
1

Florestas da  
América Latina 
e Caribe na  
década de 2020:
Tendências, Desafios 
e Oportunidades

Editado por Allen Blackman



Fonte: Foto de Peters D. 2018. Unsplash, Consultado 2020.





4

Inovações em Abordagens para Conservação e Recuperação de Florestas

Copyright © 2020 Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esta obra está licenciada sob uma 
licença Creative Commons IGO 3.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC-IGO 
BY-NC-ND 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/ legalcode) e pode 
ser reproduzida com atribuição ao BID e para qualquer propósito não comercial. Nenhum 
trabalho derivado é permitido.

Qualquer disputa relacionada ao uso das obras do BID que não possa ser resolvida amigavelmen-
te deverá ser submetida à arbitragem de acordo com as regras da UNCITRAL. O uso do nome do 
BID para qualquer outro fim que não seja para atribuição, e o uso do logotipo do BID estarão 
sujeitos a um contrato de licença separado por escrito entre o BID e o usuário e não está 
autorizado como parte desta licença CC-IGO.

Observe que o link fornecido acima inclui termos e condições adicionais da licença.

As opiniões expressas nesta publicação são dos autores e não refletem necessariamente as 
opiniões do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de sua Diretoria Executiva ou dos países 
que representa.



O13  Recursos naturais

O54  América Latina e Caribe

Q01  Desenvolvimento Sustentável

Q15  Uso da terra

Q23  Silvicultura

Q28  Política Governamental

Q23  Recursos Naturais e Conflitos Domésticos e Internacionais

Q54  Clima

Q56  Meio Ambiente e Desenvolvimento

Q57  Economia Ecológica

Biodiversidade, Biomassa, Certificação, Mudança Climática, 
Conservação, Costa Rica, Desmatamento, Degradação, 
Equador, Floresta, Modelo Madeireiro Global, Gases de Efeito 
Estufa, Corte Ilegal, Produto Florestal Não-Madeireiro, Peru, 
Resiliência, Pagamento Baseado em Resultados, Brasil

Códigos JELs

Palavras-chave

Catalogação na fonte fornecida pela
Biblioteca Felipe Herrera do
Banco Interamericano de Desenvolvimento

Florestas da América Latina e Caribe na década de 2020: tendências, desafios e 
oportunidades / Juan Ardila, Julia Arieira, Simone Carolina Bauch, Tathiana Bezerra, Allen 
Blackman, Olivia David, Bryan Finegan, Nathália Nascimento, Dan Nepstad, Carlos A. Nobre, 
Raoni Rajão, Juan Robalino, Brent Sohngen, Claudia Stickler, Rafael Vargas, Matt Warren; 
editor, Allen Blackman.

p. cm. — (Monografia do BID ; 864)

Inclui referências bibliográficas.

1. Forest conservation-Latin America.  2. Forest restoration-Latin America.  3. Forest 
management-Latin America.  4. Deforestation-Latin America-Prevention.  5. Sustainable 
forestry-Latin America.  6. Climatic changes-Latin America.  I. Ardila, Juan.  II. Arieira, Julia.  III. 
Bauch, Simone Carolina.  IV. Bezerra, Tathiana.  V. Blackman, Allen.  VI. David, Olivia.  VII. 
Finegan, Bryan.  VIII. Nascimento, Nathália.  IX. Nepstad, Daniel C.  X. Nobre, Carlos A.  XI. 
Rajão, Raoni.  XII. Robalino, Juan.  XIII. Sohngen, Brent L.  XIV. Stickler, Claudia.  XV. Vargas, 
Rafael.  XVI. Warren, Matt.  XVII. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Setor de 
Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável.  XVIII. Série.

IDB-MG-864



Índice
Agradecimentos

Biografias dos autores 

Prefácio 

Tom Lovejoy

Sumário Executivo

Allen Blackman

Capítulo 1. Inovações em Abordagens para 
Conservação e Recuperação de Florestas

Dan Nepstad, Juan Ardila, Tathiana Bezerra, 
Olivia David, Claudia Stickler, Rafael Vargas, 
and Matt Warren

Capítulo 2. Florestas e mudança climática

Carlos A. Nobre, Bryan Finegan, Raoni Rajão, 
Juan Robalino, Julia Arieira, and Nathália 
Nascimento

Capítulo 3. Gestão Florestal e Comércio de 
Produtos Florestais

Brent Sohngen

Capítulo 4. Projetos florestais no Banco 
Interamericano de Desenvolvimento

Simone Carolina Bauch

8

9

10

12

18

60

118

166



Fonte: Foto de Lopes A. 2018. Unsplash, Consultado 2020.



8

Os capítulos deste relatório foram desenvolvidos para o Workshop do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento sobre Florestas da América Latina e do Caribe, 

realizado em 22 de outubro de 2019. São avaliações de especialistas sobre (1) ques-

tões-chave para a conservação e restauração florestal, (2) ligações entre mudança 

climática e florestas, (3) manejo e comércio florestal, e (4) operações florestais re-

centes do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O financiamento foi fornecido 

por uma cooperação técnica sobre Mudança Climática e Paisagens Sustentáveis 

(RG-T2928).

 Somos gratos aos autores dos capítulos; Sergio Ardilla, Jan Börner, Jonah 

Busch, Bruno Kanieski, e Erin Sills para revisões externas; Juliana Almeida, Onil 

Banerjee, Juan de Dios Matos, e Gloria Visconti para comentários dos debatedores 

do workshop; Laura Villalobos, Graham Watkins e participantes da oficina para 

comentários úteis, sugestões e apoio; Sally Atwater para edição; Camilo Villegas e 

Juan David Cadena, do Latitud Estudio para design gráfico e composição 

tipográfica.

 As opiniões expressas neste relatório são as dos autores e não refletem 

necessariamente as do Banco Interamericano de Desenvolvimento, seu Conselho 

de Governadores ou seu Conselho de Administração.

Agradecimentos



9

Biografias dos autores

Juan Ardila
Cientista de Análise Espacial GIS no Earth Innovation Institute em San 

Francisco, Califórnia.

Julia Arieira
Pesquisador Ecologista Vegetal do Instituto de Estudos Climáticos da 

Universidade do Espírito Santo (UFES), Vitória, Brasil.

Simone Carolina Bauch Consultor independente, Brasília, Brasil.

Tathiana Bezerra
Analista de Políticas no Earth Innovation Institute em São Francisco, 

Califórnia.

Allen Blackman
Principal Assessor Econômico para o Clima e Setor de Desenvolvimento 

Sustentável no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, 

DC.

Olivia David
Assistente de pesquisa no Earth Innovation Institute em São Francisco, 

Califórnia.

Bryan Finegan
Líder do Programa e Presidente do Programa de Pós-Graduação no Centro de 

Pesquisa e Ensino Superior Agrícola Tropical (CATIE) em Turrialba, Costa Rica.

Nathália Nascimento 
Pesquisador Cientista do Sistema Terra no Instituto de Estudos Climáticos na 

Universidade de Espírito Santo (UFES), Vitória, Brasil.

Dan Nepstad
Presidente e Fundador do Earth Innovation Institute em São Francisco, 

Califórnia.

Carlos A. Nobre
Pesquisador Sênior do Instituto de Estudos Avançados em São Paulo, Brasil, 

e Diretor do Projeto Amazônia 4.0.

Raoni Rajão 
Professor de Estudos Sociais da Ciência no Departamento de Engenharia de 

Produção na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Belo Horizonte, 

estado de Minas Gerais, Brasil.

Juan Robalino 
Professor Associado de Economia na Universidade da Costa Rica, em San José, 

Costa Rica.

Brent Sohngen
Professor de Economia Ambiental e de Recursos no Departamento de 

Economia Agrícola, Ambiental e de Desenvolvimento na Universidade Estadual 

de Ohio, em Columbus, Ohio.

Claudia Stickler Cientista do Earth Innovation Institute em San Francisco, Califórnia.

Rafael Vargas 
Assistente de pesquisa no Earth Innovation Institute em São Francisco, 

Califórnia.

Matt Warren 
Cientista Assistente do Instituto de Inovação da Terra em São Francisco, 

Califórnia.



10

Prefácio
A América Latina e o Caribe tem sido chamada de "a Superpotência da Biodiversidade". Isso se 

deve em grande parte às suas florestas tropicais, entre muitos outros tipos de florestas. Todavia, 

as florestas representam mais do que a biodiversidade. Elas fornecem serviços ecossistêmicos 

vitais (por exemplo, os manguezais servem como viveiros de pesca), e são a base para atividades 

econômicas importantes, desde a colheita da castanha do Brasil até a silvicultura propriamente 

dita. O objetivo desta monografia é destacar as muitas facetas das florestas da região e promover 

uma abordagem integrada e sustentável das formas como são utilizadas, mantidas e protegidas.

 Uma questão crítica é o ciclo hidrológico da Amazônia, que tem sido bem estudado por 

cientistas brasileiros e outros cientistas. Através da transpiração, as árvores e folhas desta vasta 

floresta fornecem umidade a todos os países da América do Sul, exceto ao Chile, incluindo as 

florestas tropicais do sul e leste da Bacia Amazônica. Sem essa umidade, a região se converterá 

em savana, com enorme perda de biodiversidade e efeitos adversos sobre os agricultores e os 

povos indígenas que dependem da floresta.

 As florestas da América Latina e do Caribe também contêm uma imensa quantidade de 

carbono. Se liberado na atmosfera, esse carbono tornaria a mudança climática global ainda mais 

desastrosa do que já é. A biologia do planeta será seriamente enfatizada a mais de 1,5°C de 

aquecimento global: essencialmente, os ecossistemas se desmontarão e o mundo se tornará 

biologicamente impossível de ser gerenciado.

 O caminho mais sensato é o de conter o desmatamento de forma concreta, compensar 

qualquer desmatamento adicional com reflorestamento, conservar os ecossistemas florestais 

mais intactos, gerenciar o restante de forma sustentável e avançar proativamente para o reflores-

tamento de áreas anteriormente desmatadas.

 No final, gerenciar florestas para seu carbono é como valorizar um chip de computador 

para seu silício. Devemos valorizar as florestas por sua biodiversidade e gerenciar aquelas que 

estão sendo utilizadas economicamente para a silvicultura de forma a se recuperarem de baixo 

impacto.

 Esta monografia reúne autoridades com longa experiência no estudo das florestas da 

América Latina e do Caribe para iluminar vários aspectos. Daniel Nepstad e colegas apresentam 

exemplos do mundo real de como conservar e restaurar florestas. Carlos Nobre e coautores expli-

cam os vínculos dessas florestas com o ciclo global do carbono e o importantíssimo ciclo hidro-

lógico. Brent Sohngen examina o manejo florestal e o comércio de produtos florestais. Finalmente, 

Simone Bauch descreve a gama de projetos florestais no Banco Interamericano de 

Desenvolvimento.

 Esta monografia aparece em um momento crítico na América Latina e Caribe, quando a 

liderança do Banco está trabalhando duramente para mostrar o caminho para a sustentabilidade. 

Estes esforços devem ser um modelo também para o resto do mundo.

Tom Lovejoy
Professor Universitário

Departamento de Ciência e Política Ambiental
Universidade George Mason
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Sumário Executivo

As florestas estão entre as joias da coroa da América Latina e do Caribe (ALC). A 

região possui cerca de um terço das florestas do mundo, metade de suas florestas 

tropicais e um quarto de seus manguezais (Blackman et al. 2014). Este rico capital 

natural fornece serviços ecossistêmicos vitais. Em nível global, as florestas da ALC 

removem grandes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera (1,2 ±0,4 Pg C 

por ano), armazenam quase metade do carbono acima do solo nos trópicos, circulam 

umidade em escala continental, fornecem habitat para cerca da metade das espé-

cies terrestres do mundo, e hospedam sete dos 25 hotspots mundiais de biodiver-

sidade (UNEP 2010; Gibbs et al. 2007; Werth e Avissar 2003; Meyers et al. 2000). 

Em nível local, as florestas da ALC regulam a qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, moderam a temperatura e fornecem bens e serviços econômicos e 

culturais valiosos, incluindo 8% dos estoques mundiais de madeira industrial (Baker 

e Spracklen 2019; Anderson-Teixeira et al. 2012).

Entretanto, as florestas da ALC estão enfrentando pelo menos três sérios desafios. 

O primeiro é continuar a limpeza rápida e a degradação. As taxas de desmatamento 

da ALC têm diminuído um pouco nos últimos 15 anos, mas ainda são alarmante-

mente altas. Entre 2015 e 2020, a América do Sul perdeu quase 3 milhões de hec-

tares de floresta por ano, o segundo maior total para qualquer uma das regiões do 

mundo (FAO 2020). Dos 10 países com a maior perda líquida anual média de área 

florestal durante o mesmo período, 3 estavam na ALC: Brasil (1,5 milhões de hectares 

por ano), Paraguai (0,3 milhões), e Bolívia (0,4 milhões) (FAO 2020). A degradação 

das florestas também é um problema urgente. Estima-se que 240 milhões de hec-

tares de floresta tropical na ALC estão em um estado crítico de degradação 

(Armenteras et al. 2016).

Em segundo lugar, a perda e a degradação florestal na ALC exacerbam a mudança 

climática, que por sua vez tem efeitos adversos nas florestas. Os países da América 

Latina e do Caribe (ALC) contêm quase um quarto das emissões globais de gases de 

efeito estufa provenientes da mudança do uso da terra, a maioria gerada quando a 

floresta é convertida em terras de cultivo e pastagens (IPCC 2019; WRI 2017). As 

mudanças climáticas implicam em aumentos tanto na variação de temperatura, 

quanto na variabilidade de chuvas que alteram o funcionamento das florestas, o 

crescimento das plantas e a mortalidade das árvores (Cusack et al. 2016; Scheffers 

et al. 2016). A não ser que haja uma menção significativa, muitos pesquisadores 

acreditam que, a mudança climática, juntamente com o contínuo desmatamento 

regional e as queimadas, desencadearam uma espiral descendente que resultará na 

perda de até 60% da floresta da Bacia Amazônica até 2050 (Lovejoy e Nobre 2018).

Finalmente, as perspectivas econômicas para as florestas manejadas da ALC são 

mistas. Embora a participação da ALC no mercado global de madeira tenha aumen-

tado significativamente - nos últimos 50 anos, esse crescimento não beneficiou a 

maioria dos países da região - foi quase exclusivamente devido à expansão da 

produção de florestas plantadas no Brasil, Chile e Uruguai (Sohngen 2020). Além 

disso, as florestas manejadas da ALC enfrentam uma concorrência crescente da 

Ásia, uma demanda global declinante, uma certificação de sustentabilidade retar-

dada e um corte ilegal persistente (Sohngen 2020).

Allen Blackman
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A boa notícia é que pelo menos algumas facetas do atual clima político favorecem 

uma ação política significativa. A conservação e restauração florestal tem atraído 

atenção sem precedentes nos últimos anos, em grande parte devido ao consenso 

emergente de que evitar os piores efeitos das mudanças climáticas exigirá mudan-

ças de passos na conservação e restauração florestal (Griscom et al. 2017; Seymour 

e Busch 2016). Por exemplo, desde 2011, 61 países assinaram o desafio de Bonn de 

trazer 150 milhões de hectares de paisagens degradadas e desmatadas para res-

tauração até 2020 e 350 milhões de hectares até 2030 (NYDF Assessment Partners 

2019). Em 2014, os 190 signatários da Declaração de Nova Iorque sobre Florestas 

de 2014, que incluem governos, empresas e organizações não governamentais, se 

comprometeram a ajudar a reduzir o desmatamento tropical em 50% até 2020 e 

100% até 2030 (Verdone e Seidl 2017). O Grupo do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (GBID) investiu US$ 1,5 bilhão em projetos florestais e relaciona-

dos à floresta desde 2006 (Bauch 2020). E as ações unilaterais e bilaterais são 

encorajadoras. Por exemplo, só a Noruega se comprometeu com mais de meio bi-

lhão de dólares para tratar de questões de carbono florestal (Hermansen 2015).

Como esses recursos financeiros e políticos podem ser melhor utilizados para pro-

mover a conservação, restauração e gestão eficiente das florestas da ALC na década 

de 2020? Esta monografia tem como objetivo ajudar a responder a essa pergunta. 

Ela apresenta quatro avaliações de especialistas que abordam diferentes facetas 

das questões.

No Capítulo 1, Dan Nepstad e coautores destilam lições de estudos de caso da 

aplicação de três abordagens principais para a conservação e restauração florestal 

em quatro países: Brasil, Costa Rica, Equador e Peru. As três abordagens são (1) 

políticas e programas domésticos liderados por governos nacionais e subnacionais, 

incluindo políticas fiscais, regulamentos de uso da terra, infraestrutura de energia 

e transporte e políticas de importação e exportação; (2) políticas e programas de 

transformação do mercado, tais como a certificação do Conselho de Gestão 

Florestal (Forest Stewardship Council) para o manejo florestal sustentável, a 

Moratória da Soja Brasileira e a Declaração de Nova Iorque sobre Florestas, acima 

mencionada, que encorajam consumidores e comerciantes a se afastarem de com-

modities produzidas de formas que causam desmatamento ou são de outra forma 

insustentáveis; e (3) políticas e programas de pagamento baseados em resultados, 

tais como pagamentos por serviços ecológicos e iniciativas de redução de emissões 

por desmatamento e degradação (REDD), que compensam governos e proprietários 

de terras pelos serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas tropicais. Os 

autores oferecem as seguintes observações:

• Políticas e programas domésticos podem ser bastante eficazes, mas são dificultados não apenas pela limitada 

capacidade e vontade dos governos de empreender ações sustentadas significativas, mas também pelo forte 

empurrão dos administradores de terras, uma dinâmica que se desenvolveu no Brasil durante a última década. 

