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O objeto de estudo deste trabalho foi o processo de conversão dos sistemas naturais em 

sistemas cultivados pelo homem. A caracterização do processo mostrou que uma 

parcela expressiva das terras emersas do planeta já sofreu seus impactos, embora sua 

distribuição histórico-geográfica seja muito heretogênea. A análise da relevância desse 

processo mostrou porque a magnitude de seu impacto sobre os ambientes naturais, 

aliada à nova forma de enxergar os benefícios desses ambientes, faz com esse processo 

seja considerado a maior força de influência humana sobre a biosfera. A análise 

econômica da escolha fundamental entre a conservação e a conversão dos ambientes 

naturais mostra quão complexa e falha é essa escolha. A revisão sistemática de estudos 

de casos que comparam essas opções levam à identificação de um importante conflito 

entre as óticas nacional e global de analisar a questão. Uma abordagem alternativa 

adotada permite compreender esse conflito e enxergar uma forma de solucioná-lo. Sua 

aplicação prática ao processo de conversão na Amazônia brasileira corrobora as 

conclusões teóricas obtidas, reforçando a conclusão pela necessidade, adequação e 

justiça de um mecanismo compensatório para a resolução do conflito. 
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The object of this study is the conversion process of the natural environments into 

cultivated systems. The characterization of this process shows that a significant parcel  

of the planet’s land surface has already suffered it’s impact. The subsequent analysis of 

the process´ relevance shows why the magnitude of it’s impacts, together with a recent 

shift in the ways the benefits provided by the natural environments to mankind are 

understood, has resulted in it being considered the major manmade impact force over 

the biosphere. Furthermore, an economic analysis of the fundamental choice between 

the conservation and the conversion of the natural environments shows how this 

decision is complex and biased against the first option. A systematic revision of case 

studies performed results in the identification of an important conflict between the 

national and global standpoints of assessing the problem at hand. An alternative 

approach described afterwards makes possible a clearer understand of the conflict, while 

enabling the visualization of a possible way to solve it. Finally, the application of this 

theoretical approach to the real world conversion process in the Brazilian Amazon 

results in strong support to the previous theoretical conclusion about the necessity and 

fairness of an international compensatory mechanism to solve the conflict.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de conversão dos ambientes naturais por 

uma ótica ecológico-econômica. Adotando um enfoque mais amplo do que o 

normalmente utilizado na literatura, são discutidos e analisados diversos aspectos do 

problema, com base em dados, conceitos e teorias diretamente relacionados ao objeto de 

estudo. Esse enfoque mais amplo permite uma compreensão da natureza geral do 

fenômeno, o que, por sua vez, possibilita a análise mais específica de um importante 

aspecto relacionado à dinâmica do processo de conversão. Dessa última resultam 

observações que seriam pertinentes para o estudo e a formulação de políticas 

relacionadas a esse processo. 

 

O processo de conversão – cujo caso particular mais discutido é o desflorestamento – é 

uma atividade praticada pela humanidade há pelo menos 12 mil anos. A conversão de 

ambientes naturais em ambientes cultivados gera benefícios para a humanidade, 

particularmente o incremento da obtenção de energia através do aumento da produção 

de alimentos. Este incremento foi o grande responsável por possibilitar o expressivo 

crescimento populacional da espécie humana ocorrido nos últimos doze milênios.  

 

Mas essa atividade tem seus custos. Os ambientes naturais provêem diversos benefícios 

para a humanidade que só recentemente têm sido compreendidos com mais clareza. 

Como será discutido, estes benefícios – também chamados de serviços ambientais – são 

vitais para a sobrevivência e o bem-estar das sociedades humanas e a conversão dos 

ambientes naturais impacta de forma expressiva sua provisão. 

 

O recém divulgado Millenium Ecosystem Assessment (MEA,2005) alerta que 

aproximadamente 60% dos serviços providos pelos ambientes naturais dos quais 

dependem a existência e o bem-estar da humanidade estão sendo degradados ou usados 

de maneira insustentável. E afirma que para os ecossistemas terrestres o maior fator de 

impacto negativo é o processo de conversão dos ambientes naturais. 
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Sendo considerado por muitos como a maior força de influência humana sobre a 

biosfera, este tema é tratado em uma grande quantidade de trabalhos científicos. A 

maioria desses aborda a questão com uma ótica específica, normalmente restrita a um só 

campo das Ciências Naturais ou Sociais. Estas análises são fundamentais para a 

compreensão de aspectos específicos do problema, sendo, portanto, sua utilidade 

inquestionável. 

 

Uma análise interdisciplinar com um enfoque mais amplo como a realizada neste 

trabalho, por outro lado, possibilita uma compreensão mais geral da natureza do 

fenômeno, o que por sua vez pode permitir a visualização de algumas importantes 

características que passariam despercebidas em uma análise mais específica. 

 

O primeiro foco de análise, abordado no capítulo inicial, é a caracterização do processo 

de conversão. A identificação de sua origem e desenvolvimento histórico, suas 

dimensões atuais e projeções e sua distribuição geográfica são o ponto de partida do 

trabalho. Essa discussão permite colocar em escala o problema tratado e servirá de base 

para análises realizadas no restante do trabalho.  

 

O segundo foco de análise, discutido no capítulo seguinte, é a relevância do processo de 

conversão, com base no exame da relevância do objeto da conversão – os ambientes 

naturais. A visão clássica neste caso enfatiza a perda de material genético 

potencialmente útil à humanidade resultante da extinção das espécies causada pelo 

processo de conversão. Essa, entretanto, é apenas parte da história.  

 

Como será visto, a visão da natureza como um sistema surgida com a Ecologia permitiu 

a identificação e classificação de diversas macropropriedades emergentes deste sistema, 

responsáveis por manter o planeta em condições habitáveis para a espécie humana e 

com profundas influências em seu bem-estar. É  no impacto sobre o conjunto destas 

propriedades – os serviços dos ecossistemas - indispensáveis à sobrevivência e ao bem-

estar que está a relevância do problema tratado neste trabalho.  

 

O terceiro foco de análise, abordado no capítulo 3, são as dificuldades envolvidas na 

escolha fundamental associada ao processo de conversão – a decisão entre converter ou 
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conservar um ambiente natural. Esta escolha é consideravelmente influenciada pela 

baixa e falha inserção dos benefícios ambientais no sistema econômico. 

 

O último foco de análise, abordado no quarto capítulo, é o conflito entre as óticas 

nacional e  global de analisar a questão. De uma revisão e análise de estudos de caso 

que abordam comparativamente os benefícios correspondentes às opções de conservar e 

converter os ambientes naturais resultaram duas importantes observações. 

 

Por um lado, foi visto que de uma maneira geral a opção pela conservação apresenta 

mais benefícios para a humanidade do que a opção pela conversão. Por outro lado, foi 

visto que, nos países mais pobres, os benefícios da conversão para usos alternativos, 

embora inferiores aos benefícios globais da conservação, são normalmente superiores 

aos benefícios nacionais da conservação. Essa segunda observação aponta para um 

importante conflito entre as óticas nacional e  global de analisar a questão. 

 

É visto que este conflito – que normalmente não é levado em consideração em análises 

do problema em questão – pode ser entendido a partir de uma teoria clássica da 

economia ambiental, embora esta não seja muito útil para apontar caminhos que 

conduzam a soluções.  

 

É utilizado então um enfoque alternativo para abordá-lo, baseado na existência de uma 

falha do sistema econômico chamada externalidade, já identificada na literatura como 

atuante no contexto em questão. A análise baseada neste enfoque é compatível com a 

teoria tradicional e está em harmonia tanto com as duas observações referidas 

anteriormente quanto com as características do processo abordadas no primeiro 

capítulo. Talvez mais importante do que isso, esta análise permite visualizar um 

caminho para solucionar o conflito em questão.  

 

A idéia geral da solução visualizada, uma cooperação entre os países que detêm os 

direitos sobre os ambientes naturais cuja conservação provê benefícios nacionais 

inferiores aos benefícios de sua conversão e os outros países que também se beneficiam 

de sua conservação, também já é debatida na literatura. O enfoque adotado neste 

trabalho, entretanto, permite visualizá-la a partir de um arcabouço econômico formal, o 

que por sua vez permite inferir observações pertinentes à questão. 
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Com o objetivo de examinar esta abordagem teórica em uma situação prática, o quinto e 

último capítulo consiste de uma aplicação da mesma ao processo de conversão na 

Amazônia brasileira. 

 

A aplicação dos dados disponíveis na literatura a esta abordagem teórica não é simples 

nem direta. Foi necessário adaptá-los utilizando conceitos ecológicos e econômicos 

discutidos ao longo do trabalho. Em alguns casos foi necessário assumir algumas 

simplificações e suposições um tanto arbitrárias, que certamente influenciaram 

quantitativamente os resultados.  

 

Ainda assim, a análise realizada neste último capítulo parece confirmar qualitativamente 

de forma robusta as conclusões obtidas a partir da ótica alternativa adotada no quarto 

capítulo. 
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Capítulo 1 – Caracterização do processo de conversão 
 

 

 

 

 

 

 
“A onipresença desta ‘ human footprint’ me faz lembrar de Goldfinger. 

O vilão de Bond, você deve se lembrar, tinha um jeito particularmente 

deturpado de se livrar de seus inimigos: ele os cobria inteiramente com 

tinta dourada. Até um certo ponto a vítima conseguia sobreviver, mas, 

quando suficientemente coberta, sua pele não era mais capaz de 

respirar. Por mais mítica que fosse a técnica de Goldfinger, a imagem do 

corpo dourado vem à mente quando se vê a Terra do ar e se percebe a 

extraordinária percentagem de sua superfície que foi coberta pela 

presença humana.” 

 

                                                                                              John Peterson Myers, 1997. 

 

 

 
 

1.1 – Origem e expansão 
 

Há cerca de 500 mil anos, surgiam os primeiros membros da espécie Homo Sapiens e, 

há apenas 50 mil anos surgia a sub-espécie Homo Sapiens Sapiens, o homem moderno. 

Habilidosa, capaz de fabricar ferramentas de excelente qualidade, a nova espécie 

rapidamente se tornou muito eficiente em realizar aquilo que é essencial para qualquer 

espécie: invadir e ocupar os nichos ecológicos, de forma a se apropriar da maior 

quantidade de energia possível, maximizando assim sua probabilidade de sobrevivência. 
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Em relativamente pouco tempo, essa sub- espécie se espalhou por todo o globo e sua 

expansão geográfica foi naturalmente acompanhada de uma expansão do próprio nicho. 

“O surgimento da espécie humana produziu extinções generalizadas, tanto local como 

globalmente” (Swanson 1997).  

 

Quando os humanos chegaram à Oceania, há cerca de 50 mil anos, o continente perdeu 

quase todos os mamíferos de grande porte, os répteis e os grandes pássaros terrestres. A 

migração para as Américas há cerca de 11 mil anos, coincidiu com o desaparecimento 

de 73% dos grandes mamíferos da América do Norte e 80% dos mesmos animais na 

América do Sul (WCMC, 1992apud). 

 

Essa primeira leva de extinções antropogênicas vitimou aquelas espécies que 

competiam com os humanos pelos mesmos nichos ecológicos, os grandes animais 

terrestres. Esse processo de extinção por competição direta é natural e vem ocorrendo ao 

longo de toda a história evolutiva. Se o impacto do homem sobre a natureza tivesse sido 

restrito a estes competidores diretos, suas conseqüências seriam relativamente limitadas. 

Não foi esse, entretanto, o desenrolar da história. 

 

A revolução cultural e o início do processo de conversão 

 

Durante o período relatado acima, a espécie humana tinha um comportamento 

basicamente nômade: sua localização geográfica era caracterizada pela disponibilidade 

de alimentos que poderiam ser adquiridos a partir da colheita de frutos ou da caça de 

animais. Como a disponibilidade de ambos era variável no tempo e no espaço, assim 

também era o comportamento do homem. 

 

Cerca de 12 mil anos atrás, entretanto, um agrupamento de humanos na região hoje 

conhecida como o Oriente Médio desenvolveu técnicas de domesticação de plantas e 

animais, dando origem respectivamente à agricultura e à pecuária. Tais tecnologias 

possibilitaram que esse agrupamento se fixasse no local, pois garantia um suprimento 

constante de alimentos. Surgia assim a primeira civilização. 
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Os processos de agricultura e pecuária consistiam em um conjunto de idéias, um 

conjunto de ferramentas e um conjunto de espécies. Naturalmente, tal seleção foi feita 

em função daquelas espécies que melhor se adaptavam ao cultivo por aquelas 

ferramentas, naquele local específico. Feita tal seleção, os processos consistiam 

basicamente na ocupação, por esse sub-grupo selecionado de espécies, dos nichos 

ocupados anteriormente por outras espécies. A esse processo de substituição de um 

grupo pré-existente de espécies por um sub-grupo selecionado pelo homem dá-se o 

nome de processo de conversão (Swanson, 1997).  

 

Na Economia neoclássica, o termo capital pode ser definido como “um estoque ou um 

sistema que tem o poder de produzir outros bens ou serviços para a sociedade humana” 

seguindo definição de De Groot et al.(2003). De acordo com os mesmos autores, aos 

três tipos de capital definidos por Costanza e Daly (1992), ou seja, capital natural, 

capital manufaturado e capital humano1 poderia ser acrescentado um quarto tipo, o 

capital cultivado.  

 

O primeiro tipo, capital natural, inclui terra, ar, água e os ecossistemas. O segundo tipo, 

capital manufaturado, refere-se a todos os bens materiais produzidos pela atividade 

econômica e progresso tecnológico. O terceiro tipo, capital humano – que de acordo 

com De Groot et al.(2003) poderia se chamar capital cultural – refere-se às instituições, 

aos valores e ao conhecimento acumulado pelo homem.  

 

Por fim, o quarto tipo, o capital cultivado, refere-se a sistemas cultivados pelo homem 

com o intuito de maximizar a produção de bens e serviços selecionados, às expensas de 

uma gama maior de bens e serviços fornecidos pelo capital natural previamente 

existente. 

 

O processo de conversão criado por aquele  agrupamento de humanos que habitavam as 

cercanias dos rios Tigre e Eufrates consistia, portanto, na substituição do capital natural 

previamente existente no local pelo capital cultivado, através da ação do capital cultural 

(a tecnologia) desenvolvido. Essa substituição, por sua vez, possibilitava a fixação da 

                                                 
1 Que correspondem aproximadamente aos três fatores clássicos de produção, terra, capital e trabalho.  
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espécie em um mesmo local e o conseqüente aparecimento de cidades e civilizações, 

propiciando o desenvolvimento acelerado de mais capital cultural. 

 

Esse desenvolvimento de novas tecnologias resultou em uma capacidade cada vez maior 

de apropriação de nichos ecológicos através da expansão do processo de conversão, em 

um ritmo incrivelmente rápido em comparação com a escala evolutiva das espécies. 

Segundo Costanza e Faber (2002), “os humanos estabeleceram instituições sociais e 

tecnologias que possibilitaram que a evolução cultural excedesse consideravelmente em 

velocidade a evolução genética.” 

 

Em pouco tempo, o desenvolvimento das civilizações humanas se espalhou pelo 

planeta, levando consigo o processo de conversão. Tal exportação do processo, 

entretanto, teve uma característica peculiar. As coleções de idéias, ferramentas e 

espécies anteriormente referidas desenvolvidas para aquele local original foram 

exportadas em bloco.  

 

Seria perfeitamente viável que a teoria de domesticar animais e plantas fosse, em cada 

região, aplicada à fauna e à flora locais. Isso implicaria, entretanto, estudar e 

desenvolver técnicas específicas para as peculiaridades de cada planta ou animal. Era 

mais simples (menos custoso), entretanto, importar também as espécies das quais já se 

conheciam todas as características (Swanson, 1997). Assim, quando as condições do 

meio ambiente local não eram as requeridas, em geral optava-se por adaptar o meio, não 

as espécies. 

 

A estratégia da conversão do capital natural em capital cultivado, bem como o conjunto 

específico de idéias, ferramentas e espécies do Oriente Médio foi dali exportado, via 

capital cultural, para a Europa. Mais tarde, com o processo de colonização da maior 

parte do planeta pelos europeus, tal modelo foi exportado para todo o globo.  

 

A revolução industrial, a explosão populacional e o processo de globalização 

 

No início do século XVIII, o acúmulo de capital cultural possibilitou o desenvolvimento 

de novas formas de produção e modificou o padrão energético da sociedade humana. A 

substituição das manufaturas pelas indústrias revolucionou a velocidade em que eram 
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produzidos novos capitais manufaturados. Como o capital natural é utilizado como 

matéria-prima na produção do capital manufaturado, o crescimento da produção do 

segundo resultou na retração do primeiro. 

  

No mesmo período, a trajetória de crescimento da população humana dava sinais claros 

de  um comportamento exponencial. Durante os primeiros 488 mil de seus 500 mil anos 

de história, a população humana ficou estabilizada por volta de 10 milhões de 

indivíduos. Com o início do processo de conversão, esse número se multiplicou 50 

vezes em 11.650 anos, chegando a 500 milhões de humanos no ano 1650 (UNDP, 

2003).  

 

A partir de então, o crescimento ocorreu com grande velocidade, chegando a 1,5 bilhão 

em 1850, 2 bilhões em 1900, 3,6 bilhões em 1968, 5 bilhões em 1987 e 6,3 bilhões em 

2002. Ou seja, a população humana cresceu 6300% em um período equivalente a 2% de 

sua história. As últimas projeções são que esse número chegue a 8,9 bilhões em 2050 

(UNPD, 2003)2. 

 

Talvez ainda mais impactante que o crescimento populacional tenha sido o crescimento 

da atividade econômica. Por exemplo, enquanto nos últimos 40 anos a população 

dobrou de tamanho, entre 1950 e 2000 a atividade econômica cresceu sete vezes. Assim, 

apesar do aumento populacional acelerado, a renda per capita global cresceu neste 

período. 

  

A conjugação de um crescimento populacional acelerado, um aumento do consumo per 

capita de matéria-prima e de um processo de conversão globalizado baseado na 

substituição de capital natural por capital cultivado ou manufaturado tem como 

conseqüência a acelerada contração da quantidade de capital natural existente no 

planeta. 

 

 

1.2 - Dimensão atual e distribuição geográfica 
 
                                                 
2 Essas projeções já levam em conta o impacto projetado da epidemia de AIDS sobre a população 
humana, que reduziu as projeções anteriores para 2050 em 400 milhões de pessoas (UNPD, 2003).  
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Não existem dados globais sobre a dimensão do processo de conversão antes do século 

XVIII. E mesmo os dados mais recentes devem ser vistos com cautela pois, segundo 

Barbier et al. (1994) “estimar taxas de perda de habitat e ecossistemas é muito difícil, já 

que ecossistemas não são facilmente delineados e a alteração de habitat difícil de ser 

definida.” Como autores diferentes normalmente usam critérios distintos, as estimativas 

da dimensão atual do processo de conversão não são uniformes entre si. 

  

De acordo com Barbier et al. (1994), entre 1700 e 1980 aproximadamente 11.500.000 

km2 (onze milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados) de florestas foram 

convertidos em plantações, um valor correspondente a 18,7% da cobertura de florestas 

existente em 1700. Metade dessa conversão ocorreu entre 1920 e 1980, ou seja, em 60 

anos o processo de conversão de capital natural em capital cultivado retirou da 

superfície terrestre cerca de 10% da cobertura florestal previamente existente. Como 

campos e pastos estão na mesma categoria, não é possível identificar a parcela total 

convertida. 

 

Tabela 1.1 - Uso do solo – Global – 1700-1980 

 Área (104 km2) Mudança 1700-1980 

Tipo de Vegetação 1700 1850 1920 1950 1980 Percentual Área (106 km2)

Florestas e bosques 6215 5965 5678 5389 5053 -18.7% 11.62 

Campos e pastos 6860 6837 6748 6780 6788 -1.0% 0.72 

Plantações 265 537 913 1170 1501 +466.4% 12.36 

Fonte: Barbier et al.(1994). 

 

Vitousek et al. (1995), por sua vez, afirmam que entre 10 e 15% das terras emersas do 

globo são hoje ocupadas por áreas agrícolas ou urbanas e entre 6% e 8% foram 

convertidos em áreas de pastagem3. A soma da média destes valores é igual a 19,5%, 

indicando que aproximadamente um quinto da superfície terrestre do planeta já teria 

sido convertida até a década de 19804.  

 

                                                 
3 Citando Olson et al. (1983). 
4 Os autores ressaltam ainda que este valor não reflete a real dimensão do impacto das atividades humanas 
sobre os ecossistemas. A razão é que os efeitos destas atividades se estendem aos ecossistemas ainda não 
convertidos. Citando um trabalho anterior, Vitousek et al. (1986), os autores afirmam que a fração de 
terras convertidas ou degradadas pela humanidade situa-se entre 39% e 50%. 
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De acordo com o MEA (2005), a parcela das terras emersas do planeta convertidas em 

ambientes cultivados é igual a 24,1%, sendo 0,1% exclusivamente para pasto, 5,7% 

exclusivamente para plantações e 18,4% para usos mistos. A esse total somam-se 2,4% 

convertidos para áreas urbanas, indicando que 26,5% da superfície terrestre do planeta 

já teria sido convertida até o ano 2000.  

 

A distribuição geográfica do processo de conversão, entretanto, não é uniforme. A 

figura 1.1 mostra a dispersão geográfica das áreas convertidas no planeta até o ano 

2000. 

 

Figura 1.1 – Áreas já convertidas 

  
Fonte: MEA (2005) 

 

A desigual distribuição das áreas convertidas tem raízes tanto ecológicas quanto 

históricas. Por um lado, o processo de conversão se concentrou nas regiões 

ecologicamente mais propícias para a exploração agrícola. Regiões onde as condições 

são mais severas, como áreas secas ou polares, em geral sofreram menos os seus efeitos. 

A figura 1.2 mostra a distribuição destas áreas no planeta. 
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Figura 1.2 – Áreas secas e áreas polares 

 
Fonte: MEA (2005) 

 

Como pode ser observado pela comparação dos dois mapas anteriores, as regiões 

marcadas no primeiro mapa como sistemas convertidos tendem a se concentrar nas 

regiões não marcadas do segundo mapa. Se forem descontados os 28% das terras 

emersas correspondentes às regiões desérticas ou polares5, a parcela já convertida se 

torna igual a 36,8% das terras não-desérticas ou geladas. 

 

As grandes regiões não marcadas nos dois mapas – a América Central, a Bacia 

Amazônica, a África Central, o Noroeste da Rússia e o Sudeste Asiático – representam 

as regiões propícias para conversão que ainda não foram convertidas. Não é 

coincidência, portanto, que sejam as regiões com as maiores concentrações de pontos 

vermelhos na figura 1.3, que representa os focos atuais do processo de conversão. 

 

 

 

 

                                                 
5 Este percentual é inferior ao que seria obtido somando-se todas as terras secas expostas na figura 1.2. A 
razão disso é que o MEA (2005) inclui na categoria terras secas (61 milhões de km2) áreas de semi-árido 
e seco sub-úmido, que seriam parcialmente propícias à conversão. Assim, o percentual conservador 
utilizado neste trabalho foi calculando utilizando a área de 19 milhões de km2 fornecida por Costanza et 
al. (1997) como referente às regiões desérticas da Terra, acrescidos dos 23 milhões de km2 referentes às 
áreas polares do MEA (2005). 
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Figura 1.3 – O processo de conversão hoje 

 
Fonte: MEA (2005) 

 

A razão pela qual estas regiões propícias para conversão não foram convertidas 

anteriormente tem raízes históricas. Como foi descrito na seção 1.1, a conversão do 

capital natural foi a base da estratégia de desenvolvimento adotada no passado pelas 

nações hoje mais desenvolvidas. Nestes países, como praticamente todas as terras 

próprias para agricultura já foram convertidas (Swanson, 1997), o processo de 

conversão já está praticamente concluído.  

 

Em alguns casos, projetos de reflorestamento estão recuperando uma pequena parcela 

das áreas convertidas. Durante a década de 1990, a cobertura florestal nas florestas 

temperadas e boreais cresceu aproximadamente 2,9 milhões de hectares por ano. 

 

Hoje em dia, devido à adoção pelos países em desenvolvimento da estratégia 

desenvolvimentista parcialmente baseada no processo de conversão, os focos de atuação 

do processo de conversão estão concentrados nestes países.  

 

Ainda assim, como ressaltado no MEA (2005), “historicamente o desflorestamento tem 

sido muito mais intensivo em regiões temperadas do que nos trópicos, e a Europa é o 

continente com a menor fração remanescente de suas florestas originais”. 
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Uma outra forma de analisar a dimensão do processo de conversão sobre os sistemas 

geradores dos serviços ambientais é através do fluxo de energia. Este último será 

discutido no próximo capítulo, mas é possível adiantar que o produto primário líquido 

de um ecossistema é a energia que sobra para o consumo dos heterótrofos (p.e. os 

animais), após os autótrofos (as plantas) retirarem a energia utilizada no seu próprio 

processo de respiração. 

 

Relacionado a esse está o conceito de apropriação humana do produto primário líquido 

(AHPPL) 6, que pode ser definido como a diferença entre a energia que existiria na 

natureza sem a intervenção humana e a energia que sobra na natureza após o consumo 

humano de biomassa. Sendo assim, a AHPPL é obtida a partir de dois fatores (i)a 

mudança de produtividade que ocorre devido à conversão de ecossistemas mais 

produtivos em menos produtivos e (ii)a quantidade de energia colhida da natureza para 

uso (direto ou indireto) humano. 

 

O percentual de apropriação da energia pode ser considerado um indicador melhor do 

impacto do processo de conversão do que a área convertida, pois dá um maior peso 

àqueles ambientes mais produtivos que, como será visto no próximo capítulo, oferecem 

mais benefícios à humanidade. De acordo com Vitousek et al. (1986), a humanidade se 

apropriava, na década de 1980, de 24-40% de toda a energia disponível na natureza.  

 

 

1.3 – Projeções 
 

O ritmo do processo de conversão, medido pelo saldo entre áreas convertidas e áreas 

replantadas, tem se reduzido. Parte desta redução se deve ao esgotamento de áreas 

propícias para conversão e outra parte se deve ao aumento de áreas replantadas.  

 

Mesmo com esta redução, entretanto, as projeções indicam que o processo de conversão 

continuará avançando sobre os ambientes naturais do planeta em uma velocidade muito 

significativa. De acordo com Tilman et al. (2001) cerca de 9 milhões de km2 de áreas 

naturais serão convertidos até 2050, um valor equivalente a aproximadamente 6% das 

                                                 
6 Todos os conceitos e valores referidos nesta seção se referem apenas aos ecossistemas terrestres. 



 15

terras emersas do planeta. De acordo com o MEA (2005), a parcela convertida até 2050 

ficaria entre 2,4% e 4,8%. Estas projeções indicam que até o meio do século cerca de 

30% das terras do planeta estarão convertidas. 

 

Quando são descontados os 28% das terras referentes às áreas desérticas ou polares, a 

previsão de áreas convertidas até 2050 se torna igual a 41,6% das terras não-desérticas 

ou geladas. Este crescimento será de forma irregular, afetando mais alguns biomas do 

que outros, pelas razões ecológicas e históricas apresentadas anteriormente. O gráfico 

1.1 mostra as áreas já convertidas e as projeções futuras para cada bioma. 

 

         Gráfico 1.1 – Áreas convertidas e projeções por bioma  

 
         Fonte: MEA (2005) 
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Pela ótica da apropriação da energia, de acordo com Haberl (2004), as projeções para 

2050 indicam que o percentual fique entre 30-50%. Tais projeções são baseadas no 

aumento projetado da população mundial, mantendo-se constante o consumo de 

biomassa per capita. Dois fatores importantes são deixados de fora.  

 

Por um lado, a utilização de insumos energéticos (principalmente de origem fóssil) no 

último século aumentou o produto primário líquido de ambientes controlados pelo 

homem – o capital cultivado. De acordo com Haberl(2004) isso causou um decréscimo 

da AHPPL ao longo dos últimos dois séculos no contexto de sua análise – a Áustria. É 

pouco provável, entretanto, que o aumento de produtividade do capital cultivado no 

futuro próximo seja comparável àquele obtido nos últimos dois séculos.  

 

Por outro, há um fator que não foi considerado nas projeções: o da diminuição do 

produto primário líquido causado pela conversão de ecossistemas mais produtivos em 

ecossistemas menos produtivos. Ao contrário do que ocorre com o outro fator, 

entretanto, este fator provavelmente teria um peso considerável no valor total da 

AHPPL. Em geral, o produto primário líquido gerado pelo capital cultivado é 

consideravelmente mais baixo do que o produto primário líquido gerado pelo capital 

natural. E, como foi visto, as projeções indicam que uma parcela considerável de 

ambientes naturais será convertida até 2050, sendo que a maior parte concentrada nos 

ecossistemas mais produtivos da Terra – as florestas tropicais. 

 

É muito provável, portanto, que as projeções de Haberl(2004) estejam sub-estimando 

consideravelmente o aumento de AHPPL. Não seria absurdo, assim, considerar o limite 

superior da estimativa de Haberl(2004) na verdade como o valor mais provável, se não 

um limite inferior, para o valor da AHPPL no ano 2050. Ou seja, a apropriação humana 

da energia disponível na natureza provavelmente estará próxima de 50%  em 45 anos. 

 

E qual o significado de tudo isso? Qual a relevância dos dados e projeções analisadas 

nesse capítulo? Para tentar responder essas perguntas, o próximo capítulo examina a 

importância do processo de conversão em função da importância do objeto da conversão 

– os ambientes naturais e seus componentes. 
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Capítulo 2 – As conseqüências 
 

 

 

 

 

 

 

“O que agora resta da outrora rica terra é como um esqueleto de um 

homem doente, com toda a carne tendo sido levada embora e só a nua 

estrutura permanecendo. Antigamente, muitas montanhas eram aráveis. 

As planícies, que eram cobertas por um solo rico, agora são pântanos. 

Colinas que uma vez foram cobertas por florestas e produziam 

abundantes pastagens, agora produzem apenas comida para abelhas. 

Em tempos passados, a terra era enriquecida por chuvas ao longo do 

ano, as quais não eram perdidas, como agora são, escorrendo pela terra 

nua até o mar. O solo era profundo, ele absorvia e retinha água (...) e a 

água que penetrava nas colinas alimentava fontes e riachos por todos os 

lugares. Agora, santuários abandonados em lugares onde antes havia 

riachos atestam que a nossa descrição é verdadeira”. 

 

Platão, sobre Ática,  360 a.C. 

 

 

 

No capítulo anterior buscou-se caracterizar o processo de conversão e analisá-lo sob 

uma ótica histórico-geográfica. Foi visto que a dimensão deste processo já equivale a 

uma parcela muito significativa das terras emersas do planeta e que seu crescimento 

projetado é igualmente significativo.  

 

Este capítulo procura examinar a importância do processo de conversão através da 

discussão de suas conseqüências. A primeira seção discute a visão clássica que 

relaciona o processo de conversão à perda de material genético decorrente da extinção 
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das espécies que habitavam os ambientes convertidos. A seção 2.2, por sua vez, mostra 

como mudanças no estudo da natureza levaram a uma recente ampliação no foco de 

análise, baseado no conceito de serviços dos ecossistemas. Os mesmos serão 

brevemente discutidos e classificados na seção 2.3, enquanto que a seção 2.4 apresenta 

algumas lições advindas da discussão precedente que serão pertinentes ao restante do 

trabalho. 

 

2.1 – A relevância clássica: o valor individual das espécies extintas 
 

A conseqüência mais estudada e discutida – tanto na literatura quanto na mídia em geral 

– da conversão dos ambientes naturais é a extinção das espécies animais e vegetais 

nativas dos ambientes convertidos. A extinção é um processo natural e o destino final de 

todas as espécies. É através dela que a natureza agiu e age para selecionar aquelas 

espécies mais bem adaptadas ao meio. O processo de extinção desencadeado pela 

conversão antropogênica dos ambientes naturais, entretanto, apresenta natureza, escala e 

conseqüências bem diferentes. 

 

Qualquer espécie animal ou vegetal necessita de um habitat para sobreviver. A 

conversão dos ambientes naturais em ambientes cultivados reduz a quantidade de 

habitats disponíveis. Embora algumas espécies sobrevivam nos ambientes 

transformados – em maior ou em menor quantidade, dependendo da natureza da 

transformação – grande parte das espécies não é capaz desta adaptação. 

 

Se o organismo tem capacidade de locomoção e oportunidade de fazê-lo, ele migra para 

a área ainda não convertida. Se o organismo não possui essa capacidade, como a 

maioria dos vegetais, ele morre. Mas mesmo para uma espécie que possua capacidade 

de locomoção, por vezes esta locomoção não é suficiente. O número de seres vivos que 

podem coexistir em uma determinada área, embora flexível, é limitado. 

 

Existe uma relação derivada empiricamente entre a área de um ecossistema e o número 

de espécies que o habitam. Essa relação é conhecida como curva de espécies-área. Cada 

tipo de ecossistema tem os seus próprios valores para as constantes, mas de uma forma 

geral a relação se adapta muito bem a uma função de potência, com a forma geral:  
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Eq. 2.1    S = kAz   

 

onde S é o número de espécies, A é a área e k e z são constantes. O valor da constante z, 

que define a inclinação da curva, geralmente se situa entre 0,15 e 0,35 (Connor and 

McCoy, 1979). O gráfico 2.1 abaixo expõe a forma geral de uma  curva de espécies-

área. 

 

Gráfico 2.1 – Curva de Espécies-Área 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Como pode ser observado, à medida que a área diminui, a número de espécies diminui 

em ritmo cada vez mais acelerado. Em outras palavras, enquanto no início do processo 

de conversão as extinções causadas pela diminuição da área dos ambientes naturais é 

menor, à medida que a área convertida aumenta, aquelas se tornam cada vez mais 

freqüentes. 

 

Área 

Espécies 
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Esta associação entre o processo de conversão e a curva de espécies-área é a base da 

maioria das estimativas de extinção de espécies disponíveis na literatura. A tabela 2.1 

mostra as taxas estimadas de extinção baseadas na conversão de florestas tropicais.  

 

Tabela 2.1 – Taxas de extinção estimadas baseadas em desflorestamento tropical 

Estimativa 
Perda global 

percentual por 
década 

Método de Estimação Referência 

Um milhão de 
espécies entre 
1975 e 2000 

4% Extrapolação de tendências 
exponenciais do passado Myers (1979) 

15-20% das 
espécies entre 
1980 e 2000 

8-11% Curva de espécies-área Lovejoy 
(1980) 

25% das espécies 
entre 1985 e 2015 9% 

Perda de metade das espécies na 
área projetada de 

desflorestamento até 2015 
Raven (1988) 

5-15% das 
espécies florestais 

até 2020 
2-5% 

Curva de espécies-área 
(0.15<z<0.35); perda florestal 
sendo o dobro da taxa 1980-5 

Reid e Miller 
(1989) 

0.2-0.3% por ano 2-3% Curva de espécies-área (z 
pequeno); 1,8% perda florestal/ano 

Ehrlich e 
Wilson (1991) 

2-8% de perda 
entre 1990 e 2015 1-5% 

Curva de espécies-área 
(0.15<z<0.35); perda florestal atual 

e com aumento de 50% 
Reid (1992) 

Fonte: Adaptado de Barbier et al. (1994) 

 

A média das estimativas é de que 5,25% das espécies existentes no planeta desapareça 

por década devido ao processo de conversão realizado pela espécie humana. De acordo 

com o MEA (2005), entre 1970 e 2050 o número de equilíbrio de espécies vegetais será 

reduzido entre 10% e 15%, com outros grupos taxonômicos terrestres sendo afetados na 

mesma extensão. 

 

Alguns dados parecem confirmar essas estimativas. A tabela 2.2 mostra a síntese da 

última edição da “Lista Vermelha”, publicada periodicamente pela IUCN7 e utilizadas 

pelos governos de todo o mundo e pelas Nações Unidas em suas políticas ambientais.  

 

 

 

 

 

                                                 
7 União Internacional para Conservação da Natureza, na sigla em inglês, 2004. 
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Tabela 2.2 – A Lista Vermelha 

 

Número 
de 

Espécies 
Descritas 

Número 
de 

Espécies 
avaliadas 
em 2004 

Número de 
Espécies 

Ameaçadas 
1996/98 

Número de 
Espécies 

Ameaçadas 
2000 

Número de 
Espécies 

Ameaçadas 
2002 

Número de 
Espécies 

Ameaçadas 
2003 

Número de 
Espécies 

Ameaçadas 
2004 

Espécies 
Ameaçadas 

em 2004 
como % 

das 
espécies 
descritas 

Espécies 
Ameaçadas 

em 2004 
como % 

das 
espécies 
avaliadas 

Vertebrados   
Mamíferos 5,416 4,853 1,096 1,130 1,137 1,130 1,101 20% 23%
Pássaros 9,917 9,917 1,107 1,183 1,192 1,194 1,213 12% 12%
Répteis 8,163 499 253 296 293 293 304 4% 61%
Anfíbios 5,743 5,743 124 146 157 157 1,770 31% 31%
Peixes 28,500 1,721 734 752 742 750 800 3% 46%

Subtotal 57,739 22,733 3,314 3,507 3,521 3,524 5,188 9% 23%
Invertebrados   

Insetos 950,000 771 537 555 557 553 559 0.06% 73%
Moluscos 70,000 2,163 920 938 939 967 974 1% 45%
Crustáceos 40,000 498 407 408 409 409 429 1% 86%
Outros 130,200 55 27 27 27 30 30 0.02% 55%

Subtotal 1,190,200 3,487 1,891 1,928 1,932 1,959 1,992 0.17% 57%
Plantas   

Musgos 15,000 93 --- 80 80 80 80 0.50% 86%
Pterodófilas 13,025 210 --- --- --- 111 140 1% 67%
Gimnospermas 980 907 142 141 142 304 305 31% 34%
Dicotiledôneas 199,350 9,473 4,929 5,099 5,202 5,768 7,025 4% 74%
Monocotiledôneas 59,300 1,141 257 291 290 511 771 1% 68%

Subtotal 287,655 11,824 5,328 5,611 5,714 6,774 8,321 2.89% 70%
Outros   

Liquens 10,000 2 --- --- --- 2 2 0.02% 100%
Subtotal 10,000 2 --- --- --- 2 2 0.02% 100%

TOTAL 1,545,594 38,046 10,533 11,046 11,167 12,259 15,503 1% 41%
           

Fonte: IUCN (2004) 

 

Embora para alguns dos grupos os dados sejam pouco relevantes devido ao baixo 

número de espécies examinadas, para outros os dados são relativamente robustos. Por 

exemplo, tendo examinado 90% dos mamíferos e 100% dos anfíbios, a pesquisa 

concluiu que 23% dos primeiros e 31% dos últimos estão ameaçados de extinção. Entre 

os animais vertebrados, 23% estão ameaçados, dentre os 40% pesquisados. Por fim, a 

pesquisa examinou 10% das 340 mil espécies do conjunto animais vertebrados e 

plantas, e encontrou que 39% delas estão ameaçadas de extinção. 

 

Em alguns casos, não é preciso aguardar o futuro para que se confirmem as previsões. 

De acordo com Steadman (1995), 25% das espécies de pássaros originalmente 

existentes em ilhas já foram extintas por atividades humanas. 

 

A grandeza impressionante destes números fica mais evidente quando colocada em 

escala. As taxas históricas de extinção natural obtidas a partir de registros fósseis de 
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mamíferos e pássaros são da ordem de uma espécie extinta a cada 500-1000 anos.(May, 

Lawton e Stork, 1995).  

 

Raup (1988) estima, também a partir de registros fósseis, que a taxa fique em torno de 

9% das espécies extintas a cada um milhão de anos, ou 0,00009% por década. Tal 

estimativa já leva em consideração os cinco períodos de extinções em massa na história, 

quando a metade ou mais das espécies se extinguiu devido a choques externos ao 

sistema da biosfera, como colisão com grandes meteoros ou superatividade vulcânica. 

 

De acordo com Wilson (1988), “a atual redução de diversidade aparentemente se 

aproxima daquelas ocorridas com as grandes catástrofes naturais do final das eras 

Paleozóica e Mesozóica, já sendo o mais extremo evento de extinção ocorrido nos 

últimos 65 milhões de anos.”  

 

Mas, como observa Swanson (1997), “o atual fenômeno de extinção em massa não está 

sendo causado por um choque advindo de um fenômeno físico exógeno ao sistema. 

Existe, de fato, um tremendo estresse sendo imposto ao sistema biológico da Terra, mas 

este estresse está surgindo de dentro do sistema. Este é um fato único na história 

evolucionária e não é parte do processo natural de extinção. Ele é parte do processo de 

decisão da sociedade humana.” 

 

A associação entre a extinção das espécies e o processo de conversão é muito forte. Um 

estudo de grande porte (Sala et al., 2000) desenvolve cenários para a biodiversidade no 

ano 2100. Embora não faça previsões numéricas para o nível de biodiversidade, o 

estudo sanciona qualitativamente as previsões acima ao afirmar que “a biodiversidade 

global está mudando a taxas sem precedentes, como uma resposta complexa a várias 

alterações no meio ambiente global causadas pelo homem. A magnitude desta mudança 

é tão grande, e tão fortemente ligada aos processos dos ecossistemas e ao uso destes 

pela sociedade, que a perda de biodiversidade já é considerada um importante problema 

global por si só.” 
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Sala et al.(2000) estimam o impacto relativo de cinco principais fatores de mudança 

sobre dez tipos de biomas terrestres e um de água doce, em três cenários distintos8. A 

tabela 2.3 apresenta as mudanças esperadas de cada fator para cada um dos biomas 

terrestres. A tabela 2.4 apresenta o impacto de uma mudança em uma unidade de cada 

fator sobre cada um dos biomas terrestres9. Os valores variam de 1.0 (impacto mínimo) 

a 5.0 (impacto máximo). 

 

Tabela 2.3 – Mudanças esperadas em 2100 nos principais biomas pelos principais 

fatores 
 Ártico Alpino Boreal Gramados Savana Med. Deserto Temp 

N 

Temp 

S 

Tropical 

Uso do solo 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 4.0 5.0 

Clima 5.0 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 

Deposição 

de N 

1.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 5.0 1.0 2.0 

Trocas 

Bióticas 

1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0 

CO2 

Atmosférico 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Fonte: Sala et al.(2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 As diferenças entre os cenários dizem respeito à natureza das interações entre os fatores de mudança: (i) 
nenhuma interação, somam-se os fatores, (ii) interações antagônicas, só o maior fator conta e 
(iii)interações sinérgicas, com resposta multiplicada. As conclusões aqui apresentadas independem do 
cenário escolhido. 
9 Algo que poderia ser interpretado como uma curva de impacto marginal de cada fator. 
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Tabela 2.4 - Impacto de uma grande mudança em cada fator sobre os principais 

biomas 
 Ártico Alpino Boreal Gramados Savana Med. Deserto Temp 

N 

Temp 

S 

Tropical 

Uso do solo 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Clima 4.0 4.0 3.5 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0 2.0 3.0 

Deposição 

de N 

3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 1.0 

Trocas 

Bióticas 

1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.5 3.0 1.5 

CO2 

Atmosférico 

1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 

Fonte: Sala et al.(2000) 

 

Como pode ser observado na tabela 2.3, o fator mudança no uso do solo lidera com 

folga o ranking de impactos marginais, embora os impactos esperados sejam variáveis 

de bioma para bioma10. Os resultados finais confirmam que “quando é feita a média 

entre os biomas, o fator mudança no uso do solo é o que terá o maior impacto projetado 

para o ano 2100, principalmente por causa dos efeitos devastadores na disponibilidade 

de habitats e as conseqüentes extinções de espécies.”(Sala et al. 2000)11  

 

E o que isso significa ? Para alguns, estes fatos têm, per se, um significado muito forte. 

As espécies animais e vegetais teriam um valor intrínseco (Leopold, 1949), e o fato de 

que grande parte delas foi ou está sendo extinta por ações da sociedade humana, quando 

existem alternativas, é por demais preocupante.  

 

Embora uma discussão sobre valores seja feita com mais detalhes no terceiro capítulo, 

pode-se adiantar que não será essa, entretanto, a visão adotada neste trabalho. Foi opção 

do autor analisar a questão de um ponto de vista puramente antropocêntrico. Os fatos 

acima e suas conseqüências serão analisados exclusivamente em relação aos seus efeitos 

sobre o bem-estar da população humana.  

                                                 
10 É interessante observar que o impacto esperado deste fator sobre o bioma Florestas Temperadas do 
Norte é mínimo, pois, como foi visto, o processo de conversão já se completou nessa região, não havendo 
mais o que converter. 
11 O segundo fator mais impactante será a mudança climática (principalmente devido ao aquecimento em 
altas latitudes), seguido de CO2 atmosférico, trocas bióticas e deposição de nitrogênio. Nos ecossistemas 
de água doce, a introdução de espécies exóticas (trocas bióticas) será o principal fator de mudança. 
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Desconsiderando os valores intrínsecos, a conseqüência clássica para as sociedades 

humanas da extinção das espécies esteve historicamente relacionada ao seu potencial 

para a produção de fármacos e outros artigos de utilidade direta para os seres 

humanos12. A perda de biodiversidade genética foi o centro dos debates sobre a 

conversão das florestas tropicais durante toda a década de 1980 e o início da década de 

1990. 

