprietários rurais e ao Estado participar no mercado de 

compensações de RL. Este programa poderia criar as bases para facilitar outras 
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transações de recursos ambientais, englobando políticas de pagamentos por serviços 

ambientais (PSA).  

6) Monitoramento e fiscalização 

 Fortalecimento das capacidades do governo para monitoramento, fiscalização e 

controle do desmatamento, por meio da cooperação e integração de dados com 

instituições de controle ambiental a nível federal e de ensino e pesquisa. A 

realização do novo mapa de uso da terra e remanescentes para o Cerrado deve ser 

prioridade, além do aperfeiçoamento das ferramentas de monitoramento do 

desmatamento em tempo real, com maior resolução espacial, o que poderia se dar 

através de parcerias entre instituições. O projeto "Políticas para o Cerrado e 

monitoramento do bioma"
173

, lançado oficialmente em fevereiro de 2014, é um passo 

importante, já que o objetivo maior é entender melhor a dinâmica de uso da terra na 

região. Assim, os dados gerados poderão atender às demandas atuais relacionadas ao 

cálculo e modelagem de emissão e sequestro de gases de efeito estufa; 

 O inventário florestal do Estado de Goiás deve ser realizado, obtendo um diagnóstico 

qualitativo e quantitativo das florestas existentes, fundamentais para a formulação de 

políticas florestais no estado. Ele também pode subsidiar a identificação e definição de 

áreas prioritárias para a conservação de ecossistemas e a recuperação de ecossistemas 

degradados; 

 A fiscalização deveria concentrar esforços nos municípios listados pelo PPCerrado 

como prioritários ou naqueles municípios inseridos em frentes de desmatamento, 

diminuindo custos operacionais. Deveriam ser disponibilizados mapas com polígonos 

de desmatamento e focos de calor, além da implementação de núcleos de 

geoprocessamento e cursos de capacitação dos agentes públicos.  

 

 

 

                                                 
173

 É uma ação desenvolvida no contexto do subprojeto "Monitoramento do bioma Cerrado", realizado com o 

apoio da Iniciativa Cerrado Sustentável, implementada pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e 

conduzida pela Embrapa, Ibama, Inpe e UFG. 
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5) Conclusões. 

 O tema das mudanças climáticas está atualmente no centro do debate governamental, 

acadêmico, de instituições privadas e do terceiro setor e nos meios de comunicação. Está 

incrustado nas preocupações das sociedades do mundo inteiro. Como discutido no Capítulo 1, 

provavelmente é um dos desafios mais significativos do século XXI, pois impacta diretamente 

a economia, a política e a sociedade global, já que grande parte da solução passa pela 

alteração dos modos de produzir e consumir. É imperativo a busca por novas fontes de 

energia (renováveis), pela eficiência energética, pela inovação e difusão tecnológicas, pela 

gestão sustentável dos territórios, pela cooperação internacional, regional e local e pelo 

alcance da equidade e justiças sociais.  

 Mesmo que a expressão traga contradições em si, na perspectiva de que o clima 

global tem como característica intrínseca o dinamismo constante, de fato, ela consegue 

expressar um dos muitos sintomas advindos do uso excessivo, inadequado, perdulário e 

desigual dos recursos naturais de nossa sociedade. Também expressa a difícil busca pela 

sustentabilidade ambiental, social e econômica – para aqui não citar outra expressão 

controversa: “desenvolvimento sustentável”.  

Os limites à expansão do sistema econômico já são perceptíveis e a cada dia buscamos 

compreendê-los melhor. O crescimento econômico de nações, países e regiões seguem, quase 

que exclusivamente, insustentáveis. No Brasil, o desenvolvimento, expresso no maior 

programa do governo federal, denominado “Programa de Aceleração do Crescimento” (PAC) 

é colocado como sinônimo de crescimento contínuo. A exportação de matérias-primas 

(commodities) ainda constitui a base da nossa economia; onde os processos produtivos se 

apropriam de uma grande parte da capacidade de carga das nossas regiões.  

