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RESUMO 

 

 

Analisamos neste trabalho as causas de desmatamento da Amazônia Legal e a 

questão ambiental presente nas políticas públicas para a região, incluindo a Lei de 

Gestão de Florestas Públicas (Lei 11.284/06), sancionada com o objetivo de 

regulamentar a gestão de florestas  públicas no Brasil e promover o desenvolvimento 

sustentável. Discutimos o problema do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

do Protocolo de Kyoto na questão da conservação florestal.  

 

Através de um cenário hipotético de desmatamento “zero” e 100% do carbono 

não emitido vinculado a projetos de conservação florestal, calculamos que uma receita 

econômica equivalente à da exploração madeireira poderia ser obtida, contribuindo para 

a manutenção do equilíbrio climático pela reduzida emissão de Gases de Efeito Estufa, 

bem como mantendo preservados os valores da biodiversidade e dos serviços 

ambientais relacionados à floresta em pé (não derrubada). 

 

Entretanto, marcos regulatórios adequados devem ser planejados e 

implementados para atingir o objetivo desejado, e a solução proposta neste trabalho 

situa-se na convergência das leis internacionais de regulação dos mercados de carbono e 

das leis de proteção das florestas tropicais nativas. 

 

 

 

Palavras-Chave: Mercado de carbono, Protocolo de Kyoto, MDL, Desenvolvimento 

sustentável, Economia ambiental, Amazônia, Floresta amazônica, Conservação 

florestal, Biodiversidade, Desmatamento, Aquecimento global, Efeito estufa. 

 

Classificação JEL: Q58 – Economia ambiental – Políticas governamentais 
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ABSTRACT 

 

 

We analyse in the this work the causes of deforestation of the Legal Amazonia 

and the environment subject present in the public policies for the region, including the 

“Public Forests Management Law” (Law 11.284/06), approved with the goal of 

regulating public forests management in Brazil and promoting the sustainable 

development. We discuss the Kyoto Protocol´s Clean Development Mechanism (CDM) 

problem regarding forest conservation.  

 

Through a hypothetical scenario of “zero” deforestation and 100% of the not 

emitted carbon linked to forest conservation projects, we calculate that an economic 

revenue equivalent to the logging activities could be obtained, contributing to the 

maintenance of the climatic equilibrium because of the reduced Greenhouse Gases 

emissions, as well as keeping preserved the biodiversity and environment services 

values related to the standing forest. 

 

Nevertheless, appropriate regulations should be planned and implemented to 

achieve the desired goal, and the solution proposed in this work is in the convergence of 

the international laws regulating carbon markets and the native tropical forests 

protection laws. 

 

 

 

Keywords: Carbon market, Kyoto Protocol, CDM, Sustainable development, 

Environmental economics, Amazonia, Amazon rainforest, Forest conservation, 

Biodiversity, Deforestation, Global warming, Greenhouse effect. 

 

JEL Classification: Q58 - Environmental Economics - Government Policy 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Iremos no presente trabalho avaliar o potencial econômico de um modelo de 

desenvolvimento econômico para a Amazônia Legal que preserve suas florestas nativas 

e evite a destruição de seus ecossistemas.  

 

Utilizaremos dados econômicos da região amazônica e dados do mercado 

mundial de carbono para avaliar quantitativamente os custos de oportunidade 

envolvidos na transformação de setores tradicionais da economia, como por exemplo, o 

setor de exploração madeireira, em novos setores baseados no conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

 

Com base nos custos de oportunidade que serão identificados,  queremos 

responder à seguinte pergunta: A partir do planejamento e implementação de 

determinados marcos regulatórios, pode ser atrativo às firmas que atuam na região 

transformarem seus atuais modelos de negócio em modelos economicamente e 

ecologicamente sustentáveis? 

 

A lógica por trás desta questão reside no fato de que, se pudermos  demonstrar 

a viabilidade financeira de modelos de negócio ecologicamente sustentáveis aplicados à 

Amazônia, estaremos preparados para planejar políticas públicas que incentivem as 

mudanças necessárias para reverter a atual tendência de destruição sistemática dos 

ecossistemas da região. 

 

Inicialmente no capítulo 2 iremos fazer uma introdução do tema do 

aquecimento global e sua relação com a floresta amazônica. Discutiremos as principais 

previsões de impactos econômicos e socioambientais, com ênfase na questão da 

biodiversidade. 

 

No capítulo 3 analisaremos o Protocolo de Kyoto, seus objetivos, metas e 

mecanismos planejados pelos países signatários da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) para reduzir a emissão de gases 

causadores do efeito estufa e mitigar o aquecimento global. 
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No capítulo 4 estudaremos o mercado mundial de carbono, sua evolução 

histórica e perspectivas futuras. Descreveremos o modelo CERT (Carbon Emission 

Reduction Trade), modelo de equilíbrio parcial cujo objetivo é simular o emergente 

mercado de comercialização de redução de emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa). 

 

No capítulo 5 iremos estudar os dados econômicos da região amazônica 

relevantes para o presente trabalho.  Apresentaremos um quadro conceitual dos 

processos de desflorestamento e analisaremos as causas de desmatamento da Amazônia 

Legal. Em seguida, estudaremos a questão ambiental presente nas políticas públicas 

para a região e analisaremos a Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei 11.284/06), 

sancionada com o objetivo de regulamentar a gestão de florestas  públicas no Brasil, 

bem como promover o desenvolvimento florestal sustentável. Por fim, discutiremos o 

problema do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Kyoto, 

na questão da conservação florestal.  

 

No capítulo 6 apresentaremos a metodologia do INPE utilizada no cálculo  do 

desmatamento anual da Amazônia, bem como os resultados obtidos em termos de 

quantidade de carbono emitido.  Finalmente, iremos estimar o valor econômico do 

carbono emitido pelo desmatamento da Amazônia, com base em cálculos próprios.  

 

No capítulo 7 faremos a conclusão deste trabalho, que inclui uma proposta de 

política pública para tratar do problema das emissões de carbono pelos processos de 

desflorestamento. 
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2. AQUECIMENTO GLOBAL 
 
 

2.1. O aquecimento global e sua relação com a floresta amazônica 
 
 

A concentração de Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera da Terra, em 

consequência das atividades econômicas, vem aumentando significativamente desde a 

revolução industrial, conforme podemos verificar na Tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1 – Concentrações globais dos principais Gases de Efeito Estufa.  

 

 
 

Legenda:   
 

(a) Taxa de alteração média calculada entre 1990 e 1999. 
(b) ppm = partes por milhão; ppb = partes por bilhão.  

 
Fonte: ROCHA (2003).  
 
 

Conforme definido no Anexo A do Protocolo de Kyoto (o qual discutiremos no 

capítulo 3), os gases denominados de GEE são: dióxido de carbono ( 2CO ), metano 

( 4CH ), óxido nitroso ( ON2 ), hidrofluorcarbonos (HFCs), perfluorcarbonos (PFCs) e 

hexafluoreto de enxofre ( 6SF ) (MCT, 2007b).  

 

O gás carbônico ( 2CO ) é um dos mais importantes GEE.  As emissões de gás 

carbônico no mundo nas últimas décadas vêm crescendo acentuadamente de uma forma 

alarmante, como pode ser visto na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Emissões globais de 2CO  provenientes de combustíveis fósseis. 

 

 
Fonte: World Resources Institute (WRI, 2007a). 

 

 

No caso do gás carbônico, de acordo com o Inventário Brasileiro sobre GEE, 

no Brasil as queimadas e desmatamentos respondem por 75% das emissões de 2CO , 

enquanto a utilização de combustíveis pela indústria e transporte responde por 25% 

(MARCOVITCH, 2006). 

 

A figura 2.2 apresenta as emissões de GEE (em inglês, GHG) dos principais 

países/blocos emissores em 2000 e projetadas para 2025. Apesar do Brasil não ser um 

dos maiores emissores de GEE pela utilização de combustíveis, ao incluirmos no 

cálculo também as emissões de 2CO  oriundas das queimadas e desmatamentos, o Brasil 

assume posição entre os seis primeiros países/blocos emissores mundiais de GEE 

(conforme podemos verificar na figura 2.2, excluindo-se a África, por ser um 

continente).  
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Figura 2.2 – Emissões de GEEs em 2000 e projetadas para 2025. 

 

 
 Fonte: World Resources Institute (WRI, 2007b). 

 

 

O World Resources Institute (WRI, 2007b) prevê que em 2025 os países em 

desenvolvimento estarão emitindo significativamente mais que os países desenvolvidos, 

devido a uma taxa de crescimento de emissões mais elevada (84% de crescimento das 

emissões, em comparação com 35% de crescimento das emissões dos países 

desenvolvidos). Os EUA é o país que mais emite GEE globalmente, sendo que as 

projeções indicam que em 2025 a China será o país que mais estará emitindo no mundo.  

 

As previsões do IPCC (Intergovernanmental Panel on Climate Change), de 

acordo com o seu terceiro relatório (2001), são de que o aumento da concentração dos 

GEE na atmosfera pode elevar a temperatura média no planeta Terra entre 1,4% e 5,8% 

nos próximos 100 anos. A previsão de impactos econômicos e socioambientais 

decorrentes do aquecimento global indicam que todas as regiões e os países do mundo 

serão afetados, conforme podemos verificar na tabela 2.2, a seguir (ROCHA, 2003; 

IPCC, 2007). 
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Tabela 2.2 – Prováveis impactos decorrentes do aquecimento global. 
 

 

 
 

Fonte: ROCHA (2003). 
 
 
 

Na Figura 2.3 podemos ver a ocorrência do primeiro ciclone tropical com força 

de furacão registrado no Atlântico Sul (em 26 de março de 2004), e que atingiu o Brasil 

na costa de Santa Catarina. 
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Figura 2.3 – Primeiro ciclone tropical com força de furacão no Atlântico Sul. 

 

 
Fonte: NASA (2004); GORE (2006). 

 

 

Com as alterações climáticas decorrentes do aquecimento global, este tipo de 

evento climático extremo irá provavelmente tornar-se mais freqüente no futuro, 

causando danos consideráveis às populações.   Basta ver as vidas perdidas e os prejuízos 

de bilhões de dólares causados em Nova Orleans pela passagem do furacão Katrina 

(GORE, 2006). 

 

Caso os seres humanos não tomem as medidas necessárias para reverter o 

processo atualmente em curso, o futuro da floresta amazônica pode estar ameaçado 

pelos impactos do aquecimento global, pois as mais recentes previsões científicas 

utilizando modelos climáticos computacionais (MARQUES, 2007), apontam para um 

possível cenário de savanização da parte sudeste da Amazônia ocasionada pelo aumento 

das temperaturas na Terra. 
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A Amazônia encontra-se relacionada ao aquecimento global em um processo 

de via dupla, que amplia o desflorestamento:  

 

• As ações dos seres humanos na Amazônia estão contribuindo para o 

aumento do aquecimento global. 

 

• O aquecimento global, caso os seres humanos não tomem as medidas 

necessárias para diminuir o nível de emissões atualmente em curso, 

contribuirá para transformar parte da floresta em savana. 

 

Representamos o processo descrito acima na figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 – Processo relacionando desflorestamento e aquecimento global. 

 

 

 

 

Nota:  Os demais fatores que contribuem para o aumento do aquecimento global, tais como 

emissão pela queima de combustíveis fósseis,  não estão representados na figura.   

 

 

Discutiremos a seguir a previsão de um dos mais importantes impactos 

negativos, caso nada seja feito para reverter a tendência histórica de ações antrópicas, 

causados por desmatamentos e pelo aumento da temperatura da Terra: o impacto na 

perda de biodiversidade. A extinção de animais e plantas, prevista pelo IPCC como uma 

das consequências do aquecimento global (tabela 2.2), implica em uma diminuição na 

variedade de ecossistemas, na variedade de espécies e na variedade genética das 

mesmas.   
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Podemos identificar na biodiversidade diversos valores que vão muito além do 

valor econômico relacionado aos produtos de origem animal ou vegetal comercializados 

no mercado (como por exemplo: produtos oriundos da agricultura, pecuária e pesca; 

alimentos oriundos de extrativismo florestal; madeira; plantas medicinais e outros). É 

necessário também considerar o valor relacionado à manutenção do equilíbrio dos 

ecossistemas da Terra, o valor de existência e o valor de opção. 

 

O valor de existência da biodiversidade está relacionado ao direito natural das 

espécies de existirem, pelo fato de que a humanidade não tem o direito de destruí-las.  

Este valor não está relacionado a uma valoração advinda de potenciais benefícios 

econômicos que uma determinada espécie possa trazer para a sociedade humana.  A 

origem de seu valor de existência encontra-se na moral e na ética dos seres humanos 

(ALIER e JUSMET, 2001). 

 

Em períodos geológicos anteriores, excluindo-se os eventos de extinção em 

massa, a perda de espécies existentes esteve equilibrada ou abaixo do surgimento de 

novas espécies. Mas no momento atual determinadas atividades humanas estão 

causando extinções a uma taxa muito maior que a taxa de surgimento de novas espécies 

(PRIMACK e RODRIGUES, 2006).   

 

Esta devastadora perda de espécies que estamos testemunhando é irreversível, 

e vai continuar aumentando caso a sociedade humana não tome consciência de que tem 

a responsabilidade de evitar esta tragédia em função de consequências das ações dos 

seres humanos. 