Como resultado, estes tipos de políticas podem ter benefícios a curto prazo, mas são insustentáveis a longo 

prazo, a menos que sejam acompanhadas por incentivos positivos para os administradores de terras e outras 

partes interessadas.
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• As regiões da ALC têm aquecido uma média de 1°C desde 1900, e para muitas regiões da ALC a estação seca se 

tornou mais longa e os extremos climáticos mais frequentes. As projeções climáticas para 2100 indicam uma 

intensificação dessas mudanças, em parte devido à perda de florestas.

• Mesmo deixando de lado os efeitos da mudança climática global, o desmatamento está alterando o clima regio-

nal. Só o desmatamento poderia aquecer a Amazônia oriental em mais de 3°C, diminuir a precipitação de julho 

a novembro em até 40%, e atrasar o início da estação chuvosa por 0,12 a 0,17 dia para cada aumento de 1% de 

desmatamento.

• Fenômenos globais e regionais induzidos pelo homem provocaram mudanças na dinâmica e na biodiversidade 

das florestas, reduzindo sua resiliência e produtividade e culminando em diebacks (morte progressiva) em larga 

escala. Os efeitos combinados da mudança climática global, do desmatamento regional e do aumento dos in-

cêndios florestais devem causar o desaparecimento de até 60% da floresta amazônica até 2050.

• Como resultado da mudança climática, cerca de 17 milhões de pessoas na ALC podem ser forçadas a migrar 

durante os próximos 30 anos.

• Os países da ALC são responsáveis por cerca de um quarto das emissões globais atribuídas à mudança do uso 

da terra. A redução dessas emissões será fundamental para os esforços globais para evitar os piores efeitos da 

mudança climática.

• Os desafios climáticos para a ALC nas próximas décadas exigirão políticas climáticas mistas baseadas na res-

tauração e proteção florestal, novas tecnologias para uma agricultura sustentável, infraestrutura verde para 

redução de riscos e melhor comunicação entre cientistas e partes interessadas.

No Capítulo 2, Carlos Nobre e coautores examinam os vínculos bidirecionais entre 

as florestas e a mudança climática. Eles resumem o que sabemos sobre os efeitos 

da mudança climática nas florestas e na migração humana na ALC, e os efeitos da 

perda e degradação das florestas na mudança climática global e regional. Além 

disso, apresentam estudos de caso de alguns desses vínculos para o Brasil e a 

Costa Rica. Os autores relatam estes resultados:

• Quanto às políticas de transformação do mercado, infelizmente, os programas de certificação raramente oferecem 

prêmios de preço ou outros incentivos financeiros suficientes para engajar os produtores "sujos" cuja participação 

é necessária para estimular mudanças em larga escala - eles atraem principalmente os produtores que já atendem 

aos padrões. Boicotes e moratórias podem ser eficazes a curto prazo, mas, como políticas e programas domés-

ticos, podem alienar os setores agrícolas, provocando uma reação contra os esforços para retardar o 

desmatamento.

• Políticas e programas de pagamento baseados em resultados podem ser rentáveis na promoção da conservação 

e restauração quando os contratos são desenvolvidos diretamente com governos subnacionais e quando os 

benefícios para os administradores de terras são claros. Entretanto, estas intervenções têm sido limitadas até 

agora pela escala relativamente pequena de financiamento disponível para os governos de florestas tropicais.

• Finalmente, fortes laços sinérgicos entre conservação florestal e desenvolvimento econômico - como no caso da 

Costa Rica e da indústria do turismo - geram uma vontade política de regulamentação que facilita a 

conservação.
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• O crescimento do setor de produtos de madeira da ALC ultrapassou a média mundial desde os anos 60, e a região 

contribui hoje com 13% da produção mundial. Entretanto, praticamente todo este crescimento se deveu à ex-

pansão em três países, Brasil, Chile e Uruguai, que investiram em plantações de rápido crescimento.

• As plantações da ALC enfrentam uma pressão competitiva devido ao declínio dos mercados mundiais de produtos 

de papel. Portanto, é importante para a ALC explorar oportunidades para novos mercados, novos produtos e 

maior produtividade. Outros países além do Brasil, Chile e Uruguai, particularmente os da América Central, têm 

oportunidades de expandir a produção de madeira tanto em florestas naturais quanto em plantações.

• Atualmente, a ALC está atrasada em outras regiões na área de florestas certificadas como manejadas de forma 

sustentável pelo Forest Stewardship Council e outras organizações. O Brasil e a Guiana, no entanto, exigiram a 

redução do impacto da exploração madeireira e taxas mais baixas de extração em suas concessões madeireiras, 

portanto, elementos de manejo florestal sustentável estão sendo implementados em muitas florestas da América 

Latina e Caribe.

• O manejo florestal comunitário tem uma promessa para a ALC. Embora seus efeitos na subsistência sejam in-

certos, as evidências sugerem que provavelmente reduz o desmatamento em muitos locais e pode oferecer 

oportunidades para expandir a produção de produtos florestais não madeireiros.

• O corte ilegal de madeira diminuiu nos últimos anos em muitos países da América Latina e do Caribe. Os esforços 

para regularizar os direitos de propriedade via manejo florestal comunitário ou concessões de madeira prova-

velmente ajudarão a reduzir a exploração madeireira ilegal a longo prazo.

• As estimativas atuais sugerem que os ganhos de produtividade nas florestas manejadas devido à mudança 

climática podem compensar as perdas devidas ao dieback, levando a uma maior produção global de madeira. 

Entretanto, estes resultados não se sustentam para todos os locais. A floresta da Amazônia Oriental, por exemplo, 

parece particularmente vulnerável à seca e possivelmente a mais incêndios florestais devido à mudança 

climática.

• As projeções do Modelo Madeireiro Global sugerem que a produção de produtos florestais ALC aumentará de 

2020 até 2040-2050. Entretanto, a produção de madeira para celulose é sensível a suposições sobre políticas 

futuras e condições de mercado. Esta sensibilidade ilustra por que é importante avaliar os investimentos para 

melhorar a produtividade da plantação.

No Capítulo 3, Brent Sohngen explora o manejo florestal da ALC, incluindo as ten-

dências da ALC no comércio internacional de madeira e bioenergia, manejo florestal 

sustentável, produtos florestais não madeireiros, extração ilegal de madeira, direitos 

de propriedade e mudança climática, uma vez que afeta as florestas manejadas. 

Além disso, o Dr. Sohngen resume uma análise original do potencial de fornecimen-

to futuro de madeira utilizando o Modelo Madeireiro Global (Sohngen et al. 1999). 

Suas conclusões:
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• A partir dos anos 80, os projetos florestais do GBID foram gerenciados ao lado de projetos de desenvolvimento 

rural, muitas vezes para compensar os danos ambientais potenciais de barragens, estradas e outras infraestru-

turas. A partir dos anos 90, no entanto, os projetos florestais concentraram-se cada vez mais na conservação, 

restauração e prevenção de desastres florestais.

• Desde 2006, o GBID investiu quase US$ 1,5 bilhão em projetos florestais na América Latina e Caribe destinados 

a conservar, restaurar ou administrar de forma sustentável os recursos florestais naturais, bem como promover 

plantações florestais e agroflorestais.

• O principal determinante dos tipos de projetos financiados tem sido as prioridades dos países.

• Tanto o número de projetos florestais do BID quanto seu financiamento aumentaram significativamente desde 

2006, principalmente devido à maior disponibilidade de financiamento para o clima, que representou 14% de 

todo o financiamento florestal aprovado pelo BID no período do estudo.

• O foco dos investimentos em florestas não mudou significativamente ao longo do tempo, sendo o manejo florestal 

sustentável, a governança e a conservação os objetivos principais do projeto.

• O carbono, a biodiversidade e a subsistência têm sido os tópicos ou temas mais comuns utilizados para justificar 

projetos florestais.
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Fonte: Foto de Clode D.  2017. Unsplash, Consultado 2020.
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Nunca antes tantos recursos ou atenção foram dedicados às florestas tropicais. 

Somente a Noruega investirá, aproximadamente, 500 milhões de dólares para 

desbloquear o potencial das florestas tropicais como parte de uma solução global 

para as mudanças climáticas. Aproximadamente 190 entidades, incluindo gover-

nos, empresas e organizações não governamentais, assinaram a Declaração de 

Nova Iorque sobre Florestas em 2014, comprometendo-se a ajudar a reduzir o 

desmatamento tropical em 50% até 2020 e completamente até 2030. Na Cimeira 

sobre o Clima de 2019, na cidade de Nova Iorque, um terço dos eventos centrou-

-se em soluções baseadas na natureza para as mudanças climáticas, todas elas 

envolvendo florestas.

A razão deste elevado interesse pelas florestas tropicais é a urgência de abordar 

a questão das mudanças climáticas. O abrandamento da perda e a aceleração 

da recuperação das florestas tropicais poderá ser responsável por um quarto ou 

mais das reduções de emissões que serão necessárias em 2030 para evitar 

mudanças climáticas catastróficas (Griscom et al. 2017; Stickler et al. 2018).

O progresso, no entanto, tem sido lento. Os dois anos com a maior perda de co-

bertura de árvores desde 2000 são 2016 e 2017 (Figura 1; WRI 2019). Na América 

Latina e Caribe (ALC) esta tendência é ainda mais problemática, com um aumen-

to recente mais elevado no desmatamento. As exceções a esta tendência incluem 

o declínio de quase 80% nas taxas de desmatamento na região amazônica  

brasileira de 2004 a 2012, descrito abaixo. Mas em geral, parece que uma  

correção de curso é necessária.

Figura 1. Perda Florestal, 2001-2018

Perda de cobertura de árvores para países tropicais da América Latina e Caribe (ALC), África, Ásia, e todos os trópicos 
(total), derivados da Global Forest Watch utilizando um limiar de cobertura de copa das árvores de 30%. Fonte: Global 
Forest Watch: WRI (2019).

Inovações em Abordagens à 
Conservação e Recuperação 
Florestal
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Qualquer correção de rumo nas estratégias para desacelerar a perda e acelerar a 

recuperação das florestas tropicais deve basear-se no que está funcionando e 

esforçar-se a corrigir o que não está. Este capítulo destila algumas das lições da 

aplicação de três grandes abordagens e experiências regionais para abrandar o 

desmatamento na ALC. Apresentamos estudos de casos de alguns dos principais 

esforços para enfrentar o desafio florestal, empreendidos pelo Brasil, Costa Rica, 

Equador e Peru.

As nossas principais conclusões são as seguintes: as estratégias de comando e 

controle têm demonstrado efeitos maciços a curto prazo no desflorestamento, como 

descrevemos para a região amazônica do Brasil, mas parecem ser insustentáveis a 

longo prazo na ausência de incentivos positivos significativos para a manutenção 

e expansão das florestas. A captura e perseguição aos infratores da lei numa vasta 

paisagem de floresta tropical é dispendiosa e só pode ser mantida com um elevado 

nível de compromisso político - algo que está agora a marcar passo no Brasil.

As abordagens baseadas em incentivos positivos para a conservação das florestas, 

tais como o programa florestal da Costa Rica e o programa Socio Bosque do 

Equador, têm proporcionado ganhos mais sustentáveis na conservação das flores-

tas, embora a fonte de financiamento interno a longo prazo para estas iniciativas 

seja incerta. No Peru, uma coligação multistakeholder para o desenvolvimento 

amigável da floresta na região amazônica apresenta grande promessa.

A crescente polarização entre o setor agrícola e os grupos ambientalistas no Brasil 

fornece uma importante nota de cautela. Afastou da agenda florestal importantes 

aliados - agricultores-conservadores da floresta. Esta polarização foi agravada pelas 

oportunidades perdidas pela Moratória da Soja e outros mecanismos de exclusão 

do mercado para reconhecer e recompensar os agricultores que estão em confor-

midade com o Código Florestal. O código exige que, pelo menos 80% das explora-

ções agrícolas amazônicas sejam mantidas sob cobertura de floresta natural.

Os pagamentos baseados em resultados para programas jurisdicionais parecem 

alcançar grandes benefícios por uma quantia bastante pequena quando os contra-

tos são desenvolvidos diretamente com governos subnacionais e os benefícios para 

uma série de partes interessadas na posse de terras são claros. Existem apenas 

dois contratos deste tipo que têm estas caraterísticas, ambos no Brasil.

Finalmente, quando a conservação florestal está clara e positivamente ligada ao 

desenvolvimento econômico - como é o caso na Costa Rica através da indústria do 

turismo - é possível manter uma forte vontade política para as afetações orçamen-

tais e quadros regulamentares necessários para retardar a perda e acelerar a recu-

peração das florestas tropicais. Na maioria dos países da ALC, no entanto, esta 

condição básica não foi cumprida.
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Apesar de várias décadas de políticas públicas, de campanhas de sensibilização 

ambiental, e de estratégias e financiamentos internacionais, o motor básico do 

desmatamento florestal na América Latina e noutros locais dos trópicos não mudou: 

o valor de mercado da terra florestada é inferior ao da terra desmatada. Estes valores 

da terra estão em nítido contraste com o valor da floresta para a economia global. 

Usando a estimativa da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para o custo social 

do carbono - cerca de 100 dólares por tonelada de dióxido de carbono (CO2) emitido 

(IWGSCC 2010) - o valor de um hectare de floresta tropical úmida na América Latina 

em danos evitados para a economia global, assumindo 150 toneladas de carbono 

de biomassa por hectare, é de aproximadamente 55.000 dólares. Isto é cerca de 50 

vezes superior ao valor de mercado de um hectare de terra desmatada na Amazônia 

brasileira, que é cerca de 10 vezes superior ao valor de mercado de um hectare de 

terra florestada (Figura 2). 

Causas do Desmatamento

Figura 2. Valor da Terra por Hectare na Bacia Amazônica (US$)

Preço típico da terra no mercado terrestre da Amazônia brasileira (esquerda duas colunas) e o valor de um hectare de 
floresta para a economia global associado aos danos evitados associados às mudanças climáticas. Estima-se que cada 
tonelada de dióxido de carbono cause aproximadamente US $100 em prejuízos para a economia global (EPA 2010). A 
biomassa de um hectare de floresta amazônica é de aproximadamente 150 toneladas de carbono, que se transforma em 
550 toneladas de dióxido de carbono quando é oxidado.
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Talvez o determinante mais 
importante da localização e 
a escala de conversão flo-
restal é uma infraestrutura 
de transporte (Soares-Filho 
et al. 2006; Nepstad et al. 
2001). Na região da 
Amazônia brasileira hoje, 
mais de 75% do desmata-
mento florestal ocorreu a 
50 quilômetros de uma  
autoestrada para todas  
condições meteorológicas 
(Soares-Filho et al. 2006).
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Os motores do desmatamento podem ser divididos em categorias primárias e se-

cundárias (Geist e Lambin 2002). Os fatores primários estão diretamente envolvidos 

no desmatamento de florestas e incluem a expansão das pastagens de gado, a 

especulação da terra, a conversão florestal para a produção de subsistência e semi 

subsistência de mandioca, feijão, arroz, bananas e outras culturas básicas, a con-

versão florestal para a produção de soja, plantações de óleo de palma, e outras 

commodities, e o desmatamento florestal para a extração de gatos selvagens (De 

Sy et al. 2015).

Diz-se frequentemente que as pastagens de gado são o principal motor da conver-

são da floresta na região da ALC,1 mas a atividade de utilização do solo numa área 

desmatada deve ser distinguida da motivação para estabelecer essa atividade de 

utilização do solo. Na Amazônia brasileira, por exemplo, os grileiros desbravam 

frequentemente a floresta e estabelecem pastagens de gado para demonstrar uma 

"utilização produtiva" da terra, aumentando a probabilidade de lhes ser eventual-

mente concedida a propriedade.

Os motores secundários são as ações e investimentos que viabilizam os motores 

primários: investimentos em infraestruturas de transporte, eletrificação rural, re-

forma agrária que fornece terras florestais a agricultores sem-terra, subsídios para 

a expansão agrícola em regiões florestais, e outros. Talvez o determinante mais 

importante da localização e escala da conversão florestal seja a infraestrutura de 

transporte (Soares-Filho et al. 2006; Nepstad et al. 2001). Na época da colonização 

europeia, a agricultura estava em grande parte restrita às margens dos rios e riachos 

que podiam ser navegados de canoa. A ocupação de regiões florestadas expandiu-

-se mais rapidamente onde embarcações maiores podiam navegar. À medida que 

as estradas eram cortadas através das florestas inter fluviais, seguiu-se a coloniza-

ção e a expansão florestal. Na região amazônica brasileira atualmente, mais de 75% 

dos desmatamentos florestais tiveram lugar num raio de 50 quilômetros de uma 

estrada para todas as condições meteorológicas (Soares-Filho et al. 2006).

1 https://globalforestatlas.yale.edu/amazon/land-use/cattle-ranching.



26

Inovações em Abordagens para Conservação e Recuperação de Florestas

Três Abordagens para a 
Conservação Florestal

Dentre a grande diversidade de estratégias e abordagens de conservação das flo-

restas tropicais, examinamos as abordagens que se enquadram em três categorias 

gerais: políticas e programas internos, transformação do mercado e pagamentos 

baseados em resultados.

A primeira abordagem à conservação das florestas tropicais refere-se às políticas 

e programas públicos dos governos nacionais e subnacionais nas regiões de flo-

restas tropicais. Os governos têm o poder de estabelecer e implementar políticas 

fiscais, regulamentar o uso da terra, infraestruturas de energia e transporte, políticas 

de importação e exportação, e muitas outras ações e instrumentos que infligem o 

destino das florestas, a facilidade de fazer negócios, e os fluxos de financiamento 

para o setor da terra. Estão também encarregados de defender o bem público, exer-

cendo eficazmente estas responsabilidades. O potencial dos governos para influen-

ciar o desmatamento tropical é exemplificado pela estratégia do Brasil para a 

Amazônia, lançada em 2004.