Nesse contexto, numerosos estudos científicos vêm alertando para a gravidade das 

mudanças climáticas a nível global e local, juntamente com a necessidade de implantar 

políticas e programas de "mitigação" e "adaptação" a essas transformações. Assim, surgem 

inúmeras formas de lidar com a questão das mudanças climáticas, seja na elaboração e difusão 

de novos conceitos (muitos deles controversos, como o de “economia verde”), na 

incorporação do tema em discursos e práticas governamentais, empresarias, acadêmicas e do 

terceiro setor, na busca e implementação de novos mercados, como o de carbono ou de PSA, 
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ou nos questionamentos, críticas e lutas nascidas dentro da sociedade civil em conexão com 

esses encadeamentos (Capítulo 1).  

 Não podemos perder de vista o questionamento crítico do papel exercido por esses 

discursos e práticas, no que Cornetta (2012) chamou de “legitimação de novos processos 

econômicos”, em torno da apropriação da questão ambiental. Ou seja, há de se questionar que, 

em um contexto de mudanças climáticas e de crises econômicas, o meio ambiente ganha 

características contábeis, numa tentativa de reafirmação “interminável do capital” (HARVEY, 

2004a citado por CORNETTA, 2012). Os mercados de carbono e os de PSA refletem, de 

certa forma, esta perspectiva. 

 Certamente uma nova economia nascerá no meio dessas discussões e contradições, 

mas, ao que tudo indica, a “financeirização” da natureza veio para ficar. Como ainda não 

alcançamos as condições necessárias para o desenho e implementação de outro modelo 

econômico, socialmente justo, acreditamos que devemos ocupar, disputar e fazer as críticas 

nesses novos espaços, sabendo qual é a perspectiva na qual nos situamos e a partir da qual 

podemos apresentar alternativas. 

 Como discutido nos Capítulos 1 e 2, o entendimento atual é que o PSA pode ser 

considerado como mais um instrumento para reforçar as políticas de conservação ambiental, 

complementando os instrumentos de comando e controle existentes – que muitas vezes, 

infelizmente, não são devidamente executados ou cumpridos. Ademais, o PSA pode 

contribuir para o sustento de culturas e territórios de comunidades locais e indígenas. Para 

além da nossa própria estratégia de sobrevivência, os serviços ambientais são responsáveis 

por parte do nosso futuro. Por isso, nada mais justo que exista um reconhecimento ou alguma 

forma de compensação para aqueles que preservam ou mantêm práticas conservacionistas em 

suas terras.  

 É dentro dessa perspectiva que brotam iniciativas de PSA pelo mundo e pelo Brasil, 

que vão desde a estruturação de marcos legais e institucionais, a experiências de projetos 

locais. No Brasil, as iniciativas mais avançadas de PSA estão concentradas principalmente na 

Amazônia e na Mata Atlântica, com apoio de legislações, financiamento e pesquisas. Em 

outros biomas brasileiros existem iniciativas pontuais, muitas delas concentradas na 

estruturação de marcos legais. 
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 Fazendo uma leitura geral, veremos que essas iniciativas estão no bojo das 

contradições das políticas públicas do governo brasileiro. De um lado, temos o modelo 

desenvolvimentista que prevê grandes obras, estradas e soluções de escoamento para o 

agronegócio (PAC) – no qual os impactos socioambientais são vistos como entraves ao 

“desenvolvimento” –, do outro, existem políticas mais pontuais de conservação, de redução 

das emissões do desmatamento, que pretendem valorizar a floresta em pé, com metas no 

âmbito das negociações climáticas. É de se questionar até que ponto poderemos levar adiante 

essas contradições, já que para amparar políticas que se utilizam de instrumentos econômicos 

para conter o desmatamento e a degradação florestal precisamos, indiscutivelmente, de um 

maior controle e mesmo da contenção das atividades que impactam as florestas e o meio 

ambiente em geral. 