 

O valor de opção da biodiversidade está relacionado ao potencial das espécies 

em fornecer benefícios para a sociedade humana no futuro, tais como medicamentos 

que poderão ser desenvolvidos com base em material genético de plantas e animais.  O 

valor de opção de uma espécie deixa de existir se esta espécie for extinta antes mesmo 

que possa ser identificada na natureza ou que seu potencial genético seja descoberto 

pela ciência. 

 

O valor de opção significa muito mais para a humanidade do que o valor 

comercial dos produtos que possam vir a ser desenvolvidos e comercializados.  Uma 
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receita medicinal ou a cura de uma doença tem um valor maior para a humanidade do 

que o valor econômico gerado pela venda dos medicamentos fabricados e 

comercializados com base nesta receita (FEARNSIDE, 1997). Podemos ter uma idéia 

do potencial em termos de valor de opção da biodiversidade ao analisar o que já foi 

descoberto até o presente. Iremos descrever a seguir alguns importantes exemplos de 

produtos medicinais que tiveram origem na descoberta de produtos naturais, muitos 

deles encontrados em florestas nativas. 

 

Nos Estados Unidos, vinte e cinco por cento das receitas de medicamentos 

possuem componentes derivados de plantas. Podemos citar como exemplo duas drogas 

derivadas da “Pervinca Rosada” (Catharanthus roseus), de Madagascar, utilizadas no 

tratamento da doença de Hodgkin´s, leucemia e outros tipos de câncer no sangue, e que 

estão aumentando o índice de sobrevivência de portadores de leucemia infantil 

(PRIMACK e RODRIGUES, 2006).   

 

Outros exemplos de medicamentos incluem: antibióticos, tais como a 

penicilina e a tetraciclina, que provêm de fungos e outros microorganismos; a droga 

ciclosporina, derivada de um fungo e utilizada em transplantes cardíacos e renais; um 

produto eficaz contra o câncer identificado no Teixo do Pacífico, árvore nativa das 

florestas da América do Norte; remédios utilizados no tratamento de problemas de 

circulação do sangue e enfartes extraídos das folhas de Gingko (Gingko Biloba), árvore 

encontrada em florestas da China (PRIMACK e RODRIGUES, 2006).   

 

Dado que o Brasil, de acordo com as estimativas, concentra entre 15% a 20% 

da biodiversidade do planeta, fica evidente a magnitude dos valores da biodiversidade 

que podem ser definitivamente perdidos pelos impactos dos desflorestamentos e do 

aquecimento global, caso não tomemos as ações corretas para reverter o quadro de 

tendência atual. 

 

Discutiremos no capítulo 3 a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (CQNUMC) - em inglês, United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC), criada  pelas Nações Unidas para tratar do problema do 

efeito estufa e do aquecimento global.  

 



 

 

 

23

3. A CONVENÇÃO SOBRE MUDANÇA DO CLIMA E O PROTOCOLO DE 
KYOTO 

 
 

3.1. Objetivo e metas do protocolo de Kyoto 
 

 

O texto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do  Clima 

(CQNUMC) foi adotado na sede das Nações Unidas em Nova York, em 9 de maio de 

1992.  A Convenção, que foi aberta para assinatura no Rio de Janeiro em junho de 1992 

(durante a conferência Rio-92, também conhecida como Cúpula da Terra), continuou 

aberta para assinatura na sede das Nações Unidas e entrou em vigor em 21 de março de 

1994. Até junho de 2006 já havia sido ratificada por 189 países (chamados de “Partes”), 

sendo que os países que não assinaram a Convenção podem fazê-lo em qualquer 

momento (UNFCCC, 2007; MCT, 2007a).  

 

A Convenção sobre Mudança do Clima tem como objetivo final alcançar a 

estabilização da concentração de Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera em um 

nível que não represente uma interferência antrópica perigosa no sistema climático da 

Terra, e deve ser alcançado num prazo que permita aos ecossistemas adaptarem-se 

naturalmente à mudança do clima. Para atingir este objetivo, a Convenção propõe ações 

a serem implementadas por todos os países signatários e estabelece compromissos 

específicos para os países desenvolvidos (MCT, 2007a). 

 

Desde que a Convenção entrou em vigor, os países têm se reunido para buscar 

soluções para o problema das mudanças climáticas através de encontros denominados 

Conferências das Partes (COP).  Durante a terceira sessão da Conferência das Partes 

(COP-3), realizada em Kyoto/Japão em dezembro de 1997, foi estabelecido um acordo 

(Protocolo de Kyoto) com o objetivo de estabelecer metas de redução das emissões de 

GEE pelos países industrializados (ROCHA, 2003; GODOY, 2005).  

 

O Protocolo de Kyoto foi aberto para assinatura na sede das Nações Unidas em 

Nova York em 16 de março de 1998, ficando estabelecido que entraria em vigor 90 dias 

após a data de depósito de seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou 

adesão por pelo menos 55 nações da Convenção, e desde que estes países 
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contabilizassem pelo menos 55% das emissões totais de dióxido de carbono em 1990 do 

grupo de países desenvolvidos (MCT, 2007b). 

 

O Protocolo foi ratificado pelo Brasil em 23 de agosto de 2002. Os Estados 

Unidos, maior país emissor de GEE e signatário da Convenção sobre Mudança do 

Clima, declarou posteriormente intenção de não ratificar o Protocolo de Kyoto (em 

função de decisão tomada pelo governo Bush em 2001).  A Austrália também é outro 

país signatário da Convenção que posteriormente declarou a intenção de não ratificar o 

Protocolo.   

 

O Protocolo de Kyoto entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, após o 

mínimo estabelecido de 55 Partes do Anexo I da Convenção sobre Mudança do Clima, 

representando pelo menos 55% das emissões totais de dióxido de carbono em 1990 

deste grupo, terem depositado seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou 

adesão. Até fevereiro de 2007, 169 países e um bloco regional (Comunidade Européia) 

haviam depositado instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, 

representando 61,6% das emissões das Partes do Anexo I (UNFCCC, 2007; MCT, 

2007b). 

 

O Protocolo de Kyoto estabelece legalmente limites de emissão de Gases de 

Efeito Estufa (GEE) para um conjunto de países considerados desenvolvidos, e que nos 

termos do Protocolo são chamados de países do Anexo B do Protocolo.  São 39 as 

Partes do Anexo B: os mesmos 41 países e blocos regionais (Comunidade Européia) do 

Anexo I da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(CQNUMC), menos a Turquia e a Bielo-Rússia.  Nos termos do Protocolo de Kyoto 

estes países precisam reduzir suas emissões conjuntas para 5,2% abaixo dos níveis de 

1990 durante o primeiro período de compromisso do Protocolo, definido como o 

período 2008-2012 (GODOY, 2005; MCT, 2007a; MCT, 2007b). 

 

A seguir, a tabela 3.1 apresenta os países/blocos do Anexo B do Protocolo com 

suas metas de redução individuais e a tabela 3.2 apresenta as metas de redução 

agrupadas por países/blocos com idênticas metas. 
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Tabela 3.1 – Compromisso de redução ou limitação quantificada de emissões 

(porcentagem do ano base ou período). 

 
(*) países em processo de transição para uma economia de mercado. 

 

Fonte: UNFCCC (2007). 
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Tabela 3.2 – Metas de redução de emissão agrupadas. 

 
(*) O ano base é flexível no caso de países com economias de transição. 

(**) Países que declararam sua intenção de não ratificar o Protocolo. 

 

Fonte: UNFCCC (2007). 

 

É importante observar que a meta de redução para 5,2% abaixo dos níveis de 

1990, estabelecida pelo Protocolo de Kyoto, é uma meta a ser atingida conjuntamente 

por todos os países signatários, sendo que cada país individualmente pode ter uma meta 

diferenciada.  Alguns países, inclusive, estão autorizados a apresentar um aumento nos 

níveis de emissão em relação a suas emissões de 1990, desde que este nível fique abaixo 

do seu limite individual estabelecido no Protocolo. 

  

Os demais países signatários do Protocolo e que não fazem parte do Anexo B 

(chamados de países Não-Anexo B) não possuem compromissos de redução para o 

primeiro período do Protocolo (2008-2012).  Este é o caso do Brasil e dos demais países 

em desenvolvimento. 
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O protocolo de Kyoto estabelece três mecanismos de flexibilização através dos 

quais os custos de redução (abatimento) das emissões podem ser diminuídos: 

 

• O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) para projetos 

implementados conjuntamente entre países Anexo B (países 

desenvolvidos) e Não-Anexo B (países em desenvolvimento); 

 

• Implementação Conjunta (Joint Implementation); 

 

• Certificados de transferência e comercialização de redução de emissões 

entre países do Anexo B (Comércio de Emissões). 

 

Ao estabelecer legalmente estes mecanismos de flexibilização, o Protocolo de 

Kyoto  abre a possibilidade do surgimento do mercado de carbono, permitindo aos 

países desenvolvidos diminuírem os custos para atingir suas metas de redução, e ao 

mesmo tempo, cria para os países em desenvolvimento possibilidades de receber 

investimentos através de projetos envolvendo créditos de carbono.   

 

Através destes projetos, os países em desenvolvimento têm a oportunidade de 

aumentar seu grau de desenvolvimento utilizando tecnologias menos poluentes e que 

permitem redução nas emissões de GEE, seguindo pelo caminho de um 

desenvolvimento mais sustentável.  
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3.2. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
 

 

Conforme o Artigo 12 do Protocolo de Kyoto (MCT, 2007b): 

 

O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser assistir às 

Partes não incluídas no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento sustentável 

e contribuam para o objetivo final da Convenção, e assistir às Partes incluídas 

no Anexo I para que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e 

redução de emissões, assumidos no Artigo 3. 

 

Sob o mecanismo de desenvolvimento limpo, 

 

(a) as Partes não incluídas no Anexo I beneficiar-se-ão de atividades 

de projetos que resultem em reduções certificadas de emissões; e  

 

(b) as Partes incluídas no Anexo I podem utilizar as reduções 

certificadas de emissões, resultantes de tais atividades de projetos, para 

contribuir com o cumprimento de parte de seus compromissos quantificados de 

limitação e redução de emissões, assumidos no Artigo 3, como determinado pela 

Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. 

 

Pelo mecanismo do MDL (em inglês, CDM – Clean Development Mechanism), 

cada tonelada de 2CO  equivalente que deixa de ser emitida ou é retirada da atmosfera 

por um país em desenvolvimento, em projetos previamente aprovados, pode ser 

negociada no mercado mundial de carbono. Os países do Anexo I da Convenção sobre 

Mudança do Clima possuem metas para redução de GEE estabelecidas no Anexo B do 

Protocolo de Kyoto.  Para refletir os compromissos assumidos no Protocolo, os 

governos dos países estabelecem regulações locais e as firmas destes países podem 

optar por reduzir suas emissões ou comprar CER (Reduções Certificadas de Emissões) 

de países em desenvolvimento, dentro dos limites máximos estabelecidos para o MDL.   
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3.3. Implementação Conjunta 
 

 

O Artigo 6 do Protocolo de Kyoto estabelece que (MCT, 2007b): 

 

A fim de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3, 

qualquer Parte incluída no Anexo I pode transferir para ou adquirir de 

qualquer outra dessas Partes unidades de redução de emissões resultantes de 

projetos visando a redução das emissões antrópicas por fontes ou o aumento 

das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer 

setor da economia, desde que:  

 

(a) O projeto tenha a aprovação das Partes envolvidas; 

 

(b) O projeto promova uma redução das emissões por fontes ou um  

aumento das remoções por sumidouros que sejam adicionais aos que 

ocorreriam na sua ausência;  

 

(c) A Parte não adquira nenhuma unidade de redução de emissões se 

não estiver em conformidade com suas obrigações assumidas sob os Artigos 5 

e 7; e  

 

(d) A aquisição de unidades de emissões seja suplementar às ações 

domésticas realizadas com o fim de cumprir os compromissos previstos no 

Artigo 3. 

 

Pelo mecanismo de Implementação Conjunta (em inglês, JI - Joint 

Implementation) os países do Anexo I da Convenção sobre Mudança do Clima podem 

compensar suas emissões participando de projetos de redução de emissões em outro país 

do Anexo I, com a transferência de créditos de carbono do país em que o projeto está 

sendo implementado para o país emissor de GEE que está buscando flexibilizar suas 

metas de redução.   
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3.4. Comércio de Emissões 
 

 

O mecanismo de Comércio de Emissões encontra-se definido no Artigo 17 do 

Protocolo de Kyoto (MCT, 2007b): 

 

A Conferência das partes deve definir os princípios, as modalidades, 

regras e diretrizes apropriados, em particular para verificação, elaboração de 

relatórios e prestação de contas do comércio de emissões. As Partes incluídas 

no Anexo B podem participar do comércio de emissões com o objetivo de 

cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3. Tal comércio deve ser 

suplementar às ações domésticas com vistas a atender os compromissos 

quantificados de limitação e redução de emissões, assumidos sob esse Artigo.   