A abordagem de transformação do mercado para a conservação das florestas tro-

picais é baseada na ideia de que se uma parte suficientemente grande do mercado 

rejeita mercadorias produzidas de forma a causar desmatamento e que, de outra 

forma, são insustentáveis, então resulta uma mudança em grande escala para sis-

temas de produção sustentáveis. Esta abordagem tem sido implementada tanto 

através de normas internacionais de sustentabilidade para certificar as mercadorias 

como produzidas de forma sustentável, tais como o Forest Stewardship Council, a 

Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), e a Roundtable for Responsible Soy, 

como através de compromissos corporativos e governamentais para o fornecimento 

zero ou "zero líquido" de mercadorias de desmatamento, tais como os registrados 

em 2014 na Declaração de Nova Iorque sobre Florestas (Declaração de Nova Iorque 

sobre Florestas de 2019). Na prática, os compromissos corporativos de desmata-

mento zero são geralmente implementados através da conformidade certificada 

com as normas internacionais. A Moratória da Soja Brasileira, um acordo de des-

matamento zero (Nepstad e Shimada 2018), revisto abaixo, é amplamente conside-

rado um dos exemplos mais bem sucedidos de uma estratégia baseada no mercado 

para enfrentar o desmatamento.

Finalmente, a abordagem dos pagamentos baseados nos resultados do desmata-

mento tropical pressupõe que a compensação financeira aos governos e proprie-

tários de terras pelos serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas tropicais 

conduzirá à conservação destes ecossistemas. Esta abordagem enquadra-se no 

conjunto mais vasto de estratégias que são frequentemente chamadas de paga-

mentos por serviços ecossistêmicos (PES; Daily 1997). O exemplo mais proeminente 

para as florestas tropicais é REDD+, o acrónimo de "redução das emissões 
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resultantes do desmatamento e degradação florestal", com o sinal de mais referente 

ao aumento do carbono florestal (Agrawal et al. 2011). Os programas e projetos de 

REDD+ variam muito em complexidade e escala e incluem o compromisso baseado 

no desempenho da Noruega para com o Fundo para a Amazônia Brasileira, REDD 

para programas de Early Movers (Alemanha e Reino Unido), e o Fundo Verde para o 

Clima. O desembolso de fundos está ligado a emissões baixas ou decrescentes 

resultantes do desmatamento. Programas REDD+ em larga escala "jurisdicionais" 

medem resultados em toda a geografia política, tais como estados e nações, e estão 

mais fortemente ligados a políticas e programas nacionais do que as iniciativas 

REDD+ desenvolvidas por criadores de projetos de carbono e financiadas por em-

presas e investidores que procuram compensar voluntariamente as suas emissões 

de carbono. Um segundo grande tipo de esquemas de pagamentos baseados em 

resultados centra-se no papel das florestas na regulação do fluxo e qualidade da 

água das bacias hidrográficas.

Fonte: Foto de  Peters D.  2018. Unsplash, Consultado 2020.
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Figura 3. Perda de cobertura de árvores no Brasil, Costa Rica, Equador, e Peru, 2000–2017 
Fontes: (a.) PRODES, (b.) Mongabay, Hansen, (c.) SUIA, (d.) Programa Nacional de Conserva de Bosques
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Examinamos como as três abordagens têm sido aplicadas ao desafio de reduzir a 

perda de cobertura de árvores em quatro nações da ALC: Brasil, Costa Rica, Equador 

e Peru (Figura 3).

Estudos de 
caso
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Figura 4. Desmatamento na região amazônica brasileira, 1996–2018

As políticas de conservação florestal do Brasil abrandaram as taxas de desmatamento para 77% abaixo da média 
de 10 anos que terminou em 2005, com taxas que subiram lentamente desde então. As estimativas preliminares, 
baseadas no MODIS, do desmatamento em 2019 são de aproximadamente 12.000 km2. Mais de 6 bilhões de 
toneladas de emissões de dióxido de carbono foram evitadas na Amazônia brasileira. FREL = nível de referência 
aprovado pela ONU contra o qual são estimadas as reduções de emissões. Fonte: FREL: INPE/PRODES.

Brasil
Com início em 2005, o desmatamento na região amazônica do Brasil abrandou 

drasticamente (Figura 4). De uma média de 10 anos de perda de floresta primária 

de 19.500 quilômetros quadrados de 1996 a 2005, a área anual de desmatamento 

florestal diminuiu 77% para menos de 4.570 quilômetros quadrados em 2012 (INPE-

PRODES). Tem aumentado constantemente desde então, mas ainda está muito 

abaixo da média histórica, mesmo com o aumento acentuado que ocorreu em 2019. 

17% da floresta amazônica já foi desmatada. Esta redução do desmatamento é uma 

das maiores contribuições mundiais para as mudanças climáticas.

Com base no nível de referência florestal, que foi aprovado pela Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudanças climáticas, o Brasil manteve mais de 6 bilhões 

de toneladas de dióxido de carbono fora da atmosfera - e nas árvores da Amazônia 

- através dos seus esforços bem sucedidos. Até agora, apenas 3% destas reduções 

de emissões foram compensadas através de pagamentos baseados em resultados 

(Nepstad 2019).
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Um maior abrandamento do desmatamento da Bacia Amazônica e a aceleração da 

recuperação e restauração das florestas são caraterísticas importantes da contri-

buição nacional do Brasil para o Acordo Climático de Paris, através do qual o Brasil 

se comprometeu a atingir emissões líquidas zero das florestas amazônicas até 2030.

O notável feito de conservação do Brasil foi possível em grande parte devido ao seu 

audacioso Programa de Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia, 

orquestrado através de 13 agências governamentais nacionais e entre governos 

nacionais e estaduais (revisto em Nepstad et al. 2014) sob a administração do ex 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa aumentou os esforços de aplicação 

da lei, incluindo operações policiais contra o crime organizado. Através dela e do 

programa Área Protegida da Região Amazônica, o Brasil expandiu a área de floresta 

sob alguma forma de proteção formal em 68%, incluindo a criação de áreas prote-

gidas e reservas extrativas, e o reconhecimento formal de territórios indígenas 

próximos da fronteira de desmatamento em avanço. Mais de metade das florestas 

remanescentes da Amazônia brasileira está hoje sob alguma forma de proteção. O 

Brasil também lançou uma estratégia jurisdicional em 2008, através da qual os 

agricultores dos municípios de alto desmatamento perderam o seu acesso às linhas 

públicas de crédito agrícola.

Esses esforços para assumir o controle da vasta fronteira amazônica foram facili-

tados pelos avanços na monitorização. Utilizando dados dos satélites MODIS, o 

sistema DETER, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, permitiu 

detectar eventos de desmatamento nos dias seguintes ao desmatamento, aumen-

tando a eficácia dos esforços de aplicação da lei (Assunção et al. 2013).

Outra caraterística importante do arsenal brasileiro para combater o desfloresta-

mento na região amazônica foi o Código Florestal. Estabelecido em 1965, o Código 

Florestal estabeleceu percentagens mínimas de terras privadas que devem perma-

necer numa reserva legal de vegetação nativa. Na região amazônica, esta percen-

tagem era de 50%. Após a taxa recorde de desmatamento em 1995, o então 

Presidente Fernando Henrique Cardoso assinou uma medida temporária aumen-

tando esta percentagem para 80%, que foi renovada todos os anos até se tornar 

permanente em 2000. Quando o governo de Mato Grosso insistiu que a "floresta 

de transição" do estado, onde grande parte da conversão para soja teve lugar, ainda 

se encontrava em 50% de reserva legal, o Governo Federal inverteu essa designação 

em 2005 (Stickler et al. 2013).

Finalmente, as estratégias subnacionais também têm sido proeminentes nas po-

líticas brasileiras de combate ao desflorestamento da Amazônia. Cada estado foi 

obrigado a desenvolver o seu próprio programa para prevenir e controlar o 

desflorestamento. 

Políticas e Programas Internos
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Transformação do mercado

Todos os estados da Amazônia brasileira são membros da Força-Tarefa dos 

Governadores para o Clima e Florestas e assinaram a Declaração do Rio Branco, 

comprometendo-se a reduzir o desmatamento em 80% até 2020 se houver finan-

ciamento suficiente e se forem estabelecidas colaborações com empresas (Stickler 

et al., em revisão).

O estado do Acre, por exemplo, lançou em 2009 a lei e o programa do Sistema de 

Incentivos para Serviços Ambientais, que recebeu o seu segundo contrato de pa-

gamento baseado em resultados com o governo alemão (de los Rios et al. 2018).

Mato Grosso iniciou a estratégia Produzir, Conservar, Incluir em 2015, que estabe-

lece metas para retardar a perda e acelerar a recuperação das florestas e da flo-

resta do Cerrado, para aumentar a produção de soja e a produção de gado, e para 

melhorar o apoio técnico e o acesso ao mercado dos agricultores de assentamento 

da reforma agrária do Estado. A estratégia de Mato Grosso também estabelece uma 

área mínima de cobertura nativa - 60%, tanto no bioma Amazonas como no 

Cerrado, logo abaixo da cobertura atual. Uma estratégia para as terras indígenas 

também está em desenvolvimento. Caso bem sucedidas, as políticas de Mato 

Grosso resultariam em reduções de emissões de 6 giga toneladas de dióxido de 

carbono equivalente até 2030 (EII, 2015).

No Pará, o programa Municípios Verdes foi concebido para ajudar a remover os muni-

cípios da lista negra federal que suspendeu o acesso ao crédito agrícola. Um programa 

semelhante dos Municípios Sustentáveis foi estabelecido em Mato Grosso.

O Programa Brasileiro de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia foi 

reforçado por acordos voluntários de mercado para estabelecer datas de corte de 

desmatamento para soja e carne bovina. Os produtos cultivados em terras desma-

tadas após estas datas de corte seriam rejeitados pelas empresas participantes, 

que incluíam os compradores de cerca de 90% da soja cultivada na região amazô-

nica e um terço da sua carne bovina (Nepstad e Shimada 2018; Shimada e Nepstad 

2018). A Moratória da Soja e o Acordo de Bovinos foram respostas a campanhas de 

"nome e vergonha" lideradas pelo Greenpeace (Nepstad e Shimada 2018). O Acordo 

de Bovinos desempenhou um forte papel do Ministério Público do Brasil, que tinha 

tomado medidas contra algumas das principais empresas de processamento de 

carne bovina, como a JBS, em função da compra de gados provenientes de fazendas 

que violavam o Código Florestal ou que invadiram áreas protegidas ou territórios 

indígenas (Shimada e Nepstad 2018).
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Pagamentos baseados em resultados

Discussão

  1.  O Código Florestal cumpre a Moratória da Soja  

As medidas acima referidas criaram restrições ao desmatamento; foram também 

tomadas algumas ações importantes para recompensar as reduções no desmata-

mento. O Fundo Amazônico Brasileiro foi criado em 2008 como um mecanismo de 

pagamento por desempenho. Até agora, recebeu aproximadamente 1,3 bilhões de 

dólares americanos e desembolsou mais da metade desse montante para os go-

vernos estaduais da região amazônica e ONG’s. Enquanto o desmatamento ama-

zônico continuar dimuindo ou não aumentando, o dinheiro é liberado para o fundo 

pelos seus principais contribuintes, Noruega e Alemanha. Em 2010, foi estabelecido 

um acordo semelhante entre o Banco de Desenvolvimento Alemão, KfW, e o Acre 

através do programa REDD for Early Movers, com um segundo contrato assinado 

em 2017. Mato Grosso também fez um acordo de pagamento baseado em resultados 

com a Alemanha e o Reino Unido em 2017. Em 2019, foi finalizado um novo contrato 

para um contrato de pagamento baseado em resultados no valor de US $96 milhões 

entre o Brasil e o Fundo Verde para o Clima.

A experiência amazônica brasileira mostra que, de um modo geral, uma abordagem 

amplamente de comando-e-controle do desmatamento, aparentemente reforçada 

pela exclusão do mercado de carne bovina e soja associada ao desmatamento, 

funcionou durante vários anos. A sua eficácia diminuiu, contudo, em parte devido 

à falta de incentivos positivos - uma escassez de cenouras. A polarização que tem 

ocorrido entre grupos ambientais e o setor agrícola no Brasil é uma história caute-

losa sobre os limites das estratégias de exclusão do mercado e o potencial do 

movimento de desmatamento zero para desencadear retrocessos que minam im-

portantes políticas públicas.

Observações sobre quatro aspectos dos esforços de conservação florestal do Brasil 

explicam porque algumas estratégias falharam e outras foram bem sucedidas.

Será que as estratégias de exclusão de mercado ajudaram a transformar os agricul-

tores com mentalidades conservacionistas em inimigos? A polarização é melhor 

compreendida no contexto do Código Florestal e as suas interações com as inter-

venções na cadeia de abastecimento. O setor agrícola do Brasil organizou uma 

campanha para revisar o Código Florestal em 2010 que foi motivada, pelo menos 

parcialmente, pelo aumento da aplicação da lei no Brasil. Anos de aplicação inade-

quada e a lenta ou nenhuma implementação de medidas de “flexibilidade”, como 

o esquema de comércio de reserva legal entre os agricultores, tornaram extrema-

mente difícil o cumprimento do código, que por si só estava mudando (Stickler et 

al. 2013). 
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Muitos grupos ambientalistas afirmaram que o cumprimento foi baixo porque os 

agricultores infringiram a lei. Na perspectiva dos agricultores, o não cumprimento 

era elevado porque as agências responsáveis nunca o implementaram corretamen-

te. Agricultores sentiam-se demonizados.2

O Código Florestal foi alterado, mas as restrições mais importantes ao desmata-

mento das florestas - incluindo as percentagens de reserva legal em cada bioma e 

a maioria das áreas de preservação permanente - foram mantidas intactas. 

Significativamente, o Artigo 41 foi incluído no Novo Código Florestal, proporcionan-

do um quadro legal para o desenvolvimento de mecanismos de concessão de be-

nefícios aos agricultores cumpridores. Este artigo tem ainda de ser implementado. 

Foi concedida uma amnistia a todos os proprietários de terras que tinham desma-

tado ilegalmente florestas antes de junho de 2008. Embora muito criticado por 

grupos ambientalistas devido a esta anistia, o Novo Código Florestal, aprovado pelo 

Parlamento brasileiro em 2012, foi aceito pelos agricultores e suas organizações. 

Eles esperavam e assumiram que era a nova definição de sucesso na abordagem 

da questão florestal, e que facilitaria o seu acesso aos mercados globais. Eles sa-

lientaram, com precisão, que o Brasil necessitava de mais floresta nativa em fazen-

das privadas do que qualquer outra nação.

O apoio dos agricultores foi evidente durante as negociações da estratégia de 

Produzir, Conservar, Incluir no Mato Grosso em 2015. Representantes da Aprosoja, 

a poderosa organização de agricultores de soja, apoiaram a meta de desmatamento 

ilegal zero até 2020.3 Também apoiaram um mecanismo que compensaria os agri-

cultores por renunciarem ao seu direito legal de desflorestar as suas terras em ex-

cesso da reserva legal do Novo Código Florestal - inalterado em relação aos requi-

sitos anteriores. Declararam, no entanto, que a participação em tal mecanismo 

deveria ser voluntária.

Durante estas e muitas outras reuniões, os líderes agrícolas descreveram a sua 

oportunidade para a Moratória da Soja, que não reconheceu a conformidade legal 

com o Novo Código Florestal. De acordo com os termos da Moratória da Soja, os 

agricultores com florestas em excesso da reserva legal nas suas quintas deveriam 

renunciar ao direito legal de desmatar esta floresta. Aprosoja decidiu não combater 

a Moratória da Soja, dado que o número de fazendas de soja que tinham florestas 

em excesso da exigência legal era bastante reduzido.

Quando o Manifesto do Cerrado (Belmaker 2018) foi lançado, sinalizando um novo 

esforço global para conservar a savana florestal do Cerrado do Brasil, os agricultores 

ficaram profundamente preocupados. Embora o setor da soja da região amazônica 

tenha produzido apenas um décimo da cultura do país e muitos poucos agricultores 

tenham retido florestas que pudessem ser desmatadas legalmente, o Cerrado re-

presentava 60% da cultura nacional, com grandes áreas de vegetação do Cerrado 

em explorações agrícolas que pudessem ser desmatadas legalmente. O candidato 

presidencial Jair Bolsonaro gozou de um forte apoio entre os agricultores. Bolsonaro 

2 D. Nepstad, entrevistas com 15 agricultores.
3 D. Nepstad, entrevistas com líderes Aprosoja.
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fez campanha numa agenda de, entre outras coisas, eliminar restrições aos agricul-

tores e empresas em geral. Ganhou mais de 50% dos votos e parece ter ganhado um 

nível de apoio particularmente elevado por parte dos agricultores de soja (Figura 5).

Figura 5a. Mapa eleitoral do Brasil 2018



Figura 5b. Apoio dos produtores de soja a Bolsonaro 

Os municípios que votaram pelo menos 65% a favor do candidato presidencial Jair Bolsonaro (verde escuro, Figura 
5a) coincidem geralmente com municípios que têm uma produção significativa de soja (vermelho escuro, Figura 5b)

Fontes: https://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/mapa-eleicao-2018-presidente-2-turno.html (Figura 5a) 
https://twitter.com/ibgecomunica/status/779305992857260038/photo/1 (Figura 5b)
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  2. Aplicação da lei e suspensão do crédito agrícola  

  3. Certificação de sustentabilidade   

Muitas das medidas implementadas pelo Brasil para abrandar o desmatamento são 

difíceis de manter a longo prazo ou difusas na sua implementação - ou seja, a liga-

ção entre a intervenção e a mudança de comportamento desejada (menos desma-

tamento florestal) não é suficientemente direta.

Um exemplo da primeira situação é a suspensão do acesso ao crédito agrícola 

público nos municípios de alto desmatamento, através do programa Municípios 

Críticos, iniciado em 2008 (Nepstad et al. 2014). A suspensão do crédito bancário 

em áreas de alto desmatamento é difícil de manter em parte porque os bancos 

precisam realizar empréstimos - é o núcleo do seu modelo de receitas. Numa en-

trevista de 2014, Justiniano Neto, diretor do Programa Municípios Verdes, disse que 

os empréstimos estavam fluindo de novo, mesmo nos municípios que ainda tinham 

elevadas taxas de desmatamento.