 Muitas dessas iniciativas de PSA ou REDD+ ainda são incipientes, mas refletem a 

busca de oportunidades (econômicas, políticas, sociais e ambientais) à valorização dos 

recursos ambientais. Na prática, muito projetos existentes expressam diferentes abordagens 

(água, biodiversidade, florestas etc.) e os objetivos não necessariamente incidem sobre o 

pagamento direto aos provedores destes recursos ambientais, podendo ser refletidos em 

investimentos em assistência técnica, melhorias em escolas ou postos de saúde e/ou 

tecnologias para arranjos produtivos rurais sustentáveis. Muitas destas experiências, por 

serem iniciais, não conseguem mostrar a sua eficácia, mas permitem perceber que precisam 

levar em conta a realidade social na qual se inserem, bem como estipular salvaguardas 

sociambientais em suas concepções e desenvolvimento. 

 Em relação aos projetos de PSA com foco em carbono, como é o caso de REDD+, 

verificamos no Capítulo 2 que, como o conceito que está por trás deste mecanismo ainda está 

em construção, ele abarca muitas generalizações e confusões, mostrando que ainda há um 

caminho a ser percorrido. De um lado, algumas experiências mostram que existem limitações 

em relação ao mecanismo, justamente por indicar que “pacotes prontos” de instrumentos 

econômicos voltados para a valorização da floresta em pé têm que levar em consideração as 

peculiaridades sociais, políticas, técnicas, ambientais e econômicas de cada região. A 

complexidade conceitual do mecanismo esbarra na realidade da governança florestal de vários 

países tropicais.   

 Podemos dizer que a ideia de mecanismos tipo REDD+ ainda é frágil quando restrita 

a projetos pontuais – que, de alguma forma, também elevam os custos de transação – ou 
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quando ainda desconhecemos os efeitos em escalas maiores dessas políticas, na redução 

efetiva do desmatamento e na própria economia daquelas regiões favorecidas por esses 

esquemas, ou mesmo no deslocamento do desmatamento para outras regiões. Por outro lado, 

se essa proposta, quando desdobrada em uma política pública de fato e incorporada ao 

mercado, não estará restrita àqueles que detêm recursos para implementá-la, excluindo 

comunidades locais. 

 Resta saber, efetivamente, como um instrumento que nasce com um discurso novo 

para a proteção das florestas - ao oferecer incentivos econômicos àqueles que a preservam - 

poderá ajudar a cumprir o papel de levar novas configurações para mudanças de problemas 

antigos. No caso do Brasil, resta saber se um instrumento de incentivo financeiro voltado para 

as nossas florestas pode ajudar realmente a mudar o cenário de um Código Florestal que 

nunca foi cumprido adequadamente e de um Sistema de Unidades de Conservação 

enfraquecido. O certo é que os desafios sobre REDD+ são proporcionais à magnitude da 

proposta. 

 O “pacote” para evitar o desmatamento ou a degradação ambiental proposto pela 

convenção do clima traz consigo algumas lembranças dos modelos iniciais de conservação 

baseados em parques nacionais e outras unidades de uso restrito, intocadas pelo homem, mas 

que posteriormente tiveram que incorporar a realidade dos países tropicais, ou seja, das 

populações que viviam e dependiam dessas áreas.  Nesta linha, devemos ficar atentos também 

para a forma como os benefícios oriundos desse mecanismo serão gerados e apropriados, para 

que não virem instrumentos negativos. Por um lado eles podem transformar o pequeno 

agricultor ou as populações tradicionais em rentistas da terra, por outro lado, eles podem 

funcionar como moeda de troca para aqueles que pretendem continuar poluindo para além de 

limites estabelecidos em contratos nacionais e/ou internacionais.  