 

Pelo mecanismo de Comércio de Emissões (em inglês, Emission Trade), os 

países do Anexo B do Protocolo de Kyoto podem vender para outros países 

desenvolvidos, na forma de créditos de carbono, direitos de emissão provenientes da 

redução que exceder suas metas estabelecidas no Anexo B.  Este mecanismo baseia-se 

no fato de que no balanço final de GEE na atmosfera o que importa é a soma global das 

emissões dos países, ou seja, se um determinado país está conseguindo obter uma 

redução maior que seu compromisso no Protocolo, este país pode ajudar outro país que 

esteja tendo mais dificuldades em atingir suas metas definidas, ou que tenha custos 

maiores de abatimento interno de suas emissões. 
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3.5. Atividades de uso da terra, mudança de uso da terra e florestas (LULUCF) 
 

 

As atividades de LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) estão 

associadas ao sequestro de carbono realizado pelos diferentes tipos de vegetação e 

florestas, também conhecidos como sumidouros (sinks). 

 

Durante a fase piloto do Protocolo denominada “Atividades Conjuntamente 

Implementadas” (em inglês, AIJ - Activities Implemented Jointly), procurou-se 

identificar quais seriam os projetos que gerariam maiores reduções de GEE para os 

mecanismos de Implementação Conjunta (JI) e de MDL.  Para poder avaliar o potencial 

de cada tipo de projeto, foram iniciados um total de 122 projetos em 1998, envolvendo: 

fontes de energia e combustíveis renováveis, eficiência energética,  florestas (LULUCF) 

e hidroelétricas (ROCHA, 2003). 

 

A tabela 3.3 apresenta os projetos de LULUCF.  Podemos observar que foram 

iniciados diversos projetos envolvendo agricultura, florestamento, reflorestamento e 

conservação florestal em vários países, sendo que o principal país investidor nestes 

projetos foi os Estados Unidos.  Dentre os projetos de conservação destacam-se, pelo 

volume de carbono envolvido, o projeto de conservação de florestas da Costa Rica e o 

projeto de conservação de florestas da Bolívia. 

 

Na fase piloto do Protocolo de Kyoto, os projetos de conservação florestal, 

também chamados de projetos de desmatamento evitado ou emissões evitadas,  eram 

considerados elegíveis à obtenção de créditos de carbono através do MDL.   
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Tabela 3.3 – Projetos de LULUCF iniciados na fase piloto do Protocolo. 

 

Tipo do projeto 
País sede do 
projeto 

País 
Investidor 

Carbono 
Seqüestrado (tCO2 

equivalente) 

Duração 
(anos) 

Conservação Costa Rica EUA 57.467.271 25 

Conservação Bolívia EUA 55.345.286 30 

Conservação Belize EUA 10.184.101 42 

Conservação Rep.Tcheca Holanda 9.834.120 15 

Reflorestamento Costa Rica EUA 7.216.000 46 

Conservação Chile EUA 6.359.828 60 

Florestamento Chile EUA 3.977.307 51 

Agricultura México EUA 3.065.333 30 

Conservação Argentina EUA 1.430.130 30 

Conservação Costa Rica EUA 1.342.733 16 

Reflorestamento México EUA 1.210.000 30 

Conservação Equador EUA 1.170.108 30 

Reflorestamento Rússia EUA 858.000 60 

Florestamento Vietnã Austrália 646.590 30 

Florestamento Rússia EUA 292.728 60 

Reflorestamento Costa Rica Noruega 230.842 25 

Conservação Indonésia EUA 134.379 40 

Reflorestamento Panamá EUA 57.640 25 

Agricultura México EUA 3.255 60 

 

Fonte: ROCHA (2003). 

 

Nota: Dividindo-se a quantidade de carbono seqüestrado (expressa na tabela acima em toneladas de 

2CO  equivalente) por 3,67 (44/12), que é a relação entre a massa da molécula de gás carbônico e a do 

átomo de carbono, pode-se obter a quantidade de carbono seqüestrado expressa em toneladas de carbono 

equivalente ( tC ). 

 

 

De acordo com CHANG (2004), a delegação oficial brasileira nas conferências 

da Convenção sobre Mudança do Clima defendeu que as florestas nativas e os projetos 

de conservação florestal deveriam ser excluídos dos mecanismos de flexibilização de 

redução das emissões através de créditos de carbono de projetos MDL. 
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Durante a COP-7 (Marrakesh) em 2001, as Partes decidiram excluir a 

possibilidade de que novos projetos de conservação florestal fossem elegíveis à 

obtenção de créditos de carbono para o primeiro período de vigência do Protocolo 

(2008-2012), mantendo elegíveis as atividades de florestamento e reflorestamento 

(ROCHA, 2003).   

 

A tabela 3.4 apresenta alguns projetos de LULUCF iniciados posteriormente à 

fase piloto do Protocolo.  Conforme podemos verificar, os projetos de conservação 

florestal não mais aparecem como projetos independentes, mas sempre em conjunto 

com outros projetos, tais como: projetos de reflorestamento, agroflorestas e manejo 

florestal. 

 

 

Tabela 3.4 – Projetos de LULUCF iniciados posteriormente à fase AIJ. 

 

Tipo do projeto País sede do projeto 
Carbono 

Seqüestrado (tCO2 
equivalente) 

Uso da terra 
Peru, Equador e 
Bolívia 70.000.000 

Agroflorestas, reflorestamento, 
conservação Guatemala 15,5 a 58,0 milhões 

Agroflorestas, conservação Paraguai 14.600.000 

Reflorestamento Equador 9.500.000 

Reflorestamento Uganda 7.100.000 

Manejo florestal/conservação Belize 5.000.000 

Manejo florestal Costa Rica 2.000.000 

Reflorestamento Rep. Tcheca 1.600.000 

Florestamento EUA 564 a 747 mil 

Agricultura, reflorestamento EUA 470.000 

Manejo florestal Malásia 379.000 

Manejo florestal Malásia 300 a 600 mil 

Reflorestamento EUA 250.000 

Manejo florestal/conservação EUA 242.000 

Reflorestamento EUA 66.000 

Reflorestamento EUA 45.000 

Florestas urbanas EUA 5.000 

 

Fonte: ROCHA (2003).   
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NOBRE (2000),  do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), defende 

a incorporação da conservação florestal no MDL devido ao significativo volume de 

2CO  emitido pelos desmatamentos (NOBRE, 2000, apud: CHANG, 2004); e 

FEARNSIDE (2000), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), defende 

que a redução do desmatamento na Amazônia tem maior potencial de mitigação do 

efeito estufa do que o reflorestamento (FEARNSIDE, 2000, apud: CHANG, 2004).   

 

No capítulo 6 iremos avaliar a quantidade de emissões de carbono resultante do 

processo de desmatamento da Amazônia e quantificar monetariamente o valor do 

carbono equivalente emitido, o que nos permitirá ao final deste trabalho fazer sugestões 

de política pública com o objetivo de reduzir o desflorestamento da Amazônia e mitigar 

o aquecimento global. 

 

Mas primeiro, iremos no próximo capítulo analisar a dinâmica deste novo 

mercado de créditos de carbono, com o objetivo de estabelecer o valor unitário de cada 

tonelada de carbono que deixa de ser emitida. 
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4. MERCADO MUNDIAL DE CARBONO 
 

 

Descreveremos inicialmente neste capítulo o modelo de equilíbrio parcial 

CERT (Carbon Emission Reduction Trade), desenvolvido por GRÜTTER et alii (2002) 

para o Banco Mundial, cujo objetivo é simular o emergente mercado de comercialização 

de redução de emissões de GEE. Em seguida, iremos fazer uma revisão da situação 

atual do mercado de carbono. 

 

 

4.1. Fundamentação Teórica - o Modelo CERT 
 

 

O modelo utiliza dados de modelos de equilíbrio geral computáveis (modelos 

CGE), tais como projeções de emissão de GEE e funções de custos marginais de 

abatimento (MACs – marginal abatement cost functions), com o objetivo de encontrar 

uma solução de custo mínimo para as reduções globais de GEE. A quantidade de 

emissões de carbono projetadas para o ano de 2010 é assumida como sendo igual ao 

valor médio das emissões anuais para o primeiro período de compromisso (2008-2012) 

(GRÜTTER et alii, 2002). 

 

A quantidade de emissões a serem reduzidas através da compra de créditos de 

carbono por um determinado país do Anexo B (ou seja, o total de demanda por créditos 

de carbono deste país), é calculada pela diferença entre as emissões projetadas para o 

país em um cenário econômico BAU (Business As Usual) para o ano de 2010, e a meta 

de emissões médias anuais deste mesmo país para o período 2008-2012, estabelecida 

nos termos do Protocolo de Kyoto.   

 

Matematicamente, podemos expressar a quantidade de emissões a serem 

reduzidas por um país do Anexo B pela seguinte equação: 

 

)()()()( 1990 iEiKiEiQ TBAUR ⋅−=      (4.1)  
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Onde: 

 

• =)(iQR   quantidade de emissões de GEE do país i  a serem reduzidas. 

• =)(iEBAU  quantidade de emissões em 2010 do país i  em um dado 

cenário projetado (Business As Usual). 

• =)(iKT  Kyoto Target: meta de emissão definida pelo Protocolo de 

Kyoto para o país i  (Tabela 3.1), dividida por 100. 

•  =)(1990 iE   total de emissões do país i  em 1990. 

 

O modelo CERT utiliza uma estrutura que agrupa regionalmente os países do 

Anexo B e Não-Anexo B, conforme indicado na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Estrutura regional do modelo CERT. 

 

 
Fonte: GRÜTTER et alii (2002).  

 

O modelo utiliza as funções de custo marginal de abatimento (MAC) de cada 

um dos 12 países/regiões para calcular as quantidades e os custos de redução de 

emissões de GEE.   O modelo CERT pode trabalhar com duas especificações para a 

função de custo marginal: uma função quadrática e uma função exponencial 

(GRÜTTER et alii, 2002).  

 

As funções de custo marginal de abatimento (MAC) podem ser representadas 

por curvas que relacionam o custo marginal (“preço-sombra”) de se reduzir as emissões 

de GEE em função da quantidade abatida.   Na figura 4.1, o ponto da curva MAC (q, p) 

representa o custo marginal para se abater uma unidade adicional de GEE, e a área 

abaixo da curva de custo marginal de abatimento indica o custo total de abatimento da 

quantidade q de GEE do país (ROCHA, 2003). 
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Figura 4.1 – Curva de custo marginal de abatimento de um país. 

 

 
Fonte: ROCHA (2003). 

 

A diferença nas funções de custo marginal de abatimento entre os diferentes 

países é responsável por criar a oferta e a demanda no mercado de  créditos de carbono 

(ou permissões para emissão), pois um país com maior custo de abatimento pode 

comprar créditos de um país com menor custo de abatimento, reduzindo o custo total de 

abatimento para o conjunto de países.  

 

Conforme podemos verificar na figura 4.2, a quantidade de emissões abatidas 

pelo país será q’ ao preço p’, caso não haja comércio de permissões para emissão. Caso 

haja o comércio, o país i  será um exportador de permissões, realizando abatimentos 

acima da quantidade q’ quando o preço de mercado das permissões para emissão estiver 

acima de p’.  O país i  será um importador de permissões, deixando de abater 

internamente, quando o preço das permissões estiver abaixo de p’ (ROCHA, 2003). 
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Figura 4.2 – Importação / Exportação de “permissões para emissão”. 

 

 
Fonte: ROCHA (2003). 

 

 

Utilizaremos no cálculo a seguir a função exponencial do modelo CERT: 

 

)1()()( )()( −⋅= ⋅ iQibeiaiCM       12,1=i        (4.2)       

 

Onde: 

 

• =)(iCM   custo marginal de redução de emissões do país .i  

• =)(iQ   quantidade de redução de emissões                                                                                              

 

Dado um preço de mercado para as reduções de emissão de GEE, e assumindo 

competição perfeita, cada país irá reduzir internamente suas emissões até que os custos 

marginais se igualem ao preço no mercado mundial (GRÜTTER et alii, 2002).   

 

Seja kP  o preço de mercado das reduções de emissão de GEE.   

 

Logo: 

 

kPiCM =)(     ⇒  
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Na condição de equilíbrio de mercado, a demanda global de emissões a serem 

reduzidas iguala-se à oferta global de redução de emissões (GRÜTTER et alii, 2002).  

 

Matematicamente, expressamos a condição acima da seguinte forma: 
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Substituindo (4.1) e (4.3) em (4.4): 
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O preço de equilíbrio de mercado é calculado para a condição acima, ou seja: 

 

kPP =*  
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Para o cálculo numérico do preço de equilíbrio *P , o modelo CERT utiliza as 

seguintes fontes de dados: 

 

• As emissões projetadas no cenário econômico BAU (Business As 

Usual), que dependem da interação de diversas variáveis econômicas 

(evolução do PIB per capita, crescimento da população,  tecnologia, 

políticas governamentais de energia e meio ambiente, e outras), 

utilizam dados do Departamento de Energia dos EUA (US DOE). 

 

• As curvas de custo marginal de abatimento (MAC) especificadas como 

funções exponenciais (e consequentemente os parâmetros )(ia  e )(ib  

para cada país/região) são calculadas  através de estimativas do modelo 

de equilíbrio geral computável GTEM (Global Trade and Environment 

Model) do ABARE (Australian Bureau of Agricultural and Resource 

Economics).   

 

• As MAC especificadas como funções quadráticas são calculadas a 

partir de estimativas do modelo EPPA (Emission Prediction and Policy 

Assessment Model) do MIT (Massachussetts Institute of Technology).   