A própria aplicação da lei é um empreendimento muito caro quando o governo está 

tentando flagrar infrações espalhadas por uma vasta fronteira florestal com infraes-

truturas precárias ou inexistentes. A DETER facilitou muito a captura de infratores 

em flagrante, e o Cadastro Ambiental Rural (Rural En-vironmental Registry) acabará 

permitindo que as infrações sejam associadas aos proprietários de terras e aos seus 

números fiscais. No entanto, as áreas em questão devem ainda ser visitadas por 

equipes bem armadas, por vezes por helicóptero.

As decisões orçamentárias que determinam a manutenção ou não de um programa 

de aplicação da lei num local como a Bacia Amazônica são muito contestadas; a 

afetação do orçamento à aplicação da lei ambiental é perdida durante períodos de 

recessão econômica ou quando os benefícios locais da redução das taxas de des-

matamento parecem ser escassos em comparação com as vantagens.

A resposta dos produtores de soja brasileiros à agenda de certificação (através 

da Mesa Redonda da Soja Responsável, RTRS, padrão), fortemente influenciada 

pelo Código Florestal, teve a dificuldade acrescida de cumprimento legal. Apenas 

o Brasil e o Paraguai têm um requisito florestal obrigatório a nível de exploração 

agrícola (Chomitz 2007). Representantes da Aprosoja deixaram claro, através das 

discussões dos princípios e critérios da RTRS, que a sua participação no padrão 

dependeria da criação de um mecanismo para cobrir os custos do cumprimento 

legal. Em 2009, como os princípios e critérios foram aprovados na assembleia 

geral, esse mecanismo não tinha sido criado, e a Aprosoja deixou a RTRS.
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  4. O Fundo para a Amazônia e o REDD para os Early Movers  

Um dos principais desafios enfrentados pelas normas internacionais de certifi-

cação é que as explorações agrícolas que já utilizam a maior parte das práticas 

de sustentabilidade incorporadas na norma RTRS têm os custos mais baixos para 

cumprir. As explorações agrícolas que estão utilizando práticas insustentáveis 

- desmatando florestas, causando erosão do solo, ignorando requisitos legais, e 

abusando dos seus trabalhadores - têm custos de conformidade muito elevados 

e tendem a renunciar à certificação. Esta é uma das razões pelas quais a RTRS 

certificou menos de 2% da produção global durante os seus primeiros 10 anos.

Uma segunda limitação da certificação é a procura e o baixo preço do prêmio 

associado. A procura de soja certificada RTRS é inferior à produção, e o preço é 

geralmente um dólar ou dois acima da soja convencional - um prêmio que não 

tem significado para os agricultores. Poucas provas apoiam a noção de que a 

certificação de sustentabilidade é impulsionada pela procura por parte dos con-

sumidores. Parece ser muito mais um reflexo do medo empresarial de ser atacado 

pelo Greenpeace ou por outros grupos com vocações ambientais.

O governo brasileiro criou o Fundo Amazônia como um mecanismo de pagamento 

baseado em resultados, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). O fundo não foi concebido, no entanto, para realçar 

a ligação entre o financiamento e as emissões resultantes do desmatamento. Não 

exige que os beneficiários do fundo quantifiquem o efeito dos seus projetos sobre 

as emissões de carbono; embora os beneficiários sejam na sua maioria governos 

estaduais e organizações não-governamentais, é o governo do Brasil que tem o ônus 

de demonstrar aos contribuintes o efeito positivo do fundo sobre o 

desflorestamento.

Os contratos de pagamento baseados em resultados estabelecidos diretamente 

com o Acre e, mais recentemente, com o Mato Grosso - que, aliás, parecem ser as 

únicas jurisdições subnacionais a estabelecer tais contratos em todos os trópicos 

(Stickler et al. 2018) - podem ter tido maiores benefícios. O processo de elaboração 

destes contratos envolve diálogos com uma série de setores públicos e privados 

para desenvolver os programas que irão traduzir o financiamento em reduções de 

emissões (Fishbein et al. 2015), embora o montante do financiamento represente 

uma fração ínfima das reduções de emissões que uma jurisdição subnacional 

retém.
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Costa Rica
A Costa Rica é uma nação minúscula em comparação com as outras três aqui es-

tudadas (5 milhões de hectares contra 350 milhões de hectares para a região ama-

zônica brasileira), mas tem uma importância maior no campo da conservação e 

desenvolvimento florestal. A evolução relativamente precoce da Costa Rica, de baixa 

cobertura florestal, devido à expansão agrícola, para um crescimento constante da 

floresta e aumento dos rendimentos, fez dela um caso que forneceu provas para a 

hipótese de transição florestal (Mather 1992).

A história do desmatamento da Costa Rica pode ser dividida em duas grandes 

épocas: pré-1980, durante a qual a economia nacional dependia fortemente das 

exportações de gado e agricultura, e a floresta foi convertida em terras de cultivo e 

pastagem; e pós-1980, que assistiu a um crescimento florestal, sem precedentes, 

após o colapso da indústria de carne bovina doméstica, o desenvolvimento da in-

dústria do turismo, uma transição geral para uma maior urbanização, e nova legis-

lação de proteção florestal (Stan e Sanchez-Azofeifa 2018; Navarro e Thiel 2007; 

Jadin et al. 2016).

A expansão da agricultura começou na década de 1950, em grande parte impulsio-

nada por aumentos nos preços internacionais da carne bovina combinados com 

penalizações associadas a terras não cultivadas, e atingiu o seu auge na década de 

1960, quando a área de pastagem a nível nacional se expandiu mais de 60% (Stan 

e Sanchez-Azofeifa 2018). Os níveis mais elevados de desmatamento da Costa Rica 

ocorreram entre 1973 e 1989, com uma taxa média de desmatamento de 31.800 

hectares por ano. Em 1985, a cobertura florestal tinha atingido um mínimo histórico, 

com apenas 24% da área florestal original do país (Sader e Joyce 1988; mas ver 

Sanchez-Azofeifa 2015).

A política florestal começou com a primeira lei florestal em 1969 e o Plano Nacional 

de Desenvolvimento Florestal em 1979; contudo, os incentivos (isenções fiscais) 

oferecidos através destas leis excluíam os pequenos e médios agricultores, que não 

eram contribuintes. Estas primeiras leis foram eficazes, contudo, na criação de um 

sistema de áreas protegidas. Atualmente, 26% do país é reservado a parques nacio-

nais e outras áreas protegidas. As leis também introduziram incentivos para a 

conservação florestal, mas ainda permitiram a conversão florestal em grande me-

dida (Navarro e Thiel 2007; González-Maia et al. 2015).

A maior parte do desmatamento concentrava-se nas províncias de Cartago, 

Guanacaste e Puntarenas (70%, coletivamente), sendo Guanacaste a principal re-

gião produtora de gado (com mais de 40% da produção nacional) (Stan e Sanchez-

Azofeifa 2018). Guanacaste é também particularmente propensa à seca, em parte 

devido ao desmatamento histórico na região (Stan e Sanchez-Azofeifa 2018; Castro 

et al. 2018).

Após o pico pré-1980, o desmatamento diminuiu e acabou por chegar a zero em 1998 

como resultado de políticas eficazes e das respostas dos proprietários de terras. 

Os fatores econômicos externos também desempenharam um papel, incluindo a 
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queda do preço da carne bovina (Wallbott et al. 2019; Stan e Sanchez-Azofeifa 2018). 

Em 2015, a cobertura florestal na Costa Rica era de 52%, representando um aumento 

considerável em relação aos 26% de cobertura em 1983 (Oviedo et al. 2015). Embora 

o crescimento florestal tenha sido substancial e contínuo, estudos recentes em 

algumas partes do país indicam que estas florestas em crescimento são recupera-

das em média dentro de 20 anos (Reid et al. 2018), que o desmatamento de florestas 

mais maduras continua (Zahawi et al. 2015), e que estas dinâmicas levaram a uma 

fragmentação substancial das florestas e dos habitats (Zahawi et al. 2015; Algeet-

Abarquero et al. 2015).

A política interna mais significativa da Costa Rica implementada desde o pico do 

desmatamento é a Lei Florestal de 1996 (Lei 7.575), que estabeleceu pagamentos 

por serviços ambientais para compensar os proprietários de terras por serem con-

servadores florestais e proibirem o desmatamento de florestas maduras. O desma-

tamento diminuiu subsequentemente, mas a eficácia a longo prazo da lei ainda não 

foi completamente avaliada (Fagan et al. 2013).

Outras políticas e programas relevantes incluem a Estratégia Nacional para as 

Mudanças climáticas (2008), objetivo de neutralidade de carbono 2021 (2008), 

Mercado Nacional de Carbono (2011), Estratégia REDD+ (2010-2014), Plano Nacional 

de Desenvolvimento (2011-2014), e Plano Nacional de Descarbonização (2018-2050) 

(Wallbott et al. 2019; Governo da Costa Rica 2018). A nova Política Agroambiental 

da Costa Rica (Política Agroambiental) poderia atuar como um quadro global, inte-

grando processos isolados como REDD+, políticas agrícolas, contribuições deter-

minadas nacionalmente para o Acordo Climático de Paris, e outras políticas e 

programas (Wallbott et al. 2019).

Em 2001, a Costa Rica implementou um imposto integrado sobre os combustíveis 

como parte da Lei de Simplificação e Eficiência Fiscal (Lei 8.114), com 66% das re-

ceitas distribuídas ao Ministério das Finanças, 29% ao Conselho Nacional de 

Estradas, 3,5% ao Fundo Nacional de Finanças Florestais (FONAFIFO), 1% à 

Universidade da Costa Rica, e 0,1% ao Ministério da Agricultura (Blackman e 

Woodward 2010). O FONAFIFO é um organismo semiautônomo que gere o programa 

PES da Costa Rica (descrito abaixo). Não estão disponíveis resultados conclusivos 

sobre o efeito do imposto sobre as emissões.

Políticas e Programas Internos
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A indústria pecuária é responsável por 30% das emissões da Costa Rica e 35,5% do 

uso do solo nacional (Martin 2017). Consequentemente, a sustentabilidade da in-

dústria pecuária representa um aspecto importante da estratégia ambiental geral 

da Costa Rica. A Pecuária Nacional de Baixo Carbono/Estratégia de Gado visa este 

setor através de temas prioritários - sistemas silvipastoris, pastagens melhoradas, 

adaptação às mudanças climáticas, e outros. A Comissão Nacional de Certificação 

Florestal, estabelecida pela Lei Florestal de 1996, estabelece normas e procedimen-

tos para a gestão florestal sustentável e certificação de florestas naturais e planta-

ções com base em princípios, critérios e indicadores de sustentabilidade (Navarro 

e Thiel 2007). O Plano Nacional de Descarbonização reconhece que o seu sucesso 

está intimamente ligado aos sistemas agroculturais e às indústrias de exportação. 

Visa, entre outros objetivos, "utilizar a tecnologia mais avançada de acordo com as 

normas de sustentabilidade, competitividade, baixas emissões e resistência aos 

efeitos das mudanças climáticas" nas indústrias agrícolas até 2050 (Governo da 

Costa Rica 2018).

A Lei Florestal de 1996 fornece a base para o sistema PES da Costa Rica e abrange 

quatro categorias de serviços ambientais:

Os proprietários de terras recebem pagamento pela prestação destes serviços 

através da sua conservação.

O programa é financiado por fundos fiscais e é gerido pela FONAFIFO, que foi criada 

por lei para trabalhar com proprietários privados e ONG’s para desembolsar fundos 

(Wallbott et al. 2019; Johns 2012). O seu sucesso pode ser atribuído a aspectos 

comportamentais - os esforços dos proprietários de terras para o cumprimento e a 

sua compreensão do benefício público.

• mitigação das emissões de gases de efeito estufa através da redução de emis-
sões e fixação de carbono, captura, armazenamento ou absorção;

• proteção da água para uso urbano, rural ou hidroelétrico;

• conservação da biodiversidade para conservação, utilização sustentável, in-
vestigação científica, ou melhoramento genético;

• proteção dos ecossistemas ou beleza natural paisagística para o turismo ou a 
ciência (Pagiola 2008).

Transformação do mercado

Pagamentos baseados em resultados
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O programa de PSA da Costa Rica tem sido elogiado internacionalmente; no entanto, 

análises mais atentas revelam a eficácia diferencial dos PSA entre áreas geográficas 

e tipos de uso do solo. Daniels et al. (2010) discutem o papel mal compreendido dos 

PSA a nível nacional, descobrindo que os PSA conduzem a resultados diferentes 

com base nas condições iniciais de cada área florestal e que os efeitos dos PSA 

podem não ser adicionais à conservação que teria ocorrido em sítios de PSA sem 

pagamentos. Além disso, Reid et al. (2018) descobrem que apesar de um reflores-

tamento significativo, não é claro se as florestas regeneradas irão persistir. 

Questionam até que ponto os governos podem contar a regeneração natural como 

contribuições para os objetivos de reflorestamento, dado que na Costa Rica -um 

suposto modelo de regeneração bem-sucedido - as novas florestas não podem 

persistir mais do que cerca de 20 anos antes de serem recuperadas.

Apesar da pequena dimensão do país, o estudo de caso da Costa Rica fornece li-

ções no contexto das transições florestais. Para avaliar as transições florestais a 

nível nacional e a influência das políticas de uso do solo nessas transições, as 

análises a nível subnacional são importantes para compreender a dinâmica em jogo, 

incluindo como a redistribuição do uso do solo pode influenciar os processos glo-

bais de regeneração (Jadin et al. 2016).

As análises subnacionais também podem ajudar a determinar se a regeneração 

florestal relacionada com o sistema nacional de PSA foi de fato adicional (Daniels 

et al. 2010). Os picos de desmatamento nos últimos anos ocorreram principalmente 

no norte da Costa Rica, onde as indústrias de banana e ananás orientados para a 

exportação estão baseadas (Fagan et al. 2013).

Discussão
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Equador 
Durante a última década, o Equador tem demonstrado um forte empenho em 

compreender e travar o desmatamento. Devido às suas instituições e programas, 

o desmatamento anual líquido no Equador caiu de 92.742 hectares em 1990-2000 

para 47.497 hectares em 2008-2014. O número anual aumentou, no entanto, para 

61.112 hectares em 2014-2016. Os programas ambientais baseados em subsídios 

aos proprietários de terras que conservam a floresta beneficiaram e depois so-

freram com o boom e a quebra dos preços do petróleo, o que explica o forte de-

clínio do desmatamento até 2014 e os resultados menos positivos na desacele-

ração do desmatamento - a partir de 2015.

Cerca de 25% do país abriga comunidades indígenas (Blackman e Veit 2018) e 

30% é constituído por áreas protegidas (Governo do Equador, Ministério do 

Ambiente 2016).

Os setores da utilização do solo e da silvicultura são responsáveis por 36% das 

emissões de gases com efeito estufa do país (Blackman e Veit 2018). O principal 

motor do desmatamento na última década tem sido a expansão da fronteira 

agrícola e da pecuária extensiva, que têm contribuído para a perda de florestas 

nos principais ecossistemas do Equador - floresta seca costeira, manguezais, 

paramos e floresta tropical amazônica. As políticas de conservação estão atual-

mente centradas em melhorar as práticas agrícolas, travar a expansão da fronteira 

agrícola, reflorestar, e restaurar a produção agrícola em áreas abertas. O futuro 

das florestas do Equador é incerto porque os fundos nacionais são limitados, os 

fundos internacionais estão apenas começando a fluir, e as políticas de desen-

volvimento nacionais recentemente elaboradas requerem uma implementação 

coordenada em todos os setores da silvicultura, agricultura e energia.

A Constituição do Equador de 2008 reconhece que a natureza em todas as suas 

formas de vida tem o direito de existir, persistir, e manter e regenerar o seu ciclo de 

vida.4 Nos anos que se seguiram à sua adoção, vários programas ambientais e 

agrícolas foram promulgados para encorajar a transição para práticas de uso sus-

tentável da terra e a conservação das florestas naturais. No entanto, muitas inicia-

tivas para enfrentar o desmatamento estão ainda nas fases iniciais de implemen-

tação, e o seu futuro está ameaçado pelos recentes choques econômicos e por uma 

fiscalização e aplicação inadequadas. É também necessária uma melhor coorde-

nação entre o Ministério do Ambiente, Ministério da Energia e Ministério da 

Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Pescas (doravante, Ministério da Agricultura). 

Parte do progresso institucional e técnico do Equador durante a última década é 

Políticas e Programas Internos

4 Constituição Nacional do Equador, Art. 71-74, 2008; Código Ambiental, 
Registo Oficial 983, abril 12, 2017.
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atribuído ao Programa Socio Bosque, um programa nacional de pagamento por 

conservação. O programa foi lançado e financiado pelo governo nacional durante o 

boom dos preços do petróleo (2007-2014), que teve benefícios significativos no 

Equador (Rosa da Conceição et al. 2015). Posteriormente, quando os preços do 

petróleo caíram e a crise financeira atingiu o Equador, o financiamento do Socio 

Bosques diminuiu juntamente com outros programas de subsídios governamentais. 

Nos últimos anos, o programa deixou de acrescentar novos beneficiários. É urgen-

temente necessário um modelo de receitas que favoreça os fundos a longo prazo 

para o Socio Bosque.