 

Esta, entretanto, é apenas uma parte da história. A próxima seção discute como uma 

mudança na forma de estudar e compreender a natureza, iniciada há cerca de um século 

mas que apenas recentemente tem feito sentir suas conseqüências, amplia 

consideravelmente o foco da discussão das conseqüências do processo de conversão. 

 

 

Seção 2.2 – Ampliando o foco: A natureza como um sistema 
 

Praticado desde a antiguidade, o estudo da natureza ganhou força como ciência 

estruturada com o com o desenvolvimento da Biologia, a partir do século XVIII. De 

acordo com Wilson (1992), a biologia do século XVIII foi marcada pelo surgimento e 

pela proeminência da taxonomia13. Era, entretanto, uma disciplina caracterizada pelo 

estudo isolado dos seres vivos. Com a chegada do século XX, ganhou força o estudo das 

relações desses organismos entre si e deles com o meio ambiente que os contêm.  

 

Esse estudo,que surgiu como sub-disciplina da biologia, e com o tempo “ganhou 

maioridade como uma disciplina integradora essencialmente nova, que une os processos 

físicos e biológicos e serve de ponte de ligação entre as ciências sociais e as ciências 

naturais”(Odum, 1983) é a ecologia14.  

 

                                                 
12 Além de preocupações relacionadas ao valor de existência, que será discutido no terceiro capítulo. 
13 Uma fundamental contribuição daquela época, que caracteriza bem a visão então vigente, foi a clássica 
organização das espécies estudadas, em função do grau de semelhança entre si, em reino, filo, classe, 
ordem, família, gênero e espécie. 
14 Agora caracterizando a nova visão, surge a hierarquia comunidade, população, organismo, órgão, 
célula e gene. Quando se incluem os componentes abióticos (matéria e energia), surge a hierarquia 
ecossistema, sistema populacional, sistema organísmico, sistema orgânico, sistema celular e sistema 
gênico. 
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Ao entender os seres vivos e o meio que os contêm como um só conjunto 

continuamente afetado pela interação entre os seus componentes, a ecologia adquiria a 

capacidade de analisar e explicar comportamentos que a análise isolacionista anterior 

não possuía. Sua unidade básica de análise é o sistema formado pelas interações de 

todos os organismos vivos existentes em uma área com o meio físico que os contêm. 

Esse sistema ecológico – ou ecossistema – foi o principal foco dos estudos ambientais 

da segunda metade do século XX.  

 

O resultado mais significativo deste foco nos ecossistemas como unidade de análise foi 

a identificação do que é chamado por Costanza et al. (1997) de sistema de suporte à 

vida e por outros autores de serviços dos ecossistemas. Tal conceito pode ser definido 

como “as condições e os processos através dos quais os ecossistemas naturais, e as 

espécies que os compõem, sustentam e preenchem a vida humana” (Daily, 1997)15. 

 

Uma definição mais completa, assim como a caracterização e identificação destes 

serviços serão abordadas mais à frente. Como bem observa Daily (1997), “a natureza e 

o valor dos sistemas de suporte à vida só foram trazidos a tona quando estes foram 

rompidos e perdidos”.  

 

Foi apenas a partir da última década do século XX que “as idéias relacionadas aos 

serviços dos ecossistemas moveram-se para o mainstream da pesquisa ecológica” 

(Mooney e Erlich, 1997). No campo da biodiversidade, por exemplo, “enquanto a maior 

parte do debate sobre a significância da perda de biodiversidade está centrada na 

informação genética perdida com a extinção das espécies, as pesquisas mais recentes 

mudaram o foco das características de um organismo particular para a funcionalidade do 

mix de organismos nos ecossistemas” (Holling et al., 1994). Como diz Perrings (1995), 

“a ‘cura para o câncer’ foi substituída pela função do mix de espécies e comunidades em 

manter a resiliência dos ecossistemas.” 

 

A compreensão da natureza como um sistema é de importância fundamental para 

qualquer estudo ou decisão política relacionada aos ambientes naturais.  Como será 

discutido na seção 2.4, essa visão relativamente recente ainda não foi perfeitamente 

                                                 
15 Como pode ser visto pela definição é um conceito antropocêntrico, pois se preocupa exclusivamente 
com os impactos sobre a vida humana. 
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absorvida e incorporada. Como forma de fundamentar toda a análise realizada neste 

trabalho, a seguir será feita uma breve discussão sobre a visão do funcionamento da 

natureza de forma sistêmica. 

 

2.2.1 – Definição e estrutura dos sistemas ecológicos  

 

Em 1935 o biólogo Tansley publicava um artigo onde dizia : 

 

“Mas o mais fundamental conceito é, ao que me parece, o sistema como 

um todo (no sentido da Física), incluindo não somente o complexo de 

organismos, mas também todo o complexo de fatores físicos que formam 

o que chamamos de meio ambiente do bioma – os fatores de habitat no 

sentido mais amplo. É o sistema assim formado que, do ponto de vista do 

ecólogo, é a unidade básica da natureza na face da Terra. Esses 

ecossistemas, como nós poderíamos chamá-los, são dos mais variados 

tipos e tamanhos. Eles formam uma categoria dos múltiplos sistemas 

físicos do universo, que variam do universo como um todo até o átomo.” 

 

A proposta de Tansley (1935) foi aceita e, desde então, os ecossistemas já foram 

definidos de diversas formas, todas transmitindo a mesma idéia. Para Odum (1983), “o 

ecossistema é a unidade funcional básica na ecologia, pois inclui tanto os organismos 

quanto o ambiente abiótico; cada um destes fatores influencia as propriedades do outro 

e cada um é necessário para a manutenção da vida, como a conhecemos, na Terra”. 

Mais simplesmente, para Daily (1997), um ecossistema é “o conjunto de organismos 

vivendo em uma área, seu ambiente físico e as interações entre eles”. 

 

De maneira mais formal, pode-se dizer que um ecossistema é “qualquer unidade 

(biossistema) que abranja todos os organismos que funcionam em conjunto (a 

comunidade biótica) numa dada área, interagindo com o ambiente físico de tal forma 

que um fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente definidas e uma 

ciclagem de materiais entre as partes vivas e não-vivas”(Odum, 1983). 

 

Como o próprio nome indica, portanto, um ecossistema pode ser entendido como um 

sistema no qual uma comunidade biótica está sujeita a um fluxo e a vários ciclos. O 
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fluxo – de energia – ocorre em um só sentido. A maior parte da energia solar que atinge 

a Terra e entra no sistema tem sua qualidade reduzida e sai dele como energia calórica, 

de baixa concentração. Uma pequena parcela, entretanto, tem sua qualidade elevada, 

transformando-se, através da fotossíntese, em matéria orgânica, que possui um teor 

energético mais concentrado do que a energia solar. O mesmo ocorre com qualquer 

outra fonte de energia que seja utilizada pelos sistemas. 

 

De forma similar à energia, os componentes materiais também entram e saem dos 

sistemas. Ao contrário daquela, porém, estes podem ser reaproveitados diversas vezes 

dentro do próprio sistema, constituindo assim ciclos. Os ciclos da água, do carbono e do 

nitrogênio são os exemplos mais citados. 

 

Desta forma, todos os ecossistemas, incluindo a biosfera, são sistemas abertos, 

possuindo um ambiente de entrada e um de saída. A grande diferença é que, enquanto 

os demais ecossistemas continuamente recebem e liberam matéria e energia, a biosfera 

apenas recebe (e libera) energia. Em relação apenas aos componentes materiais, poderia 

se dizer que a biosfera é um sistema fechado16. Os ambientes de entrada e saída são 

essenciais para o funcionamento dos ecossistemas. 

 

O tamanho dos ambientes de entrada e saída varia muito em função das características 

de cada ecossistema. Por exemplo, quanto maior o ecossistema, menos este depende do 

meio exterior, conseqüentemente menores são os ambientes de entrada e saída. Logo, 

esta relação é inversamente proporcional. Outras características importantes são o grau 

de atividade metabólica (diretamente proporcional) e o nível do equilíbrio entre 

autótrofos e heterótrofos (inversamente proporcional). Este último parâmetro diz 

respeito à estrutura dos ecossistemas, que será o próximo objeto de análise. 

 

Em relação à estrutura trófica, os ecossistemas estão divididos em um estrato superior e 

um estrato inferior. No estrato superior, estão os organismos autótrofos (ou produtores), 

compostos principalmente pelas plantas verdes. No estrato inferior, estão os organismos 

heterótrofos, que são subdivididos em fagótrofos (ou consumidores), compostos 

                                                 
16 Embora uma quantidade insignificante de matéria entre ocasionalmente neste sistema vinda do 
ambiente externo, como no caso de meteoros que não sejam completamente desintegrados ao penetrarem 
na atmosfera. 
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basicamente pelos animais, e saprótrofos (ou decompositores), compostos basicamente 

por bactérias e fungos17.  

 

Pode-se resumir o funcionamento da cadeia trófica de um ecossistema de uma forma 

bastante simplificada. Parte da energia solar que entra no sistema é utilizada pelos 

organismos autótrofos para transformar compostos inorgânicos simples (C, N, CO2, 

H2O, entre outros) em compostos orgânicos complexos (proteínas, glicídios e lipídios, 

entre outros).  

 

Parte da energia utilizada fica armazenada nas ligações químicas desses compostos 

complexos. Uma parcela desses compostos orgânicos complexos é utilizada 

imediatamente pelo vegetal em seu metabolismo interno e para promover o seu próprio 

crescimento. A maior parte destes compostos complexos, entretanto, é armazenada em 

forma de madeira, raiz, folhas e sementes. 

 

Os organismos heterótrofos e fagótrofos, basicamente compostos pelos animais, então 

se alimentam desses vegetais, seja de forma direta – os herbívoros – ou indireta – os 

carnívoros, que se alimentam dos herbívoros. Assim, eles ingerem os compostos 

orgânicos complexos e, através da respiração, oxidam e reduzem-nos a compostos 

inorgânicos simples. Este processo de oxi-redução libera a energia que fora armazenada 

pelos autótrofos nas ligações químicas destas substâncias. É dessa forma, portanto, que 

os organismos fagótrofos obtêm sua parcela da energia solar que não são capazes de 

obter diretamente. É também através deste processo que os compostos inorgânicos 

simples se tornam disponíveis para os organismos autótrofos reiniciarem todo o 

processo. 

 

Uma parte significativa dos compostos orgânicas complexos, entretanto, não é utilizada 

no processo da respiração. Esses compostos são armazenados nos tecidos vegetais e 

animais. Como foi visto anteriormente, sendo a biosfera um sistema fechado do ponto 

de vista dos materiais, esse acúmulo de substâncias orgânicas complexas não 

                                                 
17 Trófica vem do grego trophe, que quer dizer nutrição. Logo, o autótrofo é aquele que se auto-alimenta, 
o heterótrofo é aquele que se alimenta de outro, o fagótrofo (de phago, comer) é aquele que se alimenta 
comendo e o saprótrofo (de sapro, decompor) é aquele que se alimenta decompondo.  
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decompostas iria, com o tempo, provocar uma escassez de compostos inorgânicos 

simples necessários ao início do processo. 

 

É esse o fundamental papel dos organismos heterótrofos saprótrofos. Quando um tecido 

vegetal ou animal morre, ele normalmente entra em contato com o solo. E no solo estão 

localizados organismos que, seja através da respiração aeróbica (onde o oxigênio é o 

agente oxidante), da respiração anaeróbica (onde outro composto inorgânico é o agente 

oxidante) ou da fermentação (onde o próprio composto orgânico oxidado é o agente 

oxidante), irão decompor os compostos orgânicos complexos que restaram nos 

compostos inorgânicos simples que faltariam para que o processo possa continuar 

indefinidamente. 

 

Fazem parte do processo, ainda, além de todos os componentes abióticos mencionados, 

os ambientes atmosférico, hidrológico e do substrato, incluindo o regime climático e 

outros fatores físicos. Os componentes abióticos também participam diretamente do 

processo de decomposição, através, por exemplo, de incêndios que resultam na 

combustão das substancias orgânicas complexas e têm como saldo substancias 

inorgânicas simples. Esses processos têm uma participação muito importante em alguns 

ecossistemas, como florestas, cerrados e pradarias. 

 

 

2.2.2 Produtividade dos ecossistemas 

 

Podem-se estimar valores para cada uma das fases do fluxo de energia descrito. 

Relacionado a este fluxo está o conceito de produtividade de um ecossistema. É 

relevante aqui fazer a distinção entre dois tipos principais de produtividade. 

Produtividade Primária Bruta (PPB) é a taxa global de fotossíntese, ou seja, a 

quantidade de energia solar que é armazenada nos compostos orgânicos complexos 

através da fotossíntese, em um determinado período de tempo (geralmente um ano).  

 

A Produtividade Primária Líquida (PPL) é a taxa de armazenamento da energia solar 

nos tecidos vegetais, descontando-se o que é utilizado pelas plantas no seu próprio 

processo de respiração. Ou seja, é a energia disponível para o consumo dos heterótrofos.  
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É estimado (Odum, 1983) que, em condições ideais, metade da energia solar que atinge 

a terra seja absorvida pelo estrato heterotrófico, apenas 10% desta (ou 5% da total) seja 

armazenada através da fotossíntese e 20% desta última seja utilizada pelas próprias 

plantas, deixando disponível aos heterótrofos um saldo de 4% da energia solar original.  

 

Mas esses são valores máximos, raramente encontrados na prática. Na média da 

biosfera, apenas 0,4% da energia absorvida é armazenada através da fotossíntese e 

metade desta é consumida pelas plantas, resultando em um saldo disponível aos 

heterótrofos de 0,1% da energia solar original. Outra estimativa (Wright, 1990) indica 

que a produtividade primária líquida da biosfera terrestre seja igual a 2400 EJ18 por ano. 

 

Como pode ser visto, a produtividade dos ecossistemas pode variar consideravelmente. 

Entre os vários fatores que influenciam esta produtividade, um merece considerável 

destaque. É a diversidade biológica de espécies de organismos autótrofos e heterótrofos 

que compõe sua estrutura trófica.  

 

De acordo com Tilman (1997), a influência da biodiversidade sobre a produtividade 

primária dos ecossistemas se dá por duas razões principais. A primeira, chamada por ele 

de “Efeito de Amostra-Competitiva (sampling-competition effect)”, está relacionada 

simplesmente ao fato de que, ao se aumentar a quantidade de espécies em um 

ecossistema, aumentam-se as chances de que espécies com um maior grau de eficiência 

(ou produtividade) no desempenho de suas funções estejam presentes. 

 

A segunda razão está relacionada à complementaridade na utilização dos materiais 

disponíveis nos ecossistemas em clímax. A explicação é simples. Cada espécie tem a 

capacidade de obter e utilizar os recursos disponíveis no ambiente de uma forma física 

ou quimicamente distinta das outras espécies. Logo, quanto maior o número de espécies 

em um ecossistema, maior o aproveitamento dos recursos disponíveis.  

 

Por exemplo, uma maior diversidade de microorganismos no solo “minimiza a perda de 

nutrientes do solo que penetra até os lençóis de água subterrâneos, o que ajuda a 

conservar estes nutrientes no ecossistema (Tilman, 1997)”. Como, ainda de acordo com 

                                                 
18 1 EJ = 1018 J. 
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Tilman (1997), “uma comunidade de plantas com maior diversidade de espécies poderia 

sustentar uma comunidade mais diversa de decompositores”, pode-se concluir que os 

efeitos de maior diversidade são cumulativos entre os níveis tróficos. 

 

Outro impacto importante da biodiversidade sobre a produtividade dos ecossistemas é 

que a primeira reduz a variância da segunda, ou seja, uma maior diversidade faz com 

que a produtividade de um mesmo ecossistema tenha menor variação em condições 

semelhantes, o que diminui a incerteza do sistema como um todo19.  

 

 

 

 

2.2.3 Dinâmica dos ecossistemas 

 

Da forma como foi descrito, poderia ser entendido que cada ecossistema possui uma 

estrutura estável, permanecendo em um estado de equilíbrio ao longo do tempo. Esta 

visão, que ocupou por muito tempo o pensamento dominante ecológico, foi contestada 

em um artigo de C. S. Holling publicado em 1973, hoje largamente aceito como mais 

condizente com a realidade. 

 

De acordo com Holling (1973), “uma visão centrada no equilíbrio é essencialmente 

estática e fornece pouco conhecimento sobre o comportamento transitório de sistemas 

que não estão perto do equilíbrio. Sistemas naturais não-perturbados provavelmente 

estarão continuamente em estado transitório”.  

 

As conseqüências de se analisar o comportamento dos ecossistemas desta nova forma 

são muitas, e muito relevantes. Mais à frente, Holling (1973) diz que “as atuais 

preocupações com a poluição e com as espécies em risco de extinção20 são sinais 

                                                 
19 A noção do efeito positivo da biodiversidade sobre a produtividade dos ecossistemas não é exatamente 
nova. “Quanto mais diversificados em hábitos e estruturas os descendentes se tornam, mais lugares eles 
estarão aptos a habitar. Se um lote de terra for semeado com uma espécie de grama e um lote semelhante 
com vários genera distintos, um maior número de plantas poderá ser criado no último do que no 
primeiro”. Charles Darwin, Sobre a origem das espécies, 1859.h  
20 É interessante – ou trágico – notar que as “atuais preocupações” da época em que o artigo foi escrito 
são ainda mais atuais e preocupantes quase um terço de século depois. 
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específicos de que o bem-estar do planeta não é adequadamente descrito concentrando-

se em equilíbrios e condições perto deles”. 

 

Para entender o comportamento dinâmico de um ecossistema é interessante observar o 

seu comportamento ao longo do tempo, de seu início ao seu fim – ou novo início. A 

clássica Teoria da Sucessão Ecológica descreve o desenvolvimento de um ecossistema 

da fase inicial, ou colonização, até a maturidade, ou clímax. Holling modifica essa 

teoria, introduzindo uma trajetória cíclica de interações seqüenciais dinâmicas de quatro 

fases distintas. 

 

 Na primeira fase, ou fase de exploração, ocorre uma rápida acumulação de biomassa e 

de novas estruturas. Nesta fase, o domínio é de organismos pioneiros oportunistas, que 

possuem altas taxas reprodutivas e menor capacidade de sobrevivência. É a chamada 

estratégia r . A segunda fase, ou fase de conservação, envolve uma quantidade alta e 

estável de biomassa e estruturas, e corresponde à fase clímax da teoria tradicional. Nesta 

fase, o domínio é de organismos com menos investimento de energia na reprodução e 

maior na capacidade de sobrevivência e manutenção. É a estratégia K . 21 

 

A terceira fase, chamada fase de liberação ou de destruição criativa, é caracterizada pela 

rápida dissolução de estrutura e perda de biomassa. A origem de tal acontecimento seria 

interna ao sistema, estando ligada ao altíssimo grau de interconexão e complexidade da 

fase anterior, mas o evento que a deflagra normalmente é externo ao sistema, como 

incêndios, tempestades e pestes. Como nota Perrings (2003), no entanto, esses eventos 

deflagradores podem ser relativamente bem pequenos. 

 

A fase anterior é chamada também de destruição criativa porque é ela que abre as 

oportunidades para o renascimento do sistema. É a quarta fase, ou fase de 

reorganização, onde os meios físico e biológico são reorganizados de forma a estarem 

disponíveis para uma nova fase de exploração. E assim reinicia-se o ciclo. 

 

                                                 
21 As letras r e K referem-se, respectivamente, às constantes coeficiente instantâneo de crescimento 
populacional e capacidade máxima de suporte das equações de crescimento populacional. 
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Nesta fase do ciclo ecossistêmico fica clara a dependência mútua entre os vários 

ecossistemas. De acordo com Norberg (1999), quando o ecossistema é degradado22 e 

existem condições de fluxo, outras populações das mesmas espécies que compunham 

aquele sistema, mas que se encontravam em outros ecossistemas, migram para o sistema 

em fase de reorganização e possibilitam a formação da nova estrutura, de forma a dar 

prosseguimento ao ciclo. 

 

Outra opção é que os papéis desempenhados por aquelas espécies localmente extintas 

passem a ser desempenhados por outras espécies com funções sistêmicas semelhantes. É 

papel da biodiversidade possibilitar o prosseguimento natural dos ciclos ecossistêmicos, 

ou, como diz Norberg (1999), “um ponto importante, portanto, é que a riqueza de 

espécies é potencialmente um fator limitante para a taxa de sucessão dos ecossistemas e 

sua regeneração”.  

 

Além disso, ainda de acordo com Norberg (1999), “os recursos existentes em um 

ecossistema são mais eficientemente utilizados conforme a sucessão progride”. Fica 

novamente demonstrado o efeito da biodiversidade sobre a produtividade dos 

ecossistemas. 

  

Sendo assim, as flutuações no comportamento dos ecossistemas – e suas conseqüências, 

como as flutuações dos serviços advindos destes ecossistemas – podem ser consideradas 

naturais e até bem-vindas. Os perigos maiores estão relacionados à possibilidade de 

interrupção do ciclo sistêmico.  

 

Nas palavras de Holling (1973), “quando estamos lidando com um sistema 

profundamente afetado por choques externos a ele, e continuamente confrontado com o 

inesperado, a constância de seu comportamento se torna menos importante do que a 

persistência das relações (entre seus componentes)”. 

 

A grande contribuição de Holling talvez tenha sido a teoria de que os ecossistemas não 

possuem um, mas vários estados de equilíbrios distintos. De acordo com sua teoria, um 

ecossistema, estando flutuando ao redor de um ponto de equilíbrio, tem o seu estado 

                                                 
22 Seja natural ou antropogênicamente. 
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continuamente afetado por choques externos, em geral de pequena intensidade, que não 

afetam em muito a persistência das relações entre seus componentes. Geralmente, tais 

pequenas oscilações não são percebidas pelo observador humano.  

 

Quando o acúmulo de pequenos choques externos23 desloca o estado do ecossistema 

além de um ponto crítico (threshold), o equilíbrio do sistema é deslocado para algum 

outro ponto, possivelmente de estrutura e relações consideravelmente distintas do 

equilíbrio anterior. É grande a possibilidade de que essa mudança de estado de 

equilíbrio seja irreversível, ou seja, que não seja possível alcançar novamente o 

equilíbrio anterior.  

 

Um exemplo, conforme citado por Norberg (1999), é o caso de savanas que, submetidas 

a excesso de pastagem, transformam-se em campos, e não retornam ao estado de 

savanas com facilidade. Um complicador adicional, que como será visto mais a frente 

tem importantes conseqüências, é o fato de não ser possível determinar quão perto está 

o sistema de um ponto crítico, simplesmente porque não é possível determinar quais são 

esses pontos críticos. 

 

O conceito clássico de estabilidade de um ecossistema está relacionado à capacidade 

deste em  se manter em equilíbrio constante, quando sujeito a perturbações, e à 

velocidade de retorno a este equilíbrio, quando porventura deslocado. Um outro 

conceito chamado resiliência24, por outro lado, diz respeito à capacidade do sistema de 

manter as relações entre seus componentes quando sujeito a perturbações. É uma maior 

resiliência, e não uma maior estabilidade, que definirá se um ecossistema continuará 

com a mesma estrutura quando sujeito a perturbações. 

 

O funcionamento dos ecossistemas – e, conseqüentemente, os serviços dos ecossistemas 

– depende das relações entre seus componentes, particularmente das relações entre as 

espécies que compõem sua estrutura trófica, descrita anteriormente. É consenso na 

literatura que um reduzido número de espécies25 é especialmente importante para o 

funcionamento dos ecossistemas.  

                                                 
23 Ou um grande choque, o que é mais raro. 
24 A introdução deste conceito é o tema central do referido artigo clássico de Holling. 
25 De acordo com Roughgarden (1995), talvez uma em cada dez. 
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Tais espécies são chamadas de espécies-chave (keystone species). De acordo com 

Barbier et al. (1994), “no curto prazo, o pleno funcionamento do sistema de muitos 

ecossistemas pode ser mantido e controlado por um reduzido número de processos e um 

reduzido número de espécies”.  

 

Mais recentemente, no entanto, começou a ser ressaltado que a capacidade dos 

ecossistemas de manterem sua resiliência, estaria mais relacionada com “o número de 

espécies alternativas que possa tomar o controle de funções quando perturbações 

incidindo sobre um ecossistema causem o desaparecimento das espécies que então 

controlavam tais funções” (Perrings, 1995).  

 

Além disso, “espécies que têm um papel coadjuvante na provisão de serviços ecológicos 

sob um conjunto de condições (climáticas, p.e.), podem passar a ter o papel principal se 

as condições mudarem” (Perrings, 2003). Tais espécies, que já foram chamadas de 

espécies redundantes ou espécies caronas, são chamadas por Barbier et al. (1994) de 

espécies seguradoras de vida (life insurance species). Daily (1997) poeticamente as 

chama de unsung heroes. 

 

Este seria o mais importante - ao menos do ponto de vista antropocêntrico – papel da 

biodiversidade na natureza26: aumentar a capacidade dos ecossistemas de 

permanecerem estruturados quando sujeitos às pequenas perturbações rotineiras e aos 

grandes choques ocasionais. As, conforme classifica Perrings (1995), “catastróficas 

conseqüências para a estrutura e organização dos ecossistemas”– e, logo, para o 

fornecimento de seus serviços – de uma migração para um outro ponto de equilíbrio, 

talvez de forma irreversível, fazem com que este valor de resiliência da biodiversidade 

seja extremamente elevado. 

 

2.2.4 Sistemas Adaptativos Complexos 

 

De acordo com Norberg (1999), como a resiliência “é uma característica resultante de 

propriedades adaptativas em várias escalas diferentes de um ecossistema, este pode ser 

                                                 
26 Ver, entre outros, Holling (1973), Barbier et al. (1994), Roughgarden (199x), Perrings (199x), Folke et 
al. (1996), Daily (1997), Tilman (1997), Levin (1998) e Norberg (1999). 



 37

considerado um sistema adaptativo complexo”. Norberg fazia referência ao termo usado 

em um influente artigo do biólogo geneticista Simon Levin.  

 

Nas palavras de Levin (1998), “Ecossistemas e de fato a biosfera global, são exemplos 

prototípicos de sistemas adaptativos complexos, onde propriedades macroscópicas do 

sistema, como estrutura trófica, relação diversidade-produtividade e padrões de fluxos 

de nutrientes emergem de interações entre componentes, e podem retro-alimentar-se de 

modo a influenciar o desenvolvimento subseqüente daquelas interações”.  

 

O conceito de sistema adaptativo complexo (CAS) é aplicado nos mais variados campos 

e escalas, de grandes economias ao cérebro humano. Os elementos essenciais que 

caracterizam um CAS são i)uma diversidade sustentável e individualidade dos 

componentes, ii)interações localizadas entre esses componentes e iii)um processo 

autônomo que seleciona entre esses componentes, baseado nos resultados das interações 

localizadas, um sub-conjunto para replicação ou realce.  

 

Fica claro pela discussão até aqui conduzida que os dois primeiros elementos estão 

presentes em qualquer ecossistema e na biosfera. O terceiro elemento é representado 

neste contexto pelo processo de Seleção Natural. 

 

Uma importante propriedade emergente de um CAS é a não-linearidade ou “o fato de 

que as regras locais de interação mudam à medida que o sistema se desenvolve”(Levin, 

1998). Uma conseqüência direta desta propriedade é aumentar a imprevisibilidade do 

comportamento dos ecossistemas, o que por sua vez dificulta ações de manejo artificial.  

 

Outra conseqüência da não-linearidade é a chamada dependência de trajetória (path-

dependency). Como o pressuposto é  as regras de interação mudarem localmente à 

medida que o sistema se desenvolve, o estado atual deste sistema é dependente de sua 

história particular, não tendo paralelo com nenhum outro sistema.  

 

Assim, embora vários sistemas ecológicos sejam agrupados sob uma mesma 

nomenclatura (p.e. florestas tropicais), na realidade cada sistema é único em sua 

estrutura e componentes. De acordo com Levin (1998), “um corolário da dependência 

de trajetória é a existência de estados estáveis alternativos no desenvolvimento dos 
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ecossistemas, e o potencial para a existência de pontos críticos e mudanças qualitativas 

na dinâmica sistêmica sob condições ambientais mutáveis”. 

 

Os ecossistemas e a biosfera, portanto, seriam sistemas cuja estrutura é formada de 

maneira endógena, influenciando e sendo influenciada pelo desenvolvimento dos seus 

componentes. Essa estrutura, por sua vez, influencia as interações dos componentes, em 

um ciclo evolutivo contínuo, que resulta em sistemas únicos, tanto no espaço quanto no 

tempo.  

 

Um significativo número de conseqüências destas interações, entretanto, é 

qualitativamente semelhante em todos os sistemas. Algumas dessas conseqüências já 

são reconhecidas como essenciais para a sobrevivência e o bem-estar da humanidade, 

sendo assim classificadas como serviços dos ecossistemas. A análise dos mesmos é o 

tema da seção que se segue. 

 

 

2.3 Os serviços dos ecossistemas 
 

A seção anterior analisou a estrutura, dinâmica e evolução dos sistemas ecológicos.  

Apesar da ampla diversidade de estruturas e componentes entre os sistemas ecológicos, 

é possível identificar alguns padrões de interação com resultados que, embora 

quantitativamente bem distintos, podem ser considerados qualitativamente semelhantes. 

Estes padrões de interação serão aqui chamados de processos ecológicos.  

 

Alguns desses processos, por sua vez, dão origem a algumas macro-propriedades, que 

então se retro-alimentam afetando o funcionamento do sistema. Essas macro-

propriedades serão aqui chamadas de funções dos ecossistemas.  

 

Tais funções, finalmente, são responsáveis pela provisão de diversos bens e serviços que 

possibilitam a existência e impactam o bem estar das sociedades humanas. Por 
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simplificação, tanto os bens como os serviços serão chamados de serviços dos 

ecossistemas27. 

 

Por exemplo, um dos resultados da interação entre alguns seres bióticos e os 

componentes abióticos é o processo ecológico de decomposição da matéria orgânica. 

Esse processo, por sua vez, dá origem à função ecossistêmica de formação de solo. Esta 

função então fornece o serviço ecossistêmico de manutenção da produtividade agrícola. 

 

A relação entre os processos ecológicos e as funções e destas para os serviços dos 

ecossistemas não é necessariamente de um para um. Por exemplo, a função de 

regulação do clima, originária tanto dos processos que regulam o efeito estufa como dos 

processos de formação de nuvens – este último a partir da produção de dimetilsulfato –,  

fornece dois serviços distintos, a regulação da temperatura e a regulação da 

precipitação de chuva.  

 

Além disso, do ponto de vista espacial uma mesma função pode ter um caráter local e 

outro global. No caso da função de regulação de gases, por exemplo, enquanto que  os 

processos ecológicos que absorvem moléculas de SOx fornecem o serviço local de 

manutenção da qualidade do ar,  os processos ecológicos que regulam o equilíbrio do 

gás ozônio fornecem o serviço global de proteção contra radiação nociva. 

 

É importante ressaltar que a divisão e a classificação das conseqüências das interações 

entre os componentes dos sistemas ecológicos é fundamentalmente artificial e 

necessariamente arbitrária. Na realidade, tais processos, serviços e funções estão 

interconectados de tal maneira e são continuamente tão afetados uns pelos outros que 

dissociá-los entre si é apenas um exercício de abstração com o intuito de facilitar 

algumas análises.  

 

Também com o intuito de facilitar a análise é comum na literatura a classificação das 

diversas funções em quatro grupos distintos, com algumas diferenças de nomenclatura e 

                                                 
27 A nomenclatura utilizada na literatura é um pouco confusa neste caso. Por exemplo, o termo função dos 
ecossistemas também é às vezes utilizado tanto para se referir ao que foi aqui chamado de processos 
ecológicos quanto ao que foi chamado de serviços dos ecossistemas. A nomenclatura utilizada aqui se 
baseia em de Groot et al. (2002), com algumas adaptações. 
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classificação entre as diversas fontes consultadas28. A classificação mostrada a seguir 

baseia-se nestas fontes, com alguma alterações de nomenclatura e classificação. 

 

i)Funções de regulação abiótica  

 

São aquelas funções que interagem diretamente com os componentes abióticos do 

sistema, afetando e regulando os ciclos de materiais, o clima e os resíduos. Além das já 

mencionadas funções de formação de solo, regulação de gases e regulação do clima, 

são também integrantes deste grupo as funções de tratamento de resíduos, na qual o 

serviço de controle de poluição é resultado dos processos que quebram os componentes 

tóxicos; retenção de solo, originária dos processos que mitigam a erosão e retêm os 

nutrientes no solo; ciclagem de nutrientes, diretamente originária dos processos que 

controlam o ciclo de importantes elementos como o nitrogênio, o enxofre e o fósforo; 

regulação hídrica, que a partir dos processos que regulam os ciclos hidrológicos 

terrestres e fluviais provê os serviços de drenagem, irrigação e meio de transporte 

fluvial;  e regulação de distúrbios, na qual diversos processos ecológicos agem de 

forma a suavizar o impacto de vários distúrbios ambientais como tempestades e secas.  

 

ii)Função de regulação biótica 

 

São aquelas funções responsáveis pela regulação da dinâmica dos componentes bióticos 

do sistema. As três funções que compõe esse grupo são a função de polinização, onde 

os processos ecológicos que possibilitam o transporte de gametas florais são 

responsáveis pelo serviço de reprodução dos vegetais cultivados e naturais; a função de 

habitat, onde as interações entre os componentes formam locais que possibilitam a 

criação, reprodução, desenvolvimento e migração de espécies importantes para a 

humanidade; e a função de controle biológico, onde a estrutura trófica formada permite 

a regulação populacional e seus conseqüentes serviços de controle de pestes e de 

equilíbrios autótrofo-heterótrofo e predador-presa. 

 

iii) Funções de Produção 

 

                                                 
28 Com maior destaque para de Groot et al. (2002), Barbier et al. (1994), Costanza et al. (1997), Daily 
(1997) e Norberg (1999). 
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São as funções responsáveis pela produção de bens que são utilizados diretamente nas 

atividades humanas. Enquanto os processos de filtragem, retenção e armazenamento de 

água são os responsáveis pela função de fornecimento de água, o processo de 

fotossíntese realizado pelo extrato autotrófico do sistema é responsável tanto pela 

função de produção de alimentos como pela função de produção de matéria-prima. O 

processo evolutivo, através dos seus sub-processos de especiação e seleção natural, é o 

responsável pela função de recursos genéticos e os conseqüentes bens e serviços 

produzidos a partir destes. 

  

iv) Funções de Informação 

 

São as funções relacionadas às interações entre o homem e a natureza de caráter 

espiritual e intelectual. A intensidade da relação entre o homem e a natureza, adquirida 

ao longo de milhões de anos de evolução, é demonstrada através dos serviços 

relacionados a valores espirituais, religiosos, estéticos e artísticos, além dos serviços 

relacionados à função de recreação e do papel dos ambientes naturais como base e fonte 

de inspiração para pesquisas científicas e como ferramenta educacional. 

 

A tabela 2.5 resume as funções dos ecossistemas discutidas, os processo ecológicos que 

as originam e os correspondentes serviços providos para a humanidade. 
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Tabela 2.5 
Funções Processos Serviços 
Regulação de 
Gases 

Filtragem de UVb por O3, balanço 
CO2/O2, regulação de níveis de SOx 

Proteção contra radiação nociva, 
manutenção de boa qualidade do ar 

Regulação do 
Clima 

Regulação do efeito-estufa, produção 
de dimetilsulfato afetando  
a formação de nuvens. 

Regulação de temperatura, precipitação e 
outros componentes climáticos, em níveis 
local e global. 

Regulação de 
Distúrbios 

Influência da estrutura dos 
ecossistemas no amortecimento de 
perturbações ambientais 

Proteção contra tempestades, prevenção 
de enchentes, suavização de (e 
recuperação após) secas 

Regulação Hídrica Regulação dos fluxos hidrológicos 
terrestres e fluviais 

Drenagem, irrigação natural, meio de 
transporte (fluvial) 

Formação de solo Decomposição de rochas e matéria 
orgânica 

Manutenção da produtividade  em 
ambientes naturais e cultivados 

Retenção do Solo Controle de erosão e retenção de 
sedimentos 

Prevenção de danos relacionados à perda 
de solo  

Ciclagem de 
Nutrientes 

Armazenamento e reciclagem de 
nutrientes (C, O, N, P, S etc) 

Impacto na dinâmica e na produtividade 
dos ecossistemas, em níveis local e global 

Tratamento de 
Resíduos 

Remoção ou quebra de  compostos e 
nutrientes tóxicos) 

Controle de poluição, desintoxicação, 
filtragem de partículas, redução de 
poluição sonora  

Polinização Transporte de gametas florais por 
vetores físicos (p.e. vento, chuva) e 
bióticos (p.e. insetos, pássaros) 

Polinização de vegetais em ambientes 
naturais ou cultivados 

Controle 
Biológico 

Regulação de populações através de 
relações trófico-dinâmica  

Controle de pestes e doenças, equilíbrios 
autótrofo-heterótrofo e predador-presa.  

Habitat Interações que resultam em uma 
variedade de características com valor 
para habitat 

Locais de reprodução, alimentação, 
refúgio durante migração e moradia para 
espécies [exploradas pelo homem] 

Fornecimento de 
Água 

Filtragem, retenção e armazenamento 
de água (p.e. em lençóis freáticos) 

Provisão de água para consumo direto ou 
para usos agrícolas e industriais. 

Alimentos Conversão de energia solar em 
alimentos 

Produção de animais e vegetais 
consumidos direta ou indiretamente pelo 
homem 

Matéria-prima Conversão da energia solar em 
biomassa utilizada como matéria-prima 

Madeira para construção, lenha, carvão 
vegetal, látex  

Recursos 
Genéticos 

Evolução (especiação + seleção 
natural) 

Compostos ativos para produção de 
remédios, fertilizantes, agrotóxicos; 
Produtos para Ciência de materiais 

Recreação Interações que resultam em uma 
variedade de características com valor 
para recreação 

Ecoturismo, pesca, caça e outras 
atividades recreativas ao ar livre 

Função Estética  Interações que resultam em uma 
variedade de características 
esteticamente atraentes 

Bem-estar resultante da contemplação e 
interação com locais esteticamente 
agradáveis 

Função Cultural Interações que resultam em uma 
variedade de características com valor 
cultural 

Inspiração artística, espiritual e papel 
religioso e histórico dos ambientes 
naturais.  

Função Científica 
e Educacional 

Interações que resultam em uma 
variedade de características com valor 
científico e educacional 

Papel dos ambientes naturais como base e 
inspiração para pesquisa científica ou 
como ferramenta educacional 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Groot et al. (2002), Barbier et al. (1994), Costanza et al. (1997) 
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Como pode ser visto na tabela, o bem-estar e a própria existência humana estão 

profundamente relacionados com os serviços providos pelos ecossistemas. Embora 

possam existir substitutos em escala local para alguns dos serviços, de uma forma geral 

não é possível conceber a existência humana sem a maior parte dos serviços listados. E, 

mesmo desconsiderando este aspecto apocalíptico, a gradual diminuição destes serviços 

tem, como será discutido nos dois últimos capítulos, impactos no bem-estar. 

 

É essa, portanto, a relevância do processo de conversão. Converter os ecossistemas é 

converter a base de origem e suporte dos processos, funções e serviços que tornam 

possível a existência e afetam profundamente o bem-estar humano. Embora a extinção 

das espécies tenha relevância por si só, a ampliação do foco de análise a partir do 

desenvolvimento do conceito de ecossistema e seus serviços permite analisar de 

maneira adequada as conseqüências do processo de conversão. 

 

De acordo com o MEA (2005), 60% dos serviços dos ecossistemas estão sendo 

degradados ou usados de maneira insustentável29. E, de acordo com o mesmo trabalho, 

“para os ecossistemas terrestres, o mais importante fator de mudança (negativa) nos 

últimos 50 anos, no agregado, foi a mudança no uso do solo.”   

 

Esse foco mais ampliado descrito nas seções anteriores será a base da análise realizada 

nos dois últimos capítulos deste trabalho. Finalizando este capítulo, a seção 2.4 discute 

algumas lições que podem ser obtidas da discussão realizada e são fundamentais para o 

enfoque adotado. 

 

 

 

                                                 
29 O MEA (2005) classifica os serviços dos ecossistemas em 24 categorias e conclui que 15 delas estariam 
sendo usadas de forma insustentável. 
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2.4 – Lições  
 

O estudo dos sistemas naturais oferece oportunidades sem paralelo de aprendizado para 

a humanidade. Na grande maioria, se não na totalidade, dos campos do conhecimento 

humano grandes avanços foram feitos a partir da simples observação do funcionamento 

dos sistemas naturais. Tais avanços, em que pese a vasta gama de benefícios que 

trouxeram e trazem para a humanidade, constituem apenas parcela diminuta face ao 

potencial de aprendizado disponível. Os conceitos apresentados nas últimas páginas não 

são mais do que um breve vislumbre do conhecimento já adquirido pelos estudiosos da 

natureza. Algumas importantes lições, entretanto, podem ser obtidas da análise 

apresentada e são pertinentes ao restante deste trabalho. 

 

A primeira lição que pode ser tirada da abordagem feita diz respeito à importância da 

biodiversidade para a humanidade. Como foi visto na primeira seção deste capítulo, a 

preocupação clássica com as conseqüências do processo de extinções em larga escala, 

decorrente do processo de conversão, estava relacionada à perda de material genético 

para aplicações pontuais. Embora seja difícil superestimar a importância da aplicação da 

informação genética para algumas das mais importantes indústrias, esse é apenas um 

dos serviços fornecidos pelos ecossistemas.  

 

Recordando, foi visto que a biodiversidade aumenta a produtividade e a previsibilidade 

dos ecossistemas, e conseqüentemente dos seus serviços. Esta também desempenha um 

papel fundamental para o prosseguimento natural do fluxo sistêmico, permitindo que o 

ecossistema seja naturalmente renovado de tempos em tempos. E, finalmente, influi na 

resiliência do sistema, permitindo que o mesmo absorva choques externos sem perder a 

sua estrutura ou interromper o seu funcionamento.  

 

Assim, pode-se afirmar que o real valor da biodiversidade não está relacionado apenas à 

provisão de um entre, pelo menos, 19 serviços fornecidos pelos ecossistemas. O real 

valor da biodiversidade é garantir a quantidade, a qualidade e, finalmente, a existência 

de todos os serviços dos ecossistemas e, conseqüentemente, da espécie em função da 

qual eles são definidos.  
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Uma outra lição diz respeito aos serviços dos ecossistemas e sua relação com sua base 

de suporte, o próprio ecossistema. Como foi visto, as interações entre os componentes 

bióticos e abióticos de um sistema ecológico têm vários produtos, alguns dos quais já 

foram identificados como úteis à humanidade e então classificados como serviços dos 

ecossistemas. Esses serviços foram estudados na última seção de uma forma 

desagregada, de modo a facilitar a análise realizada.  

 

É importante, entretanto, ter sempre em mente que os serviços providos pelos sistemas 

ecológicos são produto de “uma rede de interações infinitamente complexa” (Perrings, 

2003) entre os componentes dos ecossistemas. Esses serviços, além de serem, por 

definição, dependentes dos ecossistemas, também são interdependentes entre si, através 

de intrincadas redes de interações. Assim, a dissociação dos serviços listados de sua 

base suporte, e deles entre si, é fundamentalmente artificial. 

 

Tais conclusões, embora pareçam intuitivas, têm sido constantemente violadas em 

grande parte das análises realizadas – e das políticas adotadas – em relação às grandes 

questões ambientais globais. A melhor ilustração deste fato é a divisão em diferentes 

comissões independentes, adotada pelas Nações Unidas, para questões como clima, 

água, biodiversidade, desertificação e florestas. Respectivamente, as questões 

“independentes” listadas se referem a dois serviços dos ecossistemas, um pré-requisito 

para sua existência, uma conseqüência de sua degradação e uma de suas formas 

existentes. 

 

Embora no texto base de todas essas comissões esteja ressaltada a relação da questão 

específica com o meio ambiente em geral, o efeito prático dessas divisões é isolar 

científica e politicamente cada umas dessas questões em um nicho próprio que, ao 

contrário da versão original da palavra, apresenta baixa interação entre seus pares. 

  

O isolamento artificial em diferentes agendas de questões relacionadas a serviços dos 

ecossistemas que na verdade interagem fortemente entre si é, portanto, um grave desvio 

na forma de abordar esses problemas, tanto na esfera científica quanto na política. 