 

O modelo CERT permite ainda a construção de diversos cenários para o 

comportamento do mercado de carbono, através da modificação de parâmetros e a 

especificação de mecanismos definidos no Protocolo de Kyoto.  O cenário projetado por 

GRÜTTER et alii (2002) denominado pelos autores de Combined Scenario, que inclui 

uma participação parcial dos EUA (**), obtém como resultado um preço estimado entre 

US$ 7 e US$ 17 por tonelada de carbono equivalente (tC).   

 

(**) Nota: A participação parcial é calculada reduzindo-se proporcionalmente a 

meta de Kyoto dos EUA, hipótese esta baseada em regulações domésticas estaduais 

sendo estabelecidas por vários estados americanos, em função dos EUA não terem 

ratificado o Protocolo de Kyoto.  

 

 



 

 

 

41

4.2. Principais mercados de carbono    
 

 

Diversos países já criaram mercados para comercialização de CER (Reduções 

Certificadas de Emissões) ou créditos de carbono, inclusive o Brasil (através da BM&F 

– Bolsa de Mercadorias & Futuros). Novos mercados continuam a serem estabelecidos 

em diversos países. Destacaremos neste tópico alguns dos principais mercados em 

operação. 

 

 

4.2.1. EU ETS (União Européia) 
 

 

O EU ETS (European Union Emission Trading Scheme), da União Européia, 

foi lançado em 01 de janeiro de 2005.  Foram estabelecidas duas fases, a primeira fase 

de compromissos compreende o período de 2005 a 2007 e a segunda fase, de 2008 a 

2012.  A segunda fase  foi planejada para coincidir com o primeiro período do Protocolo 

de Kyoto. Este é o principal mercado em operação, em termos de volumes e valores 

transacionados (GODOY, 2005; CAPOOR e AMBROSI, 2007).  

 

O EU ETS havia sido regulamentado em outubro de 2003 por uma Diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia, onde ficou estabelecido o 

objetivo de conseguir uma redução de 8% das emissões de GEE em relação aos níveis 

de 1990, no período de 2008-2012, conforme as metas definidas no Protocolo de Kyoto 

para a União Européia (MARCOVITCH, 2006). 

 

 

4.2.2. UK ETS (Reino Unido) 
 

 

O UK ETS (UK Emission Trading Scheme), do governo do Reino Unido, 

iniciou suas operações em 11 de março de 2002. Foi o primeiro mercado doméstico a 

ser estabelecido, tendo sido lançado com regras próprias de comercialização de 

permissões. A participação das empresas é voluntária, porém há incentivos 

governamentais estabelecidos através de descontos nas taxas de uso de energia para as 
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empresas que atingem suas metas, bem como penalidades no caso das metas não serem 

atingidas (GODOY, 2005; CAPOOR e AMBROSI, 2007). 

 

 

4.2.3. NSW GGAS (Austrália) 
 

 

O NSW GGAS (New South Wales Greenhouse Gas Abatement Scheme), da 

Austrália, iniciou as operações em 01 de janeiro de 2003, e tem como objetivo reduzir 

as emissões do setor energético.  Fornecedores e grandes consumidores de eletricidade 

têm que cumprir metas de redução de emissões causadas pela produção ou uso de 

energia.  Certificados de abatimento de emissões são fornecidos através de projetos 

(CAPOOR e AMBROSI, 2007). 

 

 

4.2.4. CCX (Estados Unidos) 
 

 

O mercado CCX (Chicago Climate Exchange) foi criado nos Estados Unidos 

para contemplar iniciativas voluntárias de redução de emissões, e tem como membros 

companhias privadas da América do Norte, governos estaduais, governos municipais e 

universidades. Apesar da decisão anunciada pelo governo federal americano de não 

ratificar o Protocolo de Kyoto, os participantes do CCX têm compromisso legal de 

redução até 2010 de 6% das emissões em relação ao período de referência (definido 

como sendo 1998-2001) (CAPOOR e AMBROSI, 2007). 
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4.3. Evolução do mercado mundial de carbono 
 

 

O volume total de transações no mercado de carbono em 2006 foi de 

aproximadamente US$ 30 bilhões.  Desse total, US$ 24,6 bilhões foram relacionados a 

comércio de permissões e 5,4 bilhões relacionados a transações de projetos 

(basicamente MDL e JI). Podemos verificar na tabela 4.2 os volumes e valores de 

transações do mercado mundial de carbono em 2005 e 2006.  

 

  Tabela 4.2 – Mercado mundial de carbono em 2005 e 2006. 

 

 
 

Fonte: CAPOOR e AMBROSI, 2007 (Banco Mundial) 

 

 

Podemos constatar que houve um crescimento de 200% no tamanho total do 

mercado entre 2005 e 2006.  O maior mercado é o EU ETS, onde são comercializadas 

as permissões de emissão dos países da UE.   

 



 

 

 

44

O mercado de projetos MDL (CDM) praticamente dobrou de tamanho entre 

2005 e 2006, atingindo US$ 5,2 bilhões.  Desde 2002, um valor acumulado de mais de 

920 milhões de t 2CO  equivalentes (representando 20% das emissões da EU-15 em 

2004) foram transacionados através de projetos MDL, somando um total de US$ 8 

bilhões (CAPOOR e AMBROSI, 2006). 

 

Podemos verificar na figura 4.3 evolução dos volumes de transações baseadas 

em créditos de projetos (em milhões de tonelada de 2CO  equivalente), de 1998 a 2006.  

 

 

Figura 4.3 – Transações de CO2 baseadas em créditos de projetos. 

 

 

Fonte: AMBROSI e CAPOOR, 2007 (Banco Mundial). 

 

 

 

Em 2006, os países asiáticos lideraram as vendas de créditos de projetos MDL 

em termos de volume transacionado com 80% de participação, assim distribuídos: 

China (61%), Índia (12%) e outros países da Ásia (7%). A América Latina em 2006 

representou 10% do mercado MDL: Brasil (4%) e outros países (6%). 
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A figura 4.4 mostra os países que compraram créditos de carbono de projetos 

MDL e JI em 2005 e 2006.   Podemos constatar que os países da Europa representaram 

a maior parcela de mercado em 2006, com 86% de participação em termos de volumes 

transacionados. 

 

Figura 4.4 – Compradores de créditos de carbono de projetos MDL e JI. 

 

 

 
 

Fonte: AMBROSI e CAPOOR, 2007 (Banco Mundial). 

 

 

O preço médio do carbono comercializado através de créditos de projetos subiu 

acentuadamente a partir de 2004 até o primeiro trimestre de 2006, mantendo-se estável 

ao longo do ano.  O preço médio em 2006 ficou em US$ 10,90/t 2CO  (US$ 40/tC) 

(CAPOOR e AMBROSI, 2006). 

 

No próximo capítulo iremos estudar a economia da Amazônia Legal e 

voltaremos ao assunto das emissões de carbono no capítulo 6. 
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5. A AMAZÔNIA LEGAL 
 
 

5.1. Economia regional da Amazônia 
 

 

A Amazônia Legal abrange uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados  

(59% do território brasileiro) com uma população (em 2000) de 21 milhões de 

habitantes (12% da população brasileira), distribuídos em 762 municípios. Fazem parte 

da Amazônia Legal os estados da região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins), Mato Grosso, parte do Maranhão (a 44 graus de 

longitude oeste) e uma pequena parte de Goiás (a 13 graus de latitude sul), como pode 

ser visto na figura 5.1 (LENTINI et alii, 2003). 

 

 

Figura 5.1 – Mapa geopolítico da Amazônia Legal. 

 

 
Fonte: LENTINI et alii (2003).  
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É importante distinguir a definição de Amazônia Legal do conceito de “Bioma 

Amazônia”, definido como “um conjunto de ecorregiões, fauna, flora, dinâmicas e 

processos ecológicos similares”.  Na figura 5.2 podemos ver a abrangência do Bioma 

Amazônia, que estende-se por nove países da América do Sul em uma área de 6,4 

milhões de quilômetros quadrados, assim distribuídos:   Brasil (63%), Peru (10%), 

Colômbia (7%), Bolívia (6%), Venezuela (6%), Guiana (3%), Suriname (2%), Equador 

(1,5%) e Guiana Francesa (1,5%) (LENTINI et alii, 2005).  

 

 

Figura 5.2 – Bioma Amazônia. 

 

 
 Fonte: LENTINI et alii (2005). 

 

Existe também na literatura o conceito de “Bacia amazônica”,  região com uma 

área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados na América do Sul (25% 

de sua superfície) que possui mais de mil rios e tributários, concentrando 15% das águas 

doces superficiais não-congeladas do mundo (MEIRELES FILHO, 2004, apud: 

LENTINI et alii, 2005). 

 

No presente trabalho, estaremos sempre nos referindo à Amazônia Legal, 

mesmo quando utilizarmos somente a denominação Amazônia. 
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A economia da Amazônia Legal é baseada principalmente na atividade 

florestal (extração de madeira e extrativismo de produtos não-madeireiros), pecuária, 

agricultura, mineração industrial (principalmente ferro e bauxita) e no parque industrial 

da Zona Franca de Manaus.  Em 2002, o PIB regional havia atingido R$ 82 bilhões (ou 

US$ 27,5 bilhões), representando 6,1% do PIB nacional (LENTINI et alii, 2003, 2005).  

 

Em 2005, a situação fundiária da Amazônia Legal, que pode ser vista com 

detalhe na tabela 5.1, era a seguinte (LENTINI et alii, 2005): 

 

• 33% da área da Amazônia eram áreas legalmente protegidas, entre as 

quais: Terras Indígenas (21,1%), Unidades de Uso Sustentável (6,3%) 

(*) e Unidades de Proteção Integral (5,5%) (**). 

 

• 10% eram áreas especiais de diversos tipos, tais como: assentamentos 

rurais (5,3%), Áreas de Proteção Ambiental – APA (3,7%) (***), áreas 

de comunidades quilombolas e terras militares. 

 

• 24% da área da Amazônia Legal era composta de áreas privadas. 

 

• 33% da área eram terras públicas devolutas, sem titulação definida ou 

em disputa (litígio).  

 

(*) Unidades de Uso Sustentável: Florestas Nacionais (Flonas), Reservas 

Extrativistas (Resex), Reservas de Fauna, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Particulares do Patrimônio Natural.  

 

(**) Unidades de Proteção Integral: Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, 

Parques Nacionais, Monumentos Naturais e Refúgios da Vida Silvestre. 

 

 

As Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável compõem 

o grupo de Unidades de Conservação (UC) do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC). 
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 (***) As APAs são classificadas pelo SNUC como unidades de conservação 

de uso sustentável.  LENTINI et alii (2005) justificaram a inclusão das APAs no cálculo 

das áreas especiais devido ao fato de que parte destas áreas podem ser áreas privadas e 

sem muitas restrições ao uso do solo. 

 

 

Tabela 5.1 – Situação fundiária da Amazônia Legal. 

 

 
Fonte: LENTINI et alii (2005). 
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A figura 5.3 apresenta a distribuição espacial das áreas legalmente protegidas 

na Amazônia Legal. Os diversos tipos de terras protegidas encontram-se dispersos por 

todo o território da Amazônia. Este fato pode a longo prazo vir a ser um problema para 

o bioma das unidades de menor área, pois um possível desmatamento intensivo nas 

regiões entre as áreas protegidas causará a fragmentação da floresta, sendo que áreas 

muito fragmentadas podem não ser capazes de sustentar a longo prazo toda a 

biodiversidade existente. 

 

Figura 5.3 – Áreas legalmente protegidas da Amazônia Legal. 

 

 
 Fonte: LENTINI et alii (2005). 

 

A necessidade de conectividade entre Unidades de Conservação já se encontra 

prevista pelo SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza), que 

define os chamados “corredores ecológicos” no seu artigo 2º (MMA, 2007a):  

 

Os corredores ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou 

seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o 

fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 

recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que 

demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das 

unidades individuais. 
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A figura 5.4 apresenta a cobertura vegetal da Amazônia Legal. A maior parte 

da cobertura vegetal da Amazônia Legal (64%) é florestal (englobando florestas densas, 

abertas e estacionais). As formações não-florestais (cerrados,  campos naturais e 

campinaranas) representam 22% da região, enquanto 14%  de sua cobertura vegetal 

havia sido desmatada até 2004 (LENTINI et alii, 2003, 2005). 

 

 

Figura 5.4 – Cobertura vegetal da Amazônia Legal. 

 

 
                 Fonte: LENTINI et alii (2003). 

 

 

A área desmatada anualmente na Amazônia Legal (em km2/ano) encontra-se 

no gráfico da figura 5.5, a seguir.  
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O maior índice de desmatamento na Amazônia foi registrado em 1995, ano em 

que 29.059 quilômetros quadrados foram desmatados. O segundo maior índice de 

desmatamento foi em 2004, quando 27.429 quilômetros quadrados foram desmatados.   

 

 

Figura 5.5 –Desmatamento anual na Amazônia Legal. 

 

Desmatamento Anual na Amazônia Legal

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

88

(a)

89 90 91 92 93

(b)

94

(b)

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

(c)

Ano

K
m
2
/
a
n
o

 
Legenda: (a) Média entre 1977-1988; (b)   Média entre 1993-1994; (c) Calculado com  211 imagens. 

 

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2006). 