 Trata-se de exigir que o pagamento daqueles que poluem sirva para apoiar políticas 

públicas que reconheçam, principalmente, o papel exercido pela agricultura familiar, 

agroecológica, extrativista, da transição agroecológica, pelas populações tradicionais e 

indígenas, reforçando essas iniciativas. O REDD+ tem a possibilidade de alavancar uma 

economia florestal no país, não só compensar pelo uso racional da floresta em si ou por sua 

preservação e, onde for preciso, fomentar uma agenda positiva. 
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 No Brasil, os projetos consolidados, validados ou em processo de obtenção de 

certificados, nos quais de fato ocorre a “venda” do serviço ambiental (carbono), a sua 

quantidade ainda é pequena se comparada ao grande potencial. Em geral, o cenário ainda é de 

um modelo baseado em ajuda internacional e que se converte, na maioria dos casos, em 

projetos convencionais de manejo florestal dotados de uma ampla gama de objetivos, mas que 

buscam a redução de emissões e degradação por desmatamento. Mas, não podemos perder de 

vista os esforços já empreendidos em questões técnicas e sociais, como a elaboração de 

salvaguardas socioambientais, a ampliação de parcerias, a apuração de metodologias de 

contabilidade de carbono e a implementação de monitoramento para esquemas tipo REDD+. 

 Como analisado no Capítulo 2, os recursos dos projetos muitas vezes são investidos 

na compra de equipamentos para o combate ao fogo, na capacitação de agentes públicos, na 

estruturação de órgãos ambientais, na compra de sementes e mudas para o reflorestamento, 

etc. Por isso é difícil de classificar o que de fato pode ser denominado um “projeto de 

REDD+”, por conta de todo o dinamismo no processo de desenvolvimento desses projetos e 

muitas vezes por estarem em etapas preparatórias. Os projetos mais avançados, por sua vez, 

trabalham com unidades, conceitos e métricas diferentes, cada qual buscando a sua 

certificação. Isso deve ser explicado pelo recente avanço das ciências relacionadas à mudança 

do clima e dos seus conceitos, pelo pioneirismo das atividades e pela falta de regulamentação 

da matéria. 

 Nosso contexto reflete também a realidade de muitos países, ou seja, que programas 

e projetos focados em carbono (REDD+) ganham uma importância crescente, mas ainda estão 

em fases preparatórias e que dependem de fontes públicas de financiamento, nacionais ou 

internacionais. Por outro lado indica que há organizações não-governamentais (nacionais e 

internacionais), empresas privadas e instituições estatais se preparando e buscando assegurar 

estratégias, arranjos e suporte necessários para o desenvolvimento desses esquemas.  

 De fato, existe uma falta de regulamentação na matéria, trazendo insegurança 

jurídica e a falta de padronização nos projetos, já que nenhum ordenamento jurídico 

internacional ou nacional foi implementado para o mecanismo de REDD+. Porém, a 

convenção do clima, através de suas COPs, avança em decisões políticas, recomendações 

técnicas e fontes de financiamento (Capítulo 4), indicando a existência de mercados 

promissores nessa área em um próximo acordo climático. Enquanto esses avanços acontecem, 

os países são encorajados a discutir os seus marcos e estratégias nacionais.  
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 No caso do Brasil, apesar de contar com uma série de legislações e de acumular 

experiências de políticas públicas federais que convergem com o tema do REDD+, a 

construção de sua “estratégia nacional” também depende de vontade e apoios políticos, além 

da superação de lacunas técnicas, como a implementação de monitoramento sistemático em 

outros biomas brasileiros, para além do amazônico (Capítulo 2 e 4). Ainda existe o desafio de 

harmonizar metodologicamente aspectos como níveis de referência de emissões, diretrizes 

para mensuração e verificação em todo o país e a consequente capacitação das instituições e 

atores envolvidos. 

 Enquanto não saem os marcos legais federais para políticas de PSA ou REDD+, 

vimos que muitos Estados se antecipam à essas regulamentações nacionais imprimindo em 

seus territórios legislações, programas e projetos voltados para essas questões (Capítulo 2). 