Abordar de maneira desconectada questões que possuem importantes sinergias e retro-

alimentações pode implicar, na melhor das hipóteses, em desperdícios e esforços 

redundantes. Na pior das hipóteses, ignorar tais sinergias e retro-alimentações implica 
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em conclusões incorretas que, face à importância das questões, podem ter 

conseqüências consideravelmente sérias. 

 

Muito mais grave, entretanto, é a ausência de uma comissão ou mesmo agenda 

internacional que enfoque globalmente e em conjunto a base de suporte de todos os 

serviços analisados na seção anterior, ou seja, os ecossistemas propriamente ditos. 

Embora existam algumas comissões que analisem especificamente alguns dos tipos 

gerais de ecossistemas (p.e. florestas), não existe nenhuma que os observe em conjunto, 

tampouco alguma que os analise como os únicos provedores de todos os serviços 

analisados. 

 

O fato de que o conceito de serviços dos ecossistemas foi a base de análise do 

Millenium Ecosystem Assessment (MEA,2005) oferece uma esperança de que esta 

situação seja modificada, resultando em um enfoque específico em relação a base do 

“sistema de suporte à vida”. É importante, entretanto, que o ritmo relativamente lento 

das análises e, principalmente, das decisões políticas e ações concretas típicas da esfera 

global seja acelerado. 

 

Esta relativa urgência advém de alguns dados apresentados na análise. Como foi 

discutido, i) as áreas convertidas já ocupam aproximadamente um quarto das terras 

emersas do globo, ou um terço daquelas não-desérticas; ii) a velocidade desse processo, 

embora possivelmente reduzida, continua sendo muito elevada, com um aumento da 

área convertida projetado para 2050 variando entre 10 e 20% de toda a área já 

convertida; iii) o percentual de energia disponível na natureza apropriado pelo homem é 

ainda maior e as projeções indicam, chegará próximo de 50% em 2050 e iv) que após 

praticamente esgotar as possibilidades de conversão dos ecossistemas do norte, o 

processo de conversão está concentrado no sul, especificamente naqueles ecossistemas 

que possuem maior produtividade e, provavelmente, maior geração de serviços 

ambientais.  

 

O valor de 50% para a Apropriação Humana do Produto Primário Líquido (AHPPL) 

tem um significado especial. De acordo com Odum (1971), um ecossistema pode ser 

explorado pelo homem e não ter sua sustentabilidade estrutural comprometida se a 

energia apropriada pelo homem for equivalente a até 50% da PPL. Ou seja, 
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considerando a biosfera como um sistema semelhante a um ecossistema30, a 

humanidade está se aproximando, rápida e silenciosamente, de um ponto crítico 

potencialmente arriscado. 

 

Outra forma de enxergar o mesmo problema, diretamente relacionada aos serviços dos 

ecossistemas estudados anteriormente é colocada por Vitousek e Lubchenko (1995)i: 

“Partindo do fato que (...) ecossistemas naturais, espécies e populações provêem bens ou 

serviços que são essenciais para a sustentabilidade dos sistemas humanos, a redução de 

sua base de operações deve ser um motivo para preocupações”. Assim, seja através da 

simples apropriação para uso próprio, seja através da transformação de sistemas mais 

eficientes em sistemas menos eficientes, as sociedades humanas estão, conscientemente, 

reduzindo a quantidade e a qualidade de energia disponível nos sistemas ambientais.  

 

Como, ao contrário da espécie humana, que desenvolveu formas de obter energia para 

seu sistema produtivo parcialmente desvinculadas da energia fixada pelos seres 

autotófricos31, todas as outras espécies componentes dos sistemas ambientais dependem 

daquela energia, a existência e o funcionamento desses sistemas e de seus serviços está 

diretamente relacionada com a quantidade e a qualidade da energia disponível na 

natureza.  

 

Assim, este alerta retorna a discussão ao ponto inicial, ou seja, a necessidade de que as 

importantíssimas discussões globais de alguns dos serviços fornecidos pelos 

ecossistemas sejam acompanhadas de – ou, talvez, precedidas por – uma preocupação 

específica com os sistemas de origem de todos esses serviços.  

 

Uma última e não menos importante lição diz respeito ao caráter espaço-temporal do 

comportamento dos sistemas ecológicos. Em relação ao tempo, foi visto que, longe de 

serem sistemas estáticos, os ecossistemas variam sensivelmente no decorrer do tempo. 

O momentum atual de um sistema ecológico é determinado por fatos que ocorreram no 

                                                 
30 O que de fato é, desconsiderando a diferença – irrelevante neste contexto - de ser um sistema fechado 
do ponto de vista dos materiais. 
31 A energia proveniente dos combustíveis fósseis é um exemplo imperfeito, pois na verdade é apenas 
uma transferência intertemporal finita de energia fixada pelos seres autotróficos. As energias solar, eólica 
e nuclear seriam exemplos mais exatos, sendo que a última apresenta outros e sérios problemas. É 
importante observar que nenhuma destas é apropriada para o consumo direto de energia (alimentação), 
cujo monopólio ainda pertence à energia autotrófica. 
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passado, tanto próximo quanto longínquo. Um corolário disto é que o estado dos 

sistemas ecológicos – e a disponibilidade de seus serviços – no futuro depende de fatos 

e decisões que estão sendo tomadas hoje. 

 

Uma conseqüência dessa característica temporal dos ecossistemas é a responsabilidade 

histórica. Pode-se dizer que, a partir do momento em que uma sociedade tem 

consciência das conseqüências futuras de ações realizadas no presente, ela tem uma 

responsabilidade com as gerações futuras que não podem participar do processo de 

decisão atual, mas que serão afetadas por suas decisões.  

 

O outro lado da mesma moeda é a responsabilidade com as gerações presentes de 

sociedades que tomaram decisões no passado e tinham consciência das implicações 

futuras de tais decisões. Um exemplo clássico são as conseqüências presentes e futuras 

das emissões de carbono realizadas no passado.  

 

Um outro exemplo seriam as conseqüências intertemporais do processo de conversão. 

Caso não sejam ultrapassados alguns pontos críticos (p.e. a desertificação), é possível 

que ecossistemas degradados retornem a um estágio mais complexo. Como foi visto na 

análise da dinâmica dos ecossistemas, no entanto, é grande a possibilidade de que um 

ecossistema degradado não retorne ao equilíbrio anterior, geralmente estacionando em 

um ponto menos complexo do ponto de vista da estrutura. Além disso, foi visto que os 

ecossistemas tendem a se tornar mais estruturados e eficientes com o tempo, o que 

provavelmente contribui para sua capacidade de produção de serviços.  

 

Mas, como foi discutido na seção 2.2, um ecossistema nada mais é do que um sistema 

formado a partir da interação de componentes bióticos e abióticos. E, como foi visto na 

seção 2.1, é projetado que a progressão do processo de conversão induza a uma onda de 

extinções qualitativamente semelhantes aos períodos de extinção em massa da vida na 

Terra.  

 

Por fim, como observado na primeira lição desta seção, a diversidade de espécies é de 

importância fundamental para o funcionamento dos ecossistemas e para a conseqüente 

provisão dos seus serviços. Desta forma, dada a natureza definitiva da extinção, as 

conseqüências do processo de conversão para a provisão dos serviços dos ecossistemas 
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têm profundas conseqüências intertemporais. As gerações presentes têm, portanto, 

responsabilidades com as futuras no que se refere às conseqüências do processo de 

conversão. 

 

O outro lado da moeda é a responsabilidade com a presente geração das sociedades que 

realizaram a conversão de capital natural em capital cultivado no passado. Como pode 

ser observado pela citação que abre este capítulo, a consciência das conseqüências para 

o fornecimento de serviços ambientais do processo de conversão data, pelo menos, de 

Platão. 

 

Por fim, em relação ao caráter espacial, uma última e não menos importante lição do 

estudo dos sistemas ecológicos. Conforme pode ser observado no estudo dos serviços 

dos ecossistemas, alguns destes possuem um caráter essencialmente global, como a 

Regulação de Gases,a Regulação do Clima, as Funções de Habitat e os Recursos 

Genéticos. De fato, esses serviços poderiam ser denominados serviços da biosfera, 

sendo essa última compreendida como um só grande sistema, dada a intrincada rede de 

conexões entre os seus sub-componentes, os ecossistemas. 

 

Como foi dito anteriormente, cada ecossistema, sendo um sistema aberto do ponto de 

vista da energia e dos materiais, possui um ambiente de entrada e um ambiente de saída. 

Particularmente do ponto de vista dos materiais, esses ambientes necessariamente32 se 

sobrepõem, ou seja, o ambiente de saída de um ecossistema é o ambiente de entrada de 

outro ecossistema. Além disso, os componentes bióticos dos ecossistemas, 

especialmente os heterótrofos fagótrofos, migram constantemente de um ecossistema 

para o outro, migração essa que, como foi visto, é parte essencial do ciclo natural dos 

ecossistemas.  

 

Incluindo ainda o fato de que grande parte das condições ambientais, como por exemplo 

todas aquelas que fazem parte dos componentes atmosférico e hidrológico, têm um 

caráter global, a conclusão pela interdependência e interconexão de todos os 

ecossistemas em um grande sistema é direta. De acordo com Levin (1998), “a biosfera 

é, ela própria, um sistema adaptativo complexo, cuja composição muda de forma 

                                                 
32 Lembrando que a biosfera é um sistema fechado do ponto de vista dos materiais. 
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evolucionária em resposta às dinâmicas dos sistemas adaptativos complexos que a 

compõem, os ecossistemas. Essa composição então retro-alimenta o sistema para afetar 

a dinâmica dos ecossistemas ao mudar os atributos de seus componentes”. 

 

Uma alteração na qualidade ou na quantidade desses serviços de caráter global, 

portanto, tende a afetar, embora de maneira não uniforme, as sociedades ao redor do 

planeta. É de extrema importância, entretanto, lembrar que tais serviços, embora 

globais, têm exatamente a mesma origem que seus correlatos locais, ou seja, os 

ecossistemas. É da interação local entre componentes bióticos e abióticos que resultam 

tais serviços de ação global. Sendo assim, são também influenciados pelo processo de 

conversão destes ecossistemas. 

 

A conseqüência dessas características é a globalização das conseqüências de decisões e 

ações locais. Pode-se dizer que, do ponto de vista dos serviços dos ecossistemas, 

nenhum país é independente ou auto-suficiente. A compreensão desses fatos levou, no 

caso de alguns dos problemas globais citados anteriormente, à formação de convenções 

e protocolos específicos. Como já foi observado, entretanto, o problema fundamental 

que está levando à contração da base de suporte e origem de todos os serviços da 

biosfera ainda não possui o mesmo tratamento. 

 

Este capítulo se propôs a analisar a relevância do processo de conversão, com base na 

relevância do objeto da conversão – os ambientes naturais. Como foi discutido, a visão 

clássica neste caso enfatiza a perda de material genético potencialmente útil à 

humanidade resultante da extinção das espécies causada pelo processo de conversão. De 

fato, como foi visto, a magnitude destas extinções é muito elevada.  

 

A visão da natureza como um sistema surgida com a Ecologia e a conseqüente 

identificação e classificação de diversas macropropriedades emergentes deste sistema, 

entretanto, ampliou e muito o enfoque da análise. Estas propriedades emergentes, os 

serviços dos ecossistemas, são responsáveis por manter o planeta em condições 

habitáveis para a espécie humana e têm profunda influência em seu bem-estar.  
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É  no impacto sobre o conjunto destas propriedades – os serviços dos ecossistemas – 

que está a relevância do problema tratado neste trabalho. Esta percepção fundamental 

será a base das análises adotadas no restante deste estudo. 
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Capítulo 3 – A complexa escolha fundamental 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Alguns argumentam que a valoração dos ecossistemas 

não é possível ou não é sábia, que nós não podemos 

colocar valores em ‘intangíveis’ como a vida humana, 

estética ambiental ou serviços de longo prazo dos 

ecossistemas.  
 

Mas, na verdade, nós fazemos isso todo dia.” 
 

Costanza et al. (1997) 

 

 

 

 

O primeiro capítulo buscou caracterizar e dimensionar o processo de conversão,  

analisando-o sob uma ótica histórico-geográfica. O segundo capítulo teve o objetivo de 

analisar o objeto de conversão – os ecossistemas – com o objetivo de clarificar sua 

importância como base de suporte à vida humana, além de fornecer importantes lições 

pertinentes a todo o trabalho. 

 

O capítulo que aqui se inicia tem por objetivo fazer uma análise das dificuldades 

envolvidas na escolha fundamental entre a conservação e a conversão dos ambientes 

naturais, bem como das teorias e ferramentas econômicas desenvolvidas para superá-las. 
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De acordo com a teoria econômica – e com o bom senso – uma ação deve ser realizada 

se e enquanto os seus benefícios superarem os seus custos. Doze mil anos atrás, quando 

o primeiro agricultor da história converteu um hectare do ecossistema local em um 

hectare de trigo, é muito provável que esta ação tenha trazido mais benefícios do que 

prejuízos à humanidade. É também muito provável que durante um certo tempo a 

conversão de outros hectares também tenha tido um saldo positivo. 

 

Em um futuro hipotético, quando o último hectare dos sistemas naturais for convertido e 

a resultante desarticulação do sistema de suporte a vida humana for completa, é muito 

provável que essa conversão traga mais prejuízos do que benefícios. É também muito 

provável que este saldo seja negativo com alguma antecedência. 

 

E hoje, o que está ocorrendo? O processo de conversão atual ainda gera mais benefícios 

do que prejuízos ou o que ocorre já é o oposto?  

 

É importante observar que não é possível analisar a questão como se o processo de 

conversão ocorresse de maneira uniforme em todo o planeta. Por um lado, conforme 

visto no segundo capítulo, os ecossistemas convertidos assumem formas muito variadas 

e, conseqüentemente, provêem serviços ambientais de qualidades e em quantidades 

muito diferentes.  

 

Por outro lado, os usos para os quais tais ecossistemas são convertidos também possuem 

uma variabilidade muito grande e, conseqüentemente, são também muito variáveis os 

benefícios trazidos por esses usos alternativos do solo. 

 

Desta forma, a análise da adequação ou não do processo de conversão deve ser feita de 

forma relativa às características específicas de cada caso. A simples racionalidade 

inicial de que ele só deve ser realizado quando seus benefícios superam os seus custos, 

entretanto, é geral e válida para todos os casos. 

 

Como será visto ao longo deste capítulo, entretanto, esta regra geral é simples em teoria, 

mas sua aplicação prática neste contexto é extraordinariamente complexa. Uma das 

razões pode ser percebida pela análise do capítulo anterior: como o conhecimento 
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humano a respeito da intricada rede de interações que compõe os sistemas ambientais é 

muito limitado, qualquer tentativa de análise será limitada na mesma medida. 

 

A outra razão é que o sistema econômico tem um funcionamento muito restrito e pouco 

desenvolvido no contexto do processo de conversão. Assim, mesmo quando o 

conhecimento desenvolvido pelos ecólogos permite um esboço de análise, o ferramental 

econômico padrão tem sua funcionalidade muito limitada devido ao baixíssimo grau de 

inserção dos serviços ambientais no sistema econômico. 

 

Contudo, e provavelmente pelas mesmas razões que os serviços dos ecossistemas 

ganharam destaque na biologia, a partir da segunda metade do século passado, com 

especial destaque nas duas últimas décadas, os economistas começaram a adaptar 

teorias e desenvolver ferramentas – e vice-versa – para aplicação no contexto ambiental.  

 

Embora ainda admitidamente insuficientes, são estes trabalhos pioneiros que, em 

conjunto com seus pares da ecologia, permitem análises com crescente grau de 

profundidade e precisão, cuja importância se torna óbvia quando se atesta a importância 

de seu objeto de estudo. 

 

A primeira seção deste capítulo discute o conceito de valor, que é a base para todas as 

análises dos custos e benefícios do processo de valoração feitas no restante deste 

trabalho. A seção 3.2 examina as teorias e ferramentas desenvolvidas pelos economistas 

– e as polêmicas a elas relacionadas – para atribuir valor aos bens e serviços cujo valor 

não pode ser observado diretamente. A seção 3.3 aborda as falhas do sistema econômico 

presentes no contexto do processo de valoração que influenciam a decisão entre a 

conservação e a conversão dos ecossistemas. 

  

 

3.1 Sobre valores 
 

De acordo com Goulder e Kennedy (1997), para se realizar uma escolha racional entre 

usos alternativos de um ambiente natural é importante saber tanto que tipos de serviços 

ambientais são providos por aquele ecossistema quanto qual é o valor desses serviços. 
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“O primeiro item está contido no domínio dos fatos. O segundo, no domínio dos 

valores”. 

 

Em relação ao primeiro domínio é provável que já tenha ficado claro pela exposição 

feita no segundo capítulo que o conhecimento humano a respeito do funcionamento dos 

sistemas ambientais – e de seus conseqüentes serviços – é muito limitado. Embora o 

conhecimento já adquirido pela ecologia permita a realização de análises, é importante 

lembrar que estas análises estão sujeitas a sérias restrições fundamentais em função do 

conhecimento limitado sobre seu objeto de estudo. 

 

Em relação ao segundo domínio, as dificuldades não são menores no contexto do 

processo de conversão. Se por um lado as atividades econômicas a serem desenvolvidas 

geralmente possuem valores monetários de mercado observáveis, em relação aos 

sistemas ambientais e seus serviços o domínio dos valores é complexo e subjetivo. 

 

Por exemplo, enquanto a opção pela conversão de uma floresta tropical para uma 

atividade agrícola apresenta benefícios facilmente observáveis – o retorno de mercado 

da atividade – a opção pela conservação da floresta apresenta benefícios menos visíveis, 

cujos valores normalmente não são observáveis – como a regulação de gases 

atmosféricos e os valores culturais. 

 

E como, então, é possível comparar as duas situações se seus benefícios estão em 

unidades tão diferentes entre si? Como comparar os benefícios da conversão para a 

atividade agrícola, expressos em valores monetários, com os benefícios obtidos com a 

conservação da floresta, compostos  por quantidades físicas, como volume de gases 

atmosféricos regulados e  por conceitos mais abstratos, como valores culturais ? 

 

A próxima sub-seção tenta começar a responder a essa e outras perguntas através da 

análise do conceito de valor.  

 

3.1.1 – O conceito de valor na economia 

 

De acordo com Farber et al. (2002), “sistemas de valores se referem a constelações 

intrapsíquicas de normas e preceitos que guiam o julgamento e as ações humanas” e 
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valor seria “a contribuição de uma ação ou objeto a um objetivo específico”. Por ambas 

as definições fica nítida a principal característica do conceito de valor, ou seja, sua 

fundamental subjetividade. 

 

A primeira pergunta a ser feita é: valor para quem? Tendo sido definido que o conceito 

de valor não é um conceito absoluto e sim relativo, é importante determinar em função 

de quem – ou do quê – este valor deve ser definido. A questão aqui pode ser dividida 

entre duas abordagens antagônicas, descritas a seguir. 

 

Por um lado está a abordagem antropocêntrica, que determina que “elementos da 

natureza têm valor enquanto eles tiverem utilidade para os seres humanos” (Goulder e 

Kennedy, 1997). É o que Farber et al. (2002) chamam de valores instrumentais, ou seja, 

valores que “refletem a diferença que algo faz para satisfazer as preferências humanas”. 

 

Por outro lado está a abordagem biocêntrica, que defende que outras “espécies têm 

direitos intrínsecos de existir e prosperar que são independentes da satisfação que delas 

derivam os humanos” (Goulder e Kennedy, 1997). O valor de uma ação ou objeto 

poderia ser medido pela sua contribuição à manutenção da integridade de um 

ecossistema per se, independente da satisfação humana. De acordo com a ética da terra 

de Aldo Leopold algo é “certo se tende a preservar a integridade, estabilidade e beleza 

da comunidade biótica. É errado se tende ao oposto” (Leopold, 1949). 

 

Como foi dito anteriormente, independente de preferências pessoais do autor, neste 

trabalho é utilizada a abordagem antropocêntrica. É importante notar que tal abordagem, 

conforme observam Goulder e Kennedy (1997), “não necessariamente implica em uma 

impiedosa exploração da natureza”. A partir do momento em que se constata a crescente 

importância para os seres humanos dos serviços providos pelos sistemas ecológicos, seu 

valor – e conseqüentemente o valor de seus componentes bióticos e abióticos – se torna 

positivo e igualmente crescente. 

 

A resposta para a primeira pergunta, portanto, é que neste caso o valor será definido em 

função de sua contribuição para o bem-estar humano. Agora que já se determinou em 

função de quem o valor é definido, será realizada uma análise mais focada no conceito 

econômico de valor. 
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Enquanto que uma análise detalhada do conceito econômico de valor foge em muito ao 

escopo deste trabalho33, um exame mais breve deste conceito servirá de base para as 

demais discussões teóricas e aplicações práticas do restante deste trabalho.  

 

De acordo com Farber et al. (2002), um dos primeiros paradoxos econômicos, notado já 

por Aristóteles, está relacionado ao fato de que em alguns casos itens essenciais para a 

sobrevivência humana, como a água, têm um valor de troca (seu “preço”) muito baixo, 

enquanto itens totalmente dispensáveis à sobrevivência, como diamantes, têm um valor 

de troca muito alto. 

 

A resolução deste paradoxo se deu com a distinção entre valor de uso e valor de troca. 

Enquanto o primeiro estaria mais relacionado ao papel desempenhado pelo item (daí o 

alto valor de uso da água e o baixo valor do diamante), o segundo estaria mais 

relacionado à escassez (daí o baixo valor de troca da água e o alto valor do diamante). 

  

É interessante notar que o item utilizado no exemplo clássico de Adam Smith como 

tendo alto valor de uso e baixo valor de troca, a água, têm tido o seu valor de troca (seu 

“preço”) aumentado exatamente em função do aumento da escassez, confirmando de 

uma forma um tanto trágica a teoria econômica34. 

 

Na segunda metade do século XIX, mais precisamente entre os anos de 1871 e 1874, os 

trabalhos independentes e quase simultâneos de três economistas – William Jevons, Carl 

Menger e Léon Walras – sacudiram os alicerces econômicos, no que ficou conhecido 

como a Revolução Marginalista ou Neoclássica. Nomenclaturas – e discussões teórico-

ideológicas – à parte, o fato é que os rumos do mainstream econômico foram 

modificados de maneira permanente. 

 

                                                 
33 Aqueles que se interessarem pelo assunto podem se dirigir diretamente aos trabalhos de Farber et al 
(2002), Goulder e Kennedy (1997), Costanza e Folke (1997), Hueting et al. (1998), Pearce e Moran 
(1994), Seroa da Motta (1998), Howarth e Farber (2002), Costanza et al. (1997) e Daily et al. (2000), que 
serviram de base para a elaboração desta seção. 
34 Como observam Hueting et al. (1998), várias funções ecológicas sempre consideradas infinitas e, 
portanto, gratuitas, tornaram-se bens escassos e estão tendo seu valor econômico aumentado. “E esse 
aumento do valor se deve basicamente ao aumento de escassez” (Hueting et al., 1998). 
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No que concerne à presente discussão, pode-se dizer que uma diferença – e, para 

muitos, a diferença – essencial da escola clássica para a escola neoclássica é justamente 

o tratamento dado ao conceito de valor. Os maiores expoentes da economia clássica 

acreditavam na idéia do valor absoluto, e se dedicaram a encontrar uma unidade 

invariável de medida que refletisse este valor. 

 

A escola neoclássica, por outro lado, foi marcada desde seu início pela idéia de que o 

valor seria intrinsecamente subjetivo, e seria exclusivamente formado pelas preferências 

individuais. Assim, algo tem valor enquanto – e na medida em que – impele os 

indivíduos à satisfação de seus desejos e necessidades. É claro o caráter inerentemente 

antropocêntrico do conceito de valor na escola neoclássica. 

 

E como esse valor relativo neoclássico seria determinado – e medido – a partir das 

preferências individuais? A idéia básica parte do pressuposto que o sistema econômico é 

fundamentalmente caracterizado pela escassez, ou seja, os indivíduos não podem 

possuir todos os bens e serviços que desejam na quantidade que desejam. Sendo assim, 

cada indivíduo quando opta pelo consumo de um bem ou serviço está necessariamente 

abrindo mão do consumo de outro bem ou serviço. 

 

Desta forma, quando um indivíduo opta pelo consumo de um bem em detrimento do 

consumo de outro bem, ele está atribuindo ao primeiro um valor maior do que ao 

segundo. O valor de um bem ou serviço é, portanto, definido em função do seu custo de 

oportunidade, que é definido exatamente em função dos outros bens ou serviços dos 

quais o consumidor abriu mão para consumir o bem ou serviço escolhido. E como esse 

valor pode ser medido e comparado ? Sendo o valor variável com a quantidade 

consumida, a saída seria estabelecer uma unidade de medida que não fosse consumida:o 

próprio dinheiro. 

 

Tendo sido abandonada a idéia clássica de valor absoluto, não era mais necessário 

encontrar uma unidade que tivesse em si própria um valor absoluto e invariável que 

pudesse servir de base para a determinação do valor de todos os outros bens e serviços. 

Adotando-se o paradigma neoclássico do valor relativo determinado a partir das 

preferências individuais em termos do custo de oportunidade, uma unidade desprovida 
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de valor em si própria pode ser utilizada como unidade de medida e comparação do 

valor de todos os bens e serviços da economia. 

 

Esta última distinção é importante e às vezes não é devidamente percebida: ao atribuir 

um valor monetário a um bem ou serviço, não se está afirmando que o valor daquele 

bem é igual àquele valor monetário, e sim que o valor daquele bem é igual ao valor dos 

outros bens que poderiam ser adquiridos com aquele valor monetário. O dinheiro, sem 

possuir valor próprio, cumpre o papel de unidade de medida e comparação de valores. 

 

A próxima sub-seção examina os diversos tipos de valores que podem ser atribuídos a 

um bem ou serviço.  

 

3.1.2 O Valor Econômico Total  

 

Esta sub-seção se propõe a caracterizar de forma resumida o conceito de Valor 

Econômico Total e os principais tipos de valores que o compõem. A literatura 

econômica relacionada ao assunto é farta e apresenta variações na nomenclatura 

utilizada. Neste trabalho será utilizada uma nomenclatura baseada em Seroa da Motta 

(1998), fazendo-se referências a outros trabalhos quando relevante. 

 

A soma de todos os valores que um recurso possui é chamada de valor econômico total 

(Pearce, 1991). É em relação ao VET que devem ser feitas todas as análises sobre a 

adequação ou não do processo de conversão, pois somente quando são levados em 

consideração todos os benefícios que um ecossistema gera é que a opção de conservá-lo 

pode ser comparada de maneira eficiente com a opção de convertê-lo. 

 

Os quatro tipos de valores que compõe o VET dos sistemas naturais são: 

 

• Valor de uso direto (VUD) – está relacionado aos benefícios gerados hoje pelo 

sistema natural através de atividades produtivas ou de consumo desenvolvidas 

pelo homem. De todos os valores que compõem o VET é o que mais 

representatividade encontra no mercado, embora seja comum que esta 
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representatividade seja imperfeita35. Em uma floresta tropical alguns exemplos 

são o valor da madeira extraída e a renda gerada por atividades de turismo. 

 

• Valor de uso indireto (VUI) – está relacionado aos benefícios providos pelo 

sistema natural que não são fruto de atividades humanas. A grande maioria dos 

serviços dos ecossistemas estudados no segundo capítulo se encaixa nesta 

categoria. No caso de uma floresta tropical, a regulação hídrica e as funções de 

habitat seriam alguns exemplos. 

 

• Valor de opção (VO) – Está relacionado a possíveis novos benefícios que 

poderão ser gerados por aquele sistema natural no futuro, talvez surgidos de 

novas condições ambientais, sociais, econômicas ou tecnológicas. Pode ser 

entendido como um prêmio de risco que os indivíduos estão dispostos a pagar 

para manter em aberto possibilidades futuras. O exemplo clássico é o valor que 

se atribui aos recursos genéticos ainda não pesquisados que podem gerar 

benefícios no futuro36. 

 

•  Valor de existência (VE) – Está relacionado aos benefícios obtidos pela simples 

consciência de que um sistema natural (ou alguns dos seus componentes) existe, 

mesmo que dele não se espere obter nenhum benefício direto ou indireto, no 

presente ou no futuro. Um exemplo seria a satisfação que um indivíduo obtém 

por saber que existe uma floresta tropical, mesmo que esta se encontre em outro 

continente, que ele nunca pretenda visitá-la e não saiba que ela lhe gera 

benefícios indiretos. Outro exemplo seria a satisfação obtida por um indivíduo 

pela simples noção de que existem pandas, mesmo que ele tenha a certeza de 

que nunca irá ver um deles. 

 

A expressão do valor econômico total37 seria então: 

                                                 
35 Esta imperfeição freqüentemente advém do fato de que os métodos usados para medir o VUD 
normalmente medem apenas o valor transacionado (o preço multiplicado pela quantidade), não levando 
em consideração os benefícios obtidos que excedem o valor pago. 
36 Se um indivíduo está disposto a pagar R$ 1 para que uma floresta não seja derrubada e ele se preocupa 
exclusivamente com os potenciais benefícios que os recursos genéticos daquela floresta podem trazer no 
futuro, então este R$ 1 é o seu valor de opção. 
37 Além disso, Seroa da Motta (1998) classifica os três primeiro tipos em uma categoria chamada de 
“valor de uso” e o valor de existência na categoria de “valor de não-uso”. Goulder e Kannedy (1997) 
desagregam o valor de uso direto em “VUD de consumo” e “VUD sem consumo”, sendo exemplo do 
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Eq. 3.1   VET = VUD + VUI + VO + VE 

 

É preciso muita atenção na soma dos diversos tipos de valores para se chegar ao VET. 

Por um lado, é importante evitar a dupla contagem de benefícios, já que às vezes a 

divisão entre alguns destes valores é muito sutil e um mesmo benefício pode ser 

enquadrado em duas categorias diferentes38.  

 

Por outro lado, é importante observar que alguns destes benefícios podem ser 

conflitantes entre si.39 De acordo Seroa da Motta (1998), “o primeiro passo na 

determinação do VET será identificar esses conflitos de uso e, portanto, há que se 

conhecer as relações ecológicas(...) Essa dificuldade é maior à medida que passamos 

dos valores de uso direto para os valores de não-uso”. 

 

Mas tão importante quanto evitar a dupla-contagem ou o conflito de benefícios é não 

deixar de levar em consideração nenhum dos benefícios. Como foi afirmado, para que a 

escolha entre as opções seja feita da maneira correta, é preciso considerar cada um dos 

tipos de valores envolvidos nas duas opções. Os benefícios da opção pela conversão 

normalmente estão relacionados a atividades comerciais e, portanto, seus valores são 

facilmente observáveis.  

 

No caso da conservação, entretanto, apenas os valores de uso direto são observáveis 

diretamente e, portanto, seu valor total é constantemente sub-representado no processo 

de decisão. Como afirma Rees (1998), “o playing field econômico é fortemente viesado 

contra conservar as funções da natureza porque, sem mercados ou preços, suas 

contribuições para a economia não são refletidas nas escolhas individuais ou sociais” 
                                                                                                                                               
primeiro a extração de madeira e exemplo do segundo o turismo. Outra diferença é que os últimos 
classificam o valor de existência na categoria de não-uso. Pearce e Moran (1994) adicionam um quinto 
tipo chamado de “bequest value” que estaria relacionado ao desejo dos indivíduos de manter os recursos 
ambientais para que as gerações futuras deles usufruam. A classificação adotada neste trabalho é a mais 
simples para a qual não há perda de informação nem prejuízo para as análises subseqüentes.  
38 Goulder e Kennedy (1997) argumentam sobre uma possível dupla-contagem ao se adicionar VUD e 
VUI. Esta afirmação, entretanto, não parece válida mesmo quando se utiliza a (confusa) definição de VUI 
destes autores, e certamente não é válida quando se utiliza a definição adotada neste trabalho. 
39 Por exemplo, utilizar uma área de floresta tropical como reserva extrativista (mesmo que sustentável) 
pode diminuir seu valor de existência, pois o valor atribuído pelos indivíduos à existência de uma floresta 
intocada é provavelmente maior do que o valor referente a uma área utilizada como reserva extrativista. 
Assim, somar o VUD máximo que pode ser obtido numa área com a extração renovável da madeira com 
o VE máximo de uma floresta intocada não seria correto. 
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Esta seção analisou o conceito econômico de valor, adotando que o mesmo seria 

definido antropocentricamente, que seria relativo às preferências dos indivíduos 

medidas por sua disposição a pagar e, finalmente, analisou os quatro tipos de valores 

que compõe o valor econômico total dos sistemas naturais. 

 

A principal conclusão no que concerne ao contexto em análise é que, para que se façam 

as escolhas adequadas através da correta determinação do valor dos sistemas naturais é 

necessário que se determine qual a disposição a pagar dos indivíduos para todos os 

componentes do valor econômico total. 

 

O problema no contexto do processo de conversão é o baixíssimo grau de inserção dos 

benefícios providos pelos ambientes naturais no sistema econômico. Assim, não existe 

uma forma de medir diretamente a disposição a pagar (DAP)40 dos indivíduos pelos 

serviços ambientais. A saída encontrada pelos economistas foi o desenvolvimento de 

ferramentas que buscassem estimar de maneira indireta essa disposição a pagar.  

 

3.2 – A valoração 
 

Ao processo de se atribuir por métodos indiretos um valor que não pode ser diretamente 

observado dá-se o nome de valoração. Este processo é essencial para a análise do 

processo de conversão devido à impossibilidade de observar diretamente a DAP dos 

indivíduos pelos serviços ambientais.  

 

Esta seção aborda as ferramentas econômicas utilizadas neste processo e o debate 

quanto à sua legitimidade e adequação. Sempre que possível, o funcionamento de cada 

ferramenta será descrito em relação a um exemplo base que consiste de uma parcela de 

terras cobertas originalmente por uma floresta tropical e sujeita à conversão para uma 

plantação de soja.  

 

3.2.1 – Os métodos de valoração 

 
                                                 
40 Ou, alternativamente, a disposição a aceitar (DAA) pela perda dos serviços ambientais, que é a 
indenização que os indivíduos aceitariam pela perda dos serviços. 
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Os diversos tipos de ferramentas econômicas utilizadas para este fim são chamados de 

métodos de valoração e podem ser divididos em dois grupos.41 

 

3.2.1.1 - Métodos da função de produção 

 

De uma forma simplificada pode-se afirmar que os métodos que utilizam a ótica do 

produtor tentam estimar o impacto que o recurso ambiental tem sobre as funções de 

produção da economia. Assim, se a presença daquele recurso ambiental faz com que a 

produção de algum bem ou serviço que esteja inserido no mercado se torne mais 

eficiente ou menos custosa, então esse impacto positivo seria parte do valor do recurso. 

Estes métodos podem ser divididos em: 

 

3.2.1.1.1 – Método da produtividade marginal 

 

Este método busca estimar diretamente o impacto que o recurso ambiental em 

questão tem sobre a produção de um determinado bem para o qual há um 

mercado. Assim, calculando-se o impacto que uma pequena variação do recurso 

ambiental tem sobre a função de produção desse bem e multiplicando este 

impacto pelo preço de mercado desse bem, pode-se estimar o benefício provido 

pelo recurso ambiental42. 

 

Aplicando esse método ao exemplo-base, pode-se supor que cada hectare a mais 

de floresta tropical não-convertida tem um impacto positivo sobre a produção da 

parcela convertida em plantação de soja, fazendo com que sejam produzidos 

mais grãos de soja por hectare plantado43. Assim, multiplicando este incremento 

da produção pelo preço de mercado da soja, obtém-se um valor monetário 

correspondente a um dos benefícios providos por aquele hectare extra de 

floresta. 

 
                                                 
41 Seguindo classificação adaptada de Seroa da Motta (1998). 
42 Mais formalmente, supondo a função de produção Y = F (X,E), onde X é o conjunto de todos os outros 
fatores de produção e E representa o ecossistema em questão. A função lucro seria Π = pYY – pXX – pEE. 
Supondo que o acesso ao ecossistema é gratuito (pE=0), então δΠ/δX = pZδF/δX – pX e δΠ/δE = pZδF/δE. 
Pelo método da produtividade marginal, o valor de E seria igual a este último termo, ou seja,  V(E) = 
pZδF/δE. 
43 Vários dos serviços dos ecossistemas listados na tabela 2.5 poderiam ter este impacto, como por 
exemplo, o controle biológico ou a polinização. 



 64

Uma séria falha desse método – que é freqüentemente ignorada – é que ele capta 

apenas os valores transacionados, que normalmente são apenas uma parte dos 

valores totais. 

 

3.2.1.1.2 – Métodos de mercado de bens substitutos 

 

São métodos que buscam estimar o valor do recurso ambiental, seja através de 

sua substituição por outro bem que forneça o mesmo serviço, seja através da 

substituição do bem para o qual o recurso é um insumo de produção.  

 

Podem ser subdivididos em dois grupos: 

• Custo de reposição – Quando o recurso ambiental pode ser substituído por 

outro recurso (natural ou não), o custo de fazê-lo pode ser interpretado como 

parte do valor do recurso. No exemplo base, pode-se supor que a floresta 

forneça um serviço de proteção contra distúrbios para a plantação de soja, 

que poderia ser substituído por uma estrutura artificial de proteção. Assim, o 

custo desta estrutura pode ser interpretado como o valor desse serviço de 

proteção, que é uma parte do valor total da floresta. 

• Custos evitados – Quando a perda de um recurso ambiental incorreria em 

custos, esses também podem ser interpretados como parte do valor do 

recurso. No exemplo, se a perda da cobertura vegetal fosse afetar o 

fornecimento de água para a plantação de soja de tal modo que o fazendeiro 

teria de passar a comprar água da distribuidora, o valor que ele gastaria pode 

ser interpretado como o valor deste serviço de fornecimento de água provido 

pela floresta, que é parte de seu valor total. 

 

3.2.1.2 – Métodos de função de demanda 

 

Outros métodos enfocam o ponto de vista dos outros indivíduos da sociedade que não 

estejam envolvidos na produção, mas que também usufruem benefícios providos pelo 

recurso ambiental. Como variações no nível do recurso afetam o bem-estar destas 

pessoas, elas estariam dispostas a pagar determinados valores monetários para preservar 

o recurso. Os métodos de função de demanda tentam estimar essa disposição a pagar e 

podem ser subdivididos em dois grupos: 
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3.2.1.2.1 Métodos de mercado de bens complementares 

 

São os métodos que tentam estimar a disposição a pagar pelo recurso ambiental 

através da disposição a pagar por bens que estejam necessariamente vinculados a 

esse recurso. Como normalmente não existe um mercado direto para o recurso, os 

economistas tentam encontrar bens para os quais existam mercados e que estejam 

vinculados ao recurso ambiental para tentar identificar que parcela da disposição a 

pagar dos indivíduos por esses bens corresponderia na verdade a uma disposição a 

pagar pelo recurso. Existem dois métodos principais que utilizam esta estratégia: 

 

• Método dos preços hedônicos – Após a identificação de um bem inserido no 

mercado que tenha vínculos com o recurso ambiental em questão, procura-se 

identificar que parcela do preço deste bem está relacionada ao recurso. Ao se 

multiplicar esta parcela do preço pela quantidade comercializada do bem, 

tem-se um valor monetário correspondente a uma parte do valor do recurso 

ambiental analisado. No exemplo base, pode-se supor que em uma colina 

próxima à propriedade exista um condomínio de casas, onde metade das 

casas tem vista para uma cidade próxima e a outra metade tem vista para a 

floresta. Sendo todas as outras características das casas idênticas, pode-se 

identificar a diferença de preço entre elas como referente ao serviço de 

valores estéticos da floresta. 

• Método dos custos de viagem – A partir da identificação dos custos44 

incorridos pelos indivíduos para visitar um sítio ambiental, pode-se 

determinar que esses visitantes atribuem ao serviço de recreação deste local 

um valor pelo menos igual a estes custos. Desta forma, se um indivíduo 

decide fazer ecoturismo na floresta tropical do exemplo base, pode-se 

assumir que os custos incorridos por ele são menores ou iguais ao valor que 

ele atribui ao serviço de recreação provido pela floresta. 

 

       3.2.1.2.2 – Método da valoração contingente 

                                                 
44 É importante que sejam contados todos os custos incorridos, tanto os diretos (transporte, hospedagem 
etc) quantos os indiretos (custos de oportunidade de estar fazendo turismo, como os rendimentos dos 
quais se abriu mão). 
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Os métodos anteriores buscavam estimar o valor dos recursos ambientais de 

forma indireta, seja através do impacto do recurso sobre a produção de outros 

bens, seja através de seu impacto sobre a demanda de outros bens. Em muitos 

casos, entretanto, não é possível identificar ou medir a relação de alguns dos 

bens ou serviços dos ecossistemas com outros bens inseridos no mercado. Neste 

caso, é necessário estimar de forma direta a disposição a pagar dos indivíduos 

por tais bens ou serviços dos ecossistemas. 

 

Mas como descobrir qual a disposição a pagar dos indivíduos por bens ou 

serviços ambientais que não estejam inseridos direta ou indiretamente no 

mercado ? Nestes casos só existe uma alternativa possível: perguntar a eles. 

 

O método da valoração contingente é composto basicamente de questionários 

que buscam captar a DAP ou a DAA dos entrevistados em relação a um recurso 

ambiental.  

 

Por exemplo, pode-se perguntar a diversos grupos de indivíduos quanto eles 

estariam dispostos a pagar para que o dono da propriedade do exemplo-base não 

convertesse a floresta em plantação de soja. Para que se saiba exatamente quais 

componentes do valor da floresta foram captados nesta pesquisa, entretanto, é 

necessário levar em consideração o conhecimento dos entrevistados sobre os 

serviços providos pela floresta.  

 

Pode ser constatado, por exemplo, que os indivíduos só tinham conhecimento 

dos serviços de recursos genéticos e regulação climática, e que eles não 

obtinham nenhuma satisfação pela simples existência da floresta. Sendo assim, 

os valores obtidos podem ser considerados como referentes àqueles dois 

serviços. 

 

Se, por outro lado, for determinado que os indivíduos não tinham conhecimento 

de nenhum serviço indireto prestado pela floresta, não residiam em sua 

proximidade (eliminando os valores estéticos), não pretendiam visitá-la nem 

acreditavam que um dia poderiam obter algum benefício dela (eliminando os 
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valores de opção), então os valores obtidos poderiam ser relacionados com o 

valor de existência da floresta. O método da valoração contingente é o único que 

tem a capacidade de medir adequadamente este tipo de valor. 

 

Por ser muito dependente do conhecimento que os indivíduos têm sobre o 

funcionamento dos ecossistemas, que de uma maneira geral é muito baixo, a 

eficiência deste método depende muito de uma correta elaboração do 

questionário, de modo a informar adequadamente aos entrevistados o que 

exatamente está sendo valorado. 

 

Esta influência da elaboração do questionário sobre as respostas é considerada a 

grande fraqueza deste método. Existe uma farta literatura dedicada a discussões 

sobre sua relevância e confiabilidade, além de estudos sobre técnicas específicas 

de elaboração de questionários.  

 

3.2.2 – A legitimidade e a necessidade da valoração 

 

As polêmicas e as dificuldades técnicas não se restringem ao método da valoração 

contingente. Todos os métodos descritos anteriormente são imperfeitos e possuem 

dificuldades técnicas, que com freqüência se mostram insuperáveis. Assim, todo 

processo de valoração deve ser executado com atenção e seus resultados 

cuidadosamente analisados45. 

 

Como bem observam Daily et al. (2000), “a valoração dos ativos dos ecossistemas 

envolve alguns dos mais antigos problemas da Ciência Econômica: a revelação e a 

agregação de preferências e o tratamento das incertezas”.Como foi visto, a baixíssima 

inserção dos serviços ambientais no mercado torna a revelação de preferências 

particularmente muito complexa neste contexto. 

 

Em relação à agregação de preferências, os problemas estão relacionados à 

transformação de valores individuais em valores coletivos. Quando o bem ou serviço 
                                                 
45 Como Opschoor (1998) observa de forma inspirada, “escassez e necessidade, quando ponderadas pelo 
poder de compra, podem levar a estratosféricas disposições a pagar por recursos naturais e pelos bens e 
serviços que eles provêem. Tem-se registro de pelo menos um indivíduo ter oferecido o equivalente a um 
reino para conseguir um cavalo.”  
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gera um benefício de caráter exclusivamente individual, então a agregação de 

preferências não apresenta grandes problemas. Esses surgem quando o aproveitamento 

dos bens ou serviços depende “de interações de grupo, onde a formação de preferências 

é parcialmente um processo social, informações compartilhadas são importantes e itens 

valorados têm substanciais implicações interpessoais ou sociais” (Farber et al., 2002). 

Nesses casos, o valor total para a sociedade é maior do que a soma dos valores 

individuais de seus componentes. 