 

 

A atividade madeireira na Amazônia gerou uma renda bruta de US$ 2,31 

bilhões/ano em 2004,  com 124 mil empregos diretos (processamento e exploração 

florestal), 108 mil empregos indiretos dentro da Amazônia Legal e 147 mil empregos 

indiretos em outras regiões do país (que incluem empregos gerados em marcenarias e 

pólos moveleiros) (LENTINI et alii, 2005). 
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As fronteiras madeireiras na Amazônia foram classificadas pelo IMAZON de 

acordo com as tipologias florestais, a idade da fronteira e as condições de acesso (fluvial 

ou terrestre):  

 

• Antigas (mais de 30 anos): florestas transicionais (sul) e densas (norte). 

• Intermediárias (10 a 30 anos): florestas abertas (sul) e densas (norte). 

• Novas (menos de 10 anos): florestas densas. 

• Estuarina (mais de 300 anos): florestas de várzea. 

 

A exaustão dos estoques de florestas comerciais no leste e sul da Amazônia 

tem levado as madeireiras a avançarem para áreas centrais da região, conforme 

podemos observar na figura 5.6. 

 

Figura 5.6 – Fronteiras e pólos madeireiros da Amazônia Legal. 

 

 
Fonte: LENTINI et alii (2005). 
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Legalmente, a madeira em tora proveniente das florestas nativas na Amazônia 

pode ser explorada através de dois instrumentos (LENTINI et alii,  2005): 

 

(a) Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS); 

 

(b)  Autorização de desmatamento (limitado a 20% das propriedades privadas 

rurais localizadas em áreas de floresta na Amazônia Legal, de acordo com a 

MP 2.166-67/2001). 

 

No próximo tópico, estaremos estudando as causas do desmatamento da 

Amazônia e sua relação com a economia da região. 
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5.2. Causas do desmatamento 
 

 

ANGELSEN & KAIMOWITZ (1999), apud: RODRIGUES (2004), 

desenvolveram um quadro conceitual dos processos de desflorestamento e fizeram uma 

classificação das variáveis envolvidas na modelagem econômica destes processos, 

agrupando as variáveis explicativas em três categorias: (a) fontes de desflorestamento;  

(b) causas imediatas; e (c) causas subjacentes.  Detalhando cada categoria, temos: 

  

a. Fontes de desflorestamento são as ações dos agentes, tais como:  

 

o Pequenos agricultores; 

o Pecuaristas; 

o Madeireiros; 

o Produtores de culturas comerciais em grandes áreas de plantio. 

 

b. Causas imediatas são os parâmetros de decisão dos agentes, como por 

exemplo:  

 

o Preço de produtos; 

o Custos de oportunidade; 

o Riscos (ex.: segurança física, flutuações de mercado); 

o Regimes de propriedade e posse da terra; 

o Restrições governamentais (ex.: áreas protegidas); 

o Renda familiar; 

o Fatores ambientais (solo, relevo, clima); 

o Fatores limitantes (capital, crédito, mão-de-obra); 

o Outros fatores (ex.: custos de legalização da terra, custos de 

escoamento da produção, salários). 

 

c. Causas subjacentes são variáveis mais abrangentes que influenciam os 

agentes e condicionam suas ações, tais como:  
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o Políticas de governo (ex.: políticas de concessão, subsídios 

fiscais e creditícios, impostos territoriais, investimentos em 

infra-estrutura, política cambial, monetária e fiscal); 

o Variáveis macroeconômicas (ex.: PIB, taxa de crescimento, 

taxa de câmbio, taxa de juros); 

o Demografia (crescimento e densidade populacional); 

o Tecnologia; 

o Distribuição de renda. 

 

 

Até os anos 1950 a economia da região amazônica era baseada no extrativismo 

(borracha, castanhas e outros produtos florestais). O desmatamento na Amazônia não 

era considerado significativo, ficando mais restrito às margens dos rios. O programa de 

construção de estradas cortando a Amazônia foi iniciado pelo governo Juscelino 

Kubitschek com a construção da Belém-Brasília no final dos anos 1950 e a Cuiabá-

Porto Velho no início dos anos 1960.  

 

Nas palavras do Presidente da República Juscelino Kubitschek, em seu livro 

“Por que construí Brasília”, sobre a construção da rodovia Belém-Brasília: 

 

“Lançadas as bases de Brasília, era tempo de estender o olhar pelo mapa e 

visualizar, mais uma vez, a presença do grande cruzeiro de estradas, que 

faria a integração nacional.  Era a velha obsessão que me perseguia.  A 

ligação do Brasil por dentro!  Quando sobrevoava a Amazônia, figurava na 

mente a linha reta que vincularia Brasília a Belém.  Seria uma linha, 

rasgada na floresta e estendida sobre rios caudalosos, que levaria a 

civilização a regiões só palmilhadas por índios.  Havia chegado a hora de 

se transformar a obsessão em realidade.  Ia surgir a Belém-Brasília.” 

(KUBITSCHEK, 2000:97). 
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 Nos anos 1960, políticas governamentais tiveram forte impacto nos padrões de 

ocupação da região amazônica e nos níveis de desmatamento.  Foi lançado pelo governo 

militar em 1966/1967 o plano “Operação Amazônia”, que baseava-se na criação de 

pólos de crescimento, contando com uma série de incentivos do governo: concessão de 

terras, subsídios fiscais e crédito a taxas de juros menores que o mercado. Pequenos 

fazendeiros receberam incentivos governamentais  para se instalarem ao longo das 

rodovias (ANDERSEN et alii, 2002). 

 

Nos anos 1970 foram construídas as rodovias Transamazônica e Cuiabá-

Santarém, entre outras. Neste período foram implementados dois importantes planos 

nacionais de desenvolvimento que tiveram um significativo impacto na ocupação e no 

desmatamento da Amazônia: o I PND (1972-1974) e o II PND (1975 a 1979). 

 

O I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), através do Programa de 

Integração Nacional (PIN), tinha como estratégias básicas a construção de estradas e a 

colonização por assentamentos associados a planos de produção em lotes individuais de 

pequenos produtores. Posteriormente a estratégia inicial foi abandonada, e o INCRA 

passou a  priorizar os estabelecimentos médios, favorecendo os planos de ocupação de 

lotes de até 3 mil hectares. Incentivadas por esta política, grandes cooperativas do sul do 

país deslocaram-se para a Amazônia (MELLO, 2006). 

 

O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) tinha como estratégia 

priorizar grandes empreendimentos de capital intensivo e tecnologia, com o objetivo de 

fomentar o crescimento das exportações de produtos agropecuários.  A colonização 

estava então voltada para as companhias privadas, que podiam adquirir lotes de terra de 

até 500 mil hectares. A inscrição no programa deveria conter o plano de uso, pelo qual o 

terreno seria dividido em lotes de 100 a 500 hectares para serem trabalhados pelos 

colonos (MELLO, 2006). 

 

No início dos anos 1980, as políticas governamentais  priorizaram  grandes 

projetos de mineração e construção de usinas hidroelétricas, como por exemplo: o 

complexo de mineração Carajás, da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a usina 

hidroelétrica de Tucuruí. 
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Entre 1978 e 1994, a estimativa do governo federal é que 75% do 

desmatamento na Amazônia ocorreu dentro de uma faixa de 50 quilômetros de cada 

lado das rodovias pavimentadas da região (CASA CIVIL, 2004).  

 

Além da construção das estradas oficiais, é importante salientar a importância 

das estradas não-oficiais no processo de desmatamento da Amazônia. A construção de 

estradas não-oficiais em terras públicas devolutas por madeireiros, garimpeiros, 

agricultores e pecuaristas, tem favorecido a exploração madeireira predatória e a 

grilagem de terras em extensas áreas da floresta amazônica.  O IMAZON havia 

mapeado por imagens de satélite, até junho de 2005, estradas não-oficiais espalhadas em 

uma área de 1,3 milhões de quilômetros quadrados (28% da Amazônia Legal) 

(LENTINI et alii, 2005). 

 

De acordo com a estimativa oficial do Livro Branco da Grilagem, publicado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo Fernando Henrique Cardoso, 

estariam sob suspeita de grilagem 100 milhões de hectares (1 milhão de quilômetros 

quadrados) de terras públicas no território brasileiro, a maior parte na Amazônia 

(MARCOVITCH, 2006).   

 

MARGULIS (2003) considera que a grilagem de terras públicas devolutas é 

um fator fundamental no processo de conversão de áreas de floresta nativa em 

pastagens, e que parte da alta rentabilidade da pecuária deve-se a uma ílicita apropriação 

privada de terras.  

 

“Em todas as etapas deste processo, os direitos de propriedade só são 

assegurados com a ocupação física da terra, o que nos momentos iniciais é muito mais 

importante do que qualquer documento de posse.  Esta ocupação física induz a 

existência de exércitos de grileiros e posseiros, agentes especializados em ocupar terras 

e garantir sua posse até uma eventual legalização, muitas vezes financiados por 

grandes madeireiros e latifundiários.” (MARGULIS, 2003:23). 
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FERRAZ e SEROA DA MOTTA (2002), consideram que, devido a 

mecanismos legais para se obterem direitos de propriedade sobre terra desflorestada, 

durante muitos anos criou-se um padrão de colonização que levou a uma corrida 

especulativa em direção a novas terras.   

 

“Os agentes econômicos mudavam-se para a fronteira, desmatavam a terra, 

vendiam a madeira, iniciavam uma atividade agrícola ou pecuária e então esperavam 

até obterem um título sobre essa terra. Assim, “ex-post”, definiam-se os direitos de 

propriedade, assegurando ao agente econômico uma série de benefícios no futuro.” 

(FERRAZ e SEROA DA MOTTA, 2002:24). 

 

Ainda segundo FERRAZ e SEROA DA MOTTA (2002), existe uma sinergia 

entre extração de madeira e agropecuária que gera um valor econômico privado maior 

do que aquele que seria obtido pelas atividades de preservação ou de manejo florestal 

sustentável: a madeira extraída da floresta financia o desmatamento e as licenças para o 

desmatamento com finalidade agropecuária legalizam a extração de madeira.  Desta 

forma, as madeireiras da região contam com uma oferta de madeira ilegal e de madeira 

legalizada via licenças (autorizações) de desmatamento a um custo mais baixo do que o 

custo de madeiras obtidas pelo manejo florestal sustentável. 

 

Conforme LENTINI et alii (2003), um importante problema da exploração 

madeireira na Amazônia consiste no fato da maior parte da extração da madeira seguir 

um caráter predatório: em 2001, somente um terço do volume da madeira extraída teve 

origem em planos de manejo de acordo com os critérios adotados pelo IBAMA.  

 

De acordo com VIANA et alii (2002), há uma carência muito grande na 

quantidade de guardas florestais do IBAMA disponíveis para fiscalização do 

cumprimento das leis ambientais. Os problemas de fiscalização permitem que muitos 

proprietários não respeitem os limites mínimos de reserva florestal legal nas 

propriedades privadas, os planos de manejo florestal sustentável e outras 

regulamentações. 
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GARRIDO FILHA (2002)  também ressalta a questão dos problemas de 

fiscalização no cumprimento das legislação florestal pelos madeireiros na Amazônia, 

onde o número de agentes fiscais do IBAMA é muito pequeno em comparação com a 

área total da região. 

  

Podemos identificar na literatura sobre as causas do desmatamento na 

Amazônia, além da complexidade das interações entre diferentes agentes: o importante 

papel das políticas governamentais, da apropriação privada de bens públicos por meios 

ilícitos, da ocupação desordenada do território, das atividades econômicas ilegais e de 

falhas nos mecanismos de fiscalização. 

 

Dada a importância que as políticas de governo e as falhas na fiscalização têm 

no processo de desflorestamento da Amazônia, no próximo tópico estaremos detalhando 

as principais políticas públicas que têm sido adotadas para a preservação do meio 

ambiente e a relação destas políticas com o região amazônica. 
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5.3. A questão ambiental da Amazônia nas políticas públicas 
 

 

Podemos destacar alguns importantes marcos regulatórios da política ambiental 

brasileira: o Código Florestal de 1934, o Código das Águas de 1937, o novo Código 

Florestal de 1965; o Código de Caça (Lei de Proteção à Fauna) de 1967; e a Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981). 

 

De acordo com MELLO (2006), a Lei 6.938/81 trouxe importantes mudanças 

ao ampliar a participação da sociedade na formulação das políticas ambientais e 

descentralizar as decisões e a implementação das políticas nos níveis estaduais e 

municipais, mantendo no nível federal sua coordenação e fomento. A Lei 6.938/81 

também permitiu a criação de novas categorias de áreas protegidas e a ampliação do 

total de áreas de preservação no Brasil.  Em 1992, já eram 61 áreas protegidas em 

Unidades de Conservação (UC). 

 

Os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente encontram-se expressos 

no artigo 4 da Lei 6.938/81 (CASA CIVIL, 2007): 

 

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:  

 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  

 

II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à 

qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  

 

III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental 

e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;  

 

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais 

orientadas para o uso racional de recursos ambientais;  
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V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à 

divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma 

consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade 

ambiental e do equilíbrio ecológico;  

 

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas 

à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 

manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;  

 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição 

pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

 

 

De acordo com FIGUEIREDO (2005), a Lei 6.938/81 estabeleceu os 

fundamentos legais para a implementação do princípio do poluidor-pagador no direito 

ambiental brasileiro, conceituando os termos “meio ambiente”, “degradação da 

qualidade ambiental”, “poluição”, “poluidor” e “recursos ambientais”. 