Socio Bosque é o programa emblemático do Equador para combater o desmata-

mento e aliviar a pobreza. Além disso, o programa foi essencial para a implementa-

ção de uma fase de prontidão e para inspirar políticas de conservação que se es-

tenderam ao setor agrícola. Desde o seu início, o programa proporcionou mais de 

65 milhões de dólares americanos em pagamentos para a conservação de 1,6 mi-

lhões de hectares de floresta primária e vegetação nativa a mais de 175.000 bene-

ficiários em terras privadas e áreas comunitárias indígenas (Governo do Equador 

2015a). Os beneficiários do programa comprometem-se a suspender o desmata-

mento durante 20 anos e, em troca, recebem um pagamento anual fixo, cujo valor 

depende do tamanho da área. Avaliações recentes indicam que o programa contri-

buiu diretamente para um declínio de 1,08-1,5% nas taxas de desmatamento após 

2007 nas áreas alvo (Cuenca et al. 2018).

Além disso, nos últimos anos, o Equador implementou iniciativas lideradas pelo 

Ministério da Agricultura, com algum suporte do Ministério do Ambiente, para apoiar 

a transição dos sistemas de produção agrícola para a sustentabilidade. Estas ini-

ciativas incluem a Agenda de Transformação Produtiva da Amazônia (Governo do 

Equador 2015b) e o Programa de Incentivos Florestais (Governo do Equador 2013). 

A ATPA está pronta a contribuir diretamente para os esforços de conservação da 

floresta no Equador, abrandando o desflorestamento nas províncias amazônicas 

através de uma agricultura diversificada e ambientalmente sustentável. A ATPA 

apoia a conversão de áreas degradadas de pastagens ou monoculturas para siste-

mas de produção sustentáveis, ao mesmo tempo que aumenta o rendimento dos 

produtores locais. Através do programa ATPA, os agricultores comprometem-se a 

proteger os restos florestais nas suas quintas e recebem assistência técnica e re-

cursos agrícolas de base para facilitar a transformação. Em junho de 2019, a ATPA 

tinha inscrito 145.863 hectares.

Os fundos de água são a abordagem inovadora do Equador para preservar o abas-

tecimento de água das grandes cidades e áreas agrícolas, protegendo as florestas 

nativas e a vegetação páramos andina em bacias hidrográficas críticas. Embora a 

redução do desmatamento e a mitigação das mudanças climáticas não sejam a 

intenção declarada, estes fundos são mecanismos ideais para implementar muitas 

das medidas e ações definidas no Plano de Ação REDD+. Os fundos concentraram-

-se em cerca de 900.000 hectares florestados e resultaram no sequestro de um 

grande volume de carbono na biomassa, particularmente nos  parâmetros do solo. 



45

Dos três principais fundos de água (FONAG, FONAPA e FORAGUA), o FONAG as-

sumiu a liderança em 2000, procurando conservar os recursos hídricos para os 2,5 

milhões de habitantes de Quito. Os fundos funcionam como um sistema fiduciário 

gerido por instituições financeiras independentes. Os ativos são investidos e dis-

tribuídos entre gestores de terras para que estes possam melhorar as suas práticas 

de produção e conservação. Cada fundo tem um comitê diretor, responsável pela 

visão e planejamento, e um secretariado técnico que supervisiona a implementação 

das decisões do comitê (Kauffman 2014). Estes fundos da água têm sido um instru-

mento de conservação economicamente viável.

O Programa de Incentivo Florestal, implementado pelo Ministério da Agricultura, 

foi concebido para cobrir até 100% dos custos associados ao estabelecimento de 

plantações florestais comerciais durante os primeiros quatro anos, com o objetivo 

de atingir 1 milhão de hectares reflorestados em terras privadas e comunais até 2027. 

Entretanto, este programa não se expandiu conforme o planejado, porque tem sido 

subfinanciado pelo governo nacional nos últimos anos.

Em 2018, o Equador tinha 6.800 produtores de óleo de palma (89% deles conside-

rados pequenos proprietários) distribuídos em 13 províncias do país, com uma área 

total plantada de cerca de 257.000 hectares. O país é o segundo maior produtor de 

óleo de palma da América Latina, com 540.000 toneladas em 2018 e uma previsão 

de 480.000 toneladas para 2019, de acordo com a associação de produtores de 

óleo de palma do Equador.

O Equador espera tornar-se a primeira nação certificada pela Mesa Redonda sobre 

Óleo de Palma Sustentável, como parte do programa piloto do certificador para uma 

abordagem jurisdicional. Em 2018, os Ministérios do Ambiente e da Agricultura 

associaram-se para apoiar a implementação da iniciativa de certificação jurisdicio-

nal RSPO do Equador, criando um comitê interagências para monitorizar a produção 

sustentável de óleo de palma, conhecido como CISPS. O comitê reuniu-se várias 

vezes para discutir a competitividade e sustentabilidade do óleo de palma no 

Equador e para avançar com as ações necessárias à obtenção da certificação, o 

que exigirá a realização de estudos de valores de conservação, mudança de uso do 

solo, e regulamentos para o licenciamento ambiental das palmeiras oleaginosas. 

Esta é uma iniciativa importante, dada a evidência de que o aumento do cultivo da 

palma tem estimulado novas deflorestações (Vijay et al. 2016 e 2018).

Transformação do mercado
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Desde 2008, o Equador tem se mantido empenhado no desenvolvimento de uma 

estratégia nacional de REDD+ que tornou o país entre os primeiros a receber finan-

ciamento internacional e regional para a conservação das florestas. Durante a fase 

de preparação, o Equador desenvolveu o seu Plano de Ação REDD+, um sistema de 

monitorização florestal com observação de mudanças na cobertura terrestre, um 

nível de referência nacional para atividades de desmatamento, e um sistema de 

salvaguardas REDD+ (Guedez e Guay 2018).

O Plano de Ação REDD+ do Equador, aprovado em 2016, visa reduzir as emissões 

brutas do desmatamento em 20% ou mais até 2025 a partir do nível de referência 

2000-2008. O plano tem quatro componentes estratégicos: políticas e gestão insti-

tucionais para REDD+, transição para sistemas produtivos sustentáveis, gestão 

florestal sustentável, e conservação e restauração.

O Plano de Ação REDD+ catalisou os esforços para enfrentar o desmatamento no 

Equador. Até agora, tinha assegurado o financiamento do Fundo Verde para o Clima 

(US $41,2 milhões) e o Fundo Ambiental Global (US $12,5 milhões) para a sua imple-

mentação (Guedez e Guay 2018). Espera-se que o Plano de Ação REDD+ garanta 

pagamentos por desempenho; o mais provável é que o primeiro venha do programa 

alemão REDD para o Early Movers.

O Equador tem uma constituição progressiva que reconhece os direitos da natureza 

e está empreendendo programas inovadores como o Socio Bosque e o piloto de 

certificação jurisdicional da RSPO. Tem assegurado um financiamento substancial 

do Fundo Ambiental Global e do Fundo Verde para o Clima para apoiar a implemen-

tação do seu Plano de Ação REDD+ e mais recentemente obteve empréstimos do 

Fundo Monetário Internacional para apoiar a sua agenda de desenvolvimento. O 

desmatamento diminuiu, mas ainda ocorre, e o corte ilegal de árvores e o desma-

tamento de florestas para expansão agrícola continuam a ser riscos. As iniciativas 

que têm sido promovidas para enfrentar o desmatamento são problemáticas por 

desafios de gestão e financeiros. Para assegurar o sucesso a longo prazo e encorajar 

a produção e as empresas sustentáveis, as iniciativas futuras poderão envolver 

parcerias público-privadas.

Por exemplo, a iniciativa Produtiva e Sustentável Equador 2030, promovida pela 

Câmara Empresarial do Equador para fomentar a implementação dos objetivos de 

desenvolvimento, apela ao envolvimento do setor privado e pode constituir um forte 

argumento para a sua atração. Do mesmo modo, os fundos da água, que se desta-

cam entre os programas de conservação porque possuem estruturas administrati-

vas e recursos financeiros sustentáveis, poderiam ser programas ideais para doa-

dores que procuram estratégias e mecanismos a longo prazo para expandir temática 

e geograficamente.

Pagamentos baseados em resultados

Discussão
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Atualmente, 25% da área natural do Equador está coberta pelo Programa Socio 

Bosque, ATPA, e fundos de água. Uma vez que a maioria dos programas e políticas 

de combate ao desmatamento no Equador estão nas suas fases iniciais, é difícil 

quantificar os seus efeitos reais nas taxas de desmatamento. Avaliações recentes 

do Socio Bosque demonstraram que há espaço para alcançar maiores benefícios, 

ajustando o enfoque geográfico e a priorização estratégica das áreas de intervenção 

(Ardila et al. a publicar). Outros programas estão no ponto em que as primeiras li-

ções podem informar a adaptação para maximizar o seu potencial. Por exemplo, um 

maior alinhamento e envolvimento do Ministério da Agricultura e do setor privado 

poderia reforçar o Plano de Ação REDD+. Os ministérios poderiam estar mais en-

volvidos na revisão e implementação deste plano, uma vez que muitas vezes visa as 

mesmas terras e os mesmos gestores de terras.

Esforços adicionais de coordenação entre os Ministérios do Ambiente e da 

Agricultura poderiam levar ao sucesso no desenvolvimento de objetivos partilhados. 

Tem sido difícil conciliar a mensagem "não toque na sua floresta" do programa Socio 

Bosque com o desafio de "maximizar a produção" do setor agrícola. A certificação 

piloto RSPO é um espaço potencial para fomentar a colaboração e encontrar pontos 

em comum entre os diferentes atores.

Fonte: Foto de Soares V.  2019. Unsplash, Consultado 2020.
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Peru
Com mais de 68 milhões de hectares de floresta tropical amazônica em 2018, o Peru 

é a quarta maior nação de floresta tropical do mundo e reconhecida como um im-

portante hotspot global de biodiversidade (MINAM 2016). As florestas naturais 

cobrem cerca de 72 milhões de hectares, com 82% de toda a floresta nas regiões 

amazônicas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, e Amazonas (MINAM 

2016).

O ecossistema da floresta tropical amazônica está cada vez mais ameaçado pelo 

desmatamento e degradação. A perda florestal total na Amazônia peruana foi de 2,3 

milhões de hectares durante os anos 2001-2018, e aumentou durante este período 

(MINAM 2019). Os dados oficiais de desmatamento indicam um aumento de 5,2% 

em 2016 em relação a 2015, totalizando 164.662 hectares, seguido de um ligeiro 

declínio para 155.914 hectares em 2017 (MINAM 2019). As emissões provenientes 

do desmatamento e da alteração do uso do solo representaram 45% das emissões 

nacionais de gases com efeito estufa do Peru em 2014, com mais de 75,3 milhões 

de toneladas de CO2 e atribuídas ao desmatamento bruto (MINAM 2019b).

O desmatamento na Amazônia peruana é impulsionado principalmente pela expan-

são da agricultura de pequena e média escala e culturas de rendimento como o 

café, cacau, óleo de palma, mandioca, milho, e outras frutas e vegetais. A extração 

ilegal está causando também o desmatamento, mais notadamente na região de 

Madre de Dios. Os fatores indiretos do desmatamento estão relacionados com o 

desafio institucional - incluindo o zoneamento incompleto da terra, a atribuição 

insuficiente de direitos de uso e propriedade da terra, a falta de alinhamento entre 

as políticas públicas, e a capacidade inadequada para a aplicação da lei. As causas 

sociais do desmatamento incluem a migração rural para as fronteiras agrícolas, a 

fraca governança, os desafios da posse da terra, e o acesso limitado à tecnologia e 

financiamento necessários para sustentar a fertilidade do solo e a produtividade 

agrícola (MINAM 2016).

O compromisso do Peru para com o Acordo Climático de Paris (contribuição deter-

minada a nível nacional) é de reduzir as emissões de gases com efeito estufa em 

20% abaixo de um nível de referência habitual, com uma redução adicional de 10% 

dependente do investimento internacional (Governo do Peru 2015). Como parte da 

estratégia, o governo peruano comprometeu-se formalmente ao desmatamento 

líquido zero até 2021 e desenvolveu a Estratégia Nacional de Florestas e Mudanças 

Climáticas como um roteiro para alcançar este objetivo. Além disso, o Peru compro-

meteu-se com 3,2 milhões de hectares para a restauração da paisagem florestal e 

conservação para apoiar o Desafio de Bona (MINAM 2017).

Políticas e Programas Internos
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O Peru está avançando nos objetivos de sustentabilidade no setor agrícola atra-

vés dos principais produtos - café, cacau, e óleo de palma - através de planos de 

ação nacionais produzidos por federações comerciais e pelo Ministério da 

Agricultura e Irrigação. Para o café e o cacau destinados à exportação, as orga-

nizações comerciais dependem fortemente de mercados especializados centra-

dos em produtos de alta qualidade e produzidos de forma sustentável. Entre os 

projetos de desenvolvimento centrados na produção sustentável estão a Aliança 

Peru-Cacau, uma parceria público-privada apoiada pela USAID (Aliança Peru-

Cacau 2016). A nível agrícola, muitas iniciativas prosseguem a certificação inter-

nacional através da Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ, ou USDA Organic.

Talvez o progresso mais significativo no avanço dos objetivos de sustentabilidade 

tenha sido feito no setor do óleo de palma. De 2007 a 2013, o óleo de palma foi 

responsável por 11% do desmatamento agrícola, ocupando menos de 4% da área 

agrícola total do Peru (Vijay et al. 2018). Embora o óleo de palma peruano represente 

menos de 1% da produção mundial, o setor está em rápida expansão. A produção 

de óleo de palma aumentou de 140.088 toneladas em 2000 para 921.001 toneladas 

em 2018, e existem atualmente 66.171 hectares colhidos (FAO 2017). A produção de 

óleo de palma proporciona a cerca de 7.200 antigos produtores de coca uma alter-

nativa legal de subsistência e emprega diretamente 37.000 agricultores rurais, 

principalmente nas regiões amazônicas de Loreto, Huánuco, San Martin, e Ucayali 

(Junpalma Peru 2016).

Transformação do mercado

Reconhecendo a necessidade de aumentar o investimento do setor privado e a 

cooperação multistakeholder para alcançar os objetivos interrelacionados de au-

mentar o uso sustentável da terra e a conservação florestal, um novo programa, o 

Peru lançou a Coligação Público-Privada para o Desenvolvimento Rural de Baixas 

Emissões na Expo Amazônica de 2017 na região de San Martin (CIAM & GCF 2017). 

Apoiada pelo Conselho Interregional da Amazônia e pela Força-Tarefa dos 

Governadores para o Clima e Florestas, a coligação convida o setor privado, orga-

nizações de produtores, e organizações da sociedade civil. O plano de ação da 

coligação tem três objetivos principais: (1) garantir os direitos florestais e de uso da 

terra sem implicar novo desmatamento; (2) otimizar o uso sustentável das paisagens 

florestais, reconhecendo as florestas andinas de alta altitude e as florestas tropicais 

e zonas úmidas de terras baixas; e (3) construir as condições favoráveis e as mu-

danças transformacionais necessárias para o desenvolvimento rural com baixas 

emissões, incluindo inovações tecnológicas, financeiras e do modelo empresarial. 

A coligação recebeu o aval de mais de 45 instituições públicas, empresas, organi-

zações de produtores, e organizações da sociedade civil.
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A rápida expansão da palma, juntamente com a sua notoriedade como principal 

causa de desmatamento no Sudeste Asiático, deu origem a preocupações no seio 

do governo, ONG, e instituição da sociedade civil no Peru. Em 2015, quando a 

Agência de Investigação Ambiental e uma coligação de ONGs expuseram o desma-

tamento previsto - uma área de 23.000 hectares de floresta primária pelo Grupo 

Palmas, o maior produtor de óleo de palma do Peru e a pressão pública resultante, 

juntamente com questões legais, impediram a materialização do projeto (EIA 2015; 

Finer et al. 2017). O Grupo Palmas está agora implementando políticas No 

Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) para remover o desmatamento das 

suas cadeias de abastecimento de óleo de palma e cacau, e está prosseguindo a 

Mesa Redonda sobre Certificação de Óleo de Palma Sustentável.

A norma de certificação RSPO fornece um mecanismo de mercado para evitar o 

desmatamento de florestas de alto valor de conservação e com elevado teor de 

carbono para plantações de palma oleaginosa. O quadro fornece incentivos econô-

micos aos produtores de óleo de palma, que podem comandar um prêmio para o 

óleo de palma sustentável certificado nos mercados internacionais, muitas vezes 

de compradores com políticas de NDPE. Em 2015, uma comunidade indígena de 

Santa Clara de Uchunya apresentou uma queixa contra a empresa de óleo de palma 

Plantations Pucallpa por violação do código de conduta RSPO (Finer et al. 2017). 

Enquanto a investigação estava em curso, a empresa retirou-se da RSPO e alienou 

as suas plantações. Mais tarde foi confirmado que a empresa tinha desbravado 

ilegalmente 5.725 hectares de floresta primária. Não foi detectado mais 

desmatamento.

Para maximizar o potencial econômico do crescente setor do óleo de palma, ao 

mesmo tempo que abordava as preocupações de desmatamento e sustentabilida-

de, foi formada em 2015 a Associação de Produtores de Óleo de Palma do Peru 

(JUNPALMA). Em 2019, a associação comprometeu-se a produzir óleo de palma 

sem desmatamento por todos os membros até 2021, em parceria com o Ministério 

da Agricultura e Irrigação. Este compromisso prometeu assegurar o Peru como uma 

fonte líder de óleo de palma sustentável e livre de desmatamento no futuro.

O considerável potencial de conservação florestal no Peru tem atraído muitas agên-

cias de cooperação bilateral e multilateral e iniciativas internacionais. Os programas 

em curso, num total de cerca de 100 a 120 milhões de dólares americanos, são 

apoiados pelo Mecanismo de Parceria para o Carbono Florestal, UN-REDD+, 

Programa de Investimento Florestal (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

BID), Fundo Global para o Ambiente, Noruega (fases 1 e 2 da Declaração Conjunta 

de Intenções através do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e do BID; 

ver abaixo), Alemanha, USAID e Japão.