 

No que concerne às incertezas, a lição – analisada no fim do segundo capítulo – que 

relaciona as incertezas advindas da ignorância sobre o funcionamento dos ecossistemas 

com o princípio da precaução também é valida no contexto da valoração. É neste 

contexto que Daily et al. (2000) afirmam que “o nível de incertezas do nosso 

entendimento dos processos ecológicos sugere que seria prudente evitar cursos de ação 

que envolvam a possibilidade de conseqüências dramáticas e irreversíveis e esperar por 

melhores informações”. 

 

Por último, é importante lembrar que a análise da adequação do processo de conversão 

só pode ser realizada de forma eficiente quando são levados em consideração todos os 

diversos tipos de benefícios providos pelos ecossistemas. Os métodos de valoração 

analisados nesta seção conseguem captar com precisão aceitável apenas alguns dos 

serviços dos ecossistemas, sendo pouco eficientes em captar o valor de outros serviços. 

 

Em resumo, o ato de atribuir valores a bens e serviços é complexo e apresenta muitas 

dificuldades, que por vezes são instransponíveis. Quando o alvo da valoração são os 

bens e serviços providos pela natureza, essas dificuldades são consideravelmente mais 

expressivas.  

 

E talvez seja justamente neste contexto que a responsabilidade, se medida pela 

importância do que está sendo valorado, alcança seu maior grau. Como aponta Rees 

(1998), “vamos ser claros sobre o que está sendo discutido aqui. A valoração da 

natureza representa a ‘commodification’ do suporte global à vida. Este é um assunto 

preocupantemente sério. Pela primeira vez na história da humanidade, parece ser 

necessário para alguns colocar um preço nas estruturas e funções biofísicas que tornam 

a vida superior possível na Terra.”  
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Posteriormente, o mesmo autor argumenta que, devido às descontinuidades e aos pontos 

críticos que caracterizam a estrutura e a dinâmica dos ecossistemas, “o valor marginal 

de serviços críticos dos ecossistemas pode subitamente saltar para infinito, sem aviso ou 

possibilidade de recuperação.” Nessas circunstâncias, “parece que os melhores esforços 

de atribuir valores monetários à natureza podem falhar completamente em produzir 

medidas seguras da escassez ecológica”. Sua sugestão é que a estratégia correta seria 

“conservar o que está aí”, partindo do reconhecimento que “os humanos já excederam a 

capacidade de suporte de longo prazo da Terra.” (Rees, 1998). 

 

Outros estudiosos da questão defendem outro ponto de vista. Como disseram Costanza 

et al. (1997), “alguns argumentam que a valoração dos ecossistemas não é possível ou 

não é sábia, que nós não podemos colocar valores em ‘intangíveis’ como a vida 

humana, estética ambiental ou serviços de longo prazo dos ecossistemas. Mas, na 

verdade, nós fazemos isso todo dia.” Daily et al. (2000) comentam que “indivíduos e 

sociedades já avaliam o valor da natureza implicitamente em suas tomadas de decisões 

coletivas, com excessiva freqüência tratando os serviços dos ecossistemas como 

gratuitos.” Costanza e Folke (1997) completam afirmando que “nós acreditamos que a 

sociedade pode fazer escolhas melhores sobre os ecossistemas se a questão da valoração 

for tratada da forma mais explícita possível”. 

 

De certa forma, os dois pontos de vista estão corretos46. Rees (1998) certamente está 

correto ao afirmar que valorar a natureza “é um assunto preocupantemente sério” e 

qualquer tentativa de valoração carrega em si as limitações, por vezes muito sérias, dos 

métodos empregados. Além disso, como afirmado no início deste capítulo, o limitado 

conhecimento humano a respeito das intrincadas relações que regem a estrutura e 

dinâmica dos ecossistemas certamente introduz limitações adicionais, que são 

especialmente severas quando o componente dinâmico dos ecossistemas também é alvo 

de análise47. 

 

                                                 
46 Além disso, como será visto nos próximos capítulos, talvez os dois pontos de vista não sejam 
necessariamente antagônicos. 
47 O que é o caso sempre que a valoração busca analisar mudanças na dimensão espacial e/ou temporal 
dos ecossistemas. 
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Por outro lado, o segundo grupo também está correto ao afirmar que as sociedades já 

atribuem valores aos ecossistemas, mesmo que de forma implícita, quando tomam 

decisões coletivas que afetam os sistemas naturais. Em muitos casos, as restrições 

ideológicas ou técnicas a valorar a natureza, quando levadas ao extremo de não realizar 

a valoração, têm como conseqüência a atribuição de um valor igual a zero aos recursos 

naturais48, o que, como foi analisado, conduz à superexploração destes recursos. 

  

A saída seria utilizar as técnicas de valoração de forma cautelosa, sempre considerando 

as sérias restrições técnicas e de conhecimento envolvidas, complementando-as com 

outros instrumentos de auxílio de tomada de decisão. Como concluem Daily et al. 

(2000), “a valoração (...) não é uma solução ou um fim em si mesma. É uma ferramenta 

na bem mais ampla política de tomada de decisão. Utilizada em conjunto com 

instrumentos financeiros e arranjos institucionais que possibilitem aos indivíduos 

capturar o valor dos ecossistemas, entretanto, o processo de valoração pode levar a 

efeitos profundamente favoráveis.” 

 

As duas primeiras seções deste capítulo discutiram o conceito de valor e o processo 

através do qual ele pode ser estimado quando não está disponível diretamente. Como foi 

ressaltado, as dificuldades em observar e determinar o valor dos serviços ambientais 

resultam na freqüente subestimação dos benefícios desses serviços, o que por sua vez 

introduz um viés na decisão entre sua conversão ou conservação. 

 

Este viés negativo é um exemplo de uma falha no sistema responsável pela escolha 

entre opções concorrentes em um contexto de escassez. A discussão das falhas deste 

sistema que têm impacto na decisão entre a conversão e a conservação é o tema da 

análise que fecha este capítulo. 

 

3.3 Falhas do sistema econômico presentes no processo de conversão 
 

De acordo com Adam Smith, a interação das preferências individuais deveria conduzir 

as escolhas da sociedade a um ponto de equilíbrio que fosse o melhor possível do ponto 

de vista coletivo, através da mão invisível do mercado.  
                                                 
48 Algo da mesma natureza ocorre quando as restrições ideológicas e técnicas em relação ao também 
delicado assunto da valoração da vida humana são levados ao mesmo extremo da não-realização.  
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Em um hipotético mercado perfeito, a interação das forças de mercado conduziria o 

equilíbrio a este ponto, sem a necessidade de grandes intervenções externas. Não é 

necessário um planejador central que determine, por exemplo, a quantidade, o preço e 

os modelos de aparelhos de telefonia celular que cada cidadão deveria possuir. Alguma 

regulação de parâmetros de segurança e de defesa da concorrência poderia ser 

necessária, mas o ponto ótimo de equilíbrio do mercado seria relativamente bem 

determinado pela interação das escolhas individuais dos consumidores e produtores. 

 
É consenso na literatura49 que essa situação não se aplica ao caso do “mercado” 

ambientes naturais e seus serviços. Um importante relatório da OCDE50 sobre o assunto 

é categórico ao afirmar que “a interação das forças de mercado não vai garantir o 

balanço correto entre a conversão e a conservação dos habitats” (OECD, 1996)51. 

Barbier et al. (1994) reforçam a questão afirmando que “a distorção dos incentivos 

econômicos (...) é característica da maior parte dos problemas de degradação ambiental, 

particularmente a superexploração de recursos ecológicos e a conversão de habitats”. 

 

Quando a simples interação de forças de mercado não é capaz de conduzir o equilíbrio 

para o ponto ideal do ponto de vista da sociedade, diz-se que este mercado é ineficiente. 

Existem algumas características inerentes a certos mercados que os tornam ineficientes. 

Estas características são chamadas de falhas de mercado. 

 

Diversos tipos de falhas de mercado já foram identificados pela teoria econômica. 

Abaixo, é feita uma breve revisão daquelas que foram identificadas – por este e outros 

autores –como atuantes no caso do processo de conversão. A divisão e a classificação 

das falhas de mercado é um tanto arbitrária e às vezes ocorre certa sobreposição teórica 

entre duas ou mais destas. 

 

 

 

 
                                                 
49 Ver, entre outros, Turner et al. (1994), Barbier et al. (1994), OECD (1996), Pearce (1991), Pearce 
(1994), Swanson (1996), Manson (1996), Swanson (1997), Swanson e Johnston (1999), Pearce (1995), 
Fearnside (2000), Hempel (1996), Jakobsson e Dragun (1996) . 
50 Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. 
51 Ênfase adicionada. 
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3.3.1)Informação incompleta e incertezas 

 

Talvez a mais antiga das falhas relativas a este “mercado” específico. Como foi 

discutido no segundo capítulo, o reconhecimento explícito da relação entre os 

ecossistemas e seus serviços é recente, tendo obtido destaque científico e político 

apenas na última década do século XX – ou 12 mil anos após o início do processo de 

conversão desses ecossistemas.  

 

É provável que durante boa parte deste tempo o processo de conversão tenha se 

desenvolvido sem que seus executores tivessem clara noção das implicações indiretas 

de suas ações52. O reconhecimento explícito da existência dessa relação, entretanto, não 

soluciona o problema.  

 

Como foi visto no segundo capítulo, ainda hoje existem grandes incertezas em relação à 

natureza dessas relações e ao modo pelo qual as mesmas são afetadas pelo processo de 

conversão. Por exemplo, a noção da existência de pontos críticos e descontinuidades na 

dinâmica dos ecossistemas não torna o observador humano capaz de gerir esses sistemas 

apropriadamente, pela simples razão de que não é possível identificar com antecedência 

tais pontos críticos e as respectivas descontinuidades. De acordo com Perrings e Pearce 

(1994), “a principal fonte de incerteza é a nossa ignorância a respeito das funções e 

estrutura dos ecossistemas”. 

 

Assim, quando não são conhecidas com precisão as conseqüências ecológicas - e seus 

resultantes impactos econômicos – do processo de conversão, a capacidade do mercado 

em atingir o ponto ideal do processo de conversão é prejudicada.  

 

 

 

 

 
                                                 
52 Como foi observado anteriormente, entretanto, a noção da existência destas inter-relações data, pelo 
menos, de Platão. Além disso, é importante lembrar que virtualmente todos os povos ditos primitivos – 
dos indígenas de florestas tropicais aos esquimós do ártico – têm em comum uma forte concepção 
holística de interdependência com a natureza enraizada profundamente em suas culturas, que tem como 
uma de suas conseqüências a capacidade de ocupar um mesmo território por dezenas de milhares de anos 
sem desarticular os sistemas ecológicos locais. 
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3.3.2)Mercados faltosos ou incompletos 

 

De acordo com Stiglitz (2003), quando os mercados privados não provêem um bem ou 

serviço e o custo em provê-lo é menor do que o que os indivíduos estariam dispostos a 

pagar, existe uma falha de mercado referida como mercados incompletos.  

 

Segundo o já referido relatório da OCDE, os mercados faltosos ou incompletos são 

outra forma de falha de mercado presente neste contexto e, de acordo com Pearce 

(1995a), tal falha é endêmica no contexto das florestas tropicais. 

 

De acordo com Pearce (1995b), a taxa de retorno da conservação (em oposição à 

conversão) é distorcida pelos mercados incompletos, e “o que isso significa no contexto 

da biodiversidade é que sistemas de habitat e espécies estão provendo funções valiosas 

para as quais não existe mercado”. 

 

Dizer que não existe mercado não quer dizer que não existam potenciais 

“compradores”. Como será visto no último capítulo, estimativas baseadas em pesquisas 

de valoração contingente indicam que a propensão a pagar pela conservação de 

ambientes naturais e pela provisão de certos serviços ambientais é muito significativa, 

mas não existe nenhuma forma clara e disponível de maneira generalizada de fazê-lo. 

 

Desta forma, se a propensão a pagar por serviços ambientais dos indivíduos não é 

absorvida pelo “mercado” do processo de conversão, o equilíbrio resultante será 

necessariamente caracterizado por uma sub-provisão de serviços ambientais, resultante 

da conversão excessiva de ambientes naturais. 

 

3.3.3) Bem público 

 

Alguns dos serviços providos pelos ecossistemas, como por exemplo a regulação de 

gases e a regulação climática, são exemplos perfeitos de bens públicos puros53. Um 

bem público puro apresenta duas características particulares: 

 

                                                 
53 A nomenclatura mais apropriada ao caso seria considerá-los serviços públicos. Mas para evitar 
confusões e manter a nomenclatura usual da literatura econômica será utilizado o termo bem público. 
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• O custo extra para que um indivíduo adicional usufrua o serviço é zero. Ou seja, 

não é mais custoso prover o serviço para mil e uma pessoas do que para mil 

pessoas. Por exemplo, o custo54 do serviço de proteção à radiação nociva do sol 

provido pela camada de ozônio não é alterado se a quantidade de pessoas que 

serão protegidas aumentar de seis para sete bilhões. 

• É muito difícil ou impossível impedir indivíduos específicos de usufruírem o 

serviço. Seguindo o mesmo exemplo acima, não é possível impedir indivíduos – 

que por alguma razão55 se quisesse impedir – de usufruírem o serviço de 

proteção fornecido pela camada de ozônio. 

 

De acordo com a teoria econômica, “o mercado não irá prover, ou não irá prover na 

quantidade ideal, um bem (ou serviço) público” (Stiglitz, 1988). A explicação está 

relacionada ao incentivo para o surgimento de “caronas” (free-riders). Se não é possível 

ser impedido de usufruir um bem (ou serviço) mesmo que não se pague por ele, o 

incentivo a pagar é muito reduzido e, conseqüentemente, a quantidade provida do bem 

ou serviço é inferior ao ótimo.56  

 

3.3.4) Má-definição dos direitos de propriedade 

 

Os diversos tipos de direitos de propriedade sobre recursos – naturais ou não – podem 

ser classificados de uma forma simplificada em três tipos distintos: 

 

• Propriedades privadas – Um proprietário tem os direitos exclusivos sobre os 

recursos. Normalmente é sujeito a certas condições estipuladas por lei, mas tem 

um grau relativamente alto de autonomia. Uma fazenda seria um exemplo desse 

tipo de propriedade.  

• Propriedades coletivas (commons) – Os direitos de propriedade pertencem a um 

grupo de indivíduos, cujo tamanho pode variar de uns poucos indivíduos a todos 

                                                 
54 Que poderia ser medido, por exemplo, pelos investimentos realizados para a substituição de tecnologias 
nocivas a camada de ozônio por tecnologias não-nocivas, conforme previsto pelo Protocolo de Montreal, 
examinado no segundo capítulo. 
55 Como, por exemplo, o não pagamento de sua parcela dos custos relativos à proteção. 
56 Um exemplo bastante atual está relacionado à questão do clima, mais especificamente ao protocolo de 
Quioto. Uma nação que não faça os investimentos necessários à sua adequação às metas do protocolo não 
pode ser excluída de usufruir os benefícios dos investimentos feitos pelas outras nações, tendo um 
incentivo a “pegar carona” no esforço das outras nações. 
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os habitantes do planeta. As terras de uma cooperativa agrícola seriam um 

exemplo deste tipo de propriedade. 

• Acesso aberto (open access) – Não existem direitos de propriedade definidos, ou 

seja, nenhum indivíduo ou grupo detém qualquer direito legal sobre os recursos. 

Esta situação, rara em teoria, ocorre na prática em regiões mais isoladas, onde há 

pouco ou nenhum controle do Estado sobre a utilização dos recursos. 

 

Como observa Perrings (1995), “é generalizadamente reconhecido que quanto menos 

completos forem os direitos de propriedade, maior será a propensão à exploração 

excessiva dos recursos”. A razão é relativamente simples. Suponha uma área que será 

usada como pasto para animais. Sendo a área finita, a partir de uma certa quantidade de 

animais, cada animal extra irá necessariamente reduzir a produtividade de todos os 

outros. Assim, existe uma quantidade ideal de animais que maximiza a produção de 

carne ou de leite para a área em questão.  

 

Se um único proprietário detém os direitos de propriedade sobre as terras, ele decidirá 

pela quantidade ideal de animais que maximize o retorno total da área. Se, por outro 

lado, a área for utilizada em regime de acesso aberto, cada indivíduo irá decidir colocar 

um animal adicional enquanto a produção deste animal compensar o seu custo. Mas este 

indivíduo não irá levar em consideração a redução na produtividade de todos os outros 

animais de propriedade dos outros indivíduos. Assim, a tendência é que o pasto fique 

congestionado e a produção total seja muito abaixo do que seria possível57. 

 

A solução tradicionalmente apontada para tal situação é a transformação de regimes de 

acesso aberto em regimes de propriedade privada. É importante observar, entretanto, 

que esta não é a única alternativa. O mesmo resultado – a exploração ótima dos recursos 

em questão – pode ser obtido sob um regime de propriedades coletivas.  

 

Esta observação é importante porque políticas de transformação de regimes de 

propriedade podem ter resultados ambíguos. Como observa Perrings (1995a) ao estudar 
                                                 
57 Este é o exemplo clássico utilizado por Garrett Hardin em seu famoso artigo “The tragedy of the 
Commons” publicado na revista Science em 1968. Conforme observa Pearce (1995a), entretanto, Hardin 
confundiu a nomenclatura, utilizando a denominação de propriedade coletiva (“Commons”) quando na 
verdade estava se referindo à situação de acesso aberto. Este engano em um artigo tão popular ainda hoje 
gera confusões de nomenclatura. 
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a transformação dos regimes de propriedade na África subsaariana, “a introdução de 

propriedades privadas da terra não ofereceu nenhuma vantagem sobre sistemas de 

propriedade tradicionais, nem em termos de ganho de produtividade, nem em termos da 

habilidade dos usuários de obter crédito”.  

 

O mesmo autor ainda acrescenta que “não há evidência para inferir que os sistemas de 

direito de propriedade na África subsaariana eram especialmente insensíveis às 

restrições ambientais que enfrentavam por serem baseados em propriedades coletivas da 

terra. Na verdade, toda evidência sugere o oposto”. 

 

É interessante notar, conforme fez Pearce (1995a), que as soluções adotadas pela 

comunidade internacional para diversos problemas ambientais globais têm em comum a 

tentativa de transformar regimes de acesso aberto em regimes de propriedades coletivas 

em relação aos vários recursos ambientais globais, como os oceanos, a camada de 

ozônio e a atmosfera58. 

 

Em resumo, a má definição dos direitos de propriedade – ou mais exatamente, dos 

direitos de uso – gera situações onde o mercado não é capaz de atingir a situação que 

seria ideal do ponto de vista da sociedade. Isto se deve basicamente ao fato de que, sob 

um regime de acesso aberto cada usuário não leva em consideração a externalidade 

negativa gerada por suas ações sobre os outros usuários. O importante conceito 

econômico de externalidade é outra falha de mercado, e será examinado a seguir. 

 

3.3.5) Externalidades 

 

De acordo com Mason (1996), “a forma mais importante de falha de mercado na 

questão da degradação ambiental é existência de externalidades”.  

 

De uma forma simplificada, pode-se dizer que externalidade é a conseqüência (positiva 

ou negativa) que uma ação realizada por um grupo de indivíduos tem sobre outro grupo 

de indivíduos, mas que não é levada em consideração pelo grupo que realizou a ação.  

 

                                                 
58 Através, respectivamente, da Lei dos Mares, do Protocolo de Montreal e do Protocolo de Quioto. 
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De uma maneira mais formal, a externalidade é a diferença entre a curva de custo (ou 

de benefício) marginal do grupo que realizou a ação e a curva de custo (ou de benefício) 

marginal de todos que foram afetados pela ação. 

 

A presença de externalidades é simples de ser percebida no contexto do processo de 

conversão. Suponha-se que um proprietário de terras onde existe uma floresta esteja 

decidindo que parcela de suas terras ele irá converter para uma atividade agrícola. Ele 

irá tomar esta decisão baseado nos benefícios que ele obtém de cada opção. 

 

O problema é que a floresta tropical localizada em suas terras provê benefícios para 

outros grupos de indivíduos que não participaram do processo de decisão em relação à 

parcela de terras convertidas.  

 

A floresta gera benefícios para seus vizinhos regionais, que são afetados por seus 

serviços de caráter regional, como controle hídrico, proteção contra distúrbios e 

serviços estéticos., Além disso, como foi visto, a floresta também provê serviços em 

escala global que beneficiam potencialmente todos os indivíduos do planeta, como a 

regulação de gases atmosféricos, regulação climática e recursos genéticos. 

 

Uma parcela destes serviços é perdida quando a floresta é convertida para a atividade 

alternativa. Assim, a ação realizada pelo produtor de soja tem conseqüências negativas 

para outro grupo de indivíduos que não são levadas em consideração quando aquele 

realiza seu cálculo privado de otimização. 

 

Os benefícios providos pela floresta para os outros indivíduos que moram na mesma 

região ou país do proprietário da terra e que não são levados em consideração pelo 

mesmo são as externalidades intranacionais. Os benefícios providos pela floresta para 

todos os indivíduos do planeta e que não são levados considerados são as externalidades 

globais. 

  

Existe um outro tipo de externalidade em ação no caso do processo de conversão. Em 

oposição as anteriores, que se desenrolavam no plano espacial, esta outra se desenrola 

no plano temporal, motivo pelo qual poderia ser chamada de externalidade 

intertemporal. 
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Como foi visto no segundo capítulo, o processo de conversão tem conseqüências sobre 

as gerações futuras, as quais não participam do processo de decisão. Essas 

externalidades são potencialmente elevadas. De acordo com Mason (1996), “a maior 

parte das maiores conseqüências das externalidades, particularmente as globais, vão 

recair sobre as gerações futuras”. 

 

Como pode ser observado, as falhas analisadas nesta seção resultam em distorções no 

“mercado” do processo de conversão, sempre na direção de converter mais ambientes 

naturais do que seria ideal do ponto de vista da sociedade humana.  

 

O próximo capítulo analisa como uma das falhas aqui discutidas tem um impacto 

decisivo na avaliação dos custos e benefícios relacionados ao processo de conversão e 

como essa percepção pode influenciar na resolução de um conflito fundamental presente 

no contexto em análise. 
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Capítulo 4 – O conflito entre as óticas nacional e global 

 

 

 

 

 
 

 

“Everyone is now in everyone else´s backyard” 

 

C. Folke, C. Holling, C. Perrings (1996) 

 

 

 

 

 

 
 

  

A primeira seção deste capítulo faz uma análise sistemática de alguns estudos de casos 

selecionados por se aplicarem direta ou indiretamente ao contexto do processo de 

conversão. Tais estudos aplicam os métodos de valoração analisados no capítulo 

anterior com o objetivo de estimar alguns componentes do valor econômico total. Como 

será visto, raros são os trabalhos onde a análise é feita de forma completa, o que serve 

para ilustrar as dificuldades envolvidas no processo de valoração.  

 

Ainda assim, através da análise sistemática destes trabalhos é possível fazer duas 

observações importantes, que serão a base da análise realizada na seção 4.2. Essa 

última, por sua vez, fornece conclusões que seriam pertinentes para o estudo e a 

formulação de políticas relacionadas ao processo. 
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4.1 Estudos de caso do processo de conversão 
 

A literatura acadêmica é farta em trabalhos que aplicam os métodos estudados na seção 

anterior para valorar os diversos benefícios proporcionados pelos sistemas naturais e 

seus componentes.  

 

Para a análise sistemática a que se propõe esta seção, entretanto, seria necessário 

comparar os benefícios providos pelas duas alternativas antagônicas associadas ao 

processo de conversão, ou seja, a conservação e a conversão dos ambientes naturais. 

Apesar de um crescimento recente, trabalhos que comparam essas duas alternativas 

ainda são muito raros na literatura. 

 

Após uma revisão da literatura disponível, foram selecionados doze trabalhos que, de 

uma forma direta ou indireta, comparam os benefícios referentes às duas alternativas em 

questão. Os trabalhos escolhidos representam de forma aproximada a diversidade de 

ecossistemas e usos alternativos de solo presente em diversas regiões do planeta. 

 

A seguir, os doze trabalhos escolhidos serão descritos resumidamente de maneira 

padronizada. Sempre que possível, os componentes nacional e global dos benefícios 

estimados serão dissociados, o que será útil para permitir duas importantes observações 

discutidas na análise realizada no final da seção. 

 

4.1.1 – Pearce (1995) 

  

O estudo de Pearce (1995b) compara o valor de venda da terra na Amazônia brasileira e 

na Indonésia com a parcela dos danos globais resultantes do aquecimento global 

provocado pela emissão de carbono no processo de conversão das florestas tropicais. O 

valor de venda da terra, que é uma aproximação para os benefícios obtidos pelo 

processo de conversão, utilizado é de US$ 300 por hectare em Rondônia e US$ 2.000-

2.500 na Indonésia. O valor dos danos globais causados pela emissão de carbono é 

estimado em US$ 4.000 – 4.400 por hectare de florestas tropicais primárias.  Ou seja, 
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mesmo considerando apenas os valores referentes ao serviço de regulação climática 

provido pelas florestas tropicais, o valor de sua conservação hoje já seria maior do que o 

valor de sua conversão. 

 

 

4.1.2 - Pinedo-Vasquez et al. (1992) 

 

O estudo de Pinedo-Vasquez et al. (1992), focalizado na Amazônia peruana, faz uma 

comparação entre os retornos obtidos pelos proprietários das terras em relação às opções 

de conservar e converter a floresta. Na opção da conservação é calculada a receita 

líquida das atividades econômicas que poderiam ser desenvolvidas de forma a não afetar 

significativamente a sustentabilidade do ecossistema local. O valor-presente encontrado 

para essas atividades (coleta de frutas e látex) é de US$ 399,40 por hectare, utilizando 

uma taxa de desconto igual a 5%. Na alternativa da conversão, foi encontrado um valor 

presente de US$ 3.024,89 por hectare para a agricultura (também utilizando taxa de 

desconto igual a 5%) e um valor único de US$ 480,94 para a extração de toda a madeira 

presente naquele hectare. Desta forma, os autores concluem que a opção pela conversão 

gera mais benefícios do que a opção pela conservação. 

 

4.1.3 – Yaron (2001) 

 

A análise de Yaron (2001) focaliza a floresta tropical de Camarões. Neste trabalho 

também é feita a comparação entre os benefícios obtidos com a conservação da 

cobertura vegetal original e os benefícios obtidos pela conversão para um uso 

alternativo, sempre medidos pelo valor presente de um ciclo de 32 anos com taxa de 

desconto igual a 5%. Em uma primeira etapa, o autor compara os benefícios privados do 

uso sustentável da floresta, iguais a          US$ 309, com os benefícios privados da 

conversão à agricultura, iguais a US$ 1.472, com clara vantagem para a opção pela 

conversão.  

 

Em uma segunda etapa, o autor adiciona os benefícios que afetariam a sociedade 

camaronesa em geral, como os serviços de prevenção de distúrbios e retenção do solo, 

que são iguais a US$ 206 para a opção pela conservação e US$ 34 na opção pela 

conversão. Finalmente, o autor acrescenta os benefícios globais provenientes dos 
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serviços de regulação climática e recursos genéticos, calculados em US$ 2.055 para a 

opção pela conservação e US$ 608 na opção pela conversão. Desta forma, quando a 

análise é ampliada com o exame de serviços de caráter nacional e global, a relação se 

inverte e a opção pela conservação torna-se preferível por US$ 2.570 contra US$ 2.114 

referentes à opção pela conversão. 

 

 

4.1.4 – Kumari (1994) 

 

O estudo de Kumari (1994) enfoca as florestas tropicais da Malásia. O autor compara os 

benefícios de duas diferentes técnicas de extração sustentável de madeira, aqui 

identificadas como a opção conservação, com os benefícios obtidos pela extração 

completa da madeira, que, por causar a desarticulação do ecossistema pré-existente, é 

aqui identificada como a opção pela conversão. A comparação é feita a partir do valor 

presente de um hectare de um ciclo de 100 anos com taxa de desconto igual a 8%.  

 

Os benefícios privados da conversão, calculados em US$ 2.361, superam os da 

conservação, calculados em US$ 1.922 para a primeira técnica e US$ 1.401 para a 

segunda. Os benefícios para a sociedade malaia provenientes dos serviços de 

suprimento de água, recreação e regulagem hidrológica, entre outros, são calculados 

em US$ 610 para a opção pela conversão e US$ 1.230 e US$ 1.547 para cada uma das 

opções de conservação. Finalmente, os benefícios globais de regulagem climática e 

recursos genéticos59 são estimados em US$ 8.720 na opção pela conversão e US$ 

10.048 e US$ 10.076 para cada opção de conservação. Se por um lado a adição dos 

benefícios nacionais apresenta resultados não-conclusivos, com os benefícios da 

conversão sendo inferiores aos benefícios da primeira opção pela conservação e 

superiores aos da segunda (e sempre com valores muito próximos), a adição dos 

benefícios globais torna os valores totais da conservação, iguais a US$ 13.200 e US$ 

13.024, significativamente superiores aos valores totais da conversão, calculados em 

US$ 11.242. 

 

 

                                                 
59 Na verdade o autor se refere a “espécies ameaçadas de extinção”, o que também poderia significar a 
inclusão de algum valor de existência. 
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4.1.5 – Seroa da Motta (2002) 

 

O trabalho de Seroa da Motta (2002) analisa o processo de conversão na Amazônia 

brasileira. Os benefícios provenientes da opção pela conversão da floresta para a 

pecuária são representados pelo valor de arrendamento da terra, que alcança US$ 49,50 

anuais por hectare no Acre. Os benefícios provenientes da conservação da floresta 

seguem explicitamente a classificação do valor econômico total analisada na seção 

anterior. O VUD, que é classificado pelo autor como benefícios nacionais, é composto 

pelos produtos madeireiros (US$ 28,50), produtos não-madeireiros (US$ 0,20) e 

turismo (US$ 9,00) e totaliza US$ 37,70 por hectare por ano.  

 

Os VUI, VO e VE são considerados pelo autor como de caráter global. O VUI é 

composto pelo serviço de regulação climática e equivale a US$ 18,00. O VO é 

representado pelo serviço de recursos genéticos e vale US$ 21,00 por hectare por ano. 

O VE foi calculado em US$ 31,20. Desta forma, o VET da conservação de um hectare 

da floresta amazônica valeria US$ 108,10 por ano, sendo comparativamente mais 

vantajoso do que os US$ 49,50 anuais da opção pela conversão. É interessante notar que 

essa vantagem relativa se inverte quando são levados em consideração apenas os 

benefícios nacionais da Amazônia (US$ 37,70). 

 

4.1.6 – Andersen et al. (2002) 

 

A análise de Andersen et al. (2002) também focaliza a Amazônia brasileira. Para 

estimar os benefícios da conversão da floresta, os autores correlacionam o 

desmatamento com o crescimento do PIB rural na região, encontrando um efeito 

positivo sobre o PIB rural equivalente a US$ 48,48 anuais por hectare convertido. É 

interessante observar que, embora os trabalhos utilizem metodologias completamente 

diferentes, esse valor é muito próximo ao valor obtido por Seroa (2002). 

 

Em relação à opção pela conservação, Andersen et al. (2002) estimam que ela gere 

benefícios privados relacionados à extração sustentável de madeira e outros produtos 

iguais a US$ 28,50 anuais por hectare. Os benefícios nacionais, provenientes do turismo 

e do serviço de proteção contra distúrbios, são equivalentes a US$ 11,80 anuais por 
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hectare e os serviços globais de regulação climática, recursos genéticos, recreação e 

existência equivalem a US$ 22,40 anuais por hectare. Somando todos estes valores 

chega-se ao VET da conservação da floresta igual a US$ 62,70 anuais por hectare, que é 

comparativamente vantajoso ao valor de US$ 48,48 da opção pela conversão. Nota-se 

que novamente tal vantagem só é obtida quando se incluem os valores globais no 

cálculo. 

 

4.1.7 - Norton-Griffiths e Southey (1995) 

 

Norton-Griffiths e Southey (1995) focalizam sua análise nas unidades de conservação 

do Quênia. Usando por base as atividades econômicas desenvolvidas em outras regiões 

do país que possuem características semelhantes, os autores calculam que a conversão 

dessas áreas geraria um retorno líquido de US$ 203 milhões por ano, ou US$ 49,01 

anuais por hectare. A análise dos benefícios obtidos pela conservação dessas áreas 

estimou valores de US$ 27 milhões ao ano provenientes das atividades turísticas e US$ 

15 milhões ao ano oriundos de atividades de extração sustentável. O total estimado dos 

benefícios da conservação seria então equivalente a US$ 42 milhões anuais, ou US$ 

10,14 anuais por hectare, um valor significativamente inferior aos benefícios que seriam 

obtidos pela sociedade queniana através da conversão de suas áreas protegidas.  

 

4.1.8 - Sathirathai (1998) 

 

O estudo de Sathirathai (1998) analisa o processo de conversão dos mangues da 

Tailândia. São comparados os benefícios da conservação do ecossistema com os 

benefícios obtidos por sua conversão a fazendas de camarão. Os benefícios privados da 

conversão, calculados em US$ 3.667 anuais por hectare e referentes ao extrativismo 

sustentável e à produção de camarão, são superiores aos benefícios privados da 

conservação, calculados em US$ 1.188 anuais por hectare e referentes ao extrativismo 

sustentável.  

 

Os benefícios adicionais gerados para a sociedade tailandesa pela conservação do 

mangue, referentes ao serviço de proteção contra distúrbios e a benefícios para a pesca, 

equivalem a US$ 3.376 por hectare por ano. Na opção pela conversão, as conseqüências 

para o restante da sociedade são na verdade equivalentes a um prejuízo de US$ 401 
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anuais por hectare, gerados pelo impacto negativo desta sobre as fazendas de arroz da 

região. Assim, do ponto de vista da sociedade tailandesa, a preservação dos mangues 

seria mais benéfica do que sua conversão a fazendas de camarão, pois enquanto a 

segunda tem como saldo benefícios equivalentes a US$ 3.266 anuais por hectare, a 

primeira gera benefícios equivalentes a US$ 4.564 anuais por hectare.  

 

4.1.9 – Garrod e Willis (1992) 

 

O trabalho de Garrod e Willis (1992) sobre as florestas do Reino Unido entrou nesta 

seleção por ter sido considerado um interessante caso de processo de conversão “às 

avessas”. Como em grande parte dos outros países ricos – conforme visto no primeiro 

capítulo – o processo de conversão no Reino Unido praticamente atingiu a totalidade de 

suas terras. Da extensa cobertura florestal que cobria 80% de suas terras oito mil anos 

atrás, apenas 5% continuava preservada em 1905 (UKFC, 2005). Grande parte das 

florestas nativas foi convertida para a agricultura e o restante foi convertido em florestas 

de coníferas para produção madeireira. 

 

O estudo de Garrod e Willis (1992) tinha por objetivo auxiliar a Comissão Florestal 

britânica em seu processo de decisão, pois até então seu programa de reflorestamento 

era baseado apenas em critérios privados relativos à produção madeireira, o que tinha 

como conseqüência o estímulo ao plantio de mais florestas de coníferas. Os autores 

buscaram estimar os benefícios de uma “conversão” destas florestas de coníferas em 

florestas de árvores folhosas, mais semelhantes à vegetação original. Foram 

considerados tanto os benefícios privados provenientes da extração sustentável de 

madeira como os benefícios sociais provenientes dos serviços de recreação e valores 

estéticos, estes últimos medidos através do método de preços hedônicos. 

 

Os resultados60 mostram que, enquanto no âmbito privado a “conversão” gera uma 

diminuição dos benefícios, que caem de US$ 1.128 providos pelas coníferas para US$ 

859 providos pelas folhosas, quando são acrescidos os valores sociais, a vantagem passa 

a ser da vegetação original verdadeira – as folhosas – com benefícios totais estimados 

entre US$ 1.458 e US$ 11.309. Desta forma, pode-se concluir que, atualmente, a 

                                                 
60 Todos em valor presente utilizando taxa de 3% ao ano. 
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conservação do restante da cobertura original presente no Reino Unido gera mais 

benefícios do que sua conversão em florestas de coníferas. 

 

4.1.10 – Carson, Wilks e Imber (1994) 

 

Carson, Wilks e Imber (1994) realizam um estudo que compara duas alternativas de uso 

do solo na Zona de Conservação de Kakadu, na Austrália. A opção pela conversão 

corresponde à utilização daquela área para atividades de mineração, cujo valor presente 

líquido seria de A$ 102 milhões, utilizando-se uma taxa de desconto de 5% ao ano. Em 

relação à opção pela conservação foi estimado, através do método de valoração 

contingente, que o valor de existência daquela área para a sociedade australiana seria 

igual a A$ 435 milhões, também medido como valor presente. Fica claro que os 

benefícios gerados pela conservação são substancialmente maiores do que os benefícios 

gerados pela conversão.  

 

4.1.11 - Van Vuuren e Roy (1993) 

 

O estudo de Van Vuuren e Roy (1993) analisa as terras alagadas (wetlands) do Canadá. 

A opção pela conversão para atividades agrícolas apresenta benefícios cujo valor 

presente à taxa de 6% ao ano é igual a US$ 1.789 por hectare. A opção pela 

conservação aparenta ser claramente vantajosa, pois quando são considerados apenas os 

benefícios relativos aos serviços de recreação, seu valor presente por hectare, também 

utilizando uma taxa de 6% ao ano, seria equivalente a US$ 3.965 na estimativa mais 

baixa e US$ 6.216 na estimativa mais alta. 

 

4.1.12 – Turner et al. (2003) 

 

O estudo de Turner et al. (2003) compila dados de outros trabalhos para analisar os 

diferentes benefícios envolvidos no processo de conversão das florestas temperadas da 

Escandinávia. Os benefícios gerados pela conversão são medidos através do preço da 

terra para produção agrícola, que é de US$ 3.500 por hectare.  

 

Na opção pela conservação, os benefícios privados são medidos pelo preço da terra para 

extração sustentável de madeira, que é de US$ 1.700 por hectare, acrescidos de US$ 
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240 da coleta de outros produtos não madeireiros, totalizando US$ 1.940. Os benefícios 

sociais, provenientes fundamentalmente do valor de existência, além de um componente 

menor relacionado à recreação, foram estimados como pertencentes ao intervalo entre 

US$ 2.325 e US$ 4.270, utilizando uma taxa de desconto igual a 7%.  

 

Os benefícios globais relacionados ao serviço de regulação climática foram estimados 

em US$ 240. Assim, a vantagem comparativa no âmbito privado obtida na opção pela 

conversão é perdida quando são acrescidos os valores sociais nacionais, quando então a 

opção pela conservação fica com uma vantagem de US$ 4.265 – 6.210 contra os US$ 

3.500 da primeira.   

 

A Tabela 4.1 mostra, para cada trabalho analisado, qual a classificação por renda do 

país onde se localiza o ambiente natural analisado61, o tipo de ecossistema sob análise, 

as alternativas de uso de solo consideradas, além das conclusões obtidas após a 

comparação das alternativas. 

                                                 
61 Os países foram classificados em países de renda baixa, média-baixa, média-alta e alta, de acordo com 
a classificação do Banco Mundial. 
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Tabela 4.1 – Estudos de caso do processo de conversão 

Estudo $ País Ecossistema Uso Alternativo Conclusões 

Pearce (1995) MB Floresta Tropical Agric./Pec. e 

Madeira 

$Glob Conservação > $ Conversão 

Pinedo-Vasquez et al. 

(1992) 

MB Floresta Tropical Agricultura + 

Madeira 

$Nac  Conservação < $ Conversão 

Yaron (2001) B Floresta Tropical Agricultura $Glob Conservação > $ Conversão > $Nac Conservação 

Kumari (1994) MA Floresta Tropical Madeira $Glob Conservação > $ Conversão ≈ $Nac Conservação 

Seroa (2002) MB Floresta Tropical Pecuária $Glob Conservação > $ Conversão > $Nac Conservação 

Andersen et al. (2002) MB Floresta Tropical Média $Glob Conservação > $ Conversão > $Nac Conservação 

Norton-Griffiths e 

Southey (1995) 

B Savana  Média $Nac  Conservação < $ Conversão 

Sathirathai (1998) B Mangue  Fazenda 

Camarão 

$Nac  Conservação > $ Conversão 

Garrod e Willlis (1992) A Floresta 

Temperada 

Madeira $Nac  Conservação > $ Conversão 

Carson, Wilks e Imber 

(1994) 

A Kakadu Mineração $Nac  Conservação > $ Conversão 

Van Vuuren e Roy 

(1993) 

A Terras Alagadas 

Temperadas 

Agricultura $Nac  Conservação > $ Conversão 

Turner (2003) A Floresta Boreal Agricultura $Nac  Conservação > $ Conversão 

Fonte: Elaboração própria 
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Duas observações principais podem ser obtidas a partir desta revisão de estudos de caso 

do processo de conversão. A primeira observação está relacionada aos benefícios e 

prejuízos do processo de conversão atualmente em marcha no planeta. Pode-se observar 

que, dos 12 estudos de caso analisados, 10 concluem que os benefícios da conservação 

dos ecossistemas originais são superiores aos benefícios de sua conversão a usos 

alternativos.  

 

É interessante notar que os dois trabalhos que apresentam conclusões contrárias – os 

trabalhos de Pinedo-Vasquez et al. (1992) para a Amazônia peruana e de Norton-

Griffiths e Southey (1995) para as zonas de conservação do Quênia – têm como 

característica comum o fato de analisarem apenas os benefícios de caráter local ou 

nacional relacionados ao valor de uso direto da floresta. É possível que a inclusão de 

benefícios globais e/ou relacionados aos valores de uso indireto, opção e existência 

provocasse a inversão deste quadro, como foi sugerido por um dos autores ao afirmar 

que, embora “não esteja claro como o Quênia poderia internalizar tais benefícios de 

caráter tão manifestadamente globais (...) a escala destes benefícios parece 

impressionante” (Norton-Griffiths e Southey, 1995). 

 

É importante lembrar que, conforme ressaltado no início do capítulo 3, o processo de 

conversão não ocorre de maneira uniforme em todo o planeta e que a análise de sua 

adequação é fortemente dependente do contexto em questão.  

 

Embora os trabalhos analisados tenham sido escolhidos em parte para refletir tanto a 

variedade ecológica como a variedade econômica presentes no planeta, uma 

generalização absoluta desta primeira conclusão não seria cientificamente correta.  

 

Além disso, é muito provável que em determinados pontos do planeta a conjunção de 

um ecossistema com um valor relativamente baixo com usos alternativos de solo com 

valores elevados faça com que a conversão seja a decisão eficiente. 

 

De uma forma geral, entretanto, os trabalhos analisados mostram que o processo de 

conversão é uma atividade cujos benefícios são inferiores aos benefícios providos pelos 

ecossistemas originais. O quase total consenso na literatura analisada, aliado ao fato de 

que tais trabalhos analisaram apenas uma pequena parcela dos 19 serviços relacionados 
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na tabela 2.5 – normalmente não mais do que 3 ou 4 – permitem  inferir que seja grande 

a possibilidade de que, de uma forma agregada, a dimensão atingida hoje pelo processo 

de conversão já seja superior a um ótimo global. 

 

Tal conclusão não significa que o processo de conversão deveria ser imediatamente 

paralisado no ponto em que se encontra hoje. Como afirmado, é provável que em pontos 

específicos ao redor do globo a conversão do ecossistema local ainda seja a decisão 

eficiente, mesmo considerando todos os valores providos por ele.  

 

Assim, afirmar que o total agregado das terras ocupadas por ambientes naturais 

provavelmente já é inferior ao ótimo não implica que terras adicionais não possam ser 

convertidas e sim que sua conversão deve ser compensada por ações de “re-conversão” 

de ambientes convertidos que apresentem menor rentabilidade em ambientes naturais 

que provenham maior volume de benefícios.  

 

É o que Rees (1998) chama de “abordagem de desenvolvimento de impacto líquido 

zero”. É interessante observar que Rees (1998) propõe esta abordagem em consonância 

com sua rejeição aos processos de valoração, conforme debate reproduzido no final da 

seção 3.2, enquanto que aqui se chega à mesma conclusão através da análise sistemática 

de estudos de caso de valoração. 

 

A segunda observação que pode ser obtida a partir da análise realizada está relacionada 

aos componentes nacionais e globais dos benefícios dos ecossistemas. Por um lado, dos 

quatro estudos realizados nos países de renda alta, todos permitem que a conclusão pela 

conservação seja atingida apenas a partir da análise dos benefícios nacionais.  

 

Por outro lado, dos sete estudos que analisam a questão sob a ótica nacional nos países 

de renda mais baixa, apenas o estudo relacionado ao ecossistema mangue permite 

semelhante conclusão62. Dos outros seis, um não é conclusivo neste aspecto (Kumari, 

1994) e os outros cinco chegam exatamente à conclusão oposta, ou seja, que os 

                                                 
62 Falar sobre o consenso na literatura sobre a importância dos serviços providos localmente pelos 
mangues. 
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benefícios nacionais da conservação seriam inferiores aos benefícios nacionais da 

conversão63.  