 

Em 1988 foi criado o Programa Nossa Natureza (Decreto 96.944/88).  Entre 

outros resultados, houve a suspensão dos incentivos fiscais dos fundos de investimento 

setorial para florestamento e reflorestamento (FISET), e dos créditos governamentais 

para investimento em projetos agrícolas e pecuários na Amazônia até que fosse feito o 

estudo de ordenamento territorial da região.  Este estudo seria feito pelo IBGE através 

do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), com o objetivo de identificar as áreas 

indicadas para as diferentes atividades econômicas e de conservação (MELLO, 2006). 

 

Foram criados: o IBAMA (Lei 7.735/89), integrando as atribuições de quatro 

órgãos (SEMA, IBDF, SUDEPE e SUDHEVEA); o Fundo Nacional de Meio Ambiente 

(Lei 7.797/89); o Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA), o PREVFOGO e o 

Plano Emergencial de Controle de Derrubadas e Queimadas na Amazônia Legal. 
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A Constituição Federal de 1988 criou o Ministério Público (Federal e 

Estadual), com poderes de autorizar ou negar ações de uso do território e dos recursos 

ambientais. Porém, competências concorrentes de orgãos ambientais federais e 

estaduais criaram alguns problemas de divergência de interpretações, principalmente na 

área do licenciamento ambiental.  Alguns anos depois, a Resolução Conama 237/1997 

estabeleceu que a decisão referente ao licenciamento caberia aos órgãos ambientais 

estaduais (MELLO, 2006). 

 

Em 1989, o Código Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65) foi alterado pela Lei 

7.803/89, pela qual 50% da área das propriedades privadas deveriam ser registradas 

como reserva legal, na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste (o Código 

Florestal já não permitia a exploração a corte raso em 50% da área das propriedades 

privadas nestas regiões) (CASA CIVIL, 2007). 

 

Lei 4.771/65: 

 

Art. 15. Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas 

primitivas da bacia amazônica que só poderão ser utilizadas em observância a 

planos técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder 

Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano. 

 

Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste 

enquanto não for estabelecido o decreto de que trata o artigo 15, a exploração 

a corte razo só é permissível desde que permaneça com cobertura arbórea, 

pelo menos 50% da área de cada propriedade. 

 

Lei 7.803/89 (que altera o Código Florestal Brasileiro): 

 

V - o art. 44 fica acrescido do seguinte parágrafo único:  

Art. 44 ......................................  

Parágrafo único. A reserva legal, assim entendida a área de, no 

mínimo, 50% (cinqüenta por cento), de cada propriedade, onde não é permitido 

o corte raso, deverá ser averbada à margem da inscrição da matrícula do 

imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua 
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destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento 

da área. 

 

Devido à crescente preocupação ambiental, a reserva legal em área de floresta 

nativa na Amazônia foi estabelecida mais recentemente (MP 2.166-67/2001) como 

sendo 80% da área total da propriedade privada, ou seja, o desmatamento está limitado a 

20% das propriedades privadas rurais localizadas em áreas de floresta na Amazônia 

Legal (CASA CIVIL, 2007): 

 

Art. 16.  As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas 

as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não 

sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, 

são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva 

legal, no mínimo: 

 

I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta 

localizada na Amazônia Legal; 

 

II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de 

cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na 

propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área, 

desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos 

do § 7o deste artigo; 

 

III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta 

ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e 

 

IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais 

localizada em qualquer região do País. 
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Em 1992, quando o Brasil foi a sede da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), foram editadas a Declaração do Rio de 

Janeiro, a Agenda 21, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção sobre 

Mudança do Clima. Em 1998, houve a aprovação da Lei de Crimes Ambientais.  

 

Nos últimos anos, alguns projetos de proteção ambiental foram implementados 

no Brasil com apoio financeiro e cooperação internacional (BECKER, 2004): o PP-G7, 

o PROBEM, o LBA e o SIVAM/SIPAM: 

 

• PP-G7 - Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais 

Brasileiras: administrado pelo Banco Mundial com financiamento do 

Canadá, Estados Unidos, Japão, União Européia e alguns países 

europeus. Foi lançado em 1993, com investimentos planejados de US$ 

250 milhões dos países doadores e da contrapartida brasileira. 

 

• PROBEM - Programa Brasileiro de Ecologia Molecular da 

Biodiversidade Amazônica: tem como um de seus objetivos capacitar o 

Brasil em P&D na área de biotecnologia, através do Centro de 

Biotecnologia da Amazônia (CBA), localizado em Manaus. 

 

• LBA - Large Scale Biosphere Atmosphere Experiment on the Amazon: 

projeto internacional de pesquisa em parceria com a NASA e a União 

Européia, com apoio do International Geosphere-Biosphere 

Programme. 

 

• SIVAM/SIPAM - Sistema de Vigilância Ambiental e Sistema de 

Proteção da Amazônia: projeto que tem múltiplos objetivos, contando 

com investimentos de US$ 1,4 bilhões do governo brasileiro e 

financiamento do Eximbank. 
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5.4. Florestas Nacionais na Amazônia Legal 
 

 

De acordo com a legislação brasileira, Floresta Nacional (Flona) “é uma área 

com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo 

básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com 

ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas”.  

 

O conceito de Floresta Nacional foi estabelecido no Código Florestal de 1934 

(Decreto 23.793, de 23 de janeiro de 1934), tendo  passado por várias modificações em 

sua definição ao longo do tempo.  O novo Código Florestal de 1965 (Lei 4.771, de 15 

de setembro de 1965), que revogou o Código Florestal de 1934, define a finalidade das 

Florestas Nacionais em seu Artigo 5º, inciso “b” (CASA CIVIL, 2007). 

 

Art. 5° O Poder Público criará:  

 

a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas Biológicas, 

com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, 

conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com 

a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos;  

 

b) Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com fins econômicos, 

técnicos ou sociais, inclusive reservando áreas ainda não florestadas e 

destinadas a atingir aquele fim.  

 

Parágrafo único. Fica proibida qualquer forma de exploração dos 

recursos naturais nos Parques Nacionais, Estaduais e Municipais.  

 

 

O Decreto 1.298 de 27 de outubro de 1994, em seu Artigo 1°, define as Flonas 

e seus objetivos (CASA CIVIL, 2007): 
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Art. 1° As Florestas Nacionais (Flonas) são áreas de domínio público, 

providas de cobertura vegetal nativa ou plantada, estabelecidas com os 

seguintes objetivos:  

 

I - promover o manejo dos recursos naturais, com ênfase na produção 

de madeira e outros produtos vegetais;  

 

II - garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas, e 

dos sítios históricos e arqueológicos;  

 

III - fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e 

aplicada, da educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e 

turismo.  

 

§ 1° Para efeito deste decreto consideram-se Flonas as áreas assim 

delimitadas pelo Governo Federal, submetidas à condição de inalienabilidade 

e indisponibildade, em parte ou no todo, constituindo-se bens da União, 

administradas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), sob a supervisão do Ministério do Meio 

Ambiente e da Amazônia Legal.  

 

§ 2° No cumprimento dos objetivos referidos no caput deste artigo, as 

Flonas serão administradas visando:  

 

a) demonstrar a viabilidade do uso múltiplo e sustentável dos 

recursos florestais e desenvolver técnicas de produção correspondente;  

 

b) recuperar áreas degradadas e combater a erosão e sedimentação;  

 

c) preservar recursos genéricos in-situ e a diversidade biológica.  

 

d) assegurar o controle ambiental nas áreas contíguas.  
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A Lei 9.985 de 18 de Julho de 2000 (que instituiu o SNUC), novamente define 

as Flonas, mas com algumas alterações (CASA CIVIL, 2007): 

 

Art. 17  A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de 

espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo 

sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 

métodos para exploração sustentável de florestas nativas. 

 

§ 1º  A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as 

áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de 

acordo com o que dispõe a lei. 

 

§ 2º  Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de 

populações tradicionais que a habitam quando de sua criação, em 

conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da 

unidade. 

 

§ 3º  A visitação pública é permitida, condicionada às normas 

estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua 

administração. 

 

§ 4º  A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia 

autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às 

condições e restrições por este estabelecidas e àquelas previstas em 

regulamento. 

 

§ 5º  A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, 

presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 

representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, 

quando for o caso, das populações tradicionais residentes. 

 

§ 6º  A unidade desta categoria, quando criado por Estado ou 

Município, será denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta 

Municipal. 
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Historicamente o estabelecimento de Flonas tinha por objetivo principal 

proteger as reservas minerais. Posteriormente, seu estabelecimento foi direcionado para 

a exploração sustentável de florestas nativas (naturais). Em 1999, havia no Brasil 46 

Flonas, a grande maioria localizada na Amazônia (BARRETO e VERÍSSIMO, 2002). 

 

Com a regulamentação do Programa Nacional de Florestas (PNF) em 2000 

(Decreto 2.473 de 26/01/1998 e Decreto 3.420 de 20/04/2000), as florestas nacionais 

(Flonas), florestas estaduais (Flotas) e florestas municipais passaram a receber 

prioridade do governo brasileiro com o objetivo de implementar o manejo florestal 

sustentável e promover a criação de novas áreas, principalmente na Amazônia 

(BARRETO e VERÍSSIMO, 2002). 

 

Em 2 de Março de 2006, foi sancionada a Lei de Gestão de Florestas Públicas 

(Lei 11.284/06), tendo como objetivos: regulamentar a gestão de florestas públicas 

naturais ou plantadas, sob jurisdição da União, dos Estados e dos Municípios; criar o 

Serviço Florestal Brasileiro; e criar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal 

(FNDF) (MMA, 2007b). 

 

A Lei 11.284/06 regulamenta a gestão de florestas públicas para produção 

sustentável através de três formas (CASA CIVIL, 2007): 

 

a. Criação e gestão direta (por órgão do poder público) de florestas 

nacionais, estaduais e municipais; 

 

b. Destinação de florestas públicas às comunidades locais, tais como: 

reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, projetos 

de assentamentos florestais, projetos de desenvolvimento sustentável e 

outras formas de uso comunitário previstas em lei; 

 

c. Concessão florestal, por meio de edital de licitação, de florestas 

naturais, florestas plantadas e unidades de manejo das áreas protegidas 

indicadas no ítem (a). 
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O Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão da administração direta dentro da 

estrutura do Ministério do Meio Ambiente, tem como funções (MMA, 2007b): 

 

• Atuar como órgão gestor no âmbito federal do sistema de gestão de 

florestas públicas, incluindo a gestão do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Florestal (FNDF), destinado a fomentar o 

desenvolvimento de atividades sustentáveis de base florestal no Brasil e 

a promover a inovação tecnológica do setor. 

 

Destacamos a seguir algumas importantes regras do processo de concessão 

florestal (CASA CIVIL, 2007; MMA, 2007b): 

 

• Somente empresas e organizações constituídas no Brasil poderão 

concorrer às concessões, que não conferem qualquer direito de 

titularidade imobiliária ou preferência na aquisição da área sob 

contrato, somente autorizam o seu manejo para exploração de produtos 

e serviços florestais. Os contratos de concessão serão estabelecidos por 

prazos definidos no edital de licitação, de acordo com o ciclo de 

colheita e exploração dos produtos no objeto da concessão, podendo ser 

no máximo de 40 anos. 

 

• Após assinatura do contrato, a concessionária deverá apresentar aos 

órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), um Plano de 

Manejo Florestal Sustentável (PMFS) para aprovação antes do início 

das operações.   

 

• No âmbito federal, o órgão responsável pela aprovação, fiscalização 

ambiental e monitoramento do Plano de Manejo Florestal Sustentável 

(PMFS) é o IBAMA. Outros órgãos do Sisnama poderão fazer acordos 

de cooperação ou convênios para que a aprovação, fiscalização e 

monitoramento do PMFS das unidades de manejo de florestas públicas 

estaduais ou municipais sejam delegados ao IBAMA.  
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• O Serviço Florestal Brasileiro fará a fiscalização do cumprimento pelas 

concessionárias das regras dos contratos de concessão. Além das ações 

e fiscalizações ordinárias, cada concessão será submetida a auditorias 

florestais independentes pelo menos a cada 3 anos. Ao final de 5 anos 

da implantação do primeiro Plano Anual de Outorga Florestal (PAOF), 

será realizada uma avaliação geral do sistema de concessões, nos seus 

aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais. 

 

O Programa Nacional de Florestas (PNF) tem como uma de suas metas ampliar 

para mais de 50 milhões de hectares (10% da área da Amazônia) as áreas de florestas 

nacionais, estaduais e municipais na Amazônia Legal até 2010 (BARRETO e 

VERÍSSIMO, 2002).  

 

Há um limite legal para a área total sob concessão para os primeiros dez anos 

de vigência da Lei 11.284/06 (CASA CIVIL, 2007): 

 

Art. 76. Em 10 (dez) anos contados da data de publicação desta Lei, a 

área total com concessões florestais da União não poderá ultrapassar 20% 

(vinte por cento) do total de área de suas florestas públicas disponíveis para a 

concessão, com exceção das unidades de manejo localizadas em florestas 

nacionais criadas nos termos do art. 17 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 

 

Nos primeiros dez anos de vigência da Lei 11.284/06, a área total sob 

concessão está planejada pelo governo em 13 milhões de hectares (2,6% da área da 

Amazônia) (MMA, 2007). 