Em 2014, o Peru, a Alemanha e a Noruega assinaram uma declaração de intenções 

de cooperação para a redução das emissões de gases com efeito estufa provenientes 

Pagamentos baseados em resultados
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do desmatamento e degradação florestal e de apoio ao desenvolvimento sustentável 

no Peru (Joint Declaração de Intenções 2014). Este programa REDD+ visa proteger a 

floresta tropical do Peru, reduzindo o desmatamento líquido a zero até 2021. A par-

ceria exige que o Peru "tome medidas imediatas e decisivas para reduzir as suas 

emissões relacionadas com a floresta no sentido de tornar o setor florestal e agrícola 

neutro em carbono em 2021 e reconhecer milhões de hectares de reivindicações de 

terras por parte dos povos indígenas". A Noruega comprometeu-se a pagar por re-

sultados verificados até 300 milhões de dólares americanos até 2020, e a Alemanha 

comprometeu-se a continuar os atuais níveis de apoio em questões climáticas e 

florestais e a considerar novas contribuições com base nos resultados.

Em 2010, o Ministério do Ambiente do Peru criou o Programa Nacional de Bosques 

para a Mitigação das Mudanças Climáticas para apoiar a Estratégia Nacional de 

Florestas e Mudanças climáticas (MINAM 2020). O programa, que visa a conservação 

de 54 milhões de hectares de florestas tropicais para evitar emissões provenientes 

do desmatamento, tem três objetivos principais: identificar e cartografar áreas para 

a conservação florestal; promover o desenvolvimento de sistemas de produção sus-

tentável baseados na floresta para gerar rendimentos para as comunidades locais 

empobrecidas; e reforçar a capacidade dos governos regionais e locais, comunidades 

rurais, e povos indígenas para conservar as florestas. O programa proporcionou in-

centivos para a conservação florestal através do apoio a meios de subsistência al-

ternativos - em produtos florestais madeireiros e não madeireiros, ecoturismo, sis-

temas agroflorestais de café e cacau, e aquicultura - para mais de 200 comunidades 

indígenas. Também criou a plataforma GEOBOSQUES, um sistema de monitorização 

por satélite para acompanhar o desmatamento na Amazônia peruana.

O projeto Tambopata-Bahuaja REDD+ e Agro florestação visa conservar 570.000 

hectares de floresta primária na Reserva Nacional de Tambopata e em torno do 

Parque Nacional de Tambopata e Bahuaja-Sonene na região de Madre de Dios 

(Althelia Climate Fund 2020). O projeto de 12 milhões de dólares americanos inclui 

um investimento de 7 milhões de dólares dos Fundos Althelia e mais 2 milhões de 

dólares do fundo de troca de dívidas EUA-Peru, Fundo das Américas. O projeto é 

uma colaboração entre o Serviço Nacional para as Áreas Naturais Protegidas do 

Peru, Althelia Funds, e uma associação local sem fins lucrativos, Asociacion para 

la Investigacion y Desarrollo Integral (Associação para a Investigação e 

Desenvolvimento Integral). O projeto de compensação voluntária de carbono segue 

um modelo de pagamento por desempenho: mais de 400 pequenos agricultores 

que vivem nas zonas tampão em redor do parque recebem apoio técnico e finan-

ciamento para estabelecer sistemas agroflorestais melhorados de cacau de alta 

qualidade em troca de assegurar que não ocorra desmatamento nas áreas protegi-

das. Todos os anos é produzida uma quantidade mínima de cacau certificado sem 

desmatamento, orgânico e de Comércio Justo, sendo uma parte das vendas desti-

nada aos investidores. Previa-se que este projeto evitasse emissões de 4 milhões 

de toneladas de CO2e até 2020. Os créditos de carbono, que são verificados pelo 

Verra's Verified Carbon Standard e pelo Community and Biodiversity Gold Standard, 

funcionam como garantia para o empréstimo de 7 milhões de dólares. Uma com-

panhia de seguros peruana adquiriu os créditos de compensação gerados pelo 

projeto.
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Uma visão comum a longo prazo para uma Amazônia peruana produtiva e susten-

tável está emergindo nos setores público e privado, apoiada por processos a nível 

nacional, tais como a Estratégia Nacional sobre Mudanças climáticas, a Estratégia 

Nacional sobre Florestas e Mudanças climáticas, e planos de ação nacionais para 

a agro cultura, incluindo federações de comércio de café, cacau e óleo de palma. 

Os governos regionais da Amazônia peruana estão ativos no Conselho Interregional 

da Amazônia e no Grupo de Trabalho dos Governadores para o Clima e Florestas e 

assumiram amplos compromissos para avançar com o desenvolvimento de baixas 

emissões com base em abordagens de inclusão de proteção da produção, incluindo 

a redução do desmatamento em 80% até 2020, com investidores internacionais 

como signatários da Declaração de Rio Branco (GCF 2014). Através da Coligação 

Público-Privada para o Desenvolvimento de Baixas Emissões, os governos regionais 

estão empenhados em estabelecer parcerias com o setor privado para reduzir o 

desmatamento através do desenvolvimento econômico sustentável, mas estas 

parcerias têm sido lentas sem seu desenvolvimento. Da área total desmatada du-

rante o período 2001-2016 (1.974.209 hectares), 82,7% está nas regiões amazônicas 

representadas no Conselho Interregional da Amazônia e na Força-Tarefa dos 

Governadores para o Clima e Florestas, o que sublinha a necessidade de interven-

ções eficazes e de um forte envolvimento com essas regiões para reduzir o 

desflorestamento.

Muitos dos elementos críticos para a rápida redução do desmatamento na Amazônia 

peruana estão implementados, mas a implementação à escala e o desenvolvimento 

de sistemas sustentáveis exigirá mais apoio de doadores internacionais e investi-

dores privados. Os governos regionais da Amazônia peruana estão criando estraté-

gias de desenvolvimento, finanças e planos de ação de baixas emissões; necessitam 

de ajuda adicional para estabelecer parcerias com o setor privado e instituições 

financeiras para a implementação.

Apesar dos muitos programas internacionais liderados por doadores no Peru que 

já se concentram no desenvolvimento rural e no setor florestal, continuam existindo 

oportunidades de sinergias e coordenação entre programas a nível nacional e re-

gional. Duas oportunidades imediatas: A Aliança dos Governadores da Amazônia 

Andina está empenhada em objetivos de gestão florestal e fundiária em toda a re-

gião, e a Manucomunidade do Conselho Interregional da Amazônia pode propor-

cionar uma plataforma para a colaboração em toda a bacia em iniciativas e investi-

mentos de conservação florestal.

Discussão

•  implementação do sistema de monitorização florestal GEOBOSQUES a nível 
regional, para que o sistema possa avaliar sistematicamente o progresso em 
direção aos objetivos de desempenho nacionais e regionais; 

• harmonização dos planos regionais de desenvolvimento de baixas emissões 
que estão sendo desenvolvidos pelos governos regionais Amazônicos do Peru 
para uma abordagem à escala da bacia para a conservação das florestas e o 
desenvolvimento econômico.



53Fonte: Foto de Chuttersnap.  2018. Unsplash, Consultado 2020.
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A eficácia das três abordagens à conservação das florestas - políticas e programas 

internos, transformação do mercado e pagamentos baseados em resultados - pode 

ser avaliada com a ajuda de avaliações recentes de Stickler et al. (2018), Angelsen 

et al. (2018), e Seymour e Busch (2016). A eficácia potencial da abordagem política 

é muito elevada porque os governos controlam as principais alavancas que moldam 

as decisões dos gestores de terra em vastos territórios. Na prática, contudo, este 

potencial é limitado pela capacidade frequentemente limitada das instituições 

governamentais de levar a cabo políticas e programas públicos e pela vontade dos 

líderes políticos de exercer o poder governamental para enfrentar o desmatamento 

tropical - muitas vezes contra os interesses e a defesa de poderosos interesses 

instalados (Brockhaus et al. 2017). Uma forte vontade política e políticas públicas 

eficazes são melhor vistas como o jogo final para abrandar a perda e acelerar a re-

cuperação das florestas tropicais à escala, sendo as outras duas abordagens melhor 

vistas como estratégias de apoio.

As abordagens baseadas no mercado surgiram no início dos anos 90, em grande 

parte em resposta à percepção da falta de capacidade e vontade política de muitos 

governos para abordar o desmatamento tropical. A sua eficácia potencial é elevada 

devido à eficiência, alcance e independência dos processos políticos que caracte-

rizam os atores do mercado. Ironicamente, esta mesma independência - a falta de 

uma ligação deliberada às políticas e programas públicos - pode também alienar os 

setores agrícolas e os governos das regiões de florestas tropicais, desencadeando 

uma reação contra os esforços para abrandar o desmatamento. O sucesso das abor-

dagens baseadas no mercado tem sido até agora limitado em grande parte porque 

as empresas e produtores que assumem compromissos e se tornam certificados 

tendem a ser aqueles que já estão tendo elevado nível de desempenho. As aborda-

gens baseadas no mercado são também condicionadas pelo enfoque em produtos 

individuais e pela falta de incentivos positivos claros para os produtores e empresas 

que obtêm a certificação.

De fato, as estratégias baseadas no mercado têm sido muito mais bem sucedidas 

na criação de riscos para as empresas e governos que adquirem commodities de, 

ou investem em regiões florestais tropicais onde o desmatamento está ocorrendo 

do que na definição de caminhos seguros para as empresas fazerem negócios em 

regiões florestais tropicais (Vogel 2005). A força motriz por detrás da adoção de 

compromissos e políticas de aprovisionamento sustentável por parte das empresas 

não é tanto como a procura por parte dos consumidores como o receio do risco de 

reputação que pode ser incorrido através das campanhas de nomeação e de de-

núncia de ONGs de defesa, tais como Greenpeace, Rainforest Ation Network, e 

MightyEarth.5 Uma das principais métricas de sucesso adotadas nos últimos anos 

- as cadeias de aprovisionamento de desmatamento zero - pode significar, na prá-

tica, que as empresas e os investidores que estão preocupados sobre os riscos de 

Conclusão

5 As empresas podem enfrentar custos adicionais, preocupação dos acionistas, e em alguns casos, 
reduzir a procura dos seus produtos devido a campanhas e publicidade associada que os liga ao 
desmatamento, abusos laborais, ilegalidade, ou conflito de terras. Estes riscos motivam-nas a alterar 
as suas políticas de aprovisionamento como parte de uma estratégia empresarial mais ampla de 

gestão de riscos, com o objetivo de minimizar os riscos e os lucros associados.
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Fonte: Foto de Mazenod B.  2020. Unsplash, Consultado 2020.
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Políticas de Conservação 
Florestal e Mitigação das 
Mudanças Climáticas

As mudanças climáticas surgiram como uma grande preocupação em todo o mundo, 

dada a evidência da intensificação de fenômenos climáticos e meteorológicos ex-

tremos e as suas consequências desastrosas para os seres humanos (Ahima 2020; 

Borchers Arriagada et al. 2020; Hulme 2020; Moser 2020). Na América Latina e 

Caribe (ALC), a temperatura já subiu até 1°C (Li et al. 2015; Magrin et al. 2014), e as 

projeções indicam um aumento de talvez 7°C para algumas regiões até 2100, sob 

cenários de emissões elevadas contínuas de gases com efeito estufa (GEE) 

(Marengo et al. 2012a). Espera-se também uma intensificação contínua de secas, 

ondas de calor e ciclones tropicais (Reyer et al. 2017). Estas tendências climáticas 

durante um curto período representam um grande risco para os meios de subsis-

tência humana e economias da ALC devido à elevada exposição, fragilidade social 

e falta de planos de resiliência e adaptação climática da região (IADB 2018; Magrin 

et al. 2014).

As florestas desempenham um papel crucial na mitigação e adaptação às mudan-

ças climáticas, mantendo as funções dos ecossistemas e serviços essenciais como 

a regulação climática, o refúgio para a biodiversidade e o fornecimento de bens, 

melhorando assim a capacidade de adaptação das pessoas às alterações ambien-

tais (Bustamante et al. 2016; Delgado Assad et al. 2019; Meigs e Keeton 2018; Silvério 

et al. 2015). A redução das emissões resultantes do desmatamento e degradação 

florestal (REDD) é considerada um passo relativamente barato (Soares-Filho et al. 

2016; Stern 2007) e essencial para manter o aquecimento global abaixo de 1,5°C 

(Hoegh-Guldberg et al. 2018).

A região da ALC, especialmente a sua zona tropical, é responsável por uma enorme 

parte das florestas do planeta - 35% (Hansen et al. 2013). A uma escala global, estas 

florestas tropicais contribuem para o equilíbrio dinâmico dos ciclos biogeoquímicos 

e hidrológicos críticos para o sequestro e armazenamento de carbono e para o 

fornecimento de umidade em todo o continente (Brando et al. 2008; Houghton et 

al. 2012). Em escalas locais e regionais, as florestas da ALC proporcionam conforto 

climático através do efeito de arrefecimento (Baker and Spracklen 2019; Li et al. 

2015) e maior resiliência, atenuando extremos de altas temperaturas, secas e inun-

dações (Galeano et al. 2017; Martin e Watson 2016).

Apesar da sua importância, as florestas da ALC assistiram a uma rápida perda e 

degradação nas últimas cinco décadas devido a mudanças no uso do solo. A ex-

pansão agrícola, as explorações madeireira e mineira estão ameaçando a capaci-

dade das florestas para regular o clima e contribuir para a resiliência social, am-

biental e resiliência econômica. (Reyer et al. 2017). As mudanças climáticas na ALC 
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podem ser abordadas através de iniciativas de conservação florestal que integrem 

soluções de governança, tecnológicas, econômicas, sociais e baseadas na natureza 

para cumprir os compromissos do Acordo Climático de Paris e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (Binsted et al. 2018; Santos da Silva et al. 2019).

Este capítulo resume a importância das florestas tropicais da ALC para a mitigação 

e adaptação às mudanças climáticas, as consequências socioeconômicas e eco-

lógicas da perda florestal, e as políticas climáticas regionais centradas na gestão 

florestal. Apresenta também estudos de caso das políticas climáticas e florestais 

do Brasil e da Costa Rica.

Começando com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças climá-

ticas (UNFCCC) em 1992, a conservação das florestas tem sido um elemento im-

portante da mitigação das mudanças climáticas globais. O Artigo 4º do documento 

incluía o compromisso de promover a gestão sustentável e a conservação das flo-

restas, a par de outros ecossistemas. No entanto, foi apenas em meados dos anos 

2000 que o conceito de redução das emissões resultantes do desmatamento e 

degradação florestal e aumento dos estoques de carbono (REDD+) surgiu como a 

base para a criação de um mecanismo de mitigação das mudanças climáticas a um 

custo relativamente baixo (Angelsen et al. 2012; Banco Mundial 2008). As origens 

de REDD+ estão ligadas a uma proposta de 2003 para compensar as reduções de 

emissões, elaborada por um grupo de cientistas e ativistas norte-americanos e 

brasileiros (van der Hoff et al. 2015). Na sequência do pedido de um grupo de países 

florestais (apesar da resistência inicial do Brasil), a UNFCCC iniciou em 2005 um 

processo que culminou, oito anos mais tarde, na aprovação do Quadro de Varsóvia 

para REDD+.

Em paralelo com as iniciativas bilaterais e multilaterais a nível nacional, as iniciati-

vas subnacionais e privadas também propuseram mecanismos de REDD+ para fi-

nanciar a conservação das florestas. Inspirados pela abordagem baseada em pro-

jetos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo de Quioto, os institutos 

internacionais de certificação desenvolveram a Norma de Carbono Verificado e a 

Norma Climática, Comunitária e de Biodiversidade para a emissão de créditos de 

carbono relacionados com as atividades florestais. Do mesmo modo, os proponen-

tes de REDD+ baseados em projetos de Varsóvia devem propor uma linha de base 

e demonstrar reduções de desmatamento. Contudo, estes padrões têm suscitado 

críticas devido aos elevados custos de transação, violações de direitos, linhas de 

base discutíveis, e risco de fugas - ou seja, o deslocamento do desmatamento para 

uma área próxima em vez da sua redução global. Problemas semelhantes podem 

ser encontrados nos projetos do Quadro de Varsóvia da UNFCCC, mas como os 

projetos a nível nacional estão relacionados com as políticas nacionais, estas ini-

ciativas tendem a ser vistas como tendo um risco mais baixo.

Políticas climáticas globais 
para as florestas
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A aprovação do Acordo de Paris sobre o Clima em 2015 reforçou a importância de 

REDD+. 86 de 160 países propuseram metas para o uso da terra nas suas contri-

buições determinadas a nível nacional (UNFCCC 2020). O acordo dá pleno reco-

nhecimento de REDD+ no seu Artigo 5º como um mecanismo de pagamento ba-

seado em resultados semelhante ao Quadro de Varsóvia para REDD+. E um número 

crescente de países interpreta o Artigo 6º do acordo, que regula a criação de novos 

mecanismos de mercado, como incluindo atividades de REDD+, de tal forma que 

um país que reduza as emissões para além da sua contribuição determinada a nível 

nacional poderia vender "resultados de mitigação transferidos internacionalmente" 

para permitir a um segundo país cumprir o seu compromisso (Streck et al. 2017).

Todos os mecanismos acima referidos tratam apenas da vertente financeira da 

conservação das florestas. Cabe aos países individuais, entidades subnacionais, e 

atores não governamentais, implementar efetivamente ações que abordem os fa-

tores de desmatamento e que proporcionem reduções de emissões. A redução das 

emissões através da redução do desmatamento e degradação não é o único instru-

mento político para lidar com a crise climática. A conservação de florestas intactas 

deve ser totalmente contabilizada no comércio de REDD+ e considerada uma 

oportunidade de investimento, especialmente para países da ALC com grandes 

porções de floresta intacta, como o Suriname, Guiana, Colômbia, Peru, e Brasil. A 

degradação e a remoção de carbono perdido de florestas intactas podem aumentar 

em mais de 600% os efeitos de carbono da perda de florestas (Maxwell et al. 2019). 