Para citar alguns exemplos mais recentes, o Estado do Mato Grosso aprovou em 2013 a sua 

política de REDD+, enquanto em 2010 o Estado do Acre implementou a sua política relativa 

ao PSA - que por sua vez incorpora a questão do mecanismo de REDD+  -  tornou-se, no final 

de 2012, a primeira unidade da federação a realizar transações financeiras relacionadas ao 

mecanismo. Enfim, muitos veem na questão climática e em seus desdobramentos (PSA e 

REDD+) oportunidades políticas e de negócios.  

 No Capítulo 3 demonstramos que o Estado de Goiás, por estar inserido no bioma 

Cerrado e por sua importância econômica (celeiro de agronegócio) e ambiental (berço de 

biodiversidade, águas e reservatório de carbono), tem um papel central a desempenhar no 

cenário das mudanças climáticas. Goiás pode abrigar políticas públicas eficazes do ponto de 

vista ambiental, ao mesmo tempo econômica e politicamente atraentes, principalmente para o 

setor agropecuário (da pequena à grande propriedade), visando a conservação de seus 

remanescentes (RED), a recuperação ambiental (REDD) e o uso sustentável de suas terras 

(REDD+).  

 No Capítulo 4 descrevemos como o Estado de Goiás começa a imprimir essas 

políticas em seu território. Da promulgação de uma lei estadual de mudanças climáticas em 

2009 alcançamos o desenho de uma minuta de projeto de lei que institui a Política Estadual 

sobre Serviços Ambientais e Regulação do Clima e que cria o Sistema Estadual de Gestão de 

Serviços Ambientais e Regulação do Clima, abrindo espaço para o desenvolvimento de 

mercados de serviços ambientais, especialmente aqueles voltados para o mecanismo de 

REDD+.  
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 Porém, mostramos que um processo de construção participativo desta minuta de 

projeto de lei, no qual foi definida e estabelecida uma arquitetura institucional para lidar com 

a questão, teve um resultado centralizador, não transparente e que redesenhou a proposta 

originalmente discutida com a sociedade. Ou seja, recursos financeiros e humanos foram 

investidos para construir uma proposta de lei baseada em informações técnicas e com as 

contribuições da sociedade, mas a partir de um “entendimento interno” da Semarh, montou-se 

uma nova proposta, sem consideração com o trabalho anterior. Ou seja, consta nos registros 

que foram respeitados todos os requisitos de participação, mas o projeto que foi enviado à 

casa Civil não é aquele que a sociedade debateu. E questionamos qual o peso que esses 

espaços participativos (workshops, consultas públicas) têm nos processos de decisão.  

 Na proposta original, toda uma estrutura institucional era prevista, com a criação de 

novos instrumentos de planejamento e gestão, de instrumentos operacionais, de incentivo 

tributário e fiscal, num entendimento que para alavancar uma política pública como essa, o 

Estado deveria ter instituições que pudessem dar mais agilidade, transparência e eficiência aos 

processos previstos na Lei, além da adoção de estratégias de longo prazo e de incentivos para 

fomentar a eliminação de práticas não sustentáveis. Mas como demonstrado houve um 

enxugamento dessa proposta original, simplificando todos os instrumentos e eliminando os 

incentivos previstos.  

 Ademais, mostramos que para além da configuração de uma legislação eficaz que 

ampare a política de PSA em discussão, a Semarh precisa se fortalecer enquanto órgão de 

política ambiental (Capítulo 4). No caso, isso passa pela liderança da matéria proposta ou 

forte protagonismo nessa política - seja como regulador ou como gestor -, transparência em 

sua execução, envolvimento de outros órgãos nas discussões e na efetiva participação da 

sociedade. Na medida em que essa política pretende envolver atores públicos e privados, 

nacionais e internacionais, os desafios são enormes. Podemos somar a necessidade de 

ampliação, fortalecimento e capacitação de seu quadro técnico com a matéria, bem como um 

melhor entendimento da questão fundiária em Goiás - que não deixa de ser uma questão 

“institucional” -, entendida como um dos pontos essenciais para o êxito desse tipo de política.  