 

É importante ressaltar o papel fundamental que o Plano de Manejo Florestal 

Sustentável (PMFS) terá no sistema de concessões. Conforme vimos anteriormente, o 

Código Florestal de 1965 (Lei 4.771/65) já definia, no artigo 15, a obrigatoriedade de 

exploração de florestas nativas na bacia amazônica através de planos técnicos de manejo 

(CASA CIVIL, 2007): 
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Art. 15. Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas 

primitivas da bacia amazônica que só poderão ser utilizadas em observância a 

planos técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder 

Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano. 

 

Entretanto, a definição dos planos técnicos de manejo, que deveriam ocorrer no 

prazo de um ano da publicação do Código Florestal de 1965, somente veio a ser feita 

em 1994 (Decreto 1.282/94),  estabelecendo os critérios do manejo florestal sustentável 

bem como a definição de que a responsabilidade de aprovação dos planos seria do 

IBAMA (GARRIDO FILHA, 2002). É digno de nota que a definição dos planos 

técnicos de manejo tenha ocorrido somente vinte e nove anos depois, ou seja, vinte e 

oito anos após o prazo estabelecido pelo Código Florestal de 1965.   

 

Vejamos o que foi definido em 1994 pelo Decreto 1.282/94 (CASA CIVIL, 

2007):  

 

     Art. 1° A exploração das florestas primitivas da bacia amazônica 

de que trata o art. 15 da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código 

Florestal), e demais formas de vegetação arbórea natural, somente será 

permitida sob a forma de manejo florestal sustentável, segundo os princípios 

gerais e fundamentos técnicos estabelecidos neste Decreto. 

 

 

Em 1999, estavam cadastrados no IBAMA um total de 658 projetos de planos 

de manejo florestal na Amazônia (em uma área de 1,76 milhões de hectares), conforme 

GARRIDO FILHA (2002), que aponta duas principais dificuldades dos planos de 

manejo para exploração madeireira: a falta de pesquisas que indicassem as melhores 

técnicas de manejo sustentável e o custo de implantação para pequenos e médios 

proprietários (dada a necessidade de dispor de propriedade com uma área maior, para a 

operação do manejo sustentável). Uma vez implantado, o manejo sustentável permite 

um aumento de produtividade, devido à redução do desperdício na derrubada e no 

arraste das árvores. 
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Em 2006, o Decreto 1.282/94 foi revogado pelo Decreto 5.975/06, que por sua 

vez encontra-se articulado com a Lei 11.284/06 (Lei de Gestão de Florestas Públicas), 

conforme podemos verificar (CASA CIVIL, 2007): 

 

Art. 2o  A exploração de florestas e formações sucessoras sob o 

regime de manejo florestal sustentável, tanto de domínio público como de 

domínio privado, dependerá de prévia aprovação do Plano de Manejo 

Florestal Sustentável- PMFS pelo órgão competente do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente - SISNAMA, nos termos do art. 19 da Lei no 4.771, de 1965.  

 

   Parágrafo único.  Entende-se por PMFS o documento técnico básico 

que contém as diretrizes e procedimentos para a administração da floresta, 

visando a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, observada 

a definição de manejo florestal sustentável, prevista no art. 3o, inciso VI, da 

Lei no 11.284, de 2 de março de 2006.  

 

A definição de manejo florestal sustentável encontra-se no artigo 3º, inciso VI, 

da Lei 11.284/06: 

 

VI - manejo florestal sustentável: administração da floresta para a 

obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os 

mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-

se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies 

madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como 

a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal. 

 

A efetiva fiscalização, pelos órgãos governamentais competentes, do 

cumprimento das regras técnicas do manejo florestal sustentável é fundamental para o 

sucesso do novo sistema.   De acordo com FERRAZ e SEROA DA MOTTA (2002), a 

extração madeireira de forma não sustentável tem causado o desaparecimento de grande 

parte das florestas tropicais dos países asiáticos, principais produtores mundiais de 

madeira, e por isso as madeireiras passaram a buscar novas fontes de matéria-prima na 

África e América Latina, inclusive no Brasil, onde empresas asiáticas procuram por 

áreas de exploração na Amazônia. 
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Outro artigo da Lei 11.284/06 que merece destaque é o artigo 78, inciso I 

(CASA CIVIL, 2007): 

 

Art. 78. Até a aprovação do primeiro Paof, fica o poder concedente 

autorizado a realizar concessões florestais em: 

 

I - unidades de manejo em áreas públicas que, somadas, não 

ultrapassem 750.000ha (setecentos e cinqüenta mil hectares), localizadas numa 

faixa de até 100Km (cem quilômetros) ao longo da rodovia BR-163; 

 

A BR-163, no trecho Cuiabá-Santarém (que tem 1.780 km de extensão), é a 

rodovia Cuiabá-Santarém, aberta nos anos 1970 durante o regime militar. O artigo 78 da 

Lei 11.284/06 está articulado com os planos do governo federal “Plano Amazônia 

Sustentável” (PAS) e “Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a área de 

influência da Rodovia BR-163, Trecho Cuiabá-Santarém”. Este último prevê a criação 

do “Distrito Florestal Sustentável da BR-163”, em uma área de 16 milhões de hectares 

onde será incentivada a produção florestal sustentável com potencial para produzir de 3 

a 6 milhões de metros cúbicos de madeira em tora (CASA CIVIL, 2006). 
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5.5. A Amazônia Legal no contexto do Protocolo de Kyoto 
 

 

O Brasil encontra-se inserido no contexto do Protocolo de Kyoto, como país 

signatário, na qualidade de país em desenvolvimento e portanto capacitado a receber 

projetos de MDL. Dado que a Amazônia é uma região em desenvolvimento que 

representa 59% do território brasileiro, o potencial para receber projetos de MDL nos 

segmentos de fontes de energia, combustíveis renováveis, eficiência energética, 

florestas (LULUCF), e outros, é significativo em relação ao potencial total do país.  

 

Retomamos neste tópico o tema de projetos de MDL no segmento de florestas 

(LULUCF), que discutimos no capítulo 3. Em 2001, durante as negociações da COP-7 

(Marrakesh), foi decidido que para projetos de MDL no primeiro período do Protocolo 

de Kyoto (2008-2012) serão elegíveis a gerar Reduções Certificadas de Emissões (CER) 

as atividades de florestamento e reflorestamento. Porém, foi também decidido excluir 

do MDL a possibilidade de implementação de novos projetos de conservação florestal 

(ou desmatamento evitado). 

 

Esta regra encontra-se refletida na Lei 11.284/06 (Lei de Gestão de Florestas 

Públicas), no Artigo 16, §1º (inciso VI), e no §2º (CASA CIVIL, 2007): 

 

§ 1o É vedada a outorga de qualquer dos seguintes direitos no âmbito 

da concessão florestal: 

... 

VI - comercialização de créditos decorrentes da emissão evitada de 

carbono em florestas naturais. 

 

§ 2o No caso de reflorestamento de áreas degradadas ou convertidas 

para uso alternativo do solo, o direito de comercializar créditos de carbono 

poderá ser incluído no objeto da concessão, nos termos de regulamento. 
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Conforme vimos no capítulo 5, um dos problemas do manejo florestal 

sustentável na exploração de madeira é o seu custo de implantação para pequenos e 

médios proprietários.  A possibilidade de comercialização de créditos de carbono 

vinculados à unidade manejada fornece uma fonte de financiamento que poderia 

contribuir para viabilizar economicamente o plano de manejo florestal sustentável. 

 

Entretanto, dadas as restrições de aplicação do MDL e da Lei 11.284/06 em 

relação aos projetos de conservação florestal, a dimensão econômica do benefício para 

as unidades de manejo é limitada.  Pela Lei 11.284/06, a comercialização dos créditos 

de carbono é permitida para o reflorestamento de áreas degradadas ou convertidas para 

uso alternativo do solo, como por exemplo, agricultura e pecuária.  Logo, dentro da 

unidade de manejo florestal, a receita que pode ser obtida irá depender da parcela da 

área que estiver nestas condições.  Se a unidade de manejo, por exemplo, tiver grande 

parte de sua área coberta por florestas nativas, não vai conseguir obter uma receita 

significativa de projetos MDL. 

 

As restrições do MDL aplicam-se aos projetos em qualquer lugar do Brasil, 

não somente às áreas definidas pela Lei 11.284/06 como florestas públicas para 

produção sustentável. Excluindo-se as terras indígenas (21,1% da área total) e as terras 

públicas devolutas, as áreas mais representativas, em termos de percentual da área total 

da Amazônia Legal são as propriedades privadas (24% da área total). 

 

Nas propriedades privadas há potencial para projetos MDL de reflorestamento 

em áreas degradadas, com o objetivo de recompor áreas de reserva legal (neste caso, é 

ecologicamente importante considerar somente o plantio de espécies de árvores nativas, 

e não espécies exóticas). Também há potencial em áreas privadas de produção de 

florestas plantadas ou em áreas administradas dentro de  programas empresariais de 

seqüestro de carbono e neutralização de emissões.  

 

No caso das propriedades privadas convertidas para uso agropastoril, 

assumindo por hipótese que a atividade produtiva atual (seja ela agrícola ou pecuária) é 

lucrativa, a decisão do proprietário de implantar projetos de reflorestamento dependerá 

da comparação entre a lucratividade da atividade florestal a ser implantada (já somados 

os créditos do projeto MDL) e a atividade produtiva atual.  
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Em Unidades de Proteção Integral, haveria um potencial significativo para 

projetos de conservação florestal, porém não há potencial para projetos de 

reflorestamento.  As Unidades de Proteção Integral representam 5,5% da área total da 

Amazônia, mas com grande potencial para ampliação através de políticas públicas, em 

função da enorme área de terras públicas devolutas (33% da área total da Amazônia).  

 

 

5.6. O paradoxo da conservação  
 

 

Suponhamos uma propriedade privada contendo floresta nativa em que o 

proprietário, com o objetivo de obter renda, permite o desmatamento da área 

(respeitados os limites de reserva legal que possam existir no país ou região do mundo 

onde se localiza a propriedade).    

 

Antes do desmatamento, a propriedade não era capaz de gerar um projeto MDL 

de conservação a fim de viabilizar economicamente o estoque de carbono pela 

manutenção da floresta em pé (incluindo grande quantidade de carbono nas raízes das 

árvores nativas). Após a exaustão da floresta nativa, a área desmatada passa a ser capaz 

de gerar créditos de carbono através de um projeto MDL de reflorestamento para 

seqüestro de carbono.  

 

Do ponto de vista puramente econômico, pode haver um incentivo à destruição 

da floresta nativa. Esta regra aplica-se a áreas de florestas nativas de qualquer país em 

desenvolvimento do mundo. Na conclusão deste trabalho, estaremos fazendo um 

sugestão de política como possível solução para este problema. 
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6. EMISSÕES DE CARBONO PELO PROCESSO DE DESMATAMENTO DA 
AMAZÔNIA 

 
 

Neste capítulo iremos inicialmente apresentar a metodologia do INPE (2006) 

utilizada no cálculo do desmatamento anual da Amazônia, bem como apresentar os 

resultados obtidos para o período 1988-2005. Em seguida, analisaremos a quantidade de 

carbono emitido pelo processo de desmatamento da Amazônia, no período 1988-1994, 

com base no relatório de referência apresentado pelo Brasil ao IPCC no “Primeiro 

Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa” (MCT, 2006).  

Finalmente, iremos estimar o valor econômico do carbono emitido, com base em 

cálculos próprios. 

 

 

6.1. Desmatamento anual na Amazônia Legal 
 

 

Descreveremos neste tópico a metodologia utilizada pelo INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais) utilizada no cálculo do desmatamento anual dentro do 

programa PRODES (Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia).   

 

A metodologia, desenvolvida pelo INPE durante o período 1988-2002, foi 

utilizada até 2002 pelo chamado PRODES Analógico (devido ao fato de que a 

interpretação das imagens era feita visualmente em papel fotográfico).  A partir de 

2003, o INPE passou a utilizar o processo de interpretação de imagens assistida por 

computador, chamado de programa PRODES Digital. A metodologia é baseada nas 

seguintes hipóteses (CÂMARA et alii, 2006): 

 

• As imagens do satélite LANDSAT formam uma grade de órbitas e 

pontos cobrindo a Amazônia, e cada imagem é identificada por um par  

órbita-ponto. 

 

• Quando houver uma parte das imagens que não puder ser analisada (por 

exemplo, devido a problemas de cobertura de nuvens) as imagens são 

selecionadas cobrindo o máximo de áreas desmatadas no ano anterior. 
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• A partir de 2005, quando houver áreas de alta cobertura de nuvens, 

podem ser usadas para compor a cena imagens de outros satélites ou de 

outras datas, aplicando-se o procedimento de estimativa do 

desmatamento em área não observada. 

 

• Assume-se que o desmatamento ocorre somente na estação seca. Para 

cada par órbita-ponto, a estação seca é definida baseada em parâmetros 

climatológicos da região analisada e os incrementos de desmatamento 

observados em cada imagem são projetados para uma data de 

referência. 

 

Na figura 6.1 podemos ver o recobrimento das imagens LANDSAT na 

Amazônia, com destaque para algumas imagens que foram utilizadas no cálculo da área 

desmatada em 2005. 