A regeneração natural das florestas e a restauração ativa de terras degradadas e 

não produtivas são soluções ecológicas (Reid et al. 2018). O potencial de restaura-

ção existe para quase um bilhão de hectares em todo o mundo, incluindo cerca de 

17 milhões de hectares de terras improdutivas e degradadas na bacia amazônica 

brasileira, criando uma oportunidade para armazenar carbono (Brancalion et al. 

2019), bem como aumentar o valor socioeconômico da floresta em pé através de 

uma gestão florestal sustentável (Nobre 2019). Tais iniciativas já foram desenvolvi-

das, especialmente nas zonas úmidas tropicais e subtropicais da ALC (Coppus et 

al. 2019; Romijn et al. 2019), concentrando-se na restauração e regeneração florestal 

e na resiliência comunitária às mudanças climáticas (Coppus et al. 2019). A ALC fez 

o maior progresso do mundo na resposta ao Desafio de Bona de 2011, um esforço 

para restaurar 53 milhões de hectares de terra até 2030 (Coppus et al. 2019).
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Florestas na América 
Latina e no Caribe
Estado e Ameaças

Cerca de 35% da área florestal total do planeta encontra-se na ALC (Hansen et al. 

2013), distribuída entre tipos tropicais temperados e úmidos, secos e inundados 

(Figura 1). Estima-se que as florestas úmidas cobrem 817 milhões de hectares (41%) 

predominantemente na América do Sul (40%), incluindo as florestas de planície da 

América Central, a Bacia Amazônica, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, a metade 

norte da floresta atlântica, e as florestas tropicais e nubladas nas encostas ociden-

tais dos Andes (Eva et al. 2004). As florestas decíduas, delimitadas pela sazonali-

dade da precipitação, cobrem cerca de 87 milhões de hectares (4,3%) da ALC. As 

florestas sazonalmente secas cobrem 269 milhões de hectares na América do Sul: 

47 milhões de hectares no Caribe e 22 milhões de hectares na América Central 

(Portillo-Quintero et al. 2015). As florestas inundadas, tanto no interior como no li-

toral, ocupam 15% da América do Sul; e as florestas temperadas representam 43 

milhões de hectares (Eva et al. 2004; FAO 2015).

As florestas da ALC acolhem cerca de 50% das espécies terrestres do mundo (UNEP 

2010) e sete dos 25 hotspots mundiais de biodiversidade (Myers et al. 2000). O 

número de espécies vegetais por país varia de 4.000 (Chile) a 30.000 (Andes tropi-

cais), dos quais 17 a 50% são endêmicas (Mittermeier et al. 2004).

A ALC tem 23% das terras globalmente protegidas (IUCN 2016), com 11% da sua área 

florestal incluída em algumas categorias de proteção da IUCN (Blankespoor et al. 

2014; UNEP-WCMC 2019). A maior percentagem de área protegida encontra-se no 

Brasil (56% do território) (UNEP-WCMC 2019), especialmente na região amazônica, 

onde 43% da área está sob algum estatuto de proteção (Soares-Filho et al. 2010). 

As áreas protegidas, adicionadas aos territórios indígenas, têm 58% do estoque total 

de carbono na Bacia Amazônica e representam uma grande proporção do sequestro 

de carbono na região (Soares-Filho et al. 2010; Walker et al. 2019). Os serviços de 

procura e armazenamento de carbono prestados por estas florestas têm sido amea-

çados por alterações na legislação que permitem a exploração dos recursos natu-

rais, e pela degradação, redimensionamento, ou desgasificação de áreas protegidas 

(Kroner et al. 2019; Mascia et al. 2014). No Brasil, cerca de 7 milhões de hectares de 

área protegida foram reduzidas ou rebaixadas entre 1981 e 2012 (Bernard et al. 2014).

Apesar da sua elevada proporção de áreas protegidas, a ALC tem as taxas de 

Figura 1. Distribuição das Florestas na América Latina e Caribe 

Fontes: Mapa Eco Fisiográfico Mundial; Sayre et al. (2014)
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desmatamento mais elevadas do mundo (Hansen et al. 2010). Cerca de 24% da perda 

florestal global entre 2000 e 2017 ocorreu na ALC, totalizando 120 milhões de hec-

tares (Hansen et al. 2013). Em 2017, a América do Sul representou 22% do montante 

global de desmatamento, a América Central, 1,5%, e o Caribe, 0,6%. O Brasil perdeu 

a maior área, quase 60 milhões de hectares, entre 2001 e 2017, seguido da Argentina 

(6,4 milhões de hectares) e do Paraguai (5,6 milhões de hectares). A América Central 

perdeu cerca de 12,5% da sua cobertura florestal total entre 2001 e 2017, principal-

mente na Guatemala (1,4 milhões de hectares), Nicarágua (1,4 milhões de hectares), 

e Honduras (1 milhão de hectares), onde a percentagem de perda florestal excede 

5% do território nacional. No mesmo período, o feijão caraíba perdeu mais de 10% 

das suas florestas, particularmente em Cuba (569.000 hectares), na República 

Dominicana (327.000 hectares), e em Porto Rico (79.500 hectares) (Hansen et al. 

2013).

A perda de florestas naturais primárias (de crescimento antigo) é, por vezes, parcial-

mente compensada pela recuperação da área florestal - a chamada transição flo-

restal. Hansen et al. (2013) registaram uma perda de 230 milhões de hectares de 

floresta no período 2000-2012, mas também um ganho de 80 milhões de hectares. 

As taxas de perda líquida de floresta aumentaram nos trópicos durante este período 

(Hansen et al. 2013). Contudo, numa análise à escala municipal, Levy et al. (2012) 

mostraram que de 2001 a 2010, a recuperação de 362.430 quilômetros quadrados 

de floresta na ALC ocorreu em áreas com climas sazonalmente secos e topografia 

inadequada para a agricultura. Numa análise paralela para o mesmo período na 

América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, e 

Panamá), Redo et al. (2012) mostraram que 6.825 quilômetros quadrados de floresta 

foram recuperados em zonas sazonalmente secas e em áreas originalmente cara-

terizadas por florestas de coníferas. Entretanto, de 2000 a 2017, a cobertura florestal 

permaneceu estável (ou seja, abaixo de 1% da perda florestal) na maioria das regiões 

do Peru, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Costa Rica, Panamá, Haiti 

e Jamaica (Figura 2).
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Figura 2. Porcentagem de Perda Florestal em Nível 
Subnacional, 2000-2017  

Fonte: Hansen at al (2013)

N

Perda Florestal (%)
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A degradação florestal é também um problema na ALC (Armenteras et al. 2016). O 

desmatamento parcial da floresta traz uma perda de diversidade e densidade de 

biomassa, comprometendo a capacidade da floresta para funcionar como um ecos-

sistema, fornecer serviços ambientais e regenerar após perturbações (Ghazoul et 

al. 2015; Houghton 2012; Sasaki e Putz 2009). Estima-se que 240 milhões de hec-

tares de floresta tropical na ALC se encontram num estado crítico de degradação 

(Armenteras et al. 2016). Haiti, Belize, e México têm as mais altas taxas de degrada-

ção, com mais de 50% da sua área florestal num estado crítico. Por outro lado, a 

Costa Rica, Guiana Francesa, Guiana e Suriname têm grandes percentagens de 

florestas conservadas, 80, 76, 70, e 50%, respectivamente (Armenteras et al. 2016; 

Hansen et al. 2013).

As causas da perda florestal na ALC têm variado ao longo do tempo e pelas carate-

rísticas geofísicas e dinâmicas socioeconômicas regionais (Armenteras et al. 2017). 

Na América do Sul, a conversão direta da floresta em pastagem é um padrão histó-

rico; no entanto, a influência dos mercados de commodities no esgotamento flores-

tal intensificou-se, contribuindo para a expansão das commodities agrícolas (por 

exemplo, para a soja) (Gibbs et al. 2015; le Polain de Waroux et al. 2019). Devido à 

soja, a região de Santiago del Estero na Argentina e a parte noroeste do Paraguai 

perderam 13,6 e 17% do bioma Chaco restante, respectivamente (Fehlenberg et al. 

2017; Hansen et al. 2013). A produção de soja expandiu-se em Mato Grosso também 

no Brasil, embora desde a Moratória da Soja de 2006 na Bacia Amazônica brasileira, 

a maior parte da terra já tivesse sido desbravada para a pecuária (Gibbs et al. 2016). 

No entanto, as fugas do desmatamento evitado no Brasil através desta política 

afetaram outros biomas brasileiros, especialmente o Cerrado, e influenciaram a 

expansão agrícola em países vizinhos, tais como o Paraguai e a Bolívia (Gasparri e 

de Waroux 2015; Graesser et al. 2015; Moffette e Gibbs 2018).

Outras atividades que impulsionam o desmatamento na América do Sul são a mi-

neração e as culturas ilícitas, especialmente no Peru, Bolívia e Colômbia (Armenteras 

et al. 2009; Caballero Espejo et al. 2018; Kalamandeen et al. 2018), e a expansão de 

estradas, ferrovias, portos e barragens (Anderson et al. 2019; Andrade-Núñez e Aide 

2020; Moran 2016). Na América Central e no Caribe, a expansão da produção de 

commodities e da criação de gado estão entre os principais fatores de perda flores-

tal (Curtis et al. 2018; FAO 2015).

A degradação florestal na ALC é principalmente desencadeada pelo corte/abate de 

árvores e pelas queimadas. A exploração florestal convencional tem sido muito 

destrutiva na ALC, causando perda de biodiversidade e aumentando o risco de 

desmatamento (Putz et al. 2012).

Condutores de  
Desmatamento e Degradação
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O clima natural na ALC é quente (~26°C) com pequenas mudanças sazonais e diá-

rias (Reboita et al. 2014; Seidel et al. 2008), mas têm sido observadas mudanças 

significativas nos padrões de temperatura na ALC desde os anos 1900 (Figura 1). A 

temperatura média subiu até 1°C na maior parte da região (Li et al. 2015; Magrin et 

al. 2014), com tendências de aquecimento geralmente mais fortes em latitudes mais 

baixas (Feron et al. 2019) e em elevações mais elevadas (por exemplo 0,5°C por 

década a 1.000-1.500 metros acima do nível do mar, MASL, e 1,7°C por década acima 

de 5.000 MASL), em resposta às mudanças de zona climática (Aguilar-Lome et al. 

2019; IPCC 2019; Morán-Tejeda et al. 2016). No Peru, uma tendência positiva na 

temperatura (média anual de 0,17°C por década) variou em magnitude ao longo dos 

gradientes de elevação, desde 0,13°C por década ao nível do mar no litoral do 

Pacífico a 0,27°C por década a 4.500 MASL nos Andes (Vicente-Serrano et al. 2017). 

A variabilidade diária da temperatura tem mudado na América Central e no oeste, 

sudeste, norte e nordeste da América do Sul, com menos dias frios e mais dias 

quentes (até quatro dias por década) e noites (até três dias por década). O aumento 

das temperaturas está associado ao aumento das taxas de subida do nível do mar 

ao longo de algumas zonas costeiras da ALC (7 milímetros por ano, Sudeste da Costa 

Atlântica), tais como o Brasil (4 milímetros por ano) e a Guiana (2 milímetros por ano), 

e mangues e outras florestas perturbadoras ao longo da costa (Magrin et al. 2014; 

UN 2018).

A intensificação dos extremos climáticos tem sido observada no século XXI na ALC. 

Entre 1980 e 2013 foram registados aumentos mensais das temperaturas máximas 

(0,06°C) e mínimas (0,04°C) na costa norte do Brasil e na maioria das regiões da 

Amazônia (0,04-0,06°C para temperaturas máximas) (Da Silva et al. 2019). Os dias 

de dezembro-janeiro-fevereiro extremamente quentes de ondas de calor na América 

do Sul tornaram-se mais frequentes, prejudicando a saúde humana (por exemplo, 

aumentando os riscos de doenças infecciosas) e a agricultura (por exemplo, cau-

sando perdas de colheitas) (Geirinhas et al. 2018; Gusso et al. 2014; Magrin et al. 

2014; Rusticucci 2012).

Temperatura

Mudanças observadas

Mudanças climáticas 
e suas Implicações
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A ALC mostra uma variabilidade espacial natural substancial na precipitação (por 

exemplo, Andes e montanhas da Mesoamérica e Caribe) devido à interação entre 

os regimes de precipitação com atributos de superfície terrestre (por exemplo, to-

pografia, continentalidade) e padrões de circulação atmosférica de alto nível. Como 

resultado, a ALC tem um grande espectro climático que influencia a distribuição da 

biodiversidade e regula o funcionamento dos ecossistemas (Esquivel-Muelbert et 

al. 2017; Magrin et al. 2014; Steidinger et al. 2019).

As interações do aquecimento global com as caraterísticas regionais da superfície 

terrestre têm causado tendências pluviométricas temporalmente irregulares e es-

pacialmente divergentes na ALC (Magrin et al. 2014; Gouveia et al. 2019). Tendências 

positivas têm sido registradas na América do Sul central e oriental, como no sul do 

Brasil, onde a precipitação tem aumentado a uma taxa de 5,5 milímetros por ano 

(Silva Dias et al. 2013). Na Bolívia, a precipitação aumentou 18% até 1984, após o que 

as condições mais secas avançaram (Seiler et al. 2013). O aquecimento do Oceano 

Atlântico levou a mais precipitação na bacia ocidental do Amazonas (15 milímetros 

por ano), resultando em maiores descargas fluviais (Gouveia et al. 2019).

Apesar de algumas tendências regionais divergentes, as observações desde 2000 

indicam que a atmosfera sobre a floresta tropical amazônica está secando devido 

ao aquecimento global, à queima de biomassa, e à alteração do uso do solo. A 

umidade produzida pela floresta diminuiu, especialmente na bacia sudeste, e os 

fortes episódios de seca e incêndios florestais aumentaram (incluindo na parte 

noroeste da bacia) (Barkhordarian et al. 2019; Leite-Filho et al. 2019). Os climas 

secos têm-se desenvolvido na bacia amazônica peruana, sul do Peru e Chile, su-

doeste da Argentina, Andes, América Central ocidental, e norte da América do Sul 

(Haylock et al. 2006; Magrin et al. 2014; UNFCCC 2012). De 1980 a 2013, a costa 

norte do nordeste do Brasil registou uma redução de 4,6 milímetros por ano na 

precipitação total durante o Inverno austral (Da Silva et al. 2019), e de 1965 a 2009, 

a Bacia Amazônica Peruana teve uma tendência negativa significativa na precipita-

ção total e dias úmidos consecutivos (Heidinger et al. 2018). Foi também registada 

uma tendência negativa na precipitação nas ilhas do Caribe de 1950 a 2002, com 

menos 30% de precipitação (Karmalkar et al. 2013; Neelin et al. 2006). Em contraste, 

registaram-se aumentos de precipitação na região do Caribe, incluindo a costa 

sul-americana, de 1990 a 2009 (81,8 milímetros em 20 anos) (Infante 2018), indican-

do a influência da escala espacial nas observações das mudanças climáticas.

O efeito de mudanças graduais no clima pode ser exacerbado quando associadas 

a uma maior frequência e intensidade de eventos climáticos extremos: chuvas for-

tes, secas severas, cheias, e variabilidade nos fluxos de corrente aumentam a vul-

nerabilidade dos sistemas socioecológicos a desastres naturais (IPCC 2019; 

Marengo et al. 2012b; Patricola e Wehner 2018). 

Chuva
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Na Bacia Amazônica brasileira, registaram-se secas historicamente intensas em 

1906, 1912, 1926, 1964, 1986, 1992, 1998, 2005, 2010, e 2015-2016 (Nobre et al. 2016). 

Na Venezuela, a forte precipitação registada em 2017 pelo Sistema de Observação 

da Terra da NASA foi responsável pela inundação dos rios Orinoco e Caroni.

As mudanças projetadas na temperatura, precipitação e extremos climáticos em 

diferentes setores da América Central, América do Sul e Caribe são apoiadas por 

inter comparações de modelos (por exemplo, CMIP5), com diferentes cenários de 

emissões de gases com efeito estufa (GEE) selecionados a partir de relatórios de 

avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças climáticas (IPCC): AR4 

para cenários A2, A1B, e B2 (Magrin et al. 2007), e AR5 para cenários RCP2.6, RCP4.5, 

RCP6.0, e RCP8.5 (Magrin et al. 2014; Romero-Lankao et al. 2014).

As projeções de temperatura e pluviosidade até 2100 seguem as tendências histó-

ricas regionais (Marengo 2007). Para os cenários mais pessimistas, baseados em 

maiores emissões de GEE (SRES A2, RCP8.5), tanto a América Central como a 

América do Sul podem experimentar um aquecimento médio anual crescente de 

2°C a 5,8 e 6°C, respectivamente (Colorado-Ruiz et al. 2018; Salazar et al. 2015). Este 

aquecimento situa-se, na sua maioria, no intervalo das projeções médias globais 

até 2100, 2,6 a 4,8°C (Collins et al. 2013). As projeções dos modelos regionais 

(HadRM3, Inland-Eta-HadGEM2-ES, EtaCPTEC) (Lyra et al. 2016; Marengo 2007) 

sugerem um maior aumento da temperatura para algumas regiões da ALC. Para a 

floresta amazônica meridional e oriental, por exemplo, o cenário A1B projeta um 

aumento de 7°C até 2100 (Marengo et al. 2012). O aquecimento projetado para a 

região amazônica é influenciado pela diminuição do fluxo de calor latente devido 

ao dieback da floresta (Lyra et al. 2016). As projeções de aquecimento para o sul do 

Brasil, Uruguai, Paraguai, e norte da Argentina são inferiores às do norte da América 

do Sul, cerca de 2 a 4°C até 2100. Na floresta seca de Chiquitano na Bolívia, após a 

conversão da floresta em terra de cultivo, a temperatura da superfície modelada 

aumentou 0,6°C, indicando a sensibilidade do clima local à cobertura vegetal 

(Bounoua et al. 2004; Salazar et al. 2015).