 

Essa observação tem conseqüências extremamente importantes. Em primeiro lugar 

porque, como foi visto acima, é provável que a dimensão do processo de conversão já 

seja superior à ótima e, portanto, a conversão destes ecossistemas traga mais prejuízos 

do que benefícios à humanidade. Neste caso, esta suposição é reforçada pela análise dos 

estudos que enfocam ecossistemas localizados em países pobres, onde a inclusão dos 

benefícios globais da conservação na análise torna esta a alternativa mais eficiente em 

todos os casos em que foi feita tal inclusão. 

 

Em segundo lugar, porque, como foi visto nos primeiros capítulos, a maior parte dos 

ecossistemas mais diversos, produtivos e, conseqüentemente, valiosos da Terra está 

localizada nos países mais pobres. E estão sendo convertidos a taxas muito altas. 

 

Em terceiro lugar porque o poder de decisão a respeito de sua conservação ou conversão 

pertence, de fato e de direito, aos países onde tais ecossistemas estão localizados. 

Assim, se respeitados todos os princípios éticos e as regras de direito internacional, a 

comunidade global como um todo não pode obrigar tais países a levar em consideração 

os benefícios globais da conservação de seus ecossistemas.  

 

Esta seção procurou realizar uma análise sistemática de trabalhos que comparavam os 

benefícios obtidos com as duas opções relacionadas ao processo de conversão. Como 

conclusões, por um lado foi visto que a opção pela conversão é normalmente ineficiente 

visto que seus benefícios são quase sempre inferiores aos benefícios providos 

originalmente pelos ecossistemas convertidos.  

 

Por outro lado foi ressaltado que, enquanto nos países ricos a opção pela conservação é 

a opção ótima do ponto de vista nacional, nos países pobres os benefícios da conversão 

são superiores aos da conservação sob a ótica nacional e que é necessária a inclusão dos 

benefícios globais na análise para que a opção pela conservação se torne a mais 

eficiente. 

                                                 
63 Observa-se que o estudo que não é conclusivo a esse respeito foi o único realizado em um país de renda 
média-alta, o que reforça a conclusão em questão. 
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Esta segunda observação aponta para a existência de um conflito entre a ótica nacional e 

a ótica global de analisar a adequação do processo de conversão. A próxima seção faz 

uma análise deste conflito. 

 

 

4.2 O conflito nacional x global 
 

A segunda conclusão da seção anterior, que aponta para existência de um conflito entre 

as óticas nacional e global de analisar o processo de conversão, é muito relevante para o 

estudo e para as políticas relacionadas ao assunto. Como será visto na primeira sub-

seção, entretanto, a possibilidade de que os benefícios nacionais da conservação sejam 

menores do que os benefícios da conversão não é normalmente considerada em 

trabalhos na área.  

 

4.2.1 – As “causas” diretas e as “causas” subjacentes do processo de conversão 

 

Existe uma grande variedade de trabalhos na literatura que buscam estimar os “fatores 

determinantes” ou as “causas” do processo de conversão em diversas regiões do mundo. 

Uma parcela desses trabalhos busca relacionar – normalmente através de regressões 

econométricas – o processo com certas variáveis explicativas. Esses trabalhos podem 

ser divididos em dois grupos, de acordo com suas conclusões. 

 

Os trabalhos do primeiro grupo64 relacionam o processo de conversão com variáveis 

diretamente relacionadas ao mesmo. Exemplos dessas variáveis seriam o aumento 

populacional local e a construção de estradas. Nesses trabalhos, após estabelecidas as 

variáveis que possuem as melhores correlações, as mesmas são geralmente classificadas 

como as causas ou determinantes diretos do processo de conversão. 

 

Certamente é correto afirmar que existam variáveis diretamente relacionadas ao ritmo 

do desflorestamento. É fato que altos índices de desflorestamento ocorrem em regiões 

                                                 
64 Como, por exemplo, Vincent e Yusuf (1991), Reis e Margulis (1991) e Laurance et al. (2001). 
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da fronteira onde ocorre um maior crescimento populacional e que estão mais próximas 

de estradas. 

  

Parece incorreto, entretanto, sustentar que tais variáveis, por possuírem uma boa 

correlação com o desflorestamento, seriam sua “causa”. Que as terras são convertidas 

com maior rapidez em locais onde ocorreu uma concentração de população – 

normalmente de origem migratória – e onde a estrutura de transportes para o 

escoamento dos produtos é mais desenvolvida é um fato natural. Surpreendente seria se 

fosse o contrário.  

 

 

Identificar esta correlação certamente é um esforço válido, com utilidade para a melhor 

compreensão do processo de conversão e, em certos casos, até para a previsão de 

determinados comportamentos deste processo. Classificá-las como “causas” ou 

“determinantes”, entretanto, parece uma incorreção com implicações potencialmente 

sérias para as políticas públicas relacionadas.  

 

Essa crítica é enfatizada pelos trabalhos pertencentes ao segundo grupo65, que defendem 

que é necessário ampliar o foco de análise e examinar o que estaria por trás destes 

fatores diretos. O comportamento dos mercados por produtos primários (como soja, 

gado ou madeira) e certas políticas públicas (como mudanças na estrutura tributária ou 

programas de “desenvolvimento”) são normalmente apontadas nestes trabalhos como as 

verdadeiras “causas” indiretas ou subjacentes do processo de conversão. 

 

 Grande parte destas análises aponta para uma boa correlação entre políticas públicas, 

como a construção de estradas ou a concessão de incentivos agrícolas, com os níveis de 

desflorestamento.  

 

Em grande parte destes trabalhos, a responsabilidade pelo processo de conversão é 

normalmente atribuída ao Estado em função de suas “políticas públicas falhas”. A 

solução para combater o desflorestamento, portanto, seria identificar e corrigir as 

políticas públicas que tenham relação com o desflorestamento.  

                                                 
65 Como, por exemplo, Barbier et al. (1994), OECD (1996), Geist e Lambim (2002), Rodrigues (2004) e 
Schaeffer e Rodrigues (2005).  
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É muito provável que políticas públicas adotadas pelo Estado tenham influência sobre o 

nível de desflorestamento. Certamente a decisão de construir uma malha de transportes 

com o intuito de promover o “desenvolvimento”  de uma região relativamente intocada 

diminui os custos da exploração comercial de usos alternativos do solo e, 

conseqüentemente, incentiva a conversão daqueles ambientes. O mesmo certamente 

ocorre com políticas públicas de incentivos diretos a essas atividades alternativas, como 

subsídios agrícolas, por exemplo. 

 

Uma base lógica dessa abordagem de “policy failure” é a pressuposição – implícita ou 

explícita – de que o processo de conversão é uma atividade indesejável e que, 

conseqüentemente, seria papel do Estado combatê-lo. Políticas públicas que tivessem o 

efeito oposto de incentivá-lo, portanto, deveriam ser corrigidas ou evitadas. É comum 

identificar tais políticas como as verdadeiras “causas” ou  “determinantes” do processo 

de conversão e, portanto, concluir que  a eliminação das mesmas levaria à interrupção 

do processo, o que conduziria a sociedade a um nível de bem-estar mais elevado66. 

 

Essa pressuposição, entretanto, vai de encontro à segunda observação obtida a partir da 

análise dos estudos de caso realizada na seção 4.1. Naquela análise, foi constatado que, 

enquanto nos países de renda mais alta os benefícios nacionais da conservação seriam 

superiores aos benefícios da conversão, nos países de renda mais baixa ocorreria o 

oposto. 

 

Nesses países, portanto, não seria correta a pronta-identificação do comportamento 

estatal como falho. Embora certamente o comportamento do Estado em alguns casos 

distorça ainda mais o “playing field” do processo de conversão, pressupor que toda e 

qualquer política pública que tenha correlação positiva com o nível de desflorestamento 

seja falha não parece correto. O mesmo pode ser dito da pressuposição de que sempre 

que o Estado não combate ativamente o desflorestamento ele está agindo contra o 

interesse de seu povo. 

 
                                                 
66 Para um debate sobre as causas do desflorestamento na Amazônia brasileira, que inclui o debate sobre 
causas diretas e subjacentes e a caracterização generalizada do comportamento do Estado brasileiro como 
falho,  ver a seção de cartas da revistas Science, volume 307, número 5712 de 18 de fevereiro de 2005.  
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4.2.2 – O enfoque ortodoxo 

 

A observação do fato que nos países ricos a conservação é a atividade que provê 

benefícios maiores, e que o oposto ocorre nos países pobres, está de acordo com o 

comportamento geográfico atual do processo de conversão, conforme examinado no 

primeiro capítulo.  

 

Talvez mais do que isso, esse fato de certa forma explica este comportamento. 

E o que por sua vez explicaria esse fato? Por que nos países mais ricos a conservação é 

a alternativa preferível enquanto nos países mais pobres é a conversão que traz mais 

benefícios? A resposta tradicional para essa pergunta seria associar esse comportamento 

à teoria da curva de Kuznets.  

 

De acordo com essa teoria, no início do processo de crescimento da renda de um país, a 

degradação ambiental aumenta em paralelo com o crescimento da renda. Quando o país 

atinge uma renda intermediária, entretanto, a degradação ambiental passa a diminuir à 

medida que a renda aumenta. O gráfico 4.1 mostra a clássica forma de U-invertido da 

curva de Kuznets. 
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Gráfico 4.1 – A curva de Kuznets 

Fonte: Elaboração Própria 

 

De forma simplificada, a lógica por trás dessa teoria nesse contexto indica que, quando 

o país é muito pouco desenvolvido ele não possui os meios de realizar uma exploração 

em larga escala de seus recursos naturais e, portanto, dedica-se apenas a uma cultura 

primária de subsistência.  

 

À medida que a renda do país cresce, ele desenvolve os meios de explorar em maior 

escala seus recursos naturais – o que, historicamente, é a base das estratégias de 

desenvolvimento – e a velocidade da conversão aumenta. 

 

A partir de um determinado ponto, duas forças agiriam para reduzir sua velocidade. Por 

um lado, o desenvolvimento tecnológico permitiria que este país explorasse com mais 

intensidade e eficiência cada hectare convertido e, portanto, fosse capaz de produzir 

mais em menos terras.  

 

Por outro lado, quanto mais o padrão de vida de sua população cresce em relação aos 

níveis básicos de subsistência, maior é a capacidade dessa população de abrir mão dos 

Renda per capita do país 

Progressão do processo de conversão
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retornos de curto prazo da exploração dos recursos ambientais e investir na manutenção 

da qualidade desses recursos. 

 

Esta explicação se adapta bem ao desenvolvimento histórico e à realidade atual do 

processo de conversão. Ela não oferece, entretanto, soluções para o problema 

fundamental apontado pela análise feita no último capítulo, ou seja, o fato de que nos 

países mais pobres a conversão gera mais benefícios do ponto de vista nacional, mas é 

uma escolha indesejável do ponto de vista global. 

 

4.2.3 Um enfoque alternativo 

 

Este trabalho defende um outro enfoque para examinar essa questão que também está 

em harmonia com as conclusões da última seção e com o comportamento do processo 

de conversão analisado no primeiro capítulo, mas que, ao mesmo tempo, fornece a 

possibilidade de apontar caminhos para lidar com este problema.  

 

Esse enfoque é baseado na presença específica de uma das falhas de mercado discutidas 

no capítulo anterior, que é comumente citada na literatura como atuante no processo de 

conversão. Observa-se que esse enfoque e a visão tradicional da curva de Kuznets não 

são mutuamente excludentes mas, possivelmente, complementares.  

 

Para uma melhor compreensão desse enfoque, o mesmo será discutido após o exame de 

uma hipotética situação de decisão sobre o uso de uma parcela de terras, à luz do 

arcabouço tradicional neoclássico. 

 

O exemplo consiste de uma análise do processo de conversão em uma parcela de terras 

originalmente ocupada por um ecossistema do tipo floresta tropical. Dadas as condições 

ambientais e econômicas da área, como o tipo de solo e a infra-estrutura de transporte, a 

alternativa em estudo para essa área é a sua conversão – parcial ou integral – para uma 

plantação de soja. 

 

Em uma primeira etapa, o caso será analisado do ponto de vista do proprietário da 

parcela de terras em questão. Supondo que esse proprietário seja um indivíduo dotado 
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de racionalidade econômica, ele irá decidir converter sua propriedade enquanto o 

benefício de fazê-lo seja maior do que o custo. 

 

O mercado de soja é altamente competitivo e pode-se supor que, para uma quantidade 

que não seja extraordinariamente grande, a quantidade de soja ofertada por este 

produtor não irá alterar o preço de mercado da soja. Por simplificação, será suposto que 

os custos operacionais sejam constantes. Assim, os benefícios que o produtor recebe por 

cada hectare de floresta convertido para plantação de soja não dependem da área já 

convertida.  

 

Como conseqüência, no gráfico 4.1, sua curva de benefícios marginais da conversão, 

ou, alternativamente, de custos marginais da conservação, é uma reta paralela ao eixo 

das quantidades, indicando que o benefício que o produtor recebe por cada hectare 

convertido para soja é uma proporção fixa (o “lucro”) do preço de mercado P.67 

 

A análise dos benefícios advindos da conservação da floresta original é um pouco mais 

complexa. As florestas tropicais provêem mais serviços ecológicos do que uma 

plantação de soja. E alguns desses serviços da parcela não convertida, como controle 

hídrico ou proteção contra distúrbios, terão impacto na produtividade da parcela 

convertida.  

 

Assim, cada hectare convertido implica na perda dos benefícios ecológicos que seriam 

providos por aquele hectare. É esperado que à medida que a conversão progrida, o valor 

destes benefícios aumente. Em primeiro lugar, por razões econômicas, o próprio 

princípio da escassez e a lei dos rendimentos marginais decrescentes fazem com que o 

valor dos bens ou serviços aumente conforme diminua a quantidade disponível destes. 

 

Em segundo lugar, como foi visto no segundo capítulo, a existência de pontos críticos e 

suas conseqüentes descontinuidades fazem com que a possibilidade de uma ruptura do 

sistema ecológico aumente conforme uma maior parcela de sua área seja convertida. 

                                                 
67 Esse é um caso particular simplificado para melhor exposição do argumento. Outros formatos para a 
curva de benefícios marginais da conversão são possíveis, mas não afetam qualitativamente as conclusões 
da análise. 
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Dessa forma, o valor de conservar um hectare aumenta na medida em que a área é 

reduzida. 

 

Esses dois efeitos apontam para um aumento do valor de conservação à medida que a 

área é reduzida. Como afirma Torras (2000), o “desflorestamento potencialmente resulta 

em rápidos aumentos nos valores unitários marginais de conservação”. As figuras 

mostradas no quadro 4.1 foram retiradas de discussões teóricas da literatura e se referem 

especificamente ao valor marginal dos recursos ambientais. 

 

Quadro 4.1 – As curvas dos benefícios marginais dos serviços dos ecossistemas 

 
Fonte: Farber et al (2002) e Costanza et al. (1997) 

 

 O que estas figuras têm em comum é a idéia de que a curva de benefícios marginais 

para os serviços ambientais é relativamente elástica com uma quantidade maior dos 

recursos, tornando-se aceleradamente menos elástica conforme a quantidade disponível 

dos recursos ambientais diminui. 

 

Assim, a curva de benefícios marginais que o proprietário recebe pela conservação de 

sua floresta terá o mesmo formato das curvas mostradas no quadro 4.1. Como foi 

suposto inicialmente, o comportamento do produtor é racional e ele irá converter suas 

terras enquanto obtiver mais benefícios do que custos ao fazê-lo.  
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É possível que os benefícios sempre sejam maiores do que os custos e, 

conseqüentemente, 100% da terra seria conservada. Na situação oposta, na qual os 

custos são sempre maiores do que os benefícios, 100% da terra seria convertida. 

 

A hipótese intermediária utilizada nesse exemplo é a de que inicialmente, quando a 

quantidade de floresta é relativamente alta, os benefícios de conservá-la são menores do 

que seus custos e a opção do produtor é pela conversão. O gráfico 4.2 ilustra o 

comportamento das duas curvas discutidas. Observa-se que o eixo x representa a 

quantidade de floresta conservada e, portanto, o processo de conversão progride a partir 

da direita (mais floresta) para a esquerda (menos floresta). 

 

Gráfico 4.2 – A ótica do proprietário 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como pode ser observado, à medida que a conversão progride, os benefícios marginais 

da conservação vão crescendo até que, em um determinado ponto, ele se iguala ao custo 

marginal da conservação. De acordo com a teoria econômica, neste ponto o processo de 

conversão seria interrompido. É o ponto Qpv do gráfico 4.2. 

 

Benefícios marginais da Conservação

Custos Marginais da Conservação

Área da Floresta

$

Qpv 

Direção do Processo de Conversão 



 101

A lógica é fácil de ser compreendida. Para uma área de floresta maior (à direita) do que 

Qpv, os benefícios da conversão ainda são superiores e o proprietário ganha mais 

convertendo. Por outro lado, para qualquer área menor (à esquerda) do que Qpv, o 

benefício da conservação é maior e, portanto, o proprietário não terá motivos para 

continuar a conversão e o processo pára.  

 

O proprietário de terras, entretanto, não é o único agente afetado pelo processo em 

questão. Como foi visto no segundo capítulo, os ambientes naturais, aqui representados 

pela floresta tropical convertida, provêem benefícios que se estendem espacial e 

temporalmente além do ponto onde estão localizados. 

 

Dessa forma, a floresta tropical localizada nas terras de propriedade do produtor de soja 

provê benefícios para outros grupos de indivíduos que não participaram do processo de 

decisão em relação à parcela de terras convertidas. A floresta gera benefícios para seus 

vizinhos regionais e nacionais, que também são afetados por seus serviços de controle 

hídrico e proteção contra distúrbios, além de outros serviços, como tratamento de 

poluição,  polinização e serviços estéticos.  

 

Além disso, como foi visto, a floresta também provê serviços em escala global que 

beneficiam potencialmente todos os indivíduos do planeta, como a regulação de gases 

atmosféricos, regulação climática e recursos genéticos. 

 

Uma parcela desses serviços é perdida quando a floresta é convertida para plantação de 

soja. Assim, a ação realizada pelo produtor de soja tem conseqüências negativas para 

outro grupo de indivíduos que não são levadas em consideração quando aquele realiza 

seu cálculo privado de otimização. No gráfico 4.3 são acrescentadas duas novas curvas 

de benefícios marginais da conservação.  
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Gráfico 4.3 – As óticas privada, nacional e global 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A curva de benefício marginal nacional é composta pela parcela dos benefícios da 

conservação obtidos pelo produtor, acrescida dos benefícios da conservação advindos 

dos serviços ambientais de escala nacional citados anteriormente. O ponto onde essa 

curva de benefícios intercepta a curva de custos marginais68, Qnac, é o ponto ótimo sob a 

ótica nacional.  

 

A curva de benefícios marginais globais é composta pelas parcelas de benefícios 

privados e nacionais, acrescidos dos benefícios advindos dos serviços ambientais de 

escala global citados anteriormente. O ponto onde esta curva de benefícios globais da 

conservação intercepta a curva de custos marginais, Qglob, é o ponto ótimo da conversão 

sob a ótica global.  

 

                                                 
68 A curva de custos marginais da conservação – ou de benefícios marginais da conversão – permanece a 
mesma sob os pontos de vista nacional e global porque é suposto que todos os benefícios advindos da 
conversão são apropriados pelo proprietário. Esta hipótese será discutida em maiores detalhes no próximo 
capítulo. 

BMg Privados da Conservação

Custos Marginais da Conservação

Área da Floresta
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A existência destas outras curvas de benefícios marginais em adição à curva de 

benefícios marginais do proprietário aponta para a existência de uma falha no sistema 

econômico chamada externalidade.  

 

Como foi dito no terceiro capítulo, a externalidade é a diferença entre a curva de 

benefício (ou de custo) marginal do grupo que realizou a ação e a curva de benefício (ou 

de custo) marginal de todos que foram afetados pela ação. No exemplo analisado, a 

diferença entre a curva de benefícios marginais do proprietário e a curva de benefícios 

marginais nacionais é a externalidade intranacional. A diferença entre a curva de 

benefícios marginais nacionais e a curva de benefícios marginais globais, por sua vez, 

corresponde à externalidade global. 

 

Neste exemplo, as externalidades de caráter espacial foram divididas entre aquelas que 

afetam outros indivíduos dentro do próprio país onde ocorreu a conversão, as 

externalidades nacionais, e aquelas que afetam  todos os  outros indivíduos do planeta, 

as externalidades globais.  

 

Essa divisão foi adotada por uma razão muito simples. As falhas de mercado não podem 

– por definição – ser resolvidas pelo próprio mercado. Assim, algum tipo de decisão 

externa ao mercado deve ser adotada para corrigir as falhas e evitar suas sérias 

conseqüências. E essa decisão é, essencialmente, de caráter político.  

 

Sendo a organização geopolítica global marcada fundamentalmente pela divisão do 

planeta em Estados-nações soberanos, é clara uma diferenciação entre o processo pelo 

qual as externalidades intranacionais poderiam ser corrigidas – “simples” decisões 

governamentais internas – e o processo através do qual as externalidades internacionais 

teriam de ser tratadas – complexas negociações políticas globais69. 

 

As conclusões obtidas na seção 4.1 podem ser analisadas com mais clareza no gráfico 

4.3. Por um lado, é possível compreender por que, apesar da conclusão  que o processo 

de conversão já é uma atividade ineficiente do ponto de vista global, ele continua a 
                                                 
69 Existe também um tipo intermediário, que são aquelas externalidades que afetam localmente países 
vizinhos, que poderiam ser chamadas de externalidades internacionais. O processo político através do 
qual tais externalidades são tratadas são as negociações bilaterais entre os países envolvidos, muito 
comuns na União Européia. 
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ocorrer. Como foi visto na figura 1.3, os focos atuais do processo de conversão estão 

localizados em regiões que concentram grandes parcelas de terras propícias à conversão, 

como a Bacia Amazônica, a África Central, o norte da Rússia e o Sudeste Asiático. 

 

Nessas regiões, o processo de conversão estaria apenas no início e, do ponto de vista 

privado e nacional, ainda geraria mais benefícios do que prejuízos. Quando são levados 

em consideração os benefícios globais, entretanto, os benefícios da conservação tornam-

se maiores do que os benefícios da atividade alternativa. Nesses países o nível atual do 

processo de conversão estaria localizado entre os pontos Qnac e Qglob do gráfico 4.3. 

 

Por outro lado, a hipótese examinada nesse exemplo também ajuda a compreender por 

que o processo de conversão se reduziu nos países que já converteram consideráveis 

parcelas de seus ambientes naturais, chegando até a ser revertido em alguns deles.  

 

Nesses países, o processo de conversão teria reduzido a quantidade de ambientes 

naturais até um ponto próximo a Qpv, quando o processo teria sido interrompido. Este 

ponto teria sido atingido devido à baixa intervenção do Estado na regulamentação 

ambiental, que foi a regra durante a maior parte da história do processo de conversão.  

 

A partir da década de 1960, entretanto, muitos países adotaram posturas mais ativas 

com relação a questões ambientais internas, intervindo em decisões privadas quando o 

bem-estar público seria afetado. Com conseqüência, o equilíbrio situado perto do ponto 

Qpv tem sido deslocado para as proximidades do ponto Qnac. Isto explicaria as 

tendências ao reflorestamento observadas na figura 1.3.70 

 

Partindo do pressuposto que é papel do Estado zelar pelo bem-estar de seu povo, esse 

deslocamento ocorrido nos países ricos está coerente com o mesmo. De forma análoga, 

o papel do Estado nos países mais pobres também seria conduzir o equilíbrio para seus 

respectivos pontos Qnac.  

 

                                                 
70 Na Inglaterra, por exemplo, após ser reduzida dos 80% originalmente existentes para apenas 5% em 
1905, a área ocupada por florestas já corresponde hoje a 12% do território inglês, graças a um agressivo 
programa de reflorestamento desenvolvido pelo Estado (UKFC, 2005). 
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Nesses países, portanto, também é papel do Estado corrigir as falhas de mercado 

internas – além das externalidades intranacionais, a má definição dos direitos de 

propriedade é particularmente relevante neste contexto nos países mais pobres – para 

que o equilibro não ocorra apenas no ponto Qpv. 

 

Por outro lado, combater o processo de desflorestamento em um ponto à direita de Qnac, 

quando os benefícios nacionais da conservação ainda são inferiores aos benefícios da 

conversão, implicaria em impedir que o bem-estar nacional atingisse seu nível máximo.  

 

Esta é a peculiar característica do problema que envolve o processo de conversão hoje. 

Nas regiões em que ele é mais acelerado, sua ocorrência eleva o nível de bem-estar do 

país. Todavia, quando são considerados todos os habitantes do planeta, seu progresso 

incorre em uma perda de bem-estar. 

 

Como este problema tende a ocorrer nos países mais pobres, pedir que os mesmos 

abram mão da possibilidade de aumentar o bem-estar de seus povos para atingir o ponto 

ótimo global levanta sérias questões de justiça e ética, especialmente quando se leva em 

conta que os países mais ricos não o fizeram.  

 

A alternativa de aguardar que estes países atinjam seus respectivos pontos Qnac, 

entretanto, implica em assistir a conversão de vastas regiões do planeta que do ponto de 

vista da humanidade como um todo deveriam ser conservadas, resultando em uma 

expressiva diminuição do nível de bem-estar global. 

  

A ótica adotada nesta seção permite enxergar um caminho para a solução deste 

problema. Suponha-se que o país detentor dos direitos sobre este ambiente natural opte 

por interromper o processo no ponto Qglob. De acordo com a teoria econômica, a perda 

de bem-estar incorrida por ele seria igual à área A do gráfico 4.471 

 

 

 
                                                 
71 Em um gráfico de benefícios marginais, a área abaixo da curva equivale ao benefício total. Neste caso, 
o benefício total do país no ponto Qnac seria igual à integral da curva de BMg Nacionais da origem até o 
ponto Qnac mais a área abaixo da reta de CMg entre Qnac e Qglob. No ponto Qglob, entretanto, os benefícios 
são iguais apenas à área abaixo da curva de BMg Nacionais até o ponto Qglob. A diferença é a área A. 



 106

Gráfico 4.4 – Um caminho para a resolução do conflito 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Por outro lado, o ganho de bem-estar advindo desta decisão para os outros países do 

mundo seria igual à soma das áreas A e B72. Ou seja, o benefício para o resto do mundo 

desta decisão é maior do que o prejuízo incorrido pelo país. Isto demonstra um potencial 

para uma cooperação win-win, ou seja, com ganhos para ambos os lados. 

 

Se o resto do mundo compensar o país detentor por um valor equivalente à área A, o seu 

bem-estar no ponto Qglob torna-se igual ao seu bem-estar no ponto Qnac, o que permite a 

interrupção do processo de conversão, sem perda de bem-estar nacional, no ponto ótimo 

global. Para o resto do mundo, o bem-estar obtido em Qglob é superior ao bem-estar que 

seria obtido em Qnac por uma diferença equivalente à área B. Assim, para o mundo 

como um todo, o novo equilíbrio é superior ao antigo por uma diferença equivalente à 

área B. 

 

                                                 
72 Enquanto os benefícios para o mundo como um todo são medidos pela área abaixo da curva de BMg 
Globais, os benefícios externos, ou seja, para todos os outros países que não o possuidor dos recursos, são 
medidos pela área entre as curvas de BMg Globais e Nacionais, desde a origem. A diferença entre os 
benefícios externos em Qglob e em Qnac é, portanto, igual à soma das áreas A e B. 

BMg Privados da Conservação

Custos Marginais da Conservação

Área da Floresta

$

Qpv 

BMg Nacionais da Conservação
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A idéia da compensação internacional como forma de compensar os países mais pobres 

encontra eco na literatura. Turner et al. (2003), por exemplo, afirmam que “os países em 

desenvolvimento, ao conservar ecossistemas e biodiversidade, incorrem em altos custos 

locais normalmente em prol de grandes benefícios globais. (…) Em contraste, países 

desenvolvidos tendem a incorrer em baixos custos locais e geram benefícios globais 

mais modestos. Eles aproveitam, entretanto, os benefícios sociais globais  de políticas 

de conservação realizadas domesticamente e nos países em desenvolvimento. Eles 

deveriam, portanto, compensar estes países em desenvolvimento que incorrem em 

perdas líquidas advindas de políticas de conservação.” 

 

O possível mérito da análise realizada acima é que a mesma expõe estes argumentos em 

um formato gráfico intuitivo que permite a melhor compreensão dos argumentos 

expostos. Além disso, em teoria esta análise permitiria o cálculo dos valores necessários 

para esta comparação. 

 

O próximo capítulo apresenta um esforço analítico para ultrapassar – por vezes apenas 

parcialmente – algumas barreiras teóricas e práticas encontradas à aplicação desta teoria 

ao contexto real do processo de conversão na Amazônia brasileira. 
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Capítulo 5 – Análise do processo de conversão na Amazônia brasileira 
 

 

 

“O bosque é vasto, as arvores falam 

falam os animais, com o vento agitado. 

As águas o pólen, as sementes proliferam 

Tu rei do mundo, um dia serás devorado.” 

 

Márcia Theóphilo  

(para o "Le Sonnet des Amériques”, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na seção 4.1 foi realizada uma análise de estudos de caso comparativos do processo de 

conversão que possibilitou duas observações. Se por um lado, foi visto que na quase 

totalidade dos casos o processo de conversão já é uma atividade ineficiente pois traz 

mais prejuízos do que benefícios para a humanidade, por outro lado foi visto que nos 

países mais pobres a conversão ainda traz mais benefícios do que prejuízos quando é 

considerada apenas a ótica nacional. 

 

Na seção 4.2 é utilizado um enfoque alternativo – e talvez, complementar – à explicação 

tradicional para entender a dinâmica do problema apresentado pelas duas conclusões 

referidas acima. Este enfoque alternativo apresentava a vantagem de apontar um 

possível caminho para a resolução do impasse em questão.  
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Este capítulo se propõe a aplicar este enfoque ao contexto real do processo de conversão 

na Amazônia brasileira. 

 

A maior dificuldade apresentada para esta análise está relacionada aos valores que serão 

utilizados como base da aplicação. O enfoque apresentado na seção 4.2 é baseado no 

comportamento dos custos e benefícios marginais – tanto na esfera nacional quanto 

global – do processo de conversão. A quase totalidade dos trabalhos encontrados na 

literatura, entretanto, utiliza os métodos de valoração descritos na seção 3.1 para obter 

valores médios para os custos e benefícios em questão. 

 

Para alguns valores, a solução encontrada foi a estimação direta de valores marginais, 

ainda que sempre baseada em estudos disponíveis na literatura. Para a maioria deles, 

entretanto, a alternativa escolhida foi a transformação dos valores médios encontrados 

na literatura em valores marginais, baseada em alguns pressupostos ecológicos e 

econômicos. 

 

Sempre que possível foram estimados três valores para cada parcela do custo ou 

benefício, de modo a possibilitar um intervalo de valores para a análise final, em 

oposição a um único valor pontual. 

 

Como os conceitos, teorias e ferramentas discutidos ao longo deste trabalho são 

direcionados para se aplicar aos benefícios providos pelos ambientes naturais, a análise 

dos mesmos é mais detalhada e extensa. É o tema da seção 5.1. 

 

A seção 5.2, por sua vez, realiza uma análise mais simplificada dos benefícios obtidos 

pela conversão dos mesmos para atividades alternativas. O objetivo é possibilitar a 

análise proposta de forma teórica na seção 4.2 e que neste capítulo é realizada de forma 

empírica na seção 5.3. 

 

Uma observação importante diz respeito à área desta análise. O objeto desta análise é a 

floresta amazônica brasileira. Ao contrário de alguns trabalhos que utilizam como área 

de análise os quase 500 milhões de hectares da chamada “Amazônia Legal” (Andersen 

et al., 2002), a presente análise se concentra na parcela coberta hoje pelo ecossistema 
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floresta tropical, que de acordo com Seroa da Motta (2002) seria igual a 362 milhões de 

hectares73. 

 

 

5.1 Os benefícios da conservação da floresta 
 

Os serviços dos ecossistemas listados na tabela 2.5 para os quais foram encontradas 

estimações na literatura serão avaliados individualmente, dentro de uma classificação 

composta por quatro sub-grupos referentes aos tipos de valores que compõe o Valor 

Econômico Total descritos no terceiro capítulo.  

 

 

5.1.1 - Valor de Uso Direto 

 

Conforme descrito no terceiro capítulo, são os benefícios gerados no presente pelos 

sistemas naturais através das atividades de produção e consumo desenvolvidas pelo 

homem. Assim, são os benefícios mais sujeitos às características de mercado.  

 

Os três serviços incluídos neste grupo, matéria-prima, alimentos e recreação possuem 

mercados relativamente bem-desenvolvidos. São serviços para os quais existe uma 

demanda limitada, que é disputada tanto por outros fornecedores dos mesmos bens ou 

serviços quanto por outros bens e serviços substitutos. Como conseqüência sua demanda 

é relativamente mais elástica. A seguir, as características próprias de cada um destes 

serviços são analisadas individualmente. 

 

Matéria-prima 

 

Os benefícios referentes a este serviço no bioma em questão estão relacionados aos 

lucros obtidos a partir do aproveitamento de madeira, látex e afins obtidos de forma 

sustentável na floresta. Por conta das diferentes metodologias empregadas, o serviço 

será dividido em dois grupos: 

                                                 
73 Este valor será também o limite superior da análise aqui realizada. Mesmo que o ponto ótimo seja 
superior à área atual, será desconsiderada a hipótese de um grande reflorestamento para atingi-lo. 
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Produtos Madeireiros 

 

Os dois trabalhos revisados mais recentes que analisam os benefícios da floresta 

amazônica brasileira, Andersen et al. (2002) e Seroa et al. (2002) utilizam o valor de 

US$ 28 anuais por hectare obtido a partir do já citado trabalho de Almeida e Uhl 

(1995)74. 

  

De acordo com Almeida e Uhl (1995), o volume de madeira retirado de cada hectare no 

ciclo sustentável de 30 anos é igual a 38 m3, ou seja, aproximadamente 1,25 m3 por ano. 

Rodrigues (2004), citando Nepstad at al.(1999), apresenta três estimativas diferentes 

para o volume de madeira retirado de um hectare da Amazônia. A estimativa mais baixa 

é de 19 m3 para todo o ciclo (ou 0,63 m3 por ano), a estimativa média é de 28 m3 para o 

ciclo (ou 0,93 m3 por ano) e a estimativa mais alta é de 40m3 para o ciclo (ou 1,33 m3 

por ano). 

 

Se extrapoladas para a área em análise, a estimativa média de Nepstad et al.(1999) 

corresponderia a uma produção sustentável de 337 milhões de metros cúbicos de 

madeira por ano, enquanto que a de Almeida e Uhl (1995) corresponderia a uma 

produção anual sustentável de 452 milhões de metros cúbicos de madeira. 

 

De acordo com o IBGE (2002), no ano 2000 a produção brasileira de madeira nativa foi 

de 22 milhões de metros cúbicos. Desses, 12,6 milhões de metros cúbicos vieram da 

região norte. Como pode ser visto, a produção anual sustentável estimada a partir da 

extrapolação dos dados disponíveis na literatura é aproximadamente trinta vezes maior 

do que a produção anual real de madeira proveniente da Amazônia. Dessa forma, a 

extrapolação dos valores disponíveis na literatura para toda a área em análise mostrou-

se não-condizente com a realidade. 

 

A área necessária para a produção de toda a madeira para a qual existe mercado é muito 

menor do que a área atual. Assim, no ponto atual, a conversão da floresta não diminui o 
                                                 
74 Além desses, o trabalho de Torras (2000) encontra valores iguais a US$ 307 por hectare por ano, 
utilizando um preço líquido de US$ 708 (sem fontes) por tonelada de madeira. Como o trabalho de 
Almeida e Uhl (1995) é mais detalhado quanto à metodologia e mede o lucro obtido diretamente no local 
de produção, seu valor foi o escolhido. 
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benefício total obtido pela exploração comercial da madeira. Como conseqüência, o 

valor marginal por hectare é igual a zero.  

 

Quando a conversão progredir até o ponto em que a área restante seja igual à área 

necessária para produzir toda a madeira para a qual potencialmente existiria um 

mercado, cada hectare removido representará um prejuízo igual ao lucro que poderia ser 

obtido a partir da exploração da madeira produzida naquele hectare. O valor marginal 

então será constante e igual a este lucro75.  

 

Embora o IBGE preveja que a produção de madeira proveniente da Amazônia se 

reduzirá nos próximos anos, será aqui conservadoramente suposto que o volume de 12,6 

milhões de metros cúbicos encontrado em 2000 será mantido. Ainda uma outra 

suposição conservadora – no sentido de aumentar a área que não seria convertida do 

ponto de vista exclusivamente nacional – será adotada. O desempenho do Brasil no 

mercado internacional de madeira tropical é muito fraco.  

 

O Brasil não figura entre os cinco principais exportadores. É previsto que o principal 

exportador, a Malásia, perderá mercado com o esgotamento de suas áreas de extração. 

Será aqui suposto que o Brasil ocupará o seu lugar, passando a exportar cerca de 5,5 

milhões de metros cúbicos de madeira por ano (World Bank, 2000). Assim, 

acrescentando-se à produção nacional do ano 2000 os 5,5 milhões de metros cúbicos 

deste novo mercado, o tamanho total de um potencial mercado anual para a madeira 

amazônica seria igual a 18,1 milhões de metros cúbicos. 

 

Se forem então aplicadas a este mercado total as três faixas de estimativas de Nepstad et 

al. (1999) para a quantidade de madeira que pode ser retirada anualmente de forma 

sustentável de um hectare da floresta, obtém-se a área necessária para o plantio 

sustentável que atenda a produção desejada.  

 

Assim, a estimativa mais conservadora (obtida a partir da menor densidade de madeira 

de 0,63 m3 anuais por hectare) seria de uma área igual a 28,7 milhões de hectares, a 

estimativa intermediária (densidade de 0,93 m3 anuais por hectare) seria de uma área 

                                                 
75 O mercado internacional legal de madeiras tropicais é muito competitivo, sendo os fornecedores 
sujeitos a um preço internacional de equilíbrio.  
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igual a 19,5 milhões de hectares e a estimativa mais liberal (densidade de 1,33 m3 

anuais por hectare) seria de uma área de 13,6 milhões de hectares.  

 

O valor de US$ 28 anuais por hectare encontrado por Almeida e Uhl (1995) – escolhido 

por seu rigor metodológico e por ter sido realizado na Amazônia brasileira – 

representará o benefício marginal da conservação de cada hectare abaixo das áreas 

encontradas acima. Desta forma, a equação que representa o comportamento dos 

benefícios marginais unitários provenientes deste serviço para a estimativa média é76: 

 

Eq. 5.1 
⎩
⎨
⎧

∈=
∈=

)362000000;195000001(|0
)19500000;1(|28

xy
xy

 

 

Será suposto que os lucros advindos da exploração destes alimentos são apropriados por 

produtores nacionais e, portanto, os valores estimados serão adicionados integralmente à 

parcela nacional dos benefícios da conservação.  

 

Produtos Florestais Não-Madeireiros 

 

Refere-se aos outros produtos não-madeireiros (e não-alimentícios) que podem ser 

cultivados de forma sustentável na floresta, como látex, resinas e afins. A tabela 5.1 

resume os valores encontrados na literatura referente a estes produtos no ecossistema 

em questão. 

 

Tabela 5.1 – Produtos Florestais não-Madeireiros 

Peters et al. 

(1989) 

Godoy et 

al. (1993) 

Chopra 

(1993) 

Grimes et 

al. (1994) 

Andersen et al. 

(2002)77 

Seroa da 

Motta (2002)5 

US$ 22 US$ 116 US$ 98 US$ 61 US$ 0,25 US$ 0,10 

Fonte: Elaboração própria 

                                                 
76 Embora todas as estimativas realizadas tenham sido feitas com rigor, ressalta-se que nenhuma das 
estimativas referentes aos 3 VUD terão qualquer peso nas análises realizadas posteriormente, pois suas 
áreas mínimas encontram-se sempre bem abaixo da área de equilíbrio encontrada. 
77 Tanto Andersen et al. (2002) quanto Seroa da Motta (2002) estimaram os produtos florestais não-
madeireiros e os produtos alimentícios de uma forma agregada. Os valores encontrados por esses autores 
foram divididos ao meio para cada uma destas categorias neste trabalho. Embora esta seja uma decisão 
arbitrária, provavelmente não acarretará grandes distorções devido à pequena magnitude dos valores 
envolvidos. 
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Os quatro primeiros trabalhos aplicaram diferentes técnicas de valoração em variadas 

florestas tropicais para estimar a produção máxima sustentável de um hectare. Os dois 

últimos trabalhos tomaram por base os dados de IBGE para medir a produção anual 

sustentável total da Amazônia brasileira e dividiram-na pela área da mesma. 

 

Da mesma forma que no caso anterior, portanto, pode-se inferir que embora o valor da 

produção anual por hectare possa atingir US$ 74 – a média dos quatro primeiros estudos 

–, a capacidade de absorção total do mercado é muito menor. Dado que o tamanho do 

mercado calculado a partir da média entre Andersen et al. (2002) e Seroa da Motta 

(2002) é de aproximadamente US$ 63 milhões, pode-se admitir que toda a produção 

sustentável destes produtos para a qual existe mercado poderia ser produzida em uma 

área aproximadamente igual a 850 mil de hectares. 

 

À imagem do caso anterior, portanto, o benefício marginal anual por hectare é igual a 

zero até que esta área mínima seja atingida, quando então o benefício marginal torna-se 

igual a US$ 74 anuais por hectare. Formalmente: 

 

Eq. 5.2 
⎩
⎨
⎧

∈=
∈=

)362000000;001.850(|0
)000.850;1(|74

xy
xy

 

 

Pelos mesmos motivos do serviço anterior, esses valores serão adicionados à parcela 

nacional dos benefícios da conservação.  

 

Alimentos 

 

A floresta produz alimentos – tanto de origem vegetal quanto de origem animal – que 

devem ser considerados no cálculo dos benefícios da conservação. A tabela 5.2 resume 

os valores encontrados na literatura referente a estes produtos no ecossistema em 

questão. 
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Tabela 5.2 - Alimentos 

Peters et 

al. 

(1989) 

Anderson 

et al. 

(1991) 

Pinedo-

Vasquez et 

al. (1992) 

Grimes 

et al. 

(1994) 

Costanza 

et al 

(1997) 

Andersen 

et al. 

(2002)4 

Seroa da 

Motta 

(2002)4 

US$ 

400 

US$ 59 US$ 20 US$ 46 US$ 32 US$ 0,25 US$ 0,10 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os cinco primeiros trabalhos estimam os benefícios anuais que podem ser produzidos 

em potencial em um hectare, enquanto que os dois últimos trabalhos indicam a 

produção anual média real por hectare, a partir de dados do IBGE. Como pode ser 

observado, enquanto que do segundo ao quinto trabalho os valores são relativamente 

próximos entre si, o valor encontrado por Peters et al. (1989) é significativamente 

diferente, sendo dez vezes maior do que a média dos outros quatro.  

 

Peters et al. (1989) estimam que o cultivo sustentável de frutas na Amazônia peruana 

geraria um lucro anual de US$ 400 por hectare. Este valor é oito vezes maior do que o 

valor escolhido na seção 4.2 para representar os lucros da conversão para a agricultura 

ou pecuária e vinte vezes maior do que o valor encontrado por Pinedo-Vasquez et al. 

(1992), que também realizam seus estudos na Amazônia peruana. Por estas razões, e à 

imagem do que fazem Andersen et al. (2002), este estudo será considerado um outlier e 

não será considerado nesta análise. 

 

De forma semelhante ao caso anterior, o tamanho de mercado indicado pela média entre 

Andersen et al (2002) e Seroa da Motta (2002), US$ 63 milhões, será dividido pela 

média dos outros quatro trabalhos que estimam o valor potencial de um hectare, US$ 

40. A área resultante que seria responsável pela produção dos produtos alimentícios 

para os quais existe mercado seria igual a 1.575.000 hectares. Dessa forma, o valor 

marginal dos benefícios advindos desses produtos será considerado igual a zero até esta 

área, quando então assumirá o valor constante de US$ 40. Sua equação, portanto, é: 

 

Eq. 5.3 
⎩
⎨
⎧

∈=
∈=

)000.000.362;001.575.1(|0
)000.575.1;1(|40

xy
xy
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Será igualmente suposto que os lucros advindos da exploração destes alimentos são 

apropriados por produtores nacionais e, portanto, os valores estimados serão 

adicionados integralmente à parcela nacional dos benefícios da conservação. 