 O Estado de Goiás ainda precisa superar barreiras também técnicas, como o 

aprimoramento do monitoramento do desmatamento no bioma Cerrado, conhecendo melhor 

os seus ativos e passivos ambientais; e científicas – maiores levantamentos e consolidação de 

dados sobre os estoques e fluxos de carbono no Cerrado, por exemplo. Seu fortalecimento 
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também deriva da incessante perseguição e extinção de práticas corruptas em seus ambientes 

e pela aplicação efetiva dos recursos do FEMA em projetos e ações ambientais, criando um 

ambiente de confiança para aqueles que quiserem participar dessa política. 

 Não há dúvida de que o emprego de instrumentos econômicos voltados para a 

conservação dos ativos ambientais em Goiás se constitui numa abordagem complementar para 

as políticas destinadas a conter o desmatamento e a degradação no Cerrado. Contudo, a sua 

implementação e utilização também devem estar associadas ao contexto local, às realidades 

existentes, senão estarão condenados ao fracasso. Certamente e, especialmente em um cenário 

de mercado, terão primazia aqueles Estados que comprovarem contar com uma forte base 

normativa de regulamentação da matéria, melhor governança (que inclui fiscalização e 

responsabilização dos degradadores) e monitoramento, e direitos de propriedade bem 

definidos e protegidos. 

 Com isso, algumas das hipóteses desse trabalho se confirmam parcialmente. De fato, 

o Estado de Goiás reúne condições importantes e favoráveis para o uso desses instrumentos: o 

bioma tem características físicas propícias ao desenvolvimento de projetos; o Estado de Goiás 

apresenta regiões com passivos e ativos ambientais expressivos e que precisam, de ações de 

recuperação e conservação; e o Estado tem uma estrutura própria de gestão florestal e outras 

políticas que abordam e que convergem com o objetivo desses mecanismos.  

 Porém, para que seja viável enquanto estratégia voltada para a conservação e 

recuperação de sua cobertura vegetal remanescente, é preciso que o Estado reúna outras 

condições importantes. O sucesso na efetivação de tais mecanismos no Estado de Goiás 

depende do fortalecimento de instituições e políticas públicas, da robustez da governança 

territorial e de uma maior disponibilidade e acesso às informações. Com isso, questões 

relativas ao arcabouço institucional, regularização fundiária (titularidade da terra) e a aspectos 

ligados ao conhecimento dos ativos ambientais (e consequentemente dos passivos) são 

condições fundamentais para alavancar estas iniciativas. Desta forma destacamos que uma 

implementação progressiva de outras ações e programas seria importante, iniciando por temas 

considerados mais urgentes e estratégicos para o Estado e que se relacionam com a matéria, 

permitindo a criação gradual de capacidades necessárias (políticas, institucionais, técnicas e 

de pesquisa) para a execução do que se pretende de fato implementar com a política de PSA.  
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 Há a necessidade de outros estudos científicos que abordem aspectos relacionados, 

por exemplo, aos custos de oportunidade relacionados à conservação de áreas remanescentes 

na região, além de estudos que abordem a própria disposição dos produtores de aceitar esse 

tipo de política (qualificando a disposição a pagar), para que seja possível direcionar e 

monitorar o desempenho deste instrumento político ambiental na conservação do bioma.  

 Ademais, o fomento de pesquisas que abordem as discussões de questões climáticas 

em diferentes escalas deve ajudar nessas interpretações. São necessários estudos que abordem 

escalas locais do clima, onde mostrem os processos de interação superfície-atmosfera e como 

eles podem afetar positiva ou negativamente projetos de REDD+. Uma pergunta que cabe 

resposta é como os desmatamentos podem alterar o comportamento da atmosfera no nosso 

bioma e quais as repercussões socioeconômicas e ambientais disso, principalmente em 

cenários de eventos extremos. 