 

Figura 6.1 – Recobrimento LANDSAT na Amazônia Legal. 

 

 

           

Fonte: CÂMARA et alii (2006). 
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A tabela 6.1 apresenta as áreas desmatadas da Amazônia Legal, em km2/ano e 

hectare/ano, para o período de 1988 a 2005. 

 

Tabela 6.1 – Desmatamento anual na Amazônia Legal. 

  

Ano 
Desmatamento na 
Amazônia Legal 

(km2/ano) 

Desmatamento na 
Amazônia Legal 

(ha/ano) 

1988 21050 2105000 
1989 17770 1777000 
1990 13730 1373000 
1991 11030 1103000 
1992 13786 1378600 
1993 14896 1489600 
1994 14896 1489600 
1995 29059 2905900 
1996 18161 1816100 
1997 13227 1322700 
1998 17383 1738300 
1999 17259 1725900 
2000 18226 1822600 
2001 18165 1816500 
2002 21205 2120500 
2003 25151 2515100 
2004 27429 2742900 
2005 18793 1879300 

Média 
anual  

18401 1840089 

 

Legenda: (a) 1988: Média entre 1977 e 1988; (b) 1993/1994: Média entre 1993 e 1994; 

(c) 2005:  calculado com 211 imagens;  (d) 1 km2 = 100 ha.   

 

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2006). 
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6.2. Densidade de carbono e emissões líquidas  
  

 

O relatório de referência “Emissões e remoções de dióxido de carbono por 

conversão de florestas e abandono de terras cultivadas” do “Primeiro Inventário 

Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa” agrupa as diversas classes 

de  vegetação da Amazônia nos seguintes grupos (MCT, 2006): 

 

o Floresta Ombrófila Densa 

o Floresta Ombrófila Aberta 

o Floresta Ombrófila Mista 

o Floresta Estacional Semidecidual 

o Floresta Estacional Decidual 

o Campinarana 

o Savana 

o Savana Estépica 

o Estepe 

o Vegetação com Influência Marinha (Restinga) 

o Vegetação com Influência Fluviomarinha 

o Vegetação com Influência Fluvial e/ou Lacustre 

o Refúgio Montano 

o Refúgio Alto-montano 

o Vegetação Secundária 

 

A densidade de carbono na biomassa da vegetação da Amazônia varia de 

acordo com a área analisada pois há diferentes tipos de vegetação ocupando toda a 

região e cada tipo de vegetação possui uma densidade de biomassa diferente.  Nas áreas 

de maior densidade de biomassa, em algumas classes de florestas densas, a densidade de 

carbono foi estimada no relatório de referência em 204,40 tC/ha.  Em áreas de savana, 

esta densidade pode cair até 9,75 tC/ha. Encontramos no relatório diversos outros 

valores intermediários entre estes valores de maior e menor densidade. O valor médio 

da densidade de carbono na biomassa é calculado como sendo a média ponderada entre 

as densidades de carbono dos diferentes tipos de vegetação e a distribuição espacial de 

cada tipo de vegetação no total da área da Amazônia (MCT, 2006).   
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Para o cálculo das emissões líquidas de carbono pelo processo de 

desflorestamento da Amazônia, o relatório leva em conta o processo de regeneração da 

floresta (seqüestro de carbono pela vegetação secundária)  que ocorre com o abandono 

da terra, após seu uso agropastoril.  

 

 

emissão líquida (t) = emissão bruta (t)  – remoção (t)  (6.1) 

 

(onde: t = intervalo de tempo da medição). 

 

 

Os resultados do relatório são os seguintes: 

 

A emissão bruta foi estimada em 151,74 milhões de toneladas de carbono/ano (tC/ano). 

A remoção foi estimada em 34,9 milhões de toneladas de carbono/ano (tC/ano). 

Emissão líquida = 116,84 milhões de toneladas de carbono/ano (tC/ano). 

 

É importante ressaltar que as estimativas de emissões de carbono do relatório 

foram feitas para o período 1988-1994.  Analisando a tabela 6.1, podemos comparar a 

área média desmatada anualmente no período 1988-1994 com a área média desmatada 

anualmente no período 1988-2005: 

 

Área média desmatada por ano (1988-1994) = 1.530.829 ha/ano. 

Área média desmatada por ano (1988-2005) = 1.840.089 ha/ano. 

 

A área média anual desmatada no período 1988-2005 foi maior que no período 

de referência do relatório, porém não temos informações oficiais sobre as emissões de 

carbono neste período.  Outro ponto refere-se ao fato de que o conteúdo de carbono nas 

raízes das árvores não foi contabilizado no relatório, seguindo a metodologia do IPCC 

(MCT, 2006).  

 

Utilizaremos no próximo capítulo o valor de emissões líquidas calculado no 

relatório oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 
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6.3. Valor econômico do carbono emitido pelo desmatamento da Amazônia 
 

 

Para o cálculo do valor econômico do carbono emitido anualmente pelo 

processo de desmatamento da Amazônia, iremos assumir um cenário-alvo de 

desmatamento “zero”. Dado que o preço do carbono no mercado mundial varia 

diariamente, descrevendo uma curva no tempo que apresenta máximos e mínimos locais 

da função preço, utilizaremos para o cálculo do valor econômico do carbono emitido 

pelo desmatamento da Amazônia o valor superior calculado no capítulo 4 através do 

modelo CERT, ou seja, US$ 17 por tonelada de carbono equivalente (tC). 

 

Este é um valor bastante conservador.  Utilizando o modelo DICE-2007 

(Dynamic Integrated model of Climate and the Economy), da Universidade de Yale, 

NORDHAUS (2007) projeta uma “trajetória ótima” dos preços do carbono em uma 

curva crescente em que os preços aumentam entre 2% a 3%  por ano, em termos reais.  

Nesta trajetória ótima, os preços estariam em US$ 37 por tonelada de carbono em 2010 

e US$ 90 em 2050, em valores correntes.  Conforme vimos no capítulo 4, o preço médio 

do carbono em 2006 foi de US$ 40 por tonelada de carbono equivalente. 

 

Multiplicando o total de emissões anuais de carbono de 117 milhões tC/ano, 

pelo preço médio do carbono de US$ 17 /tC, chegamos ao valor de US$ 2 bilhões/ano 

para o valor econômico equivalente do carbono emitido pelo desmatamento anual da 

Amazônia. Comparando este valor com a receita da atividade de exploração madeireira 

na Amazônia, que gera uma renda bruta de US$ 2,31 bilhões/ano, constatamos que são 

equivalentes. Além disso, a tendência do valor do carbono no mercado é aumentar à 

medida que metas mais agressivas de redução de emisssões de GEE sejam estabelecidas 

nos acordos internacionais. 

 

Devemos considerar no valor da conservação das florestas nativas a 

permanência de riquezas naturais e outros serviços ambientais não diretamente 

vinculados aos estoques de carbono, mas que de alguma forma estão relacionados à 

manutenção da floresta em pé.  Entretanto, está fora do escopo deste trabalho o cálculo 

completo do valor econômico da conservação florestal. 
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7. CONCLUSÃO 
 
 

Foi possível neste trabalho constatar a importância das políticas públicas no 

processo de desmatamento da Amazônia, bem como a necessidade de maiores 

investimentos na área de fiscalização ambiental, a fim de que os diplomas legais 

estabelecidos pelas políticas públicas sejam devidamente respeitados.   

 

Através de um cenário de desmatamento “zero” e 100% do carbono não 

emitido vinculado a projetos MDL de conservação florestal, calculamos que uma receita 

econômica equivalente à da exploração madeireira poderia ser obtida, contribuindo para 

a manutenção do equilíbrio climático, bem como mantendo preservadas riquezas 

naturais e outros serviços ambientais relacionados à floresta em pé (não derrubada), 

como por exemplo: ciclo hidrológico, valor de existência da floresta, valor de sua 

biodiversidade, patrimônio genético, economia extrativista de produtos florestais 

tradicionais, e outros. 

 

A receita obtida pelos projetos MDL poderia ser utilizada na geração de 

empregos para trabalhadores em atividades produtivas florestais sustentáveis, bem como 

empregos na área ambiental, como por exemplo: fiscais, guardas florestais, 

pesquisadores e outros.  É importante que a receita obtida pelas novas atividades 

sustentáveis mais a receita proveniente dos créditos de carbono mantenha um número 

equivalente de empregos gerados pelas atividades não sustentáveis atuais.  Haveria um 

período de adaptação e treinamento para que as pessoas que hoje trabalham em 

atividades não sustentáveis pudessem assumir novos empregos em atividades 

sustentáveis.  

 

A definição das regras do Protocolo de Kyoto para os períodos posteriores a 

2012 encontra-se com todas as possibilidades em aberto, ou seja, em teoria as partes 

podem negociar que as atividades de conservação florestal voltem a ser consideradas 

elegíveis ao MDL.  O “Novo MDL” para as atividades de conservação florestal poderia 

ser baseado não somente em projetos individuais, mas também em um acordo de 

cooperação internacional onde a receita total estaria previamente negociada entre os 

governos com base em um cenário-alvo, tanto em termos de nível de desmatamento 

quanto em termos de valor da tonelada de carbono.   
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Fizemos um cálculo para um cenário hipotético de desmatamento “zero”, mas 

o cenário-alvo real seria previamente estabelecido no acordo de cooperação.  O valor da 

tonelada de carbono poderia também estar previamente definido no acordo, e a receita 

obtida vinculada a um fundo de desenvolvimento sustentável. Em contrapartida, o 

Brasil teria metas de redução de emissões por desmatamento estabelecidas no Protocolo 

de Kyoto. 

 

Esta proposta não exime os países desenvolvidos da obrigação de reduzir 

drasticamente as emissões de GEE por queima de combustíveis fósseis e outras fontes, 

bem como não exime o governo brasileiro de fazer os investimentos necessários na área 

de fiscalização ambiental, independentemente do acordo proposto. Além disso, os 

limites máximos de emissões a serem abatidas pelo MDL devem estar coerentes e 

compatíveis com as metas globais de redução de GEE.   

 

Com base nos custos de oportunidade identificados,  estamos preparados para 

responder à pergunta colocada no início deste trabalho: A partir do planejamento e 

implementação de determinados marcos regulatórios, pode ser atrativo às firmas que 

atuam na região transformarem seus atuais modelos de negócio em modelos 

economicamente e ecologicamente sustentáveis? 

 

A resposta a esta pergunta é sim, pois conforme vimos o crescente mercado 

internacional de carbono tem o potencial econômico necessário para incentivar a 

manutenção da floresta em pé através da transformação de setores tradicionais da 

economia, como por exemplo, o setor de exploração madeireira, em novos setores 

baseados no conceito de desenvolvimento sustentável. 

 

Entretanto, os marcos regulatórios devem ser planejados e implementados para 

atingir este objetivo, e uma possível solução situa-se na convergência das leis 

internacionais de regulação dos mercados de carbono e das leis de proteção das florestas 

tropicais nativas. Qualquer que seja a solução adotada, acima de tudo deve-se considerar 

a sobrevivência das futuras gerações da espécie humana em face aos desafios do 

aquecimento global. 

 

 



 

 

 

86

ANEXO I – Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei 11.284/06) 
 

BASE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL DO BRASIL  

LEI 11.284/2006 (LEI ORDINÁRIA) 02/03/2006  
Situação:  NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA  

 
Chefe de 
Governo: 

 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

 
Origem:  LEGISLATIVO  

 
Fonte:  D.O.U. DE 03/03/2006, P. 1  

 
Link:  Texto Integral  

 
Ementa:  DISPÕE SOBRE A GESTÃO DE FLORESTAS PÚBLICAS PARA A PRODUÇÃO 

SUSTENTÁVEL, INSTITUI, NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE, O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB; CRIA O FUNDO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - FNDF; ALTERA AS LEIS 
NºS 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003, 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972, 
9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998, 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965, 
6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981, E 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973; E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Referenda:  MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA; MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF; 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP  
 

Alteração:  MPV 366, DE 26/04/2007: ALTERA A ALÍNEA "A" DO INCISO II DO PAR. 1° 
DO ART. 39 

 
Correlação:  DEC 5.795, DE 05/06/2006: DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO E O 

FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE FLORESTAS PÚBLICAS 
DEC 6.063, DE 20/03/2007: REGULAMENTAÇÃO 

 
Interpretação:   

 
Veto:  MSG 124, DE 02/03/2006 - D.O.U. DE 03/03/2006, P. 11: VETO PARCIAL - 

PARTES VETADAS: PAR. 4º DO ART. 10, PAR. 2º DO ART. 39, PAR. 1º DO 
ART. 58, ART. 63  

 
Assunto:  NORMAS, GESTÃO, FLORESTA, ÁREA PÚBLICA, PRODUÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONCESSÃO, ÁREA FLORESTAL, 
INICIATIVA PRIVADA, EXPLORAÇÃO, RECURSOS FLORESTAIS, PRODUTO 
FLORESTAL. CRIAÇÃO, FUNDO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL. CRIAÇÃO, COMISSÃO, GESTÃO, FLORESTA, ÁREA PÚBLICA, 
ÂMBITO, (MMA). CRIAÇÃO, SERVIÇO, POLÍTICA FLORESTAL, ÂMBITO, 
(MMA).  
 

 
Fonte: Presidência da República – Casa Civil - Subchefia para assuntos jurídicos 

<http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>.  Acesso em 04/05/07. 
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