 

Recreação 

 

Os benefícios gerados por atividades recreativas no bioma em análise estão relacionados 

apenas ao turismo praticado na região, uma vez que a caça é uma atividade ilegal. Os 

valores encontrados na literatura estão  listados na tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 - Recreação 

Tobias e 

Mendelsohn 

(1991) 

Edwards 

(1991) 

Ruiteenbeek 

(1992) 

Costanza et 

al. (1997) 

Andersen et 

al. (2002) 

Seroa da 

Motta 

(2002) 

US$ 50  US$ 55  US$ 5  US$ 112 US$ 1,60 US$ 9 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os valores listados acima foram obtidos a partir de metodologias muito similares, que 

consistiam basicamente em medir ou estimar um valor total para o mercado do setor de 

ecoturismo em uma determinada região e dividi-lo pela área daquela região. 

 

Conforme observou Seroa da Motta (2002), “devido à dimensão atual ainda preservada 

da Amazônia, é plausível supor que o potencial da atividade possa ser assegurado 

mesmo com um estoque menor de floresta que o atualmente existente”. Dessa forma, 

pode-se supor que o comportamento dinâmico dos benefícios marginais desse serviço 

seria semelhante aos serviços analisados anteriormente. Assim, o mesmo seria igual a 

zero no início, tornando-se positivo quando a área mínima na qual o potencial máximo 

por hectare ainda possa ser explorado for atingida. 

 

Os quatro primeiros trabalhos estudaram reservas ou parques nacionais relativamente 

pequenos em outros países nos quais existe um setor de ecoturismo relativamente bem 

desenvolvido e, portanto, poderiam ser considerados uma estimativa do potencial 
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máximo por hectare.78 A média entre eles é US$ 55 e será usada para representar este 

potencial máximo. 

 

Os dois últimos trabalhos procuraram estimar o potencial máximo do ecoturismo na 

Amazônia. Enquanto que Andersen et al. (2002) estipulam um valor de US$ 800 

milhões por ano, Seroa da Motta (2002) atribui à Amazônia um potencial por hectare 

igual ao encontrado hoje na região do Pantanal. Multiplicando seu valor pela área da 

Amazônia, encontra-se um tamanho do mercado potencial igual a US$ 3,25 bilhões. A 

média entre os dois mercados estimados é, portanto, aproximadamente igual a US$ 2 

bilhões por ano. 

 

Dividindo-se este mercado potencial pelo benefício potencial máximo por hectare 

estimado anteriormente, obtém-se a área mínima de 36,3 milhões de hectare – ou 

exatamente 10% da área atual da Amazônia. Considerando que a partir deste ponto uma 

concentração maior da atividade turística geraria perdas devido a um 

“congestionamento” e à conseqüente perda da “experiência selvagem”, será considerado 

que o benefício marginal a partir deste ponto será igual aos US$ 55 estimados 

anteriormente. Sua representação formal, portanto, é: 

 

Eq. 5.4 
⎩
⎨
⎧

∈=
∈=

)000.000.362;001.300.36(|0
)000.300.36;1(|55

xy
xy

 

 

Como os valores recreativos relacionados ao turismo são em parte apropriados por 

empresas estrangeiras e em parte apropriados por empresas nacionais, na análise 

dinâmica do processo de conversão o valor acima será dividido igualmente – seguindo o 

adotado por Andersen et al. (2002) – entre os componentes nacional e global. 

 

A representação formal agregada dos benefícios marginais referentes aos serviços de 

uso direto da floresta amazônica possui, portanto, a seguinte expressão: 

 

                                                 
78 Na verdade, esta afirmação se aplica somente aos três primeiros trabalhos, que estudam 
respectivamente a reserva florestal de Monteverde Cloud, na Costa Rica, o Parque Nacional de 
Galápagos, no Equador e o Parque Nacional Karup, em Camarões. O trabalho de Costanza et al. (1997) 
não fornece nenhuma informação, mas por ser o maior valor de todos, pode ser aplicado à afirmação de 
que representaria o potencial máximo. 
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Eq. 5.5 

⎪
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Utilizando a equação acima, é possível traçar o gráfico 5.1, que representa o 

comportamento dinâmico dos benefícios marginais provenientes dos três serviços de 

uso direto analisados. 

 

Gráfico 5.1 – Valor Marginal dos serviços de uso direto 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

5.1.2. - Valor de Uso Indireto 

 

São os benefícios providos pelos ecossistemas hoje e que não dependem de atividades 

humanas. A principal diferença em relação aos serviços de uso direto é que os serviços 



 119

de uso indireto não dependem do mercado e são sempre integralmente absorvidos pela 

humanidade. Não existe algo como um excesso de regulação hídrica ou ciclagem de 

nutrientes em demasia79. 

 

Isto não quer dizer, entretanto, que não existam substitutos para estes serviços ou 

formas de compensar uma queda em sua provisão. A diferença é que  geralmente estes 

substitutos são imperfeitos, caros e limitados, normalmente permitindo uma 

compensação apenas com variações relativamente pequenas na provisão do serviço 

original.  

 

Pelos motivos acima e pelos pressupostos ecológicos e econômicos citados na seção 4.2, 

é razoável supor que o formato das curvas de benefícios marginais referentes aos 

valores de uso indireto possuem o formato das curvas retiradas da literatura como 

relativas aos benefícios marginais dos serviços dos ecossistemas – que, em sua maioria, 

estão concentrados nesta categoria.  

 

Algumas desta curvas foram mostradas na figura 4.1 da seção 4.2. Daqueles trabalhos, o 

único que supôs uma função específica para o comportamento dos benefícios da 

conservação face à progressão da conversão foi o de Torras (2000). Sua escolha foi pela 

função retangular hiperbólica, pelos motivos descritos no apêndice A. Neste apêndice 

também é discutido o ponto fraco de sua suposição e uma possibilidade de contorná-lo, 

que será adotada nesta análise. 

 

A utilização da função retangular hiperbólica para expressar o comportamento dos 

benefícios marginais da conservação conforme a progressão da conversão foi a base 

para a conversão dos benefícios médios encontrados na literatura nos benefícios 

marginais necessários para a presente análise. Este procedimento, também descrito no 

apêndice A, foi utilizado em todos os serviços de uso indireto, à exceção dos benefícios 

referentes ao serviço de regulação climática, que abre a análise individualizada a seguir. 

 

 
                                                 
79 O único destes serviços indiretos que poderia ser limitado pelo tamanho da demanda é o fornecimento 
de água. Como este se refere ao fornecimento de um bem cuja escassez é classificada pelas Nações 
Unidas simultaneamente entre os maiores problemas ambientais, sociais, econômicos e políticos do 
século XXI, entretanto, será suposto que não existe problema relacionado à oferta excessiva. 
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Regulação Climática 

 

Como foi visto no segundo capítulo, o armazenamento de carbono nos tecidos vegetais 

decorrente do processo de fotossíntese desempenhou um papel fundamental na 

transformação de uma atmosfera inóspita em uma atmosfera propícia à existência de 

vida superior. Este armazenamento ainda é um dos responsáveis pela manutenção da 

composição atmosférica e  o conseqüente serviço de regulação climática. 

 

Quando uma área é sujeita à conversão, o carbono presente naqueles tecidos vegetais é 

liberado. Se a conversão é realizada através de queimadas, o carbono é  lançado 

imediatamente na atmosfera. O mesmo ocorre se a madeira é retirada para ser utilizada 

como lenha ou carvão. Caso a madeira seja retirada para a fabricação de móveis, existe 

um intervalo entre a conversão e o lançamento daquele carbono na atmosfera, mas este 

horizonte é considerado irrelevante na escala climática e a emissão é considerada no 

momento da conversão. 

 

O cálculo dos benefícios – em termos de custos evitados – da manutenção do carbono 

nos tecidos vegetais é muito facilitado – se comparada aos outros benefícios indiretos – 

pela grande atenção dada à questão climática, que resultou em um grande volume de 

pesquisas associadas ao tema e à criação de mercados de carbono. 

 

O cálculo em questão é composto de três etapas. Na primeira, é necessário estimar a 

quantidade de carbono presente em um hectare de uma floresta tropical como a 

Amazônia. Na segunda, esta quantidade é multiplicada pelo valor monetário 

correspondente à não-emissão de uma tonelada de carbono. Finalmente, como o produto 

obtido é um valor presente80, é aplicada uma taxa de desconto para a obtenção de 

valores anuais. O tabela 5.4 resume as principais estimativas encontradas na literatura 

referentes a biomas semelhantes à Amazônia. 

 

 

 

Tabela 5.4 – Os componentes do cálculo do valor do carbono seqüestrado 

                                                 
80 Pois o valor pago pela tonelada evitada é um pagamento único pela imobilização permanente daqueles 
átomos de carbono. 
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Estudo Densidade de 

C 

Valor da emissão 

evitada 

Taxa de 

desconto 

Resultado 

Pearce (1991) 90,8 t C / ha US$ 13 / t C 5 % 81 US$ 59 

Krutilla (1991)   8 % 8 US$ 336 

Brown e Pearce 

(1994) 

 US$ 10 / t C  US$ 100 

Pearce e Moran 

(1994) 

  8 % US$ 80 – 

320 

Costanza et al. 

(1997) 

   US$ 223 

US$ 1,80 / t C US$ 18 

US$ 7,30 / t C US$ 70 

Fearnside (1997) 191 t C / ha 

US$ 66 / t C 

5 % 

US$ 630 

US$ 10 / t C 2 % US$ 20 

US$ 5 / t C 6 % US$ 30 

Andersen et al. 

(2002) 

100 t C / ha 

US$ 1 / t C 12 % US$ 12 

Seroa da Motta 

(2002) 

100 t C / ha US$ 3 / t C 6 % US$ 18 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como pode ser observado, os resultados variam muito em função dos valores atribuídos 

a cada componente do cálculo. Em função desta variação serão realizadas três 

estimativas diferentes para os benefícios obtidos pela não emissão do carbono 

armazenado na floresta. 

 

Em relação ao primeiro componente, a densidade de carbono encontrada nas florestas 

tropicais, pesquisas recentes apontam para um valor variando entre 70 e 120 toneladas 

de carbono por hectare (La Rovere, 2000). Assim, será utilizado um valor único de 100 

tC/ha nas três estimativas. Este é o valor usado nos trabalhos mais recentes citados na 

tabela 5.4. 

A diferença entre as três estimativas deste trabalho está relacionada ao segundo 

componente. Como pode ser visto na tabela, os valores adotados variam entre US$ 1 e 

                                                 
81 Sugeridas por Torras (2000). 
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US$ 66. O carbono é negociado no mercado hoje por valores entre US$ 6 e 12 por 

tonelada. Com a entrada em vigor do Tratado de Quioto, é esperado que este preço 

aumente. Também é esperado um aumento conforme os prazos para o cumprimento das 

metas estiverem se esgotando.  

 

Como por um lado as projeções acima não prevêem a utilização de desflorestamento 

evitado como uma atividade geradora de créditos de carbono e, por outro, esta atividade 

teria um peso muito grande neste mercado e, portanto, pode impactar negativamente o 

preço de mercado, os valores utilizados nas estimativas serão relativamente 

conservadores. 

 

Na alternativa média será utilizado um valor de US$ 3 por tonelada de carbono, 

conforme sugerido como um valor conservador no estudo mais recente (Seroa da Motta, 

2002).Na alternativa mais baixa, será utilizado o valor de US$ 2. Na estimativa alta será 

utilizado o valor de US$ 5, corresponde à estimativa média de Andersen et al. (2002). 

 

A taxa de desconto utilizada será de 6% ao ano, pois além de ser a taxa média utilizada 

nos dois estudos mais recentes, situa-se próxima à média das taxas utilizadas nos outros 

estudos citados. Desta forma, a estimativa mais baixa é de US$ 12 por hectare, a 

estimativa média é de US$ 18 por hectare e a estimativa mais alta de US$ 30 por 

hectare. 

 

A esses valores estimados para o ponto atual, ou 362 milhões de hectares, será aplicada 

a função retangular hiperbólica para simular o comportamento dos valores conforme a 

progressão da conversão82. Desta forma, a expressão formal do comportamento do valor 

marginal deste serviço na estimativa média é: 

 

Eq. 5.6   )000.000.362;1(|/000.000.516.6 ∈= xxy  

 

Como pode ser observado, o aumento do valor marginal por hectare conforme a 

progressão da conversão é relativamente gradual no início e mantém-se 
                                                 
82 Notar que, embora a função retangular hiperbólica seja muito inclinada quando a quantidade é muito 
baixa, o aumento do valor deste serviço para uma área que não seja muito pequena não é particularmente 
inverossímil. Por exemplo, se convertida metade da área atual, o valor por tonelada aumentaria de US$ 3 
para US$ 6, um valor bem abaixo das projeções de mercado para um futuro próximo. 
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conservadoramente bem abaixo das previsões de crescimento acelerado para o valor da 

tonelada de carbono.   

 

Por estarem relacionados a um serviço de dinâmica global, os valores estimados serão 

incluídos na parcela global dos benefícios da conservação83. 

 

Regulação de Distúrbios 

 

São os benefícios relacionados com a capacidade da floresta de amortecer perturbações 

ambientais. Os valores marginais convertidos pelo método descrito no apêndice A a 

partir dos valores totais encontrados em Costanza et al. (1997) e em Torras (2000), 

correspondem respectivamente a US$ 0,25 e US$ 0,20 anuais por hectare. Sendo o 

último escolhido para a estimativa baixa e o primeiro para a estimativa alta, a média 

entre eles, US$ 0,23 será referente à estimativa média. Sua equação, portanto, tem a 

forma: 

 

Eq. 5.7   )000.000.362;1(|/83.260.000 ∈= xxy  

 

Como é um serviço de incidência local, os valores estimados serão adicionados à 

parcela nacional dos benefícios da conservação. 

 

Formação de solo 

 

É referente aos processos de decomposição de rochas e matéria orgânica que resultam 

na formação de solos propícios ao crescimento de espécies vegetais. O único valor 

disponível foi convertido a partir de Costanza et al. (1997) e seria equivalente a US$ 

0,51 anuais por hectare. Como o processo de formação de solo é essencial para o 

desenvolvimento da floresta, mas não oferece nenhum benefício que transcenda suas 

fronteiras, entretanto, ele será considerado neste caso apenas como um pré-requisito 

para o fornecimento de todos os outros serviços. Dessa forma, seria dupla contagem 
                                                 
83 Os benefícios referentes aos serviços de caráter global também são parcialmente apropriados pelo 
Brasil, pelo simples fato de que o país pertence ao planeta. Assim, uma parcela destes benefícios teria que 
ser levada em consideração pelo país em sua análise custo-benefício.  Em qualquer um dos critérios mais 
razoáveis de dividir estes benefícios entre as nações (população ou, preferencialmente, renda nacional), 
entretanto, a parcela brasileira não seria superior a 3% dos valores globais e, portanto, não será 
considerada nestes cálculos. 
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acrescentar qualquer valor que não estivesse dissociado dos serviços prestados pela 

floresta. Assim, será atribuído um valor nulo aos benefícios provenientes deste serviço, 

conferindo uma representação formal igual a : 

 

Eq. 5.8   )000.000.362;1(|0 ∈= xy  

 

 

Controle de Erosão 

 

Refere-se aos processos pelos quais a floresta controla a erosão e a retenção de 

sedimentos. Ao contrário do serviço de formação de solo, esse serviço tem um 

componente espacial mais amplo, afetando tanto a própria área do bioma quanto áreas 

off-site, nas quais mantém a produtividade e permite a sustentabilidade de áreas 

cultivadas.  

 

Por razões análogas ao caso do serviço de formação de solo, ao componente interno 

desse serviço será atribuído um valor nulo. Os benefícios relacionados ao componente 

off-site, entretanto, serão integrados ao cálculo. Tais benefícios serão considerados de 

natureza regional e, portanto, incluídos na parcela nacional dos benefícios da 

conservação.  

 

Os dois valores referentes a esse serviço disponíveis na literatura – notavelmente 

próximos entre si – foram encontrados em Costanza et al. (1997) e Torras (2000) e, 

quando convertidos em valores marginais, equivalem respectivamente a US$ 12,43 e 

US$ 12,07. No trabalho de Torras (2000) o autor expõe sua metodologia de cálculo, 

mostrando que aplicou ao componente on-site estimado por ele uma razão “on-site to 

off-site”  encontrada na literatura de 2 para 5. Dessa forma, o componente externo seria 

equivalente a 5/7 do valor total. 

 

Aplicando essa razão aos dois valores adaptados da literatura citados acima, encontram-

se os valores marginais referentes apenas ao componente externo iguais a US$ 8,88 – 

obtido a partir de Costanza et al (1997) – e US$ 8,62 – obtido a partir de Torras (2000). 

O primeiro será utilizado na estimativa mais alta e o último na estimativa mais baixa, 
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enquanto que a média entre eles, igual a US$ 8,75 , será utilizada na estimativa média. 

Essa última possui, portanto, a forma: 

 

Eq. 5.9   )000.000.362;1(|000/3.167.500. ∈= xxy  

 

Sendo um serviço de incidência regional, seus benefícios serão incluídos na parcela 

nacional da análise dos benefícios da conservação. 

 

Ciclagem de Nutrientes 

 

É referente ao papel da floresta nos processos de armazenamento e reciclagem dos 

nutrientes. De acordo com Andersen et al. (2002), os benefícios da ciclagem de 

nutrientes não deveriam ser adicionados ao cálculo pois estes só afetariam a própria 

floresta, não adicionando nenhum valor a outras regiões. Assim, de forma análoga à 

formação de solo, a ciclagem de nutrientes seria um pré-requisito para o fornecimento 

de todos os outros serviços e não teria nenhum valor externo. 

 

De acordo com de Groot et al. (2002), entretanto, está afirmação não seria inteiramente 

correta. Embora uma parcela dos benefícios relacionados à ciclagem de nutrientes 

ocorra apenas em uma escala local interna à floresta, existem outros benefícios em 

escala global, provenientes dos ciclos globais de elementos como o carbono, o oxigênio 

e o hidrogênio.  

 

Logo, de forma semelhante ao que ocorreu com o serviço anterior de retenção de solo, à 

parcela interna será atribuído um valor nulo, enquanto que os benefícios referentes ao 

componente externo serão considerados no cálculo. Nesse caso, entretanto, esses 

benefícios têm natureza global e serão incorporados à parcela global dos benefícios da 

conservação.  

 

Não é informado por de Groot et al. (2002), entretanto, qual o peso relativo de cada uma 

destas parcelas. Portanto, ao valor marginal de US$ 46,79 anuais obtido a partir de 

Costanza et al. (1997) serão aplicadas três hipóteses para a divisão espacial destes 

benefícios. Pelos motivos dados por Andersen et al. (2002), os benefícios locais não 

serão incluídos no cálculo. A hipótese mais baixa supõe que apenas 25% dos benefícios 
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estejam relacionados à escala global, o que seria equivalente a um benefício marginal de 

US$ 11,70 anuais por hectare. A hipótese intermediária supõe que 50% dos benefícios 

sejam globais, o que seria equivalente a US$ 23,40 anuais por hectare. Finalmente a 

última hipótese supõe que 75% dos benefícios sejam globais, o que corresponderia a 

US$ 35,09 anuais por hectare. Formalmente, seus benefícios marginais, em sua 

estimativa média, são representados por: 

 

Eq. 5.10   )000.000.362;1(|000/8.470.800. ∈= xxy  

 

Tratamento de Resíduos 

 

Refere-se aos serviços de controle de poluição e desintoxicação fornecidos pela floresta. 

O único valor disponível foi convertido a partir de Costanza et al. (1997) e corresponde 

a US$ 4,41 anuais por hectare. Esse valor será utilizado nas três estimativas, conferindo 

a elas uma representação formal da forma: 

 

Eq. 5.11   )000.000.362;1(|000/1.596.420. ∈= xxy  

 

Por se tratar de um serviço de caráter regional, os valores correspondentes aos seus 

benefícios serão incluídos na parcela nacional dos benefícios da conservação. 

  

 Regulação hídrica 

 

É referente aos serviços prestados pela floresta através da regulação dos ciclos 

hidrológicos, como a drenagem e a irrigação natural. A tabela 5.5 mostra valores 

marginais convertidos a partir dos valores totais encontrados na literatura referentes ao 

bioma em questão. 
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Tabela 5.5 – Regulação Hídrica 

Valores marginais anuais por hectare convertidos a partir de 

Costanza et al. (1997) Fearnside (1997) Torras (2000) 

US$ 0,30 US$ 1,05 US$ 0,96 

Fonte: Elaboração própria 

 

Estes três valores serão utilizados para as estimativas dos valores marginais anuais por 

hectare, sendo US$ 0,30 para a estimativa baixa, US$ 0,96 para a estimativa média e 

US$ 1,05 para a estimativa alta. A estimativa média possui expressão na forma: 

 

Eq. 5.12   )000.000.362;0(|0/347.520.00 ∈= xxy  

 

Por se tratar de um serviço de dinâmica regional, os valores estimados serão 

adicionados à parcela nacional dos benefícios da conservação. 

 

Fornecimento de Água 

 

Referente à capacidade da floresta de regular os processos que garantem o 

armazenamento e fornecimento de água para consumo direto. O único valor marginal 

disponível foi convertido a partir do valor total fornecido por Costanza et al. (1997), 

equivale a US$ 0,41 anuais por hectare e será utilizado nas três estimativas. É 

representado formalmente por: 

 

 

Eq. 5.13   )000.000.362;0(|0/148.420.00 ∈= xxy  

 

 

Como os ganhos relacionados a esses serviços são apropriados de forma local e 

regional, seus benefícios serão adicionados à parcela nacional dos benefícios da 

conservação. 
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Função Cultural 

 

Relacionada aos benefícios artísticos, espirituais e históricos da floresta. O valor 

marginal de US$ 0,10 por hectare, convertido a partir de Costanza et al. (1997), será 

utilizado nas três estimativas84 e lhes confere a forma: 

 

Eq. 5.14   )000.000.362;0(|/000.200.36 ∈= xxy  

 

Embora provavelmente exista algum componente global relacionado aos benefícios 

deste serviço, é provável que o componente mais significativo tenha um caráter local ou 

regional. Dessa forma, seus benefícios serão integralmente adicionados à parcela local 

dos benefícios da conservação. 

 

O somatório das estimativas médias dos benefícios marginais de todos os serviços 

indiretos analisados é igual a US$ 56,26 e possui, portanto, uma representação formal 

igual a: 

 

Eq. 5.15   )000.000.362;0(|/000.120.366.20 ∈= xxy  

 

O gráfico 5.3 formado a partir desta equação representa, portanto, o comportamento 

dinâmico dos benefícios marginais providos pelos serviços de uso indireto na floresta 

amazônica brasileira. 

 

                                                 
84 Um valor talvez pequeno demais para um serviço que deveria incluir os benefícios espirituais 
fornecidos aos povos tradicionais que habitam a floresta. 
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Gráfico 5.3 – Os serviços de uso indireto 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

5.1.3 Valor de Opção 

 

Recursos genéticos 

 

Estão relacionados aos benefícios que podem ser obtidos  a partir da utilização do 

material genético existente nas plantas e animais presentes na floresta. Normalmente seu 

valor é calculado em função da probabilidade de descobertas de novos fármacos e do 

valor dos mesmos. Por isso, é comumente relacionado na literatura como o valor de 

opção dos ecossistemas naturais85.  

 

                                                 
85 Uma outra forma de reforçar o valor de opção dos recursos genéticos encontrados nos ecossistemas 
naturais é considerar que a variabilidade genética encontrada hoje é a matéria prima fundamental para a 
continuada ação dos processos evolutivos descritos no apêndice do segundo capítulo, que por sua vez 
levam ao surgimento de novas espécies sempre melhor adaptadas ao meio do que suas predecessoras – e, 
portanto, provavelmente mais valiosas. Assim, não só deveriam ser considerados os potenciais benefícios 
obtidos dos recursos genéticos já existentes, como também os benefícios dos novos recursos genéticos 
que potencialmente surgirão a partir dos já existentes. 
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É importante ressaltar que o cálculo baseado apenas na utilização dos recursos genéticos 

para o desenvolvimento de fármacos é necessariamente uma sub-estimativa do valor 

total destes recursos, pois além de existirem atualmente outras atividades que também 

se beneficiam da variabilidade genética encontrada na natureza, novas atividades 

poderão surgir no futuro86. As primeiras estimativas da década de 1980, por exemplo, 

não poderiam considerar o fundamental papel que os recursos genéticos encontrados na 

natureza teriam na hoje promissora – ainda que incipiente – ciência da engenharia 

genética. 

 

Como foi discutido no segundo capítulo, a curva de espécies-área, que retrata o 

comportamento do número de espécies em função da área, tem um comportamento 

semelhante ao comportamento da função retangular hiperbólica utilizada nos serviços 

de uso indireto. Por falta de dados necessários à utilização direta da curva de espécies-

área, a função retangular hiperbólica também será utilizada aqui para representar o 

comportamento marginal dos benefícios provenientes do serviço de recursos genéticos. 

 

 

Sete dos oito trabalhos que analisavam os benefícios obtidos a partir dos recursos 

genéticos de florestas tropicais encontrados na literatura utilizavam valores médios, que 

foram transformados em valores marginais pelo método descrito no apêndice A. A 

tabela 5.6 resume os resultados encontrados, bem como o valor encontrado em 

Andersen et al. (2002), explicitamente assumido por seus autores como sendo um valor 

marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Como foi concluído na primeira lição do segundo capítulo, o papel fundamental da variabilidade 
genética não é seu uso direto, mas “garantir a quantidade, a qualidade e, finalmente, a existência de todos 
os serviços dos ecossistemas”. Incluir o valor dos outros serviços no cálculo do valor deste serviço, 
entretanto, geraria uma óbvia situação de dupla contagem. Assim, serão apenas considerados os 
benefícios diretos obtidos a partir dos recursos genéticos. 
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Tabela 5.6 – Valores de opção 

Valores marginais adaptados a partir de Valor 

original 

Pearce 

e 

Moran 

(1994) 

Grimes 

et al. 

(1994) 

Adger 

et al. 

(1995) 

Mendelson 

(1997) 

Fearnside 

(1997) 

Costanza 

et al. 

(1997) 

Seroa 

da 

Motta 

(2002) 

Andersen 

et al. 

(2002) 

US$ 

0,56 

US$ 

0,46 

US$ 

1,62 

US$ 0,86 US$ 1,02 US$ 2,08 US$ 

1,07 

US$ 0,60 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como pode ser visto, apesar das grandes dificuldades técnicas envolvidas na 

mensuração de um valor de opção e da diversidade de metodologias utilizadas, os 

valores encontrados apresentam-se relativamente bem próximos entre si.  

 

É interessante também observar que o único valor marginal já disponível na literatura 

encontra-se dentro do intervalo dos valores médios transformados, indicando que a 

escolha da função retangular hiperbólica apresenta resultados relativamente 

consistentes. 

 

A média dos oito valores, igual a US$ 1,03, será utilizada na estimativa intermediária. O 

valor adaptado de Grimes et al. (1994), igual a US$ 0,46 será utilizado na estimativa 

mais baixa e o valor adaptado de Costanza et al. (1997), igual a US$ 2,08, será utilizado 

na estimativa mais alta. A estimativa média é formalmente representada como : 

 

Eq. 5.16   )000.000.362;1(|/000.860.372 ∈= xxy  

 

 

Como por um lado os produtos desenvolvidos a partir de recursos genéticos de florestas 

tropicais têm um potencial de aplicação global e, por outro lado, as empresas que 

exploram comercialmente estes produtos geralmente são sediadas em países mais ricos, 

os valores referentes a este serviço são normalmente considerados de caráter global. O 

mesmo critério será adotado neste trabalho.  



 132

 

Gráfico 5.3 – O valor de opção 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

5.1.4 Valor de Existência 

 

Como foi definido no terceiro capítulo, o valor de existência é o benefício relacionado à 

simples consciência de que um sistema natural (ou alguns dos seus componentes) existe, 

mesmo que dele não se espere obter nenhum benefício direto ou indireto, no presente ou 

no futuro. 

 

As estimativas para o valor de existência de florestas tropicais são muito díspares entre 

si. A tabela 5.7 resume os valores encontrados na literatura. Dos oito valores 

encontrados, os sete primeiros são valores médios, enquanto que o último seria, segundo 

seus autores, um valor unitário marginal. 
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Tabela 5.7 – Valores de Existência na literatura 
Valores Médios Valor 

Marginal 

Pearce 

(1991) 

Ruitenbeek 

(1992) 

Chopra 

(1993)87 

Echeverria 

et al. 

(1995) 

Adger et 

al. 

(1995) 

Kramer 

e Mercer 

(1997) 

Seroa 

da Motta 

(2002) 

Andersen et 

al. (2002) 

US$ 1 

- 22 

US$ 0,20-

20,00 

US$ 

893 

US$ 238 US$ 5 US$ 3 US$ 

31,2 

US$ 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Seroa da Motta (2002) constrói sua estimativa a partir do trabalho de Horton et al. 

(2002). Esses autores fazem uma pesquisa de valoração contingente com cidadãos do 

Reino Unido e da Itália, procurando avaliar a disposição a pagar pela conservação de 

5% e de 20% da Amazônia. A forma de pagamento seria um acréscimo na taxação anual 

em seus países. 

 

Quando perguntado primeiro sobre a conservação de 5% e depois sobre 20%, a média 

das respostas  foram US$ 50 anuais para a primeira e US$ 67 anuais para a segunda. 

Quando a ordem da pergunta foi invertida, as DAPs encontradas foram US$ 36 anuais 

para a menor área e US$ 50 anuais para a maior. Os autores sugeriram que estas DAPs 

englobavam tanto o valor de existência quanto o valor relacionado a serviços indiretos. 

Os autores consideraram que essses seriam valores por família e não por indivíduos. 

 

Partindo destes dados, Seroa da Motta (2002) tratou o aumento na disposição a pagar 

entre a área menor e a maior como se referindo exclusivamente aos serviços indiretos. 

Com base nessa hipótese, o autor calculou e descontou o valor relacionado aos 

benefícios indiretos que ainda estaria contido na DAP de US$ 36 anuais pela menor 

área.  

 

O resultado, ou US$ 31,4 anuais, seria então a disposição a pagar exclusivamente 

relacionada ao valor de existência da floresta. Ponderando este valor pela renda dos 

outros países do mundo e multiplicando cada resultado pelo número de famílias 

                                                 
87 Valor citado por Torras (2000) como sendo de Chopra (1993). Na verdade, o primeiro utilizou dados 
próprios de acordo com a metodologia proposta pelo segundo. 
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naqueles países88, obteve uma DAP global total de US$ 11,3 bilhões anuais, que 

dividida pela área da Amazônia fornecia o valor unitário total de US$ 31,2 anuais usado 

em seu estudo. 

 

A base para essa metodologia foi a suposição de que o valor de existência estaria 

relacionado ao desejo das pessoas de manter um estoque mínimo que garanta a 

existência do objeto valorado (que o autor supôs como sendo igual a 5%) e que acima 

deste estoque mínimo a floresta não teria valor de existência. 

 

Essa não será, entretanto, a visão adotada  no presente trabalho. Será suposto aqui que a 

conversão da floresta, mesmo atualmente quando a área da Amazônia é cerca de 85% da 

original, causa uma perda de bem-estar nos indivíduos que é parcialmente dissociada de 

seu valor de uso. Parece verossímil supor que a expressiva repercussão global em torno 

do desflorestamento da Amazônia não está exclusivamente relacionada a valores de uso. 

 

Nessa suposição, o valor de existência da floresta amazônica não estaria relacionado 

com a preservação de uma pequena área sustentável originalmente pertencente ao todo. 

Como foi discutido no segundo capítulo, a floresta amazônica é um sistema ecológico 

formado pela interação entre seus componentes bióticos e abióticos. Desta forma, sua 

existência é fundamentalmente relacionada à existência destes componentes. 

 

Além disso, como foi definido no terceiro capítulo, componentes individuais dos 

sistemas ambientais também possuem valor de existência próprio. A maior parte dos 

trabalhos de valoração contingente associados ao meio ambiente busca estimar a DAP 

pela preservação de espécies específicas, e em muitos deles os valores encontrados são 

relativamente altos89. 

 

Dessa forma, seja porque o bioma “Floresta Amazônica” é o sistema formado pela 

interação de suas espécies com o meio físico, seja porque as espécies ali contidas têm 

valor de existência próprio, parece razoável supor que o valor de existência contido na 
                                                 
88 Utilizando a fórmula DAPD=DAPO(PPPYD/PPPYO)e sendo e a elasticidade marginal da renda (suposta 
e=1), DAPO a disposição a pagar na região original, DAPD a disposição para a região que se deseja ajudar, 
e PPPYD/PPPYO a razão entre a renda per capita (medida com paridade de compra) da região de destino e 
da região original. Os países foram agrupados em três blocos, correspondentes a renda alta, média e 
baixa. 
89 Ver, por exemplo, Garrod e Willis (1995). 
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DAP medida por Horton et al. (2002) esteja relacionado com a existência das espécies 

animais e vegetais componentes da Amazônia90.  

 

Como foi visto no segundo capítulo, existe uma relação empiricamente bem definida 

entre a área de um bioma e o número de espécies que o habitam De acordo com Connor 

and McCoy, 1979), os valores para a constante z, responsável pela inclinação da curva, 

normalmente se situa entre 0,15 e 0,35.  

 

Utilizando-se o valor médio91 de 0,25, observa-se que mesmo que uma área equivalente 

a 5% da área original da Amazônia fosse sustentável, a conversão dos outros 95% teria 

causado a extinção de aproximadamente 53% das espécies animais e vegetais existentes 

originalmente. 

 

Em seu trabalho, Horton et al. (2002), quando perguntam primeiro a respeito da área 

menor, encontram um aumento de 38,9% na disposição a pagar face ao mesmo aumento 

de 300% da área e um aumento de 33,9% na DAP quando a pergunta é feita na ordem 

inversa. 

 

Supondo que a variação da DAP fosse continuar mantendo esse padrão para áreas 

maiores, seu comportamento seria representado pela função potência com um expoente 

igual a 0,24 para a pergunta em escopo crescente e igual a 0,21 para a ordem inversa. 

Esses números estão localizados bem no centro do intervalo dos valores possíveis para a 

constante z da curva de espécies-área. 

 

Dessa forma, essa relação empírica oferece suporte para a hipótese assumida de que o 

valor de existência da floresta amazônica está relacionado com o valor de existência de 

suas espécies componentes. Essa relação, portanto, será utilizada na estimação do valor 

de existência para a análise proposta neste capítulo. 

 

                                                 
90 Quanto à possibilidade de que parte do valor atribuído às espécies estaria relacionada com o valor de 
opção, é interessante observar que apenas 2,5% dos entrevistados por Horton et al. (2002) mencionaram o 
preservação da biodiversidade genética como uma das razões para fazer o pagamento. 
91 A escolha do valor exato do expoente z para uma larga extensão de floresta tropical é um tanto 
polêmica. Para uma discussão a respeito, ver Reid (1992). A escolha mais conservadora é adotar o valor 
médio do intervalo, como feito aqui. De qualquer forma, essa é uma suposição meramente ilustrativa, pois 
o valor utilizado na estimativa será derivado a partir das DAP medidas por Horton et al. (2002). 



 136

Observa-se que os valores encontrados por Horton et al. (2002) para cada área são mais 

altos quando a primeira pergunta referia-se à área menor. Será realizada uma estimação 

para cada ordem de pergunta, além de uma terceira estimação a partir da média dos 

valores encontrados em cada ordem. 

  

De acordo com Horton et al. (2002), parte da DAP medida em suas pesquisas refere-se 

ao valor de uso e parte ao valor de não-uso.  Dessa forma, antes de proceder com a 

estimação, é preciso descontar dos dados-base a parcela do valor referente aos usos 

indiretos. Segundo os cálculos de Seroa da Motta (2002), 87% do valor relacionado à 

estimativa mais baixa de US$ 36 seriam correspondentes ao valor de existência. Esse 

percentual será aplicado aos quatro valores encontrados por Horton et al. (2002) para 

isolar o valor de existência92.  

 

A partir dos novos valores encontrados – que refletiriam apenas a parcela relacionada ao 

valor de existência da disposição a pagar anual por família encontrada por Horton et al. 

(2002) –, será aplicada a metodologia empregada por Seroa da Motta (2002) descrita 

anteriormente para transformar estes valores por família do Reino Unido e da Itália em 

um valor global total.  

 

E, finalmente, partindo desses valores globais totais encontrados, é possível estimar a 

equação que rege o comportamento do valor de existência total em função da área da 

floresta, para cada uma das estimativas. A partir dessa equação do valor de existência 

total, é possível calcular a equação que rege o comportamento do valor de existência 

marginal da floresta. A tabela 5.8 resume os resultados encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
92 Em Seroa da Motta (2002), por coerência com sua suposição de que o valor de existência total de 5% 
ou de 20% da floresta seria o mesmo, o percentual relativo ao valor de existência  é menor na área maior. 
Por coerência com a hipótese assumida neste trabalho, entretanto, será suposto que aquele percentual é 
constante para qualquer nível de proteção. 
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Tabela 5.8 – O cálculo do valor de existência 
 Questionário em ordem 

decrescente de área 

Média Questionário em ordem 

crescente de área 

Área (%) 5% 20% 5% 20% 5% 20% 

Área (ha) 18 x106 72 x106 18 x106 72 x106 18 x106 72 x106 

DAP original por família US$ 36 US$ 50 US$ 43 US$ 58,5 US$ 50 US$ 67 

DAP por família 

relacionada ao valor de 

existência 

US$ 31,4 US$ 43,6 US$ 37,5 US$ 51 US$ 43,6 US$ 58,4 

DAP global total 

relacionada ao valor de 

existência 

US$ 11,3 

x109 

US$ 15,7 

x109 

US$ 13,5 

x109 

US$ 18,3 

x109 

US$ 15,7 

x109 

US$ 21 

x109 

Função VE Total y = 215.374.626x0,24 y = 331.681.473x0,22 y = 465.178.223x0,21 

Função do VE Marginal y = 51.689.910x -0,76 y = 72.969.924x -0,78 y = 97.687.427x -0,79 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como pode ser observado, os três valores encontram-se muito próximos entre si. A 

equação que resultou no menor valor, US$ 15,4, será usada na estimativa mais baixa, 

enquanto que a equação que resultou no maior valor, igual a US$ 16,92, será usada na 

estimativa mais alta. A equação que resultou no valor intermediário de US$ 16,17 será 

utilizada na estimativa média como representante do comportamento do valor marginal 

de existência da floresta amazônica93. Sua expressão formal é : 

 

Eq. 5.17    )000.000.362;1(|910.689.51 76,0 ∈= − xxy  

 

Para efeito de comparação, o valor médio no ponto atual corresponderia a US$ 67,4 

anuais. Este valor é aproximadamente igual à metade da média  - igual a US$ 170 – dos 

7 trabalhos citados na tabela 5.7 que calcularam o valor unitário, o que indicaria que o 

valor não seria incompatível com aqueles encontrados na literatura. Mas como esta 

média foi obtida a partir de valores muito díspares entre si, seu significado como 

parâmetro de comparação é relativamente pequeno.  

 

                                                 
93 Esta equação foi estimada a partir dos dados obtidos por Horton et al. (2002) quando estes perguntam 
primeiro sobre a área mais alta. Como observa Seroa da Motta (2002), “para uma estimativa de valor de 
existência a utilização de uma valoração com escopo decrescente é a mais conservadora, pois a 
ancoragem afeta estoques menores e não maiores”. A escolha desta equação para a estimativa média está 
de acordo, portanto, com o caráter conservador das estimativas realizadas neste capítulo. 
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Mais relevante que isto, entretanto, é observar que se fosse realizado o processo inverso, 

a este valor unitário de existência de US$ 67,4 anuais corresponderia uma DAP para o 

Reino Unido e a Itália de US$ 77,9 anuais por família, já incluindo a parcela relativa aos 

valores de uso. Este valor é apenas 16% superior à DAP original por 20% de 

conservação, quando a primeira pergunta se referia à menor área. Não parece 

inverossímil, portanto, supor que haveria disposição a pagar por esta diferença quando a 

área a ser conservada passa de 20% para 100% da Amazônia. 

 

Pelo caráter global do valor de existência, comprovado pelo fato que toda a estimação 

aqui realizada partiu de pesquisas de valoração contingente realizadas em outro 

continente, seus benefícios serão adicionados à parcela global dos benefícios da 

conservação da floresta. O gráfico 5.4 representa o comportamento dinâmico do valor 

de existência marginal da floresta amazônica brasileira. 

 

Gráfico 5.4 – Valor de Existência 

 
Fonte: Elaboração própria 
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5.2 Os benefícios da conversão da floresta 
 

A literatura disponível referente ao contexto em análise foi revista para que se possam 

identificar os valores que melhor representariam os benefícios obtidos pela conversão 

da floresta.  

 

Não existe um consenso na literatura a respeito de como devem ser medidos os 

benefícios obtidos pela conversão. A simples contabilização direta da receita gerada 

pelo novo uso para o qual a terra foi convertida não seria economicamente correta pois, 

seja qual for a atividade econômica desenvolvida, existem custos operacionais 

envolvidos, tais como o custo de equipamentos, mão de obra e transporte, que devem 

ser descontados da receita bruta. 

 

A receita líquida das atividades desenvolvidas na área convertida seria, por sua vez, 

uma forma economicamente correta de medição dos benefícios gerados pela conversão. 

O trabalho de Almeida e Uhl (1995) faz uma detalhada análise das atividades 

econômicas desenvolvidas após o desmatamento da floresta no município de 

Paragominas, considerado pelos autores como um “um microcosmo da Amazônia” por 

conter, em seus dois milhões e meio de hectares94, várias atividades típicas da região se 

desenvolvendo na área já convertida95 da floresta. 

 

A atividade de pecuária na região pode ser dividida em dois métodos distintos, gerando 

retornos bem diferentes entre si. A modalidade extensiva, predominante na época da 

realização do estudo, gerava uma receita líquida anual de US$ 2 por hectare, já 

descontados os US$ 4 por ano necessários para tornar a atividade sustentável por tempo 

indefinido.  

 

A outra modalidade, classificada pelos autores como semi-intensiva, consiste na 

reforma das áreas de pastagem, o que aumentaria a produtividade do rebanho, elevando 

a renda líquida anual para US$ 55 por hectare96. 

                                                 
94 Uma área semelhante à área do estado de Alagoas. 
95 Que, em 1988, já era igual a 850 mil hectares, ou 34% da área total do município. 
96 Por simplificação, da mesma forma que em Seroa (2002), é aqui suposto que os investimentos iniciais 
de compra do rebanho e preparação do pasto são financiados pela venda da madeira extraída com a 
conversão da floresta. 
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De forma semelhante, as atividades agrícolas na região podem ser divididas em dois 

grupos. Na modalidade tradicional e extensiva, o plantio de mandioca, arroz e milho 

gera um lucro anual médio de US$ 33 por hectare, quando considerados os doze anos do 

ciclo de plantio, cultivo, colheita e pousio.  

 

Na modalidade intensiva, o plantio de culturas perenes como a laranja, o maracujá e a 

pimenta gera um expressivo lucro anual médio de US$ 802 por hectare. Essa segunda 

modalidade, entretanto, apresenta elevados custos iniciais de US$ 2.695 por hectare, o 

que praticamente inviabiliza sua adoção pelos pequenos agricultores locais devido ao 

mercado de crédito pouco desenvolvido. 

 

Em um outro estudo, brevemente examinado no terceiro capítulo, Pinedo-Vasquez et al. 

(1992) analisam o processo de conversão na Amazônia peruana e calculam que o 

plantio sustentável de arroz, mandioca e pacova (uma variedade de banana) gera um 

lucro médio anual de US$ 151,24 por hectare, para o ciclo médio de sete anos. Embora 

ecologicamente a área analisada pelos autores seja similar à Amazônia brasileira, a 

transposição direta dos valores deve ser feita com reservas. 

 

Como pode ser visto, os valores encontrados na literatura referentes às receitas líquidas 

das atividades econômicas desenvolvidas após a conversão da floresta apresentam uma 

variabilidade muito grande. Uma análise baseada apenas nestes valores provavelmente 

não seria muito conclusiva. 

 

Uma outra alternativa encontrada na literatura para a estimação dos benefícios da 

conversão é utilizar o preço de venda da terra como aproximação para os valores destes 

benefícios. Supondo um mercado perfeitamente competitivo, o preço da terra indicaria a 

disposição a pagar pela mesma (dos indivíduos), que teoricamente seria igual aos 

benefícios líquidos gerados por aquela área. 

 

Pearce (1995a) cita um valor de US$ 300 por hectare, obtido em Schneider (1992), 

como o preço da terra em Rondônia. Fearnside (2000), sem citar fontes, alega que o 

valor da terra na Amazônia seria de US$ 300 antes do Plano Real e que teria caído para 

US$ 150 após o mesmo. Como mostra Ferraz (2002), o preço médio da terra na 
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Amazônia apresenta uma grande variação ao longo do tempo, o que tornaria sua escolha 

como expressão dos benefícios da conversão um pouco problemática. Existem dois 

outros fatores que tornariam essa escolha ainda mais problemática.  