 Assim, novos estudos são necessários para compreendermos a vulnerabilidade dos 

ecossistemas do bioma Cerrado, já altamente fragmentados, à mudança do clima atualmente 

em curso. Entender também o papel que a recuperação desses espaços pode desempenhar nos 

processos de adaptação e mitigação (sequestro de carbono atmosférico e sobre a redução de 

emissões de gases de efeito estufa), é de extrema importância, já que ainda não são 

adequadamente quantificados. 

 Estas observações sugerem, portanto, que longe de serem normas a seguir, as 

políticas de PSA e REDD+ devem ser consideradas como objetos políticos a serem 

pesquisados e aprimorados, em função de suas características inovadoras e dos contextos em 

que se inserem. Os desafios são grandes, mas as possibilidades são reais e certamente novos 

estudos e reflexões sobre essas questões são necessárias, enriquecendo os debates e 

aprimorando, consequentemente, as práticas. 
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QUESTIONÁRIO 

 

1) Em sua opinião, ou da sua organização/entidade, o ambiente internacional é favorável 

à implementação de um mecanismo de REDD? Quais os aspectos desfavoráveis? As 

decisões das últimas Conferências das Partes (COPs) conseguiram avançar quando o 

assunto é REDD? 

 

2) E o ambiente nacional? Quais os pontos favoráveis e desfavoráveis à implementação 

de um mecanismo de REDD? 

3) De que forma a sua organização/entidade se relaciona com o tema REDD? Como vem 

sendo a sua atuação e experiência? Quais os pontos positivos/avanços e 

negativos/entraves. 

4) Como a sua organização/entidade enxerga a construção da estratégia nacional de 

REDD? 

5) REDD, para muitos críticos, parece ser mais um mecanismo para tentar resolver (em 

parte) a questão do desmatamento, sem questionar a fundo os desafios estruturais da 

governança florestal. Nova roupagem para um antigo problema?  

 

6) Pensando no contexto do recentemente aprovado Código Florestal, como pensar em 

uma estratégia nacional de REDD? 

 

7) Na visão de sua organização/entidade, REDD é um serviço ambiental de florestas, 

referente a carbono, ou seria um componente de uma estratégia de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA) mais ampla, que ainda inclui biodiversidade, água, solo? 

Os pagamentos relacionados a florestas não teriam uma sobreposição significativa ao 

REDD? 

 

8) Quais as questões prementes que precisam ser resolvidas ainda com o REDD, 

considerando os aspectos relacionadas ao financiamento, estratégias de 

Monitoramento, Reporte e Verificação (MRV), distribuição de benefícios, etc. 

 

9) Qualquer opção de estratégia de REDD, seja nacional ou baseada em projetos, precisa 

ter muita clareza quanto a metodologias de monitoramento, reporte e verificação 
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(MVR), para validar seus resultados quanto a uma redução das emissões. Mas parece 

que os vários projetos existentes hoje no Brasil, principalmente na Amazônia, 

trabalham com unidades, conceitos e métricas diferentes (cada qual com a sua 

certificação). Como você enxerga essa falta de padronização? Ela não afasta 

investidores, não traz o risco de vazamento? 

 

10)  Na sua opinião, quais seriam os pontos principais que devem pautar uma estratégia de 

REDD para o Brasil (pensando nos aspectos de ser uma política economicamente 

eficiente, socialmente justa e politicamente possível)? 

 

11)  Qual é, na sua opinião, a contribuição do mecanismo de REDD para a estratégia geral 

de redução do desmatamento e degradação florestal?  

 

12)  O setor de “mudança no uso da terra” representa mais da metade das emissões 

brasileiras de Gases de Efeito Estufa (GEE), sendo o bioma Cerrado um ator relevante 

nesse processo. Porque só recentemente vemos a inclusão do Cerrado nas discussões 

sobre o REDD? É cedo pensar em REDD para o bioma Cerrado? 
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