 

Por um lado está exatamente o fato de este ser um valor médio. Como o 

desenvolvimento das atividades econômicas na área é muito heterogênea e geralmente a 

terra é considerada como o fator de produção abundante (em oposição aos escassos 

capital e trabalho), a grande variação dos retornos econômicos obtidos leva a uma 

igualmente expressiva variação regional entre os preços da terra. Em áreas onde a 

atividade econômica nas terras convertidas é mais desenvolvida, como no leste do Pará, 

o valor presente líquido das atividades chega a ser mais de dez vezes maior do que em 

áreas onde tais atividades são menos desenvolvidas, como no Acre (Andersen et al., 

2002). 

 

Dessa forma, usar uma média de valores muito diferentes como expressão dos 

benefícios obtidos do processo de conversão não seria muito representativo da 

realidade. Poderia ser argumentado que deveriam ser utilizados os valores máximos 

encontrados nas regiões mais desenvolvidas, por estes representarem valores mais 

próximos aos retornos potenciais do processo de conversão. Supor que as técnicas mais 

avançadas de produção responsáveis pelos retornos máximos observados poderiam ser 

estendidas para toda a região, entretanto, não seria verossímil97.  

Além disso, como explicam Andersen et al. (2002), o valor da terra para a sociedade só 

seria igual ao seu preço se, entre outras coisas, a taxa de desconto privada utilizada 

pelos donos das terras fosse igual à taxa de desconto social. Como afirmou Seroa da 

Motta (2002), entretanto, “esses preços refletem uma taxa de desconto privada 

conceitualmente distinta das taxas sociais”. 

 

Em resumo, como foi afirmado anteriormente, o preço da terra só refletiria os valores 

dos benefícios da conversão em um mercado perfeitamente competitivo. As condições 

do mercado de terras na Amazônia brasileira, entretanto, são particularmente muito 

distintas daquelas encontradas em um mercado perfeitamente competitivo, devido à 

                                                 
97 Por exemplo, para expandir para toda a região as atividades de agricultura intensiva encontradas por 
Almeida e Uhl (1995) em Paragominas seriam necessários investimentos iniciais de US$ 950 bilhões, um 
valor 2,x vezes maior do que todo o PIB brasileiro do ano 2000.  
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presença expressiva das falhas de mercado analisadas no capítulo anterior – 

particularmente as externalidades e a má definição dos direitos de propriedade. Assim, 

sua escolha como expressão dos benefícios da conversão não é recomendável. 

 

Duas outras formas de medição destes benefícios foram encontradas na literatura 

pesquisada. A utilização do valor do arrendamento anual da terra apresenta duas 

vantagens em relação à utilização do preço de venda da terra. Por um lado, é necessário 

um mercado mais desenvolvido para que a opção de arrendar anualmente a terra esteja 

disponível, o que elimina as áreas mais atrasadas que prejudicavam a análise no caso do 

preço de venda da terra.  

 

Por outro lado a utilização de valores anuais elimina as distorções provenientes da 

diferença entre as taxas de desconto privada e social. O valor do arrendamento anual 

para terras de pastagem foi escolhido por Seroa da Motta (2002) como expressão dos 

benefícios provenientes da conversão na Amazônia brasileira. A tabela 5.9 mostra os 

valores citados pelo autor para o ano 2000, o mais recente. Os dados são da Fundação 

Getúlio Vargas. 

 

Tabela 5.9 – Valores de arrendamento da terra para pecuária na Amazônia  

 Rondônia Acre Pará Tocantins Maranhão Mato 

Grosso 

 US$ 40,1 US$ 49,5 US$ 41,0 US$ 33,4 US$ 34,0 US$ 32,6 

Fonte: Seroa da Motta (2002) 

 

O outro método de medição dos benefícios da conversão foi encontrado em Andersen et 

al. (2002). Os autores observaram que, à medida que o desmatamento crescia na região, 

o seu PIB rural também crescia. Comparando os dados para as duas variáveis entre 1985 

e 1995, os autores concluíram que a conversão de um hectare adicional de floresta gerou 

um aumento anual do PIB rural de US$ 48,48. 

 

Em relação aos outros métodos discutidos anteriormente, estes dois métodos são 

teoricamente mais precisos para a medição dos benefícios líquidos obtidos pela 

conversão. Serão, portanto, os métodos escolhidos para a representação dos custos (de 

oportunidade) da conservação da floresta. 
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Como foi dito, sempre que possível serão realizadas três estimativas para cada 

componente da análise. A média dos valores apresentados por Seroa da Motta (2002) é 

igual a US$ 38,4 anuais por hectare, será utilizada na estimativa mais baixa, enquanto 

que o valor estimado por Andersen et al. (2002), equivalente a US$ 48,48, será utilizado 

na estimativa mais alta. A média entre eles é igual a US$ 43,5 e será utilizada na 

estimativa média98. 

 

Uma análise detalhada do comportamento do custo marginal da conservação conforme a 

progressão da conversão é uma atividade que foge, em muito, ao escopo do presente 

trabalho. O principal objetivo deste capítulo é testar as observações feitas na seção 

4.1utilizando a ótica sugerida na seção 4.2. 

Para tanto, seria importante saber com maior precisão quais seriam os valores referentes 

aos benefícios e custos marginais da conservação para o ponto atual, enquanto que seria 

suficiente ter uma idéia aproximada do comportamento desses ao longo da conversão.  

 

No caso da maioria dos benefícios da conservação discutidos na seção 5.1, entretanto, 

foi necessário analisar seu comportamento ao longo da conversão para chegar aos 

valores referentes ao ponto atual. Como foi visto acima, para discutir os valores 

referentes aos benefícios marginais da conversão no ponto atual este comportamento 

não foi necessário.  

 

Como o enfoque ecológico-econômico deste trabalho era direcionado aos benefícios da 

conservação – enquanto que um enfoque econômico padrão seria suficiente para os 

benefícios da conversão –, a análise do comportamento ao longo da conversão de seus 

benefícios marginais será feita de forma simplificada. Será visto que, embora impacte 

de forma quantitativa os resultados, esta simplificação provavelmente não altera 

qualitativamente as conclusões obtidas. 

 

                                                 
98 Teoricamente, teriam que ser acrescentados aqui os valores dos serviços ambientais providos pelo uso 
alternativo para qual a floresta foi convertida. Embora esta omissão resulte em uma distorção, sua 
magnitude é, provavelmente, muito pequena. No caso do serviço de regulação climática, por exemplo, as 
densidades de carbono encontradas em áreas agrícolas ou pastoris correspondem a 3% e 5%, 
respectivamente, daquela encontrada na floresta. Embora não tenham sido encontrados trabalhos que 
façam estas estimativas, é improvável que sejam significativos os valores de opção e existência de uma 
plantação de soja ou de um pasto para gado. 
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Enquanto em toda a análise realizada na seção 5.1 o componente temporal não era 

relevante, o mesmo não ocorreria para uma correta definição do comportamento dos 

benefícios da conversão. A velocidade com que ocorre a conversão para atividades 

alternativas afeta diretamente o retorno obtido por cada hectare, em função do mercado 

específico de cada uma destas atividades. 

 

De uma forma simplificada e mantendo tudo o mais constante, pode-se dizer que se o 

processo de conversão ocorrer em um ritmo superior ao ritmo de crescimento do 

mercado dos produtos produzidos nas áreas convertidas, então o retorno por hectare será 

reduzido. Se, por outro lado, o crescimento do mercado for superior ao ritmo do 

processo de conversão, então o retorno por hectare convertido irá crescer. 

 

Por exemplo, na suposição extrema de desconsiderar este componente temporal e supor 

que o a conversão seria completa e imediata, o expressivo aumento de oferta derivado 

da grande dimensão da Amazônia brasileira teria um considerável impacto negativo no 

preço e, conseqüentemente, no retorno obtido por hectare. 

 

O presente trabalho adotará a suposição conservadora de que o processo de conversão 

irá manter o seu ritmo histórico de 2 milhões de hectares por ano. É necessário então 

comparar esse ritmo com o crescimento projetado para o mercado das atividades para as 

quais a terra será convertida. 

  

O valor de US$ 43,50 escolhido como expressão dos benefícios da conversão, além de 

ser pertencente ao intervalo de valores de arrendamento da terra para pecuária citados 

por Seroa da Motta (2002), situa-se dentro do intervalo de valores referentes aos 

retornos da agricultura encontrados na revisão da literatura. Por ser igualmente próximo 

ao crescimento médio do PIB rural por hectare convertido encontrados por Andersen et 

al. (2002), este valor pode ser considerado como proveniente da conversão para a 

agricultura, para pecuária ou, preferencialmente, para uma combinação das duas 

atividades. 

 

O estudo de Rodrigues (2004) traça projeções para a demanda futura da soja e da carne 

de boi. A produção mundial de soja cresceu 68% entre 1990 e 2000, enquanto que a 
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produção brasileira cresceu 150% no mesmo período. As projeções apontam que entre 

2000 e 2010 a produção brasileira de soja dobre de tamanho. 

 

Embora a maior parte deste aumento tenha sido causado pelo aumento de produtividade, 

o autor cita Castro (2001) que afirma que tal aumento talvez tenha levado este padrão 

tecnológico ao limite, dificultando novos aumentos de produtividade. Assim, expansões 

futuras para atender o projetado crescimento do mercado teriam de ser à base de 

expansão da área plantada. 

 

De fato, Pessoa Brandão et al. (2005) apontam que, após ficar crescendo a uma taxa 

mais ou menos constante de 3,6% ao ano no período 1990-2000, a área plantada por 

soja no país adquiriu um ritmo de “crescimento explosivo”, crescendo 13,8% ao ano 

entre 2001 e 2004, um crescimento acumulado de 47% em três anos, contra os 42% 

acumulados nos dez anos anteriores. 

 

Os dois trabalhos apontam para o crescimento da produção de soja na região amazônica 

em um ritmo ainda superior à média nacional. Embora Pessoa Brandão et al. (2005) 

afirmem que “a soja não é inimiga da Amazônia” porque é plantada em áreas já 

convertidas para a atividade pecuária, Rodrigues (2004) ressalta que há um importante 

efeito de leakage, pois a chegada da soja empurra a atividade de pecuária para as áreas 

virgens da floresta. Suas projeções indicam que esse efeito irá causar uma pressão sobre 

a floresta entre 400 mil e 830 mil hectares por ano. 

 

No caso da expansão da pecuária o quadro é ainda mais forte. De acordo com Rodrigues 

(2004), entre 1991 e 2001, enquanto o rebanho bovino nacional cresceu 16%, o rebanho 

bovino na Amazônia cresceu 77%, passando de 19% para 29% da produção nacional. 

Para 2020, a projeção é que a produção nacional cresça entre 30% e 55%, com a 

produção na região amazônica aumentando ainda mais. 

 

O estudo estima que para atender a este crescimento do rebanho bovino seja necessário 

converter entre 960 mil e 3,2 milhões de hectares de floresta amazônica por ano – uma 

média esperada, portanto, de 2,1 milhões de hectare ao ano. Ou seja, apenas a expansão 

do mercado de carne bovina seria capaz de absorver a taxa de conversão anual da 

floresta. 
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Dessa forma, a previsão da expansão da produção de soja brasileira e a migração desta 

produção para as áreas de fronteira agrícola da Amazônia, aliadas às projeções para a 

taxa de conversão para criação de boi oferecem uma previsão de aproximadamente 2,7 

milhões de hectares convertidos por ano, apenas para estes dois produtos. 

 

Assim, seria provável que sob essa hipótese o retorno por hectare aumentasse ao longo 

da progressão da conversão. Mais uma vez, entretanto, será adotada uma suposição 

conservadora, optando-se por considerar que este retorno permaneceria constante. 

 

A equação que rege o comportamento dos custos marginais da conversão da floresta, 

referente à estimativa média, tem, portanto, a forma: 

 

Eq. 5.18   )000.000.362;1(|5,43 ∈= xy  

 

O gráfico 5.5  correspondente à expressão 5.19  retrata o comportamento dos custos 

marginais da conservação ao longo do processo. 

 

Gráfico 5.5 – Os benefícios da conversão 

 
Fonte: Elaboração própria 
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5.3 - Análise Custo-Benefício da Conservação da Amazônia 
 

Na seção 5.1 foram analisados os diversos tipos de benefícios trazidos pela conservação 

do bioma em questão. Os 14 serviços dos ecossistemas analisados foram classificados 

em quatro grupos correspondentes aos tipos de valores que compõem o valor econômico 

total, descritos no terceiro capítulo. Sempre que possível, três estimativas foram feitas 

para o valor unitário marginal de cada um dos serviços. Além disso, cada serviço foi 

classificado quanto ao seu caráter espacial, indicando se seus benefícios são apropriados 

nacional ou globalmente. Os gráficos 5.1 a 5.4 ilustram o comportamento de cada 

grupo. 

 

Na seção 5.2 foram analisados os benefícios trazidos pela conversão da Amazônia em 

atividades alternativas, ou seja, os custos (de oportunidade) de sua conservação. Foram 

feitas três estimativas para o valor marginal destes benefícios e seu comportamento foi 

ilustrado no gráfico 5.5. 

 

Nesta seção estas duas análises serão integradas com o objetivo de examinar o 

comportamento do processo de conversão na região amazônica sob a ótica exposta na 

seção 4.2. A análise abaixo corresponde aos valores encontrados na estimativa média.  

 

As duas primeiras conclusões que podem ser tiradas dos resultados obtidos nas duas 

seções anteriores são exatamente as mesmas conclusões obtidas na análise dos estudos 

de caso realizada na sessão 4.1.  

 

Em primeiro lugar, a soma dos benefícios marginais globais providos pela floresta 

atualmente, igual a US$ 73,46 anuais por hectare, é superior aos benefícios marginais 

providos por sua conversão para atividades alternativas, igual a US$ 43,50 anuais por 

hectare. Dessa forma, conclui-se que o processo de conversão atualmente em curso na 

floresta amazônica brasileira é ineficiente, pois os benefícios marginais gerados à 

humanidade pela opção por conservar a floresta são consideravelmente superiores aos 

benefícios marginais da opção por sua conversão. 
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Em segundo lugar, observa-se que a soma dos benefícios marginais de caráter nacional 

providos pela floresta atualmente, igual a US$ 14,86 anuais por hectare, são 

consideravelmente inferiores aos benefícios marginais gerados pelas atividades 

alternativas do solo, os já citados US$ 43,50 anuais por hectare. Seguindo o mesmo 

raciocínio, conclui-se que, do ponto de vista nacional, a opção pela conversão ainda traz 

mais benefícios do que a opção pela conservação. 

 

Estas mesmas conclusões foram obtidas a partir da análise dos trabalhos revistos na 

seção 4.1, que em sua maioria restringiam sua análise no máximo a 3 ou 4 serviços 

diferentes. Neste caso, em contraste, estas conclusões baseiam-se em uma extensiva 

análise de 14 tipos de serviços e valores providos pela floresta, nove dos quais sendo de 

caráter nacional, um de caráter duplo e quatro de caráter global. 

 

Mas a principal motivação para a análise deste capítulo é examinar empiricamente o 

enfoque discutido de forma teórica na seção 4.2. A equação abaixo resume o 

comportamento marginal de todos os benefícios gerados para a humanidade 

provenientes da conservação da Amazônia.  
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Além do comportamento dos benefícios globais totais, é parte da análise proposta neste 

capítulo analisar também o comportamento dos benefícios de caráter nacional. A 

equação abaixo define formalmente a parcela dos benefícios marginais de caráter 

nacional: 
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Eq. 5.20  
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Com base nas informações listadas nos dois quadros acima, foi possível traçar o gráfico 

5.6  abaixo, que apresenta o comportamento dinâmico dos benefícios marginais da 

conservação da Amazônia brasileira, expressados na forma de benefícios marginais 

globais e benefícios marginais nacionais. 

  

Gráfico 5.6 – Os benéficos marginais da conservação 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Como pode ser observado, mesmo expandindo consideravelmente a escala no eixo dos 

valores y, apenas os dois primeiros “saltos”, referentes aos benefícios provenientes dos 

serviços de uso direto de recreação e produtos madeireiros – podem ser observados. A 

razão para este fato é que os dois últimos “saltos” – referentes aos serviços de alimentos 

e produtos não madeireiros – ocorrem em áreas inferiores a 0,5% da área total, tornando 

sua visibilidade gráfica prejudicada.  

 

A inclusão da função referente aos custos marginais é o último passo necessário para 

finalizar a análise proposta neste capítulo. O gráfico 5.7 reúne o comportamento desta 

função, bem como das funções de benefícios marginais globais e nacionais. Neste 

gráfico, a escala de valores do eixo y é reduzida em relação ao gráfico 5.6, para que a 

análise seja focalizada na área mais relevante. 
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Gráfico 5.7 – O conflito nacional-global na prática 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Como pode ser observado, a curva de benefícios marginais globais mantém-se sempre 

acima da curva de custos marginais, indicando que o processo de conversão na 

Amazônia hoje já é uma atividade ineficiente, pois suas perdas são maiores do que os 

seus ganhos. 

 

Do ponto de vista nacional, o gráfico ilustra a conclusão discutida anteriormente 

mostrando que hoje em dia os benefícios obtidos pela conversão da Amazônia superam 

os benefícios nacionais obtidos com sua conservação. 

 

Como pode ser observado, conforme a conversão progride e a área da Amazônia vai 

sendo reduzida, o valor marginal de sua conservação aumenta. Este comportamento está 

de acordo com todos os pressupostos ecológicos e econômicos discutidos anteriormente. 

 

O benefício marginal da conservação vai, assim, gradativamente se aproximando do 

benefício marginal da conversão até que, em um determinado ponto, eles se igualam. De 

acordo com a teoria econômica discutida no terceiro capítulo, este ponto indica o 

momento quando, do ponto de vista estritamente nacional, o processo de conversão 
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deixaria de ser eficiente e terminaria. Este ponto é obtido resolvendo-se a equação 

abaixo: 

 
{
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Assim, a análise dinâmica permitiu a identificação do ponto de equilíbrio nacional do 

processo de conversão da Amazônia, que ocorreria em uma área aproximadamente igual 

a 34% da área atual. 

 

É importante ressaltar que o processo de conversão só terminaria neste ponto se todas as 

falhas de mercado de escopo nacional fossem corrigidas. Como a curva que intercepta a 

reta do custo marginal é exclusivamente formada pelos benefícios indiretos, os mesmos 

teriam que ser levados em consideração para que o processo termine no ponto referido 

acima. 

 

Como foi visto na sessão 4.1, entretanto, esta situação é rara. Na realidade, o mais 

comum é o processo de conversão continuar até que os benefícios privados da 

conservação se igualem ao benefício da conversão. Neste caso, os benefícios privados 

da conservação estão relacionados aos serviços de uso direto.  

 

De acordo com a equação 5.5, entretanto, o valor marginal correspondente aos serviços 

de uso direto é igual a zero até o ponto onde a área da floresta for igual a 36 milhões de 

hectares, quando se torna igual a US$ 55. Dessa forma, o ponto de equilíbrio do ponto 

de vista privado só ocorre quando a área da floresta torna-se aproximadamente igual a 

10% da área atual. 

 

Assim, é necessária a correção das falhas de mercado nacionais para que o processo de 

conversão se estabilize no ponto eficiente sob a ótica nacional, igual a 34%, e não 

prossiga até o ponto eficiente sob a ótica privada, igual a apenas 10% da área atual. 
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Esta  correção, entretanto, não é suficiente. Como foi discutido anteriormente, no ponto 

atual o processo de conversão na Amazônia brasileira já é uma atividade indesejável 

que gera mais prejuízos do que benefícios para a humanidade.  

 

E neste ponto a análise realizada neste capítulo confirma as hipóteses consideradas no 

quarto capítulo. A presença da falha do sistema econômico chamada externalidade, 

representada graficamente pela distancia entre as curvas de benefícios marginais 

nacionais e globais, faz com que o ponto ótimo global e o ponto ótimo nacional não 

coincidam. 

 

O caminho apontado pela análise teórica do quarto capítulo pode ser aqui observado de 

forma empírica. Caso o Brasil optasse por interromper o processo de conversão no 

ponto atual, o seu prejuízo em relação ao ponto ótimo nacional seria equivalente à área 

A do gráfico 5.7. Formalmente: 
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É importante ressaltar que esse seria o prejuízo anual a partir do momento em que o país 

já pudesse ter convertido até a área de equilíbrio, se assim tivesse optado. Como foi 

suposto na seção 5.2 que a progressão do processo seria mantida no ritmo histórico de 2 

milhões de hectares por ano, existe um período de transição. O apêndice B discute o 

comportamento ano a ano do prejuízo anual durante este período. 

 

Em relação ao resto do mundo, a opção do Brasil de interromper o processo de 

conversão no ponto ótimo global traria benefícios equivalentes à soma das áreas A e B 

do gráfico 5.7. Formalmente: 
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Como pode ser visto, os benefícios para o resto do mundo da interrupção do processo de 

conversão no ponto ótimo global excedem consideravelmente os prejuízos incorridos 

pelo Brasil provenientes dessa interrupção, demonstrando claramente o potencial para 

uma cooperação win-win para ambos os lados. 

 

Se o resto do mundo compensar o Brasil por um valor equivalente ao prejuízo que este 

teria com esta decisão, aproximadamente US$ 4,5 bilhões por ano a partir do fim do 

período de transição99, o país teria o mesmo benefício no ponto ótimo global que teria 

no ponto ótimo nacional original e, portanto, poderia interromper o processo sem 

prejuízo de bem-estar para os seus cidadãos. O ganho de bem-estar global ao passar do 

ponto ótimo nacional para o global é de aproximadamente US$ 17,5 bilhões por ano. 

 

 

Seção 5.4 – A consistência dos resultados encontrados e suas limitações 
 

Como foi dito na abertura deste capítulo, a aplicação do enfoque alternativo discutido na 

seção 4.2 não foi simples nem direta, estando sujeita a vários obstáculos. Tais 

obstáculos são advindos, por um lado, do limitado conhecimento humano a respeito do 

comportamento dinâmico dos ecossistemas e, especialmente, de seus serviços e, por 

outro, da dificuldade técnica em atribuir valores a esses serviços, particularmente os 

valores marginais necessários à análise proposta. Esses obstáculos foram apenas 

parcialmente superados e certamente tiveram impacto nos resultados obtidos.  

                                                 
99 Ver Apêndice 5-B para valores referentes ao período de transição. 
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Esta seção examina a consistência dos resultados obtidos em face destes obstáculos e 

dos procedimentos adotados para superá-los. Em seguida, estes resultados são 

comparados com alguns trabalhos selecionados na literatura. 

 

5.4.1 – Obstáculos encontrados, limitações e simplificações adotadas 

 

Os benefícios de uso direto, devido a sua maior inserção no sistema econômico, têm sua 

análise relativamente facilitada. Em relação aos produtos madeireiros, todos os dados 

necessários à abordagem utilizada estavam disponíveis na literatura e, portanto, os 

resultados são relativamente robustos.  

 

Embora para os demais valores nem todos os dados necessários tenham sido 

encontrados, as hipóteses adotadas provavelmente não causaram grandes distorções nos 

resultados obtidos. Além disso, os valores correspondentes a esses benefícios não 

tiveram impacto na análise realizada na seção 5.3. Este fato só seria alterado para uma 

variação superior a 300% da maior área mínima encontrada (referente ao serviço de 

recreação), uma possibilidade consideravelmente remota. 

 

A análise dos benefícios de uso indireto provou-se mais complexa, pela presença dos 

obstáculos descritos na abertura desta seção. À exceção dos valores correspondentes ao 

serviço de regulação climática, que devido a uma maior atenção da comunidade 

científica e à sua recente inserção no sistema econômico tiveram sua análise 

relativamente facilitada e são, portanto, mais sólidos, os valores correspondentes aos 

serviços de uso indireto são relativamente mais sensíveis às hipóteses adotadas. 

 

Como foi ressaltado, a escolha da função que retrata o comportamento dinâmico desses 

valores, e que foi a base da transformação dos valores médios da literatura em valores 

marginais, é necessariamente arbitrária enquanto não se conheça com mais clareza tal 

comportamento. A escolha da função retangular hiperbólica, embora baseada em um 

trabalho publicado, foi admitida e necessariamente arbitrária. 

 

Teoricamente, seria possível escolher uma outra função e seus parâmetros de forma a 

tornar a soma dos benefícios nacionais da conservação superiores aos benefícios da 
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conversão já no ponto atual, o que inverteria as conclusões obtidas. Esta escolha, 

entretanto, se feita sem base na literatura dedicada a este tema, seria ainda mais 

arbitrária e, se escolhida com o objetivo de atingir conclusões previamente 

determinadas, sem fundamento científico. 

 

Além disso, a obtenção de benefícios nacionais de conservação superiores aos 

benefícios da conversão no ponto atual contrariaria os mais recentes trabalhos dedicados 

a esse tema. Como foi visto na seção 4.1, trabalhos como Seroa da Motta (2002), 

Andersen et al. (2002) e Turner et al. (2003) apontam para a situação oposta, 

ressaltando explicitamente a necessidade de uma compensação para que a opção pela 

conservação seja adotada. 

 

Ou seja, a escolha da função retangular hiperbólica, embora arbitrária, é consistente 

tanto com importantes pressupostos ecológicos e econômicos discutidos ao longo deste 

trabalho como com as análises mais recentes disponíveis na literatura.  É igualmente 

consistente a conclusão obtida de que no ponto atual os benefícios nacionais da 

conversão ainda são superiores aos da conservação. 

 

A escolha da função tem um impacto na determinação quantitativa do ponto de 

equilíbrio nacional e dos valores compensatórios necessários à interrupção imediata do 

processo de conversão sem perda de bem estar nacional. Como foi dito, entretanto, com 

o conhecimento disponível atualmente esta escolha é necessariamente arbitrária e 

qualquer função escolhida teria o seu impacto, sem que seja possível determinar aquela 

que o minimizaria. A comparação com outros trabalhos encontrados – feita na sub-

seção 5.4.2 a seguir –, entretanto, parece indicar que os valores encontrados neste 

trabalho não destoam dos valores discutidos na literatura. 

 

Em relação ao valor de opção, os valores encontrados devem ser encarados como um 

limite inferior conservadoramente escolhido. A restrição do valor de opção, que 

teoricamente corresponde a todos os novos benefícios que poderão ser gerados por 

aquele sistema natural no futuro, ao potencial dos recursos genéticos presentes nas 

espécies ali existentes hoje para a produção de fármacos é, necessariamente, uma 

considerável sub-estimação de seu valor total.  
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Além disso, até mesmo em relação apenas aos benefícios para a indústria farmacêutica, 

os valores escolhidos foram recentemente criticados em trabalhos que apontam para 

valores superiores aos mesmos em pelo menos duas ordens de grandeza. O único 

impacto destes valores nos resultados encontrados, entretanto, é uma sub-estimação da 

área B do gráfico 5.7, ou seja, dos benefícios para o resto do mundo advindos de um 

acordo compensatório nos termos discutidos. 

 

No que concerne ao valor de existência, os valores obtidos foram calculados utilizando-

se conceitos ecológicos e econômicos discutidos ao longo do trabalho. Em especial, tais 

valores foram encontrados com base em uma disposição a pagar real, medida por 

Horton et al. (2002). Seriam, assim, valores relativamente robustos. Da mesma forma 

que o valor de opção, entretanto, estes valores têm, individualmente, impacto apenas no 

tamanho da área B do gráfico 5.7. 

 

Os valores relativos aos benefícios da conversão foram analisados de forma mais 

simplificada. Os valores correspondentes aos benefícios marginais no ponto atual foram 

escolhidos após uma revisão bibliográfica dos valores disponíveis na literatura. Foram 

escolhidos os valores considerados mais consistentes com a teoria. Que estes valores 

tenham sido encontrados particularmente em dois trabalhos recentes e dedicados 

especificamente à Amazônia brasileira – Seroa da Motta (2002) e Andersen et al. (2002) 

– é um fato que aumenta sua solidez como representantes dos benefícios em questão. 

 

Em relação ao comportamento dinâmico destes benefícios, foi escolhido aquele que 

seria conservadoramente o mais coerente com as condições atuais. Devido ao longo 

prazo temporal envolvido neste caso, entretanto, a suposição de que tais condições serão 

mantidas não é particularmente forte. Salvo um altamente improvável crescimento 

muito acelerado destes valores (a ponto de ultrapassar o crescimento dos benefícios 

globais da conservação), entretanto, este comportamento dinâmico não afeta 

qualitativamente as conclusões obtidas. 

 

Esse comportamento tem um impacto quantitativo na determinação dos valores de 

equilíbrio e de compensação encontrados. Ao contrário do caso dos valores de uso 

indireto, nesse caso uma análise mais detalhada poderia minimizar a magnitude desta 

distorção. Em paralelo com o caso daqueles valores, entretanto, a comparação com 
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outros trabalhos encontrados, realizada a seguir, indica que os valores estimados neste 

trabalho não são destoantes do resto da literatura. 

 

 5.4.2 – Comparação dos resultados encontrados 

 

Portela e Rademacher (2001) propõem um modelo dinâmico para o comportamento 

futuro do processo de conversão na Amazônia brasileira e sua capacidade de prover 

serviços ambientais. A seção dedicada aos valores destes serviços é realizada com base 

nos valores médios de Costanza et al. (1997). No final do trabalho, as autoras destacam 

que esses valores são, respectivamente, 48 e 16 vezes maiores que os retornos para as 

atividades agrícolas ou pastoris encontrados em Almeida e Uhl (1995), concluindo que 

a floresta deveria ser deixada intacta. Essa conclusão ilustra a importância da correta 

diferenciação entre benefícios médios e benefícios marginais. 

 

O ponto de comparação mais interessante, entretanto, está relacionado à primeira parte 

de seu trabalho, onde as autoras afirmam que modelaram os incentivos sociais e 

econômicos para estimar a área que seria desflorestada em 100 anos. O resultado 

encontrado foi que a área que permaneceria intacta seria igual a 44% da área original.  

 

Como pode ser visto no apêndice B, o presente trabalho projetou uma área convertida 

de 200 milhões de hectares em 100 anos100. Partindo de uma área atual de 362 milhões 

de hectares, a área remanescente seria, portanto, igual a 162 milhões de hectares. Ou 

44,8% da área original. 

 

Em comparação com outros trabalhos, os valores projetados aqui são relativamente 

conservadores. Laurance et al. (2001), em um artigo polêmico recentemente publicado 

na revista Science, projetam que entre 28 e 42% da Amazônia brasileira seria 

desflorestada em 2020. Suas previsões, classificadas de “apocalípticas” por Câmara et 

al. (2005), são muito superiores àquelas projetadas aqui. Para os primeiros 20 anos, o 

apêndice B indica que uma área aproximadamente igual a 11% seria convertida. 

 

                                                 
100 Com base na simples suposição da manutenção do padrão histórico de 2 milhões de hectares 
convertidos por ano. 
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Embora essa comparação tenha mostrado que as previsões temporais aqui encontradas 

estão relativamente de acordo com trabalhos da literatura, não era este o foco deste 

estudo. Para a presente análise, o ritmo com que o processo ocorre é menos importante 

do que o ponto de equilíbrio onde este seria interrompido. 

 

Os trabalhos citados acima indicam que a estimativa de que este equilíbrio ocorreria em 

um ponto aproximadamente igual a um terço da área atual não destoa 

consideravelmente da realidade. Não foi encontrado nenhum trabalho que tenha feito 

projeções de equilíbrio e, portanto, a comparação não é possível.  

 

Existe, entretanto, uma base de comparação interessante. No primeiro capítulo foi 

discutido que o processo de conversão é uma atividade iniciada há 12 milênios e 

historicamente concentrada nos países temperados, onde seu ritmo hoje já é muito 

reduzido (e, até, invertido). Como pode ser visto no gráfico 1.1, nos biomas mais 

concentrados nestes países o processo de conversão se estabilizou em um percentual 

relativamente constante da área convertida. E, nos demais biomas do planeta, as 

projeções indicam que o processo continuará em ação até que esse mesmo percentual 

seja atingido. 

 

Esse percentual é aproximadamente igual a 70% das áreas originais destes biomas. Ou 

seja, mais do que estar relativamente de acordo com alguns trabalhos da literatura, o 

ponto de equilíbrio estimado neste trabalho, em que pesem todos os obstáculos 

encontrados e as simplificações adotadas, é notavelmente próximo às tendências 

histórica e projetada de equilíbrio do processo de conversão encontradas no planeta.  

 

É também interessante comparar os valores monetários estimados, relativos à perda de 

bem-estar do país com a interrupção do processo de conversão no ponto atual – e, 

portanto, da compensação a ser paga ao país por essa opção – com valores de mesma 

natureza encontrados na literatura.  

 

Lewandrowski et al. (1999) fizeram um estudo para estimar o custo de proteção dos 

ecossistemas terrestres. Em seu trabalho foi suposto que todas as terras emersas não 

protegidas do planeta estariam ocupadas por diversas atividades alternativas. Foi 

calculado, então, a perda econômica de se retirar 5%, 10% e 15% destas terras e deixá-
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las como reservas ambientais. Os custos anuais totais encontrados foram, 

respectivamente, US$ 45,5 bilhões, US$ 93,3 bilhões e US$ 143,8 bilhões. 

 

Os autores fizeram o cálculo supondo que essas áreas protegidas seriam distribuídas ao 

redor do globo. Desta forma, áreas onde o custo de oportunidade é mais alto, como a 

Comunidade Européia e o Japão, inflacionaram o custo total, sendo responsáveis 

respectivamente por 24% e 21%  desse  custo. 

 

A área denominada “Resto do Mundo”, que compreende o Sub-continente Indiano, a 

ex-URSS, o Oriente Médio, a América Latina, a África e a Europa que não faz parte da 

Comunidade Européia, corresponde a 68,4% das terras emersas mas é  responsável 

apenas por 27,5% do custo total. Nessas regiões o custo de proteção por hectare é igual 

a US$ 29,44 anuais. 

 

Cartwright (1985) apresenta um valor de US$ 20 anuais por hectare como o valor que 

seria necessário para convencer os países em desenvolvimento a participarem de 

acordos para a preservação de biodiversidade.  

 

O trabalho de Norton-Griffiths e Southey (1995), descrito na seção 4.1, encontra uma 

perda anual de US$ 161 milhões incorrida pelo Quênia pela proteção de 4,1 milhões de 

hectares. A perda média por hectare seria, portanto, igual a US$ 39,3 anuais. 

 

O Banco Mundial financia um projeto inovador na Costa Rica, o Programa de Pago de 

Servicios Ambientales (PSA), que oferece aos proprietários de terras uma quantia anual 

para que eles conservem as florestas existentes em suas propriedades. Os valores anuais 

pagos correspondem a US$ 45 por hectare (World Bank, 2004).  

 

Quando se divide o valor estimado na seção 5.3, igual a US$ 4,5 bilhões por ano, pela 

área da Amazônia brasileira, encontra-se um valor de US$ 12,43 anuais por hectare 

como o valor necessário para compensar o Brasil pela decisão de interromper o 

processo de conversão no ponto atual. 

 

Como pode ser visto pelos trabalhos discutidos acima, esse valor é compatível com os 

valores de mesma natureza encontrados na literatura. Que o valor estimado no presente 
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trabalho seja o mais baixo pode ser explicado por três motivos. Em primeiro lugar, a 

postura conservadora adotada ao longo das estimações faz com que o valor final 

encontrado seja igualmente conservador. 

 

Em segundo lugar, ao supor que o país iria considerar em sua análise custo benefício os 

benefícios de uso indireto nacional providos pela conservação da floresta, o que vai de 

encontro às práticas tradicionais, os valores necessários à compensação são reduzidos. 

 

Por último, este valor de US$ 12,43 por hectare foi calculado em função de toda a 

floresta. Mas, como foi visto, um terço da área hoje existente seria conservada mesmo 

de um ponto de vista estritamente nacional. Se, portanto, o valor de US$ 4,5 bilhões for 

considerado como o pagamento pela conservação apenas da área que seria convertida – 

o que seria mais de acordo com a lógica discutida –, o valor por hectare conservado 

seria aproximadamente igual a US$ 19 anuais. Um valor muito próximo, portanto, 

daquele proposto por Cartwright (1985). 

 

Esta seção procurou analisar a consistência dos resultados estimados na análise desse 

capítulo em face dos obstáculos encontrados. Foi visto que alguns desses obstáculos 

foram apenas parcialmente superados. Em alguns casos, como na escolha da função que 

representou o comportamento dos benefícios de uso indireto, tais limitações estavam 

relacionadas ao limitado conhecimento humano a respeito do funcionamento da 

natureza e, provavelmente, não têm solução perfeitamente satisfatória a curto prazo. 

 

Em outros casos, como na suposição dos retornos constantes da opção pela conversão, 

as limitações da análise estavam relacionadas a simplificações adotadas que, se alvo de 

uma atenção mais específica, poderiam ser reduzidas, produzindo resultados mais 

robustos. 

 

Tais obstáculos, limitações e simplificações certamente tiveram impacto nos resultados 

encontrados, o que demanda certa cautela ao examiná-los. Não é muito provável, 

entretanto, que as principais conclusões obtidas nesta análise tenham sido 

qualitativamente afetadas por suas limitações. E, embora certamente tais limitações 

tenham tido impacto quantitativo nos resultados encontrados, a comparação com outros 
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trabalhos encontrados na literatura parece indicar que tal impacto não é demasiadamente 

expressivo. 
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CONCLUSÕES 
 

 

 

O objetivo desse trabalho era examinar o processo de conversão dos ambientes naturais 

com um enfoque mais amplo do que o convencionalmente utilizado na literatura. 

Diversos aspectos relacionados ao problema foram discutidos, tendo por base teorias, 

conceitos e ferramentas relacionadas às Ciências da Ecologia e da Economia. A análise 

realizada em uma seqüência relativamente lógica desse problema resultou em 

importantes conclusões para a compreensão do fenômeno, com possível relevância para 

o estudo e a formulação de políticas a ele relacionadas. 

 

Seguindo essa tentativa de organização lógica este trabalho procurou inicialmente 

caracterizar o processo de conversão.  

 

O desenvolvimento do processo de converter os ambientes naturais em ambientes 

cultivados, surgido no Oriente Médio há cerca de 12 mil anos, marcou uma radical 

dissociação da espécie humana em relação a todas as outras espécies no que se refere ao 

processo de ocupação dos nichos ecológicos ou energéticos. 

 

Até então, a espécie humana se assemelhava às demais em sua luta contínua pela 

obtenção da energia necessária ao seu metabolismo interno, obtida através da ingestão 

de vegetais coletados ou de outros animais capturados através da caça. Seu impacto 

sobre os sistemas ambientais nos quais estava inserida era limitado, tendo resultado na 

extinção de alguns concorrentes diretos pelos nichos energéticos ocupados. 

 

Com o desenvolvimento e posterior aperfeiçoamento da capacidade de domesticar 

plantas e animais, a conversão de sistemas naturais em sistemas cultivados resulta em 

uma ruptura deste padrão, com impactos de expressiva magnitude sobre a história da 

espécie humana – e das demais espécies componentes da biosfera. 

 

A adoção deste processo potencializa a capacidade de uma comunidade de obter energia 

metabólica e, conseqüentemente, possibilita sua expansão populacional. Embora ainda 
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hoje existam diversas comunidades espalhadas ao redor do planeta que utilizam os 

meios tradicionais de obtenção desta energia – a coleta e a caça –, o processo de 

conversão tornou-se a opção predominante, tendo sido globalizado pelo processo de 

colonização do planeta pelos europeus.  

 

Como conseqüência das retro-alimentações positivas entre a expansão do processo de 

conversão e o crescimento populacional da espécie humana – potencializadas pela 

revolução industrial –, as dimensões atingidas hoje pelo processo são consideravelmente 

expressivas.  

 

De um ponto de vista espacial, as áreas outrora naturais que foram convertidas em 

sistemas cultivados já correspondem a mais de um quarto das terras emersas do planeta. 

Quando são descontadas as áreas desérticas ou geladas, a proporção das terras emersas 

já convertidas pelo e para o homem é aproximadamente igual a 37%. Para o ano de 

2050, a média das projeções aponta para uma área convertida igual a 30% das terras 

emersas ou 42% daquelas produtivas. São grandezas tão impressionantes que tornam 

difícil sua imediata e perfeita assimilação.  

 

Por uma ótica energética, o quadro não é menos impactante. A proporção do total da 

energia disponível na natureza após o consumo dos vegetais que é apropriada pela 

espécie humana variava, na década de 1980, entre 24% e 40%. A projeção mais realista 

para 2050 indica que esta proporção estará próxima de 50%. 

 

Devido a um conjunto de motivos históricos e ambientais, o processo de conversão 

esteve historicamente concentrado nas regiões temperadas do norte. Após virtualmente 

esgotar as áreas propícias à conversão em grande parte dessa região, entretanto, o 

processo está hoje concentrado em regiões que contêm vastas áreas ainda intocadas, 

particularmente em biomas do tipo floresta tropical. 

 

A conseqüência mais visível e discutida da conversão dos ambientes naturais é a 

extinção das espécies que ali habitavam. Como era de se esperar, a grandeza desta 

conseqüência é proporcional à grandeza de sua causa. Baseadas em relações ecológicas 

derivadas empiricamente, as estimativas de extinções de espécies terrestres resultantes 

do processo de conversão apontam para taxas que são entre mil e dez mil vezes maiores 
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do que as taxas naturais de extinção. Aproximadamente 40% das espécies animais e 

vegetais do planeta estão hoje oficialmente em risco de extinção. 

  

São grandezas só comparáveis aos cinco períodos de extinção em massa da vida na 

Terra, o último dos quais ocorreu há 65 milhões de anos, marcando o fim da “era dos 

dinossauros”. Ao contrário daqueles, que provavelmente ocorreram por causas externas 

ao sistema da biosfera, entretanto, o presente período de extinção em massa resulta do 

comportamento consciente de uma única espécie pertencente a esse sistema. 

 

A discussão acerca da relevância dos impactos do processo de conversão para a espécie 

humana mostrou como a percepção da mesma foi modificada de forma radical na última 

década. A percepção clássica, dominante até fins do século passado, era de que os 

impactos negativos do processo de conversão derivavam fundamentalmente do valor 

individual das espécies extintas. As preocupações estavam relacionadas à perda de 

material genético para aplicações farmacológicas e agro-industriais, além de ocasionais 

preocupações com o valor de existência individual destas espécies. 

 

A partir do desenvolvimento e aprimoramento da visão da natureza como um sistema, 

proveniente da Ciência Ecológica, esta percepção foi radicalmente modificada. Ao 

entender os ambientes naturais como sistemas ecológicos formados fundamentalmente a 

partir de interações entre seus componentes bióticos e abióticos, foi possível à Ecologia 

analisá-los de uma forma integrada, o que, por sua vez, teve conseqüências muito 

relevantes para a compreensão de seu funcionamento. 

 

Uma destas conseqüências foi a identificação do chamado “sistema de suporte à vida” – 

ou serviços dos ecossistemas. Sendo um conceito fundamentalmente antropocêntrico, os 

serviços dos ecossistemas são as conseqüências das interações entre os componentes 

dos sistemas ecológicos que possibilitam a existência e impactam o bem-estar da 

espécie humana. 

 

É sobre o conjunto desses serviços que reside a verdadeira relevância dos impactos do 

processo de conversão. Não é possível conceber a sobrevivência da espécie humana sem 

o correto funcionamento deste “sistema de suporte à vida”. E, ainda que se despreze a 

hipótese apocalíptica do comprometimento do correto funcionamento deste sistema, os 
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rotineiros impactos marginais sobre a provisão destes serviços têm profunda influência 

sobre o bem-estar das sociedades humanas. 

 

Como foi dito, esta percepção é muito recente e ainda não foi perfeitamente absorvida 

pela literatura especializada e não-especializada. Sua perfeita assimilação, em especial 

pelos tomadores de decisão e formadores de opinião, é essencial para o correto 

tratamento das questões ambientais.  

 

A transformação ainda incipiente desta percepção já pode ser notada com o 

reconhecimento do papel dos ambientes naturais na provisão do serviço de regulação do 

clima global, explicitado – embora ainda não adequadamente tratado – nas discussões 

científicas e políticas acerca da questão climática global.  

 

Esse serviço, entretanto, é apenas um dos diversos serviços providos pelos ambientes 

naturais, grande parte dos quais continua ignorada ou sub-avaliada no tratamento das 

questões ambientais. O papel central que o conceito dos serviços dos ecossistemas 

tiveram no recente Millenium Ecosystem Assessment, conduzido pelas Nações Unidas, é 

um grande e animador indício de que este quadro pode se transformar em um futuro 

próximo. 

 

É importante ressaltar que essa mudança na percepção da relevância do impacto do 

processo de conversão não diminui a relevância do quadro de extinções em massa de 

espécies retratado anteriormente. A mudança de percepção diz respeito à transição de 

um quadro onde a relevância das espécies estava relacionada ao seu valor individual 

para um outro onde sua relevância é o seu papel nos sistemas ecológicos – que nada 

mais são do que o conjunto destas espécies, o meio físico e suas interações – que 

fornecem os serviços em questão. A perda de espécies impacta de forma inequívoca e 

expressiva, ainda que não perfeitamente compreendida, o funcionamento destes 

sistemas e, conseqüentemente, a provisão de seus serviços. 

 

De acordo com vários trabalhos analisados, inclusive o recente trabalho capitaneado 

pela ONU acima referido, a conversão dos ambientes naturais é o maior fator de 

impacto sobre a provisão dos serviços dos ecossistemas, 60% dos quais estariam sendo 

utilizados de forma insustentável. Pela impressionante proporção das terras emersas do 



 167

planeta já sujeitas a esse processo e pela magnitude de seus impactos, o processo de 

conversão é considerado o maior fator de impacto humano sobre a biosfera. 

 

Dada a magnitude do tema, é notável observar que não existe uma agenda internacional 

com a relevância necessária que trate especificamente do processo de conversão dos 

ambientes naturais. Seus impactos são parcialmente ressaltados em diversas agendas 

internacionais que tratam de questões ambientais específicas, como clima, água e 

biodiversidade. 

 

Cada uma dessas questões tem uma grande importância própria e especificidades que 

justificam seu tratamento focalizado, sempre observando suas inter-relações. A ausência 

de uma agenda de proporções ao menos compatíveis com as demais que trate do 

processo de conversão da origem e base de suporte de todos esses serviços, entretanto, é 

uma falta grave com conseqüências muito expressivas para o bem-estar das sociedades 

– para dizer o mínimo. 

 

A necessidade de uma agenda em escala global advém do caráter espacial dos serviços 

ambientais. Enquanto alguns destes serviços têm uma influência apenas local ou 

regional, outros têm impacto sobre o bem-estar de todas as pessoas do planeta, sendo, 

portanto, de caráter global. Assim, as conseqüências de decisões de caráter local – o uso 

da terra – na verdade são espacial e temporalmente muito mais amplas, afetando de 

forma expressiva tanto indivíduos do outro lado do planeta quanto indivíduos que ainda 

não existem. A necessidade de essa questão ser analisada em escala global para que as 

opções corretas do ponto de vista da humanidade sejam escolhidas será discutida mais à 

frente. 

 

Como foi discutido, portanto, a relevância dos impactos do processo de conversão dos 

ambientes naturais é muito expressiva. Por outro lado, não são desprezíveis os 

benefícios obtidos por sua conversão a sistemas cultivados. 

 

A escolha fundamental associada ao processo de conversão – a decisão entre converter e 

conservar uma determinada área – deve ser feita comparando os benefícios advindos 

dessas duas opções. Essa escolha, entretanto, está longe de ser simples ou direta.  
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Se, por um lado, os benefícios advindos da opção pela conversão são prontamente 

observáveis e mensuráveis, normalmente através do mercado, os benefícios da opção 

pela conservação não são integralmente observáveis e sua mensuração extremamente 

dificultada devido à baixíssima inserção dos benefícios ambientais no sistema 

econômico. 

 

A essas dificuldades somam-se as diversas falhas do sistema econômico atuantes no 

contexto do processo de conversão e o resultado é um fortíssimo viés contra a opção 

pela conservação dos ambientes naturais. Esse viés tem como conseqüência a opção 

pela conversão de ambientes que trariam maior bem-estar à humanidade se fossem 

conservados. 

 

Uma ferramenta importante para corrigir esse viés é o processo de valoração dos 

benefícios providos pelos ambientes naturais. Este é um processo complexo e de 

funcionalidade limitada em muitos casos. Embora alguns autores defendam sua não-

realização, foi visto que sua adoção de forma cautelosa permite corrigir – mesmo que 

apenas parcialmente – o viés a favor da conversão. 

 

Para que essa correção seja bem sucedida, é importante identificar e valorar todos os 

componentes do Valor Econômico Total. No caso dos ambientes naturais, é necessário 

avaliar a maior parcela possível dos serviços providos pelos ecossistemas. Uma análise 

excessivamente incompleta pode gerar resultados incorretos. 

 

Existem trabalhos na literatura que exemplificam esses riscos. Simpson et al. (1996), 

por exemplo, se dedicam a discutir se os benefícios providos pela bioprospecção 

justificam a conservação dos ambientes naturais. A análise restrita a apenas um dos 

componentes dos benefícios providos por esses ambientes leva, nesse caso, à conclusão 

de que os benefícios analisados não seriam suficientes para a conservação, mesmo 

focalizando o estudo apenas em áreas de altíssima biodiversidade.  

 

Por outro lado, a análise de trabalhos que, em maior ou menor grau, comparam os 

benefícios obtidos pelas duas opções mutuamente excludentes em questão permitiu tirar 

importantes conclusões. Este trabalho identificou doze estudos que faziam esta 

comparação e os analisou de forma sistemática. 
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A primeira conclusão é que na maioria dos casos – em dez dos doze trabalhos 

analisados – a opção pela conservação apresenta benefícios superiores à opção pela 

conversão. E os dois trabalhos que não chegaram à mesma conclusão analisaram apenas 

benefícios de caráter local e, como afirmado explicitamente em um deles, a inclusão de 

benefícios em outras escalas provavelmente inverteria sua conclusão. 

 

É interessante destacar que na maior parte desses trabalhos esta conclusão só foi 

atingida a partir da utilização de instrumentos de valoração, pois a inclusão apenas dos 

benefícios diretamente observáveis no mercado indicava uma vantagem para a opção 

pela conversão. Esse fato destaca a importância dos procedimentos de valoração como 

forma de contrabalançar o viés contra a opção pela conservação, conforme discutido 

anteriormente. 

 

A segunda conclusão é obtida a partir da inserção das diferentes dimensões espaciais 

dos serviços ambientais na análise realizada. Como discutido anteriormente, enquanto 

alguns serviços possuem um caráter local ou regional, outros serviços têm uma 

dimensão global. A dissociação e classificação dos benefícios referentes a cada serviço 

de acordo com seu caráter espacial possibilitou a observação de um padrão muito 

relevante para o estudo do tema em questão 

 

Por um lado, foi observado que em todos os quatro trabalhos que analisam a escolha 

entre as duas alternativas em questão referentes a ambientes naturais localizados em 

países ricos, a opção pela conservação apresenta benefícios superiores, mesmo quando 

são considerados apenas os benefícios referentes aos serviços de caráter local e 

nacional. 

 

Por outro lado, dos seis trabalhos referentes a ecossistemas localizados em países de 

renda média e baixa que ainda detêm uma expressiva parcela de seus ambientes naturais 

intacta, cinco apontam para a direção oposta. Nesses trabalhos, quando são considerados 

apenas os benefícios referentes aos serviços de caráter local e nacional, a opção pela 

conversão apresenta benefícios superiores à opção pela conservação. 
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Essa observação aponta para um conflito entre as óticas nacional e global de analisar o 

processo de conversão nos países mais pobres e com maior extensão de terras intocadas. 

Do ponto de vista da humanidade como um todo, esses ambientes naturais deveriam ser 

conservados e sua conversão diminui o nível agregado de bem-estar global. Do ponto de 

vista  de cada um desses países, entretanto, a opção pela conservação impede o aumento 

de bem-estar nacional que poderia ser obtido através da conversão de uma parcela 

desses ambientes naturais para atividades alternativas. 

 

A hipótese de que a opção pela conversão possa ser a preferível em alguns casos não é 

normalmente considerada em análises relacionadas a esse tema. Ao não considerar essa 

hipótese, essas análises normalmente partem da pressuposição de que políticas públicas 

que tenham correlação positiva com o desflorestamento são ineficientes e falhas, pois 

levariam a uma diminuição do bem-estar nacional. Essa pressuposição, entretanto, pode 

não ser verdadeira em todos os casos. 

 

Essa diferença entre os resultados encontrados nos países mais ricos e mais pobres pode 

ser compreendida a partir da diferença de renda entre os países através da teoria da 

Curva de Kuznets. Essa teoria aplicada a esse contexto preveria que a progressão do 

processo de conversão inicialmente teria uma correlação positiva com o aumento do 

nível de renda do país devido ao aumento da capacidade de explorar os recursos 

ambientais, mas que a partir de um certo ponto essa correlação se tornaria negativa, 

influenciada pelo aperfeiçoamento tecnológico e pela valorização relativa de benefícios 

ambientais após a satisfação das necessidades básicas. 

 

A compreensão deste comportamento, entretanto, não fornece caminhos práticos para a 

resolução do conflito em questão. O enfoque alternativo adotado na seção 4.2 parece 

mais promissor nesse sentido.  

 

O enfoque alternativo adotado é baseado em dois argumentos distintos. Em primeiro 

lugar, é suposto que o valor dos benefícios providos por um ambiente natural varia em 

função da área convertida desse ambiente. É suposto também que essa variação é 

positiva, ou seja, quanto maior a área convertida desse ambiente, maior é o valor 

marginal por hectare da área restante. 
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Essas suposições são baseadas em diversos pressupostos ecológicos e econômicos e são 

adotadas em vários trabalhos encontrados na literatura. Embora o comportamento exato 

permaneça indeterminado, o consenso parece ser de que este aumento do valor marginal 

por hectare vai se tornando cada vez mais acelerado à medida que a conversão progride. 

 

O outro argumento-base do enfoque alternativo é a presença da falha de mercado 

externalidade nesse contexto. Sua presença é comprovada pela segunda conclusão 

obtida na análise dos estudos de caso comparativos, após a dissociação em escalas 

espaciais dos valores encontrados.  

 

A ocorrência da externalidade nesse caso está relacionada, por um lado, às diferentes 

dimensões espaciais dos serviços providos pelos ambientes naturais e, por outro, à 

organização do sistema geopolítico global em Estados-nações soberanos e 

independentes. A conseqüência desses dois fatores em conjunto é que a parcela das 

conseqüências de decisões tomadas por agentes nacionais que recaem sobre indivíduos 

de outros países não é levada em consideração no processo de tomada de decisão 

interno dos países que detêm os recursos. 

 

Essa conseqüência não seria tão relevante nesse contexto se a parcela dos benefícios da 

opção pela conservação considerada pelos tomadores de decisão – aquela que impacta 

os cidadãos daquele país – fosse maior do que os benefícios que seriam obtidos na 

opção pela conversão. Nesse caso, a opção ótima do ponto de vista nacional coincide 

com a opção ótima do ponto de vista global. É o que ocorre nos países de renda mais 

alta. 

 

Nos países de renda mais baixa que ainda possuem uma grande parcela de ambientes 

naturais, entretanto, ocorre o oposto. Nesses países a opção que gera benefícios maiores 

ainda é, em geral, a conversão e é somente com a introdução da parcela dos benefícios 

que é apropriada pelos habitantes de outros países – a externalidade – que a balança  

passa a pender para o lado da conservação. 

 

Esses dois argumentos teóricos em conjunto permitiram uma abordagem do problema 

que explica as duas conclusões da análise dos estudos de caso. Esta abordagem permite 
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compreender também o comportamento do processo de conversão analisado no primeiro 

capítulo. 

 

Por um lado, permite compreender porque nos países onde o processo de conversão já 

progrediu consideravelmente seu ritmo atual é muito baixo, nulo ou até mesmo 

negativo. Essa “re-conversão” de ambientes convertidos para áreas naturais poderia ser 

explicada pela migração do equilíbrio do ponto ótimo privado para o ponto ótimo 

nacional resultante de uma mudança no grau de intervencionismo estatal em questões 

ambientais, ocorrida a partir da segunda metade do século passado. 

 

Essa abordagem, por outro lado, também permite compreender porque o processo de 

conversão está hoje concentrado em áreas que ainda concentram uma parcela de 

ambientes naturais relativamente grande. Nessas regiões de abundância de áreas verdes, 

o valor marginal por hectare da parcela nacional dos benefícios da conservação ainda 

seria inferior ao valor obtido pela conversão para atividades alternativas. O ponto atual, 

portanto, ainda seria superior ao ponto ótimo nacional. Com a progressão da conversão 

e o conseqüente aumento do valor da opção pela conservação, esse ponto seria 

eventualmente atingido e então – caso as falhas de mercado internas fossem corrigidas – 

o processo seria interrompido. 

 

O problema é que, de acordo com os estudos de caso revisados, o ponto atual já seria 

inferior ao ponto ótimo sob a ótica global, tornando a conversão atual indesejável do 

ponto de vista da humanidade como um todo. É o conflito entre as óticas nacional e 

global descrito anteriormente, que pode ser observado graficamente através da 

abordagem utilizada. 

 

Talvez mais importante do que isso, essa abordagem permite a visualização gráfica de 

uma possível forma de solucioná-lo. Através dessa abordagem gráfica pode ser 

observado que, se o processo de conversão em um país está localizado entre os pontos 

ótimos global e nacional, então, necessariamente, o prejuízo que esse país teria com a 

interrupção imediata desse processo é inferior aos benefícios que seriam gerados por sua 

interrupção para o restante da comunidade internacional. 
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Essa observação aponta para o potencial para uma cooperação win-win, onde os dois 

lados são beneficiados. Se a comunidade internacional compensar o país em questão 

pelos prejuízos para o seu bem-estar advindos da decisão de interromper imediatamente 

o processo de conversão, esse  país passaria a ter, no ponto atual, um nível de bem estar 

semelhante ao ponto ótimo nacional e poderia optar pela conservação de seus ambientes 

naturais sem prejudicar o bem-estar de seu povo.  

 

Como esse valor a ser compensado é necessariamente menor do que os benefícios 

obtidos pela comunidade internacional, a mesma ficará em melhor situação e, 

conseqüentemente, o nível de bem-estar agregado da humanidade seria mais alto do que 

na ausência de cooperação. 

 

Para testar a consistência e a viabilidade prática da abordagem adotada, o quinto 

capítulo consistiu de sua aplicação ao processo de conversão na Amazônia brasileira. 

Essa aplicação, longe se ser simples ou direta, encontrou diversos obstáculos advindos, 

por um lado, do limitado conhecimento humano a respeito do comportamento dinâmico 

dos ecossistemas e de seus serviços e, por outro, de dificuldades técnicas na atribuição 

de valores a esses serviços, particularmente os valores marginais necessários. 

 

Alguns desses obstáculos foram superados com a aplicação de conceitos ecológicos e 

econômicos discutidos ao longo deste trabalho. Em alguns casos, como na estimação 

dos valores referentes aos benefícios de uso direto e do valor de existência, essa 

aplicação parece ter encontrado resultados relativamente robustos e cujas possíveis 

limitações não influenciaram os principais resultados encontrados. 

 

Em outros casos, como na estimação dos valores de uso indireto e, particularmente, no 

comportamento dinâmico dos valores referentes aos benefícios da conversão, os 

resultados encontrados não seriam quantitativamente tão fortes. No primeiro caso, as 

limitações derivam do limitado conhecimento a respeito do comportamento dos 

ecossistemas e seus serviços e não é muito provável que possam ser perfeitamente 

solucionadas a curto prazo. No segundo caso, as limitações são provenientes da menor 

atenção dedicada à análise dinâmica dos benefícios da conversão, que não é o foco 

desse trabalho, e os resultados podem ser aprimorados com pesquisas mais específicas. 

 



 174

Embora tais limitações certamente tiveram influência quantitativa nos resultados 

encontrados, a discussão crítica e a comparação com valores da literatura realizada 

posteriormente indicam que essa distorção quantitativa não é, provavelmente, 

demasiado expressiva. E, mais importante do que esse fato, mostrou ainda que é pouco 

provável que tais distorções tenham influenciado qualitativamente as principais 

conclusões da análise. 

 

Tais conclusões dão um expressivo suporte à abordagem alternativa adotada no quarto 

capítulo. Por um lado, o valor global total dos benefícios da conservação (US$ 73,46 

anuais por hectare) são superiores aos benefícios da conversão (US$ 43,50 anuais por 

hectare), indicando que a alternativa preferível do ponto de vista da humanidade para a 

floresta amazônica é a imediata interrupção do seu processo de conversão. 

 

Por outro lado, a análise indicou que a parcela dos benefícios da conservação que é 

apropriada pelo povo brasileiro (US$ 14,86 anuais por hectare) é inferior aos já citados 

benefícios da conversão, indicando que do ponto de vista nacional a segunda opção 

ainda traz mais benefícios do que a primeira. Os resultados encontrados nessa análise 

estão plenamente de acordo com as conclusões tiradas a partir da análise dos estudos de 

caso da seção 4.1. 

 

De acordo com a análise realizada, o ponto onde a parcela nacional dos benefícios da 

conservação se igualaria aos benefícios da conversão seria aproximadamente igual a 

34% da área atual da floresta, ou 30% da área original. Esse seria, teoricamente, o ponto 

onde o processo de conversão seria interrompido, se todas as falhas de mercado internas 

fossem resolvidas. Caso isso não ocorra, o ponto de equilíbrio privado seria igual a 

apenas 10% da floresta atualmente existente. 

 

Comparado com as projeções de médio prazo para o desflorestamento da Amazônia 

encontradas na literatura, o desflorestamento de médio prazo projetado pela análise 

realizada é conservador. Em comparação com a única projeção de longo prazo 

encontrada, os números são quase idênticos. A projeção anual da área desflorestada, 

entretanto, não era o foco da análise realizada e foi feita, de forma simplificada, apenas 

por razões técnicas.  
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Um resultado mais relevante é o ponto final de equilíbrio. Como foi dito anteriormente, 

é provável que as limitações da análise tenham influenciado quantitativamente os 

resultados, embora provavelmente essa distorção não seja demasiadamente expressiva. 

Não foi encontrada na literatura nenhuma outra projeção para o equilíbrio do processo 

de conversão na Amazônia para que fosse realizada uma comparação.  

 

Uma base interessante para a comparação, entretanto, é o comportamento histórico do 

processo de conversão, analisado no primeiro capítulo. O gráfico 1.1 mostra que o 

processo de conversão nos biomas localizados nos países temperados do norte se 

estabilizou quando a área convertida atingiu 70% da área original. O gráfico mostra 

ainda que para os biomas produtivos onde o processo de conversão começou mais tarde, 

as projeções indicam a continuação desse processo até que uma proporção semelhante 

seja atingida. 

 

Ou seja, o ponto de equilíbrio para o término do processo de conversão na Amazônia 

brasileira projetado neste trabalho – igual a 34% da área atual ou 30% da área original –

, em que pesem todos os obstáculos encontrados e as simplificações adotadas, está em 

perfeita harmonia com as tendências histórica e projetada de equilíbrio do processo de 

conversão encontradas no planeta.  

 

Dessa forma, a análise do capítulo 5 dá completo suporte à abordagem descrita na seção 

4.3, fortalecendo aquela que é a mais importante conclusão desse trabalho: a 

necessidade, adequação e justiça de um mecanismo que vise compensar os países 

detentores de ambientes naturais cuja parcela nacional dos benefícios de sua 

conservação ainda sejam inferiores aos benefícios de sua conversão, embora do ponto 

de vista da humanidade sejam mais valiosos em seu estado original. 

 

Essa idéia não é nova na literatura e a freqüência de trabalhos em que é mencionada é 

cada vez maior. Essa hipótese já começa a ser mencionada na literatura menos 

especializada. Durante a elaboração desse trabalho, até a conservadora revista inglesa 

The Economist publicou um editorial sobre o assunto que conclui dizendo que “O 

mundo começou a reconhecer que precisa da Amazônia e outras florestas tropicais. É 

hora de começar a pagar por elas”. 
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É interessante observar que praticamente todas as menções à hipótese de um sistema de 

compensações como saída para o conflito entre as óticas nacional e global são 

encontradas na literatura estrangeira. Existe, no Brasil,  um forte “tabu” com relação a 

essa solução para a questão do desflorestamento na Amazônia. Sua menção é 

freqüentemente relacionada à “internacionalização da Amazônia”, talvez o maior 

pesadelo coletivo nacional. 

 

A preocupação com a integridade e soberania territorial do país é certamente válida, 

dever do Estado e, provavelmente, de todo cidadão. Mas a adoção de um mecanismo 

compensatório cuidadosamente estudado e negociado não oferece necessariamente 

riscos à integridade ou à soberania nacional.  

 

Um comprometimento anual ex post, por exemplo, em que no fim do ano o país receba 

a compensação em relação aos 12 meses anteriores, além de oferecer incentivos 

econômicos mais corretos do que um pagamento antecipado, deixa em aberto a 

possibilidade do país optar, a qualquer momento, pela interrupção da cooperação. 

 

Uma crítica recorrente a essa solução é que ela seria muito “cara”, e que não haveria 

disposição por parte da comunidade internacional em financiá-la. Os resultados 

encontrados na análise realizada nesse trabalho indicam o contrário. De acordo com a 

análise do capítulo cinco, o valor necessário para compensar o Brasil pela perda de 

bem-estar resultante da interrupção imediata do processo de conversão seria de US$ 4,5 

bilhões por ano, ou US$ 12,43 anuais por hectare de floresta. 

 

Esses valores são consideravelmente inferiores à disposição a pagar pela conservação de 

apenas 5% da Amazônia, medida por Horton et al. (2002) como equivalente a US$ 13,5 

bilhões por ano para toda a comunidade internacional.  

 

A extrapolação dos valores de compensação encontrados para outros países que 

possuem florestas tropicais não é estritamente correta, pois a avaliação deve ser feita de 

forma específica para cada região. Por outro lado, a comparação com valores 

encontrados na literatura aponta que os valores encontrados situam-se próximos a 

valores relativos a outros países e aos países em desenvolvimento como um todo. 
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Assim, uma extrapolação, com ressalvas, dos valores encontrados poderia ser uma boa 

aproximação. 

 

A Amazônia brasileira corresponde a aproximadamente um quinto das florestas 

tropicais do planeta, que de acordo com Costanza et al. (1997) têm uma área total de 1,9 

bilhões de hectares. Se os valores por hectare encontrados para o caso brasileiro fossem 

extrapolados para essa área, o total necessário para uma cooperação que interrompesse o 

processo de conversão em todas as florestas tropicais do planeta seria de US$ 23,6 

bilhões anuais. Se fosse adotado o valor de US$ 20 anuais por hectare, sugerido por 

Cartwright (1985) para os países em desenvolvimento, esse valor total seria de US$ 38 

bilhões por ano. 

 

O valor total da renda global anual – o produto mundial bruto – foi de aproximadamente 

US$ 50 trilhões no ano de 2003. Ou seja, de acordo com os resultado deste trabalho, o 

valor necessário para compensar todos os países que interrompessem imediatamente 

seus processos de conversão em todas as florestas tropicais do planeta seria 

aproximadamente igual a 0,05% da renda anual global. Mesmo que fosse utilizado o 

valor mais alto de      US$ 20 anuais por hectare sugerido por Cartwright (1985), o total 

necessário não ultrapassaria 0,08% da renda anual global. 

 

De acordo com Pearce (1995a), um país da OCDE investia em média, em 1991, entre 

1% e 1,5% de sua renda anual em sua própria proteção ambiental. Ou seja, o percentual 

necessário para a cooperação global que paralise o processo de conversão em todas as 

florestas tropicais seria aproximadamente 20 vezes menor do que os países ricos gastam 

por ano com sua própria proteção ambiental. E, de acordo com o SIPRI (2005), o gasto 

militar mundial em 2004 foi aproximadamente igual a US$ 1 trilhão. O que indica que o 

investimento necessário para salvar todas as florestas tropicais do planeta seria 40 vezes 

menor do que o gasto militar anual. 

 

Os benefícios seriam muito superiores ao investimento. Apenas em relação a um dos 

serviços ambientais globais prestados, o serviço de regulação do clima global, as 

emissões evitadas anuais seriam superiores às metas de redução de emissões para todos 

os países do mundo, conforme acertadas no Tratado de Quioto. A inclusão dos outros 

serviços de caráter global tornaria esse quadro ainda mais expressivo. 
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É improvável que a questão do desflorestamento nas florestas tropicais seja resolvida 

sem a correção dos fortes incentivos econômicos contrários à conversão, provenientes 

da existência de uma grave falha no sistema, a externalidade. Mesmo com muito boa 

vontade por parte dos tomadores de decisão, é pouco verossímil supor que os 

investimentos necessários para combater esses incentivos sejam realizados em um 

contexto de escassez de recursos públicos para atender todas as urgentes demandas das 

populações dos países onde se localizam as florestas tropicais do planeta. 

 

Esperar que essas populações sacrifiquem parte de seu escasso bem-estar em prol de 

benefícios que serão apropriados por uma comunidade internacional, da qual muitos 

componentes já possuem níveis de bem-estar expressivamente elevados, é pouco crível 

e nada justo.  

 

Felizmente, é tampouco necessário. As discussões realizadas ao longo desse trabalho 

mostraram que a idéia de uma cooperação internacional que solucione esse impasse é 

ecológica e economicamente justificada e que a disposição a pagar por seus custos é 

real.  

 

Decerto, outras pesquisas científicas são necessárias e complexas negociações políticas 

intra e internacionais fazem parte do caminho. Mas, sendo as recompensas da 

cooperação tão expressivas para todos os envolvidos, o autor desse trabalho é otimista. 

A dúvida é quando. As recompensas diminuem a cada dia. 
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Apêndice A – A conversão de benefícios unitários em marginais 
 

  

A partir de uma análise da metodologia utilizada por seus autores, pode-se concluir que 

a quase totalidade dos trabalhos encontrados na literatura que analisam os valores dos 

serviços dos ecossistemas de florestas tropicais estimaram valores médios. Para realizar 

a análise proposta neste capítulo, entretanto, é necessária a utilização de valores 

marginais.  

 

 Este apêndice mostra como foi possível, através da aplicação de hipóteses encontradas 

na literatura, realizar a conversão dos valores médios encontrados nos valores marginais 

necessários à análise. 

 

O comportamento dinâmico desconhecido 

 

Como foi discutido no terceiro capítulo, diversos exercícios de valoração encontrados 

na literatura buscavam atribuir valores monetários aos serviços ambientais providos 

pelos ecossistemas naturais. Como foi também discutido naquele capítulo, é previsto 

que uma alteração na quantidade existente dos recursos ambientais provoque uma 

alteração no valor. Devido a vários pressupostos ecológicos e econômicos, é suposto 

que o valor dos recursos aumente conforme esses se tornem mais escassos. 

 

Dessa forma, os diversos exercícios de valoração podem ser interpretados como retratos 

do valor daqueles recursos em função da quantidade existente dos mesmos naquele 

instante. Conforme a conversão dos ecossistemas progrida e estes se tornem mais 

escassos, é previsto que novos exercícios de valoração encontrem novos valores. Com o 

tempo, a análise seqüencial destes trabalhos permitiria traçar um panorama do 

comportamento real do valor dos recursos naturais em função da quantidade existente 

dos mesmos. Seria possível, então, “descobrir” a função dos benefícios da conservação 

em função da quantidade existente de ambientes naturais. 
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O problema se situa no fato de que, embora o processo de conversão tenha se iniciado 

há milhares de anos, os exercícios de valoração são todos muito recentes, a maioria 

deles tendo sido realizada nas duas últimas décadas. E apesar da velocidade do processo 

de conversão ser muito elevada, a mudança relativa na quantidade dos recursos naturais 

ainda não permite que uma função dinâmica para os valores seja estimada a partir dos 

poucos trabalhos disponíveis.101 Os “retratos” ainda não podem dar origem a um 

“filme”. 

 

Uma possível solução seria aguardar mais alguns anos até que a análise seqüencial 

sistemática de exercícios de valoração permitisse tal estimação. O problema com esta 

solução é  a análise estática dos trabalhos existentes já mostrar, como foi visto na seção 

4.1, que no nível atual a conversão dos ecossistemas já é uma atividade que gera 

prejuízos à humanidade. 

 

A hipótese de Torras (2000) 

 

O trabalho de Torras (2000) procura estimar os prejuízos incorridos pelos seres 

humanos devido ao processo de conversão na região amazônica brasileira entre os anos 

de 1978 e 1993. A partir de uma revisão da literatura e de alguns cálculos próprios, o 

autor estima o valor de um hectare da floresta amazônica para o ano de 1993. 

 

Reconhecendo que o valor dos recursos ambientais é dependente da quantidade 

existente dos mesmos, o autor afirma que é necessário realizar um “ajuste de escassez” 

para converter o valor encontrado para o ano de 1993 para cada um dos outros anos, em 

função da quantidade de floresta existente em cada ano. 

 

Assumindo que o ecossistema amazônico é sujeito a não-linearidades resultantes da 

existência de pontos-críticos, o autor afirma que o “desflorestamento potencialmente 

resulta em rápidos aumentos nos valores unitários marginais de conservação”[ênfase 

adicionada].  

 

                                                 
101 Além disso, os serviços valorados e as técnicas de valoração são muito diferentes, tornando muito 
difícil uma comparação sistemática entre tais trabalhos. 
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O próprio autor enfatiza que não é possível estimar o ponto em que estas 

descontinuidades ocorreriam nem a magnitude do “salto”. Desta forma,  afirma que é 

necessário assumir uma função que melhor reflita este comportamento. A função 

escolhida por ele é a função retangular hiperbólica. Além de possuir o comportamento 

esperado (inicialmente elástica e tornando-se rapidamente inelástica conforme a área da 

floresta diminui), a facilidade de manipulação é um critério utilizado na escolha. 

 

O problema com a abordagem de Torras (2000), entretanto, é que, apesar do que 

afirmou em sua última passagem citada acima, ele utilizou a função retangular 

hiperbólica para refletir o comportamento de valores médios. Uma característica da 

função retangular hiperbólica é que o produto do x pelo y permanece sempre constante. 

Assim, aplicar a função retangular hiperbólica para valores médios gera a “estranha” 

conseqüência de que o valor total dos benefícios anuais providos pela floresta 

amazônica permanece o mesmo independente da área da floresta102.  

 

Nesta hipótese, a queda na área da floresta devido ao desflorestamento anual é 

exatamente compensada por um aumento no valor dos hectares restantes. 

Conseqüentemente, o benefício marginal seria igual a zero103. Em outras palavras, com 

esta abordagem,  100% ou 1% da floresta gerariam o mesmo benefício para a 

humanidade.  

 

Desta forma, embora a função escolhida esteja de acordo com pressupostos econômicos 

e ecológicos para o comportamento dos valores referentes aos benefícios dos 

ecossistemas em função da área dos mesmos, aplicá-la aos benefícios médios parece 

incoerente com a realidade. 

 

                                                 
102 Como o próprio autor nota, “o Valor Econômico Total unitário varia dependendo do estoque de 
floresta, com o produto do VET unitário pela área total permanecendo constante”. 
103 Com Y representando o benefício médio, X representando a área da floresta, Z representando o 
benefício total, W representando o benefício marginal e a representando uma constante, tem-se:   
Y = a / X. Multiplicando pela área total da floresta, X, obtém-se Z = a . Derivando em função de X, tem-
se  
W = δZ/ δX = 0. 
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Figura 5.1 – A hipótese de Torras (2000) 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de hipóteses de Torras (2000) 

 

Uma hipótese alternativa 

 

Se esta mesma função fosse aplicada aos benefícios marginais, entretanto, a conclusão 

seria diferente. Os mesmo pressupostos ecológicos – relacionados às descontinuidades e 

aos pontos críticos – e econômicos – relacionados ao princípio da escassez – que 

levaram Torras (2000) a selecionar esta função ainda seriam atendidos.  

 

Além destes, a importante lei da utilidade marginal decrescente, discutida no terceiro 

capítulo, seria agora atendida nesta nova hipótese. Por fim, a “estranha” conseqüência 

da opção de Torras (2000) desapareceria.  

 

Embora uma redução na área da floresta ainda cause uma elevação no valor unitário 

total dos hectares restantes – respeitando o princípio da escassez –, agora esta elevação 

compensa apenas parcialmente a diminuição na área, fazendo com que o valor total dos 

benefícios providos caia com a diminuição da área da floresta. Assim: 

 

Valor Marginal = Constante / Área da Floresta 

 

ou 

 

VMg = a / X   Eq. A.1 

 

Valor médio Valor total Valor Marginal 
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Integrando a função de benefícios marginais obtém-se a função dos benefícios totais: 

 

VT =  a . ln (x)  Eq. A.2 

 

E, dividindo-se os benefícios totais pela área da floresta encontram-se os benefícios 

médios: 

 

VMed = a . ln (x) / x   Eq. A.3 

 

A figura 5.2  representa as novas funções escolhidas: 

 

Figura 5.2 – A hipótese alternativa 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

É interessante observar que a nova função para os benefícios médios tem um 

comportamento gráfico semelhante à função selecionada por Torras (2000), sendo que a 

introdução do termo ln (x) no numerador faz com que uma redução na variável x não 

seja inteiramente compensada pelo aumento em VMed. Assim, a nova função faz com 

que o termo lx (x) também esteja presente na expressão do VT, tornado-o dependente da 

variável x. 

 

A transformação dos valores médios em valores marginais 

 

Como foi dito no início deste apêndice, a quase totalidade dos trabalhos encontrados na 

literatura estimava valores médios para os benefícios dos ambientes naturais. Para 

Valor Marginal Valor totalValor médio 
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realizar a análise proposta neste capítulo seria necessário transformá-los em valores 

marginais. 

 

Re-arrumando os termos da  Equação A.3 obtém-se 

 

VMed = a/x . ln (x) 

 

Substituindo nesta a equação 5A.1, obtém-se 

 

VMed = VMg . ln(x) 

 

ou 

 

          VMg = VMed / ln(x)   Equação A.4 

 

Assim, dividindo-se os valores médios encontrados nos trabalhos da literatura pela área 

do bioma em estudo, encontram-se os valores marginais necessários à análise proposta 

neste capítulo. 

 

É importante ressaltar que, da mesma forma que em Torras (2000), a escolha da função 

retangular hiperbólica é arbitrária e a função “verdadeira” só poderia ser “descoberta” 

da forma descrita no início deste apêndice. Pelos motivos lá expostos, entretanto, 

aguardar a conversão da floresta para realizar a estimação desta função acarretaria em 

graves prejuízos à humanidade. 

 

Como foi dito, entretanto, a função aqui escolhida para representar o comportamento 

dos benefícios da floresta em função de sua área respeita diversos pressupostos 

ecológicos e econômicos relacionados. Além disso, como será visto no desenrolar da 

análise realizada no capítulo, a utilização desta função gera resultados coerentes com os 

poucos valores marginais já disponíveis na literatura, com a análise comparativa dos 

trabalhos de valoração realizada na seção 4.1 e com outros trabalhos que fizeram 

análises correlatas. 
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Apêndice B – O período de transição 
 

Conforme discutido na seção 5.2, foi suposto que o ritmo do processo de conversão será 

mantido constante em seu ritmo histórico de 2 milhões de hectares por ano até atingir o 

ponto de equilíbrio. Isso introduz na análise final um componente temporal que não 

pode ser ignorado.  

 

Sendo o deslocamento até o ponto de equilíbrio nacional feito de forma gradual, o 

prejuízo tido pelo país ao interromper o processo também seguiria o mesmo ritmo. No 

primeiro ano, por exemplo, a país só teria convertido 2 milhões de hectares e, portanto, 

seu prejuízo deve ser calculado com base nesta área. No segundo ano já seriam 4 

milhões de hectares com atividades alternativas e assim por diante. Para cada ano, uma 

nova área A (ver gráfico 4.7) é calculada, a partir da seguinte fórmula : 
 

)191;1(|)]*000.000.2000.000.362ln()000.000.362[ln(*000.320.379.5)*000.000.2(*5,43 ∈−−−= xxxy
ãoConservaçdaBenefícioConversãodaBenefício

4444444444444 34444444444444 21444 3444 21

 

Finalmente, após o longo período de transição, a área atingiria as dimensões de 

equilíbrio. A partir deste ponto, a cada ano o prejuízo seria igual à própria área A de 

equilíbrio, ad infinitum. A tabela B apresenta os valores encontrados.   

  

 

Uma alternativa para o pagamento anual conforme a terceira coluna da tabela é calcular 

o valor presente dos prejuízos futuros. O problema com esta abordagem é que os valores 

encontrados são muito influenciados pela taxa de desconto utilizada. Por exemplo, para 

uma taxa de desconto de 5% ao ano, o valor presente de todos os prejuízos futuros seria 

de US$ 20 bilhões, enquanto que para uma taxa de desconto de 2%  – talvez mais 

adequada por ser normalmente utilizada para o longo prazo – o valor seria de 

aproximadamente US$ 93 bilhões.  

 

É interessante notar que caso este segundo valor presente fosse colocado em um fundo 

com rentabilidade de 5% ao ano, o valor anual a que o país teria direito se cumprisse sua 

parte na cooperação seria de US$ 4,6 bilhões – um valor praticamente idêntico ao valor 

da área A de equilíbrio. 
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Tabela B – Os valores para o período de transição 

Ano Área 

Desmatada 

$ $ (5%) $ (2%) 

1 2.000.000 57.197.597 54.337.717 56.053.645 
2 4.000.000 114.229.163 103.091.819 109.705.688 
3 6.000.000 171.092.838 146.690.722 161.031.210 
4 8.000.000 227.786.729 185.533.715 210.103.226 
5 10.000.000 284.308.914 219.992.818 256.992.740 
6 12.000.000 340.657.435 250.414.518 301.768.793 
7 14.000.000 396.830.302 277.121.400 344.498.517 
8 16.000.000 452.825.490 300.413.682 385.247.182 
9 18.000.000 508.640.939 320.570.651 424.078.244 
10 20.000.000 564.274.553 337.852.018 461.053.392 
11 22.000.000 619.724.198 352.499.181 496.232.594 
12 24.000.000 674.987.705 364.736.415 529.674.140 
13 26.000.000 730.062.863 374.771.991 561.434.688 
14 28.000.000 784.947.425 382.799.219 591.569.301 
15 30.000.000 839.639.099 388.997.431 620.131.496 
16 32.000.000 894.135.556 393.532.904 647.173.278 
17 34.000.000 948.434.422 396.559.719 672.745.180 
18 36.000.000 1.002.533.280 398.220.574 696.896.303 
19 38.000.000 1.056.429.668 398.647.541 719.674.355 
20 40.000.000 1.110.121.078 397.962.779 741.125.682 
21 42.000.000 1.163.604.958 396.279.197 761.295.307 
22 44.000.000 1.216.878.703 393.701.081 780.226.965 
23 46.000.000 1.269.939.663 390.324.677 797.963.136 
24 48.000.000 1.322.785.135 386.238.741 814.545.076 
25 50.000.000 1.375.412.367 381.525.049 830.012.852 
26 52.000.000 1.427.818.550 376.258.879 844.405.373 
27 54.000.000 1.480.000.823 370.509.459 857.760.416 
28 56.000.000 1.531.956.269 364.340.388 870.114.663 
29 58.000.000 1.583.681.913 357.810.030 881.503.725 
30 60.000.000 1.635.174.722 350.971.881 891.962.170 
31 62.000.000 1.686.431.600 343.874.914 901.523.554 
32 64.000.000 1.737.449.392 336.563.901 910.220.444 
33 66.000.000 1.788.224.878 329.079.711 918.084.448 
34 68.000.000 1.838.754.772 321.459.595 925.146.237 
35 70.000.000 1.889.035.722 313.737.445 931.435.572 
36 72.000.000 1.939.064.305 305.944.043 936.981.329 
37 74.000.000 1.988.837.028 298.107.287 941.811.519 
38 76.000.000 2.038.350.326 290.252.406 945.953.315 
39 78.000.000 2.087.600.557 282.402.158 949.433.073 
40 80.000.000 2.136.584.003 274.577.018 952.276.353 
41 82.000.000 2.185.296.867 266.795.352 954.507.942 
42 84.000.000 2.233.735.268 259.073.578 956.151.873 
43 86.000.000 2.281.895.243 251.426.315 957.231.447 
44 88.000.000 2.329.772.744 243.866.527 957.769.252 
45 90.000.000 2.377.363.630 236.405.650 957.787.182 
46 92.000.000 2.424.663.671 229.053.720 957.306.455 
47 94.000.000 2.471.668.542 221.819.478 956.347.634 
48 96.000.000 2.518.373.822 214.710.484 954.930.643 
49 98.000.000 2.564.774.988 207.733.208 953.074.783 
50 100.000.000 2.610.867.414 200.893.129 950.798.751 
51 102.000.000 2.656.646.370 194.194.810 948.120.657 
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52 104.000.000 2.702.107.013 187.641.985 945.058.039 
53 106.000.000 2.747.244.389 181.237.630 941.627.876 
54 108.000.000 2.792.053.428 174.984.028 937.846.608 
55 110.000.000 2.836.528.937 168.882.834 933.730.148 
56 112.000.000 2.880.665.603 162.935.134 929.293.898 
57 114.000.000 2.924.457.981 157.141.497 924.552.762 
58 116.000.000 2.967.900.496 151.502.027 919.521.158 
59 118.000.000 3.010.987.436 146.016.406 914.213.035 
60 120.000.000 3.053.712.948 140.683.942 908.641.884 
61 122.000.000 3.096.071.032 135.503.602 902.820.752 
62 124.000.000 3.138.055.539 130.474.053 896.762.251 
63 126.000.000 3.179.660.164 125.593.695 890.478.574 
64 128.000.000 3.220.878.441 120.860.691 883.981.505 
65 130.000.000 3.261.703.737 116.272.994 877.282.429 
66 132.000.000 3.302.129.247 111.828.376 870.392.346 
67 134.000.000 3.342.147.987 107.524.450 863.321.879 
68 136.000.000 3.381.752.791 103.358.695 856.081.287 
69 138.000.000 3.420.936.298 99.328.471 848.680.473 
70 140.000.000 3.459.690.952 95.431.044 841.128.996 
71 142.000.000 3.498.008.991 91.663.597 833.436.076 
72 144.000.000 3.535.882.440 88.023.250 825.610.613 
73 146.000.000 3.573.303.102 84.507.070 817.661.185 
74 148.000.000 3.610.262.556 81.112.087 809.596.064 
75 150.000.000 3.646.752.138 77.835.307 801.423.223 
76 152.000.000 3.682.762.941 74.673.716 793.150.344 
77 154.000.000 3.718.285.801 71.624.298 784.784.825 
78 156.000.000 3.753.311.291 68.684.035 776.333.790 
79 158.000.000 3.787.829.704 65.849.922 767.804.097 
80 160.000.000 3.821.831.048 63.118.971 759.202.343 
81 162.000.000 3.855.305.035 60.488.216 750.534.874 
82 164.000.000 3.888.241.062 57.954.721 741.807.789 
83 166.000.000 3.920.628.207 55.515.582 733.026.951 
84 168.000.000 3.952.455.211 53.167.936 724.197.990 
85 170.000.000 3.983.710.463 50.908.959 715.326.312 
86 172.000.000 4.014.381.990 48.735.873 706.417.103 
87 174.000.000 4.044.457.438 46.645.949 697.475.336 
88 176.000.000 4.073.924.055 44.636.506 688.505.779 
89 178.000.000 4.102.768.678 42.704.919 679.512.997 
90 180.000.000 4.130.977.710 40.848.614 670.501.361 
91 182.000.000 4.158.537.106 39.065.075 661.475.052 
92 184.000.000 4.185.432.346 37.351.841 652.438.064 
93 186.000.000 4.211.648.423 35.706.510 643.394.212 
94 188.000.000 4.237.169.811 34.126.737 634.347.137 
95 190.000.000 4.261.980.447 32.610.237 625.300.310 
96 192.000.000 4.286.063.707 31.154.783 616.257.033 
97 194.000.000 4.309.402.372 29.758.207 607.220.449 
98 196.000.000 4.331.978.608 28.418.400 598.193.543 
99 198.000.000 4.353.773.931 27.133.311 589.179.148 
100 200.000.000 4.374.769.176 25.900.949 580.179.945 
101 202.000.000 4.394.944.466 24.719.377 571.198.472 
102 204.000.000 4.414.279.172 23.586.719 562.237.121 
103 206.000.000 4.432.751.875 22.501.153 553.298.151 
104 208.000.000 4.450.340.332 21.460.912 544.383.679 
105 210.000.000 4.467.021.422 20.464.286 535.495.694 
106 212.000.000 4.482.771.109 19.509.616 526.636.054 
107 214.000.000 4.497.564.387 18.595.299 517.806.489 
108 216.000.000 4.511.375.231 17.719.780 509.008.606 
109 218.000.000 4.524.176.537 16.881.558 500.243.891 
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110 220.000.000 4.535.940.066 16.079.180 491.513.707 
111 222.000.000 4.546.636.375 15.311.242 482.819.302 
112 224.000.000 4.556.234.752 14.576.387 474.161.808 
113 226.000.000 4.564.703.138 13.873.305 465.542.240 
114 228.000.000 4.572.008.051 13.200.731 456.961.504 
115 230.000.000 4.578.114.497 12.557.444 448.420.393 
116 232.000.000 4.582.985.878 11.942.266 439.919.587 
117 234.000.000 4.586.583.898 11.354.059 431.459.661 
118 236.000.000 4.588.868.446 10.791.729 423.041.077 
119 238.000.000 4.589.797.490 10.254.218 414.664.190 
Fonte: Elaboração própria 
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