Temperatura

Projeções
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Chuva

As mudanças previstas na precipitação variam tremendamente na região da ALC 

(Magrin et al. 2014; Marengo 2007). Na redução do modelo climático, algumas ten-

dências pluviométricas contrastantes são evidenciadas para as próximas décadas 

em toda a América do Sul. Esperam-se reduções da precipitação no norte da 

América do Sul, leste da Amazônia (de 5 a 20%), centro-oeste e nordeste do Brasil, 

Andes Altiplano, sul do Chile; esperam-se aumentos para o sudeste da América do 

Sul (cerca de 15 a 20%), noroeste do Peru e Equador, e oeste da Amazônia (Magrin 

et al. 2014; Marengo 2007). Na América Central, em particular no México, esperam-

-se reduções da precipitação de 5 a 10%, com períodos de seca mais longos 

(ColoradoRuiz et al. 2018). Para o Caribe, os cenários climáticos sugerem uma di-

minuição da precipitação em até 50% para o Haiti, República Dominicana e Jamaica 

(Karmalkar et al. 2013).

Fonte: Foto de Segato N.  2019. Unsplash, Consultado 2020.
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Observações científicas, percepções locais e previsões de modelos indicam que as 

mudanças climáticas graduais e extremas, em particular o aquecimento global, são 

principalmente geradas por emissões de GEE relacionadas com combustíveis fós-

seis, produção de energia e alterações do uso do solo (Reboita et al. 2014; Salazar 

et al. 2015). As emissões mundiais atingiram 39,4 gigas toneladas de dióxido de 

carbono equivalente (GtCO2-eq) em 2014. Os países ALC foram responsáveis por 

12,4% (3,9 Gt) do total (Explorer 2017).

As florestas tropicais da ALC removem grandes quantidades de dióxido de carbono 

da atmosfera (1,2 ± 0,4 GtCO2-eq por ano) (Pan et al. 2011) e armazenam-no na sua 

biomassa vegetal, tanto acima do solo como nas raízes e no solo. Os estoques de 

carbono nesta região são responsáveis por cerca de 49% do total de carbono acima 

do solo nos trópicos, equivalente a cerca de 93 a 120 GtC (Gibbs et al. 2007; Malhi 

et al. 2006; Saatchi et al. 2011), e 16,5 a 30 GtC abaixo do solo (FAO 2015; Guevara 

et al. 2018).

Na ALC, as atividades com potencial para gerar emissões incluem a agricultura, a 

alteração do uso do solo, a silvicultura e a produção de energia (Figura 3). Entre os 

países da ALC tropical, o Brasil teve as maiores emissões de GEE, 1,496 milhões de 

toneladas de equivalente dióxido de carbono (MtCO2e) em 1990 e um máximo de 

2,015 MtCO2e em 2005 (logo após o pico de desmatamento na Bacia Amazônica), 

diminuindo depois para 1,379 MtCO2e em 2016 (Figura 4) (CAIT 2019). De acordo 

com o Sistema Brasileiro de Estimativa de Emissões de Gases com Efeito Estufa 

(SEEG, http://seeg.eco.br/#), que tem emissões de carbono ligeiramente inferiores 

ao conjunto de dados CAIT, o aumento das emissões de 2017 (1.403 MtCO2e) a 2018 

(1.410 MtCO2e) é atribuído a um aumento de 8,5% do desflorestamento, aumentando 

as emissões do bioma em 44,5 milhões de toneladas (Observatório do Clima 2019). 

Influência das Florestas sobre 
Emissões de GHG

Fatores de Mudança Climática
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Os países da América 
Latina e do Caribe são 
responsáveis por 24% das 
emissões globais 
atribuídas à mudança do 
uso do solo ... (Explorer 
2017; IPCC 2019; Vourlitis et 
al. 2019). As emissões de 
GEE associadas à mudança 
de uso do solo vêm 
principalmente da queima 
de biomassa e da perda de 
carbono do solo... 
(Armenteras et al. 2016; 
FAO 2017; van der Werf et 
al. 2009).”
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Figura 3. Emissões ALC, por Setor (MtCO2e), 2014, 2004, 1990 e 2016

Fonte: Climate Watch, com base em dados brutos (CAIT - Climate Analysis Indicators Tool, 2019).

Os países da ALC são responsáveis por 24% das emissões globais atribuídas à 

mudança do uso da terra e 22% do total de emissões de 2007 a 2016 (Explorer 2017; 

IPCC 2019; Vourlitis et al. 2019). As emissões de GEE associadas à mudança de uso 

do solo vêm principalmente da queima de biomassa e da perda de carbono do solo 

(respiração heterotrófica) durante a conversão líquida da floresta para outros usos, 

particularmente para cultivos agrícolas e pastagens de gado (Armenteras et al. 2016; 

FAO 2017; van der Werf et al. 2009). A queima de biomassa pode representar de 11% 

a 70% das emissões do desmatamento, principalmente liberadas durante a estação 

seca austral (van der Werf et al. 2009; Aragão et al. 2018). Indiretamente, o aumento 

das emissões de carbono das áreas florestais também está relacionado à fragmen-

tação das florestas, o que torna as bordas das florestas vulneráveis às fontes de 

ignição e à dispersão do fogo (Aragão et al. 2018; Brando et al. 2020).

Na América do Sul e Central, uma média estimada de 443,4 MtC por ano foi emitida 

por causa do desmatamento e da degradação florestal entre 1990 e 2000. A quan-

tidade média aumentou para 464.8 MtC por ano entre 2000 e 2010 (Achard et al. 

2014). O CO2 liberado na atmosfera pela perda florestal agora excede a quantidade 

total sequestrada (perda = 516,0 ± 69,5; ganho = 191,2 ± 18,2; líquido 324,8 ± 73,5 

MtC por ano-1) (Baccini et al. 2012), convertendo a floresta de um sumidouro de 

carbono para uma fonte de carbono (Gatti et al. 2014; Houghton et al. 2012; Pearson 

et al. 2017).
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Figura 4. Emissões de GEE (Incluindo Mudança de Uso da Terra e Silvicultura 
(Emissões/remoções líquidas), por 10 Maiores Emissores na ALC, 1990-2016

Fonte: Climate Watch, com base em dados brutos (CAIT - Climate Analysis Indicators Tool, 2019).
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Influência Biofísica das 
Florestas Tropicais

As tendências climáticas são parcialmente causadas pela variabilidade climática 

interanual, gerada pela Oscilação El Niño-Sul, a Oscilação Multidecadal do Atlântico 

e a Oscilação Decadal do Pacífico, bem como pelas caraterísticas da superfície 

terrestre (estrutura e extensão da cobertura vegetal) (Haylock et al. 2006; Leite-Filho 

et al. 2019; Mestas-Nuñez e Miller 2006).

O papel biofísico das florestas tropicais na regulação climática está relacionado à 

sua função de resfriar a atmosfera e manter o orçamento regional de precipitação 

e produção de umidade (Anderson-Teixeira et al. 2012; Casagrande et al. 2018). Altas 

taxas de evapotranspiração das florestas tropicais são fundamentais para manter 

o equilíbrio energético da superfície, regulando o aquecimento global e local 

(Davidson et al. 2012; Ellison et al. 2017; Müller et al. 2012), e garantindo a reciclagem 

das chuvas em várias áreas do continente sulamericano (Coe et al. 2017; Ellison et 

al. 2017). Entre 35% a 80% da precipitação na floresta amazônica é um produto da 

reciclagem da água da floresta (transpiração das árvores), protegendo contra a seca 

interanual (Marengo et al., 2018; Staal et al., 2018), e mantendo a estação seca curta 

(menos de três meses), um elemento essencial para a manutenção da floresta tro-

pical (Nobre et al. 2016; Nobre e Borma 2009).

O desmatamento enfraquece o efeito de resfriamento das florestas e afeta a forma-

ção de nuvens, a precipitação e a sazonalidade climática (Ellison et al. 2017; 

Langenbrunner et al. 2019). Embora a perda florestal normalmente aumente o albe-

do da superfície, o que significa menos radiação solar absorvida, a redução do fluxo 

de calor latente (evapotranspiração) resulta em temperaturas superficiais mais altas 

(Arias et al. 2018; Sampaio et al. 2007). Alguns estudos sugerem que a atmosfera na 

superfície pode ser 2°C mais fria e mais úmida em áreas florestais do que em áreas 

desmatadas (Arias et al. 2018; Llopart et al. 2018; Pavão et al. 2017). Só o desmata-

mento poderia aquecer a Amazônia oriental em mais de 3°C, diminuir a precipitação 

de julho a novembro em até 40%, e atrasar o início da estação chuvosa em 0,12 a 

0,17 dia para cada aumento de 1% de desmatamento (Leite-Filho et al. 2019; Nobre 

et al. 2016). A redução da reciclagem da umidade após a remoção da floresta leva a 

estações secas mais longas no sul da Bacia Amazônica e reduz os fluxos de umidade 

para o leste (Agudelo et al. 2019). Isso também reduziria os fluxos de umidade para 

o sul, afetando as chuvas nas porções sul da Bacia do Prata (Arraut et al. 2012).

A conversão de mais de 66% das florestas tropicais secas da ALC (Portillo-Quintero 

e Sánchez-Azofeifa 2010) resultou em um aumento da temperatura superficial e 

uma diminuição da precipitação (Salazar et al. 2015). 

A degradação florestal agrava os efeitos das secas crescentes sob o aquecimento 

global, criando microclimas mais secos e mais quentes do que florestas intactas e 

aumentando os riscos de propagação do fogo (Berenguer et al. 2018; Brando et al. 

2012; Silvério et al. 2019).
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O aquecimento e a variabilidade das chuvas estão afetando o funcionamento da 

floresta tropical da ALC, desde o nível genético até o ecossistema, causando mu-

danças no crescimento das plantas e na absorção de carbono, mortalidade de ár-

vores, extinções e interações de espécies, diversidade genética e, por fim, o dieback 

florestal (Cusack et al. 2016; Scheffers et al. 2016).

Os efeitos da seca e do aumento da temperatura nas árvores das florestas tropicais 

foram amplamente documentados (Clark et al. 2013; Fontes et al. 2018; Scheffers 

et al. 2017; Slot e Kitajima 2015). As reduções na precipitação, no crescimento total 

das plantas (madeira, raízes e produção de lixo, em até 40%) e na produtividade 

primária bruta e líquida são frequentemente atribuídas ao declínio da capacidade 

fotossintética (Brando et al. 2008; Costa et al. 2010; Doughty et al. 2015). As tempe-

raturas mais quentes podem acelerar a mortalidade induzida pela seca, diminuindo 

a fotossíntese de árvores tropicais individuais e diminuindo a dinâmica das florestas 

tropicais, como evidenciado nas florestas tropicais do Brasil, Bolívia, Costa Rica e 

Peru (Adams et al. 2009; Aubry-Kientz et al. 2019; Doughty et al. 2015).

A mortalidade das árvores é exacerbada por feedbacks positivos entre o desmata-

mento, o clima e a morte da floresta (Allen et al. 2010; Lovejoy e Nobre 2018; 

McDowell et al. 2011; Nepstad et al. 2007). A mortalidade florestal em larga escala 

frequentemente resulta do efeito combinado do aquecimento, secagem, incêndios 

e mudanças na dinâmica dos insetos florestais e patógenos (Aragão et al. 2018; 

Cusack et al. 2016; McDowell et al. 2008). Estudos nas florestas tropicais da 

Amazônia, Atlântico e Costa Rica mostram um aumento da mortalidade de árvores 

devido às altas temperaturas e especialmente às secas sazonais e severas (Chazdon 

et al. 2005; Condit et al. 1995; Rolim et al. 2005; Williamson et al. 2000), reduzindo 

a absorção de CO2 e aumentando a perda de carbono da biomassa lenhosa 

(Doughty et al. 2015; Doughty e Goulden 2008; Phillips et al. 2009). O aumento das 

concentrações de CO2 na atmosfera pode atenuar os efeitos da seca e do aqueci-

mento sobre a eficiência do uso da água, através da aceleração do processo de taxas 

de absorção e crescimento de carbono (Allen et al. 2010; Cusack et al. 2016; Norby 

et al. 2010), embora este efeito positivo dependa da disponibilidade de nitrogênio 

e fósforo no solo e da resposta fisiológica das plantas. A influência das florestas 

amazônicas na absorção de carbono na atmosfera cada vez mais rica em CO2, por 

Efeitos do clima 
Variabilidade e Mudança

Dinâmica Florestal e 
Biodiversidade
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exemplo, diminuiu desde os anos 90, causando mortalidade de biomassa e trazendo 

incerteza sobre o papel das florestas tropicais úmidas como sumidouros de carbono 

(Brienen et al. 2015).

As mudanças climáticas e seus feedbacks com outros fatores de mudança global 

também têm alterado a distribuição e a abundância de espécies vegetais e animais 

das florestas tropicais, interrompendo as interações entre espécies (por exemplo, 

entre polinizadores e plantas), e aumentando as taxas de extinção de espécies na 

medida em que se prevê uma sexta "extinção em massa" (Barlow et al. 2018b; 

Ceballos et al. 2015; Gomes et al. 2019). As evidências de extinções locais relacio-

nadas ao aquecimento global já são muito fortes (47,1% de 976 espécies) (Wiens 

2016). Estudos recentes mostram que para o total global de 8.688 espécies na Lista 

Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN (https://www.iucnredlist.org/), a varia-

bilidade e a mudança climática são as ameaças dominantes para 1.688 espécies 

(19%) (Maxwell et al. 2016). Os turnos de variação de espécies relacionadas ao 

aquecimento (Freeman et al. 2018; Morris 2010) podem diminuir a biodiversidade 

vegetal, em parte devido à assincronia temporal entre as espécies coenvolvidas, tais 

como polinizadores e dispersores de sementes (Olivares et al. 2015). Os casos de 

declínio rápido das espécies no Brasil, Equador, Costa Rica e Equador são cada vez 

mais atribuídos a doenças e mudanças climáticas antropogênicas (Stuart et al. 

2004). A perda de biodiversidade relacionada ao clima pode ser particularmente 

prejudicial na região amazônica, onde estudos apontaram a dependência da pro-

dutividade florestal da biodiversidade (Liang et al. 2016), uma rotatividade de gêne-

ros de árvores filiadas à seca, e um aumento na abundância e biomassa de cipós 

(cipós lenhosos), provocando mudanças substanciais nas funções ecológicas da 

Bacia Amazônica (Esquivel-Muelbert et al. 2017; Nepstad et al. 2007; Phillips et al. 

2009).

Mudanças projetadas 
para as florestas da ALC

Com o aumento da temperatura e dos níveis de CO2, os modelos projetam o desa-

parecimento de cerca de um quarto das espécies existentes no mundo até 2050 

(Arruda-Neto et al. 2012). Num futuro próximo, espera-se que 11% (com dispersão) 

a 34% (sem dispersão) das espécies fiquem sujeitas à extinção sob a mudança 

climática mínima esperada (ou seja, um aumento médio na temperatura global de 

0,8 a 1,7°C e no CO2 de 500 ppm em volume) (Thomas et al. 2004). Sob cenários 

climáticos mais severos (aumentos de temperatura de 1,8 a 2,0°C e de CO2 atmos-

férico de 500 a 550 ppm em volume), 48 a 56% das espécies de plantas lenhosas 

na vegetação do Cerrado no Brasil e 8 a 26% dos mamíferos no México provavel-

mente ficarão em perigo de extinção (Thomas et al. 2004). As projeções do modelo 

HADCM2GSa1 para a Bacia Amazônica previram que até 2095, 43% das 69 plantas 
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de angiospermas se tornarão populações inviáveis devido a mudanças drásticas 

em seu potencial e distribuição realizada em nichos de mercado (Miles et al. 2004). 

Os efeitos combinados do clima e do desmatamento estão previstos para causar 

um declínio aproximadamente de 58% na riqueza de espécies de árvores amazôni-

cas até 2050; só a mudança climática causaria um declínio de 31 a 37% (Gomes et 

al. 2019).

De uma perspectiva regional, a mortalidade de árvores relacionadas à mudança 

climática e distúrbios antropogênicos mais diretos frequentemente ocorrem de 

forma não linear, sugerindo a existência de limiares críticos para a resiliência das 

florestas, além dos quais a catastrófica mortalidade de árvores causa uma redistri-

buição dos biomas na América do Sul tropical (Nobre et al. 2016; Salazar et al. 2007). 

A substituição gradual da floresta por vegetação de savana é esperada para a bacia 

amazônica até meados do século (Barker et al. 2007; Nobre et al. 2016). Os riscos 

de que a floresta amazônica atinja um ponto de viragem em direção a uma savana 

degradada dependem das interações de fatores ambientais em larga escala, tais 

como desmatamento, aquecimento global, eventos de seca extrema e os incêndios 

mais frequentes associados (Nobre et al. 2016; Nobre e Borma 2009). As projeções 

indicam que tal transição nas florestas do centro, sul e leste da Amazônia pode 

começar quando o aumento da temperatura se aproximar de 4°C, como resultado 

da redução das chuvas, estações secas mais longas e secas severas mais frequen-

tes, ou quando o desmatamento caracteriza 40% da área total de floresta na Bacia 

Amazônica (Nobre et al. 2016; Sampaio et al. 2007). Quando todos os principais 

impulsionadores humanos das mudanças (mudanças climáticas globais, desma-

tamento regional (20-25%), aumento dos incêndios florestais e concentrações 

elevadas de CO2 na atmosfera) são considerados, incluindo suas interações sinér-

gicas, até 60% da floresta amazônica pode desaparecer até 2050 (Lovejoy e Nobre, 

2018b; Nobre et al., 2016).

Considerando que um clima seco pode reduzir as florestas úmidas, outros tipos de 

florestas na ALC podem se expandir. Com base no modelo de nicho sob o cenário 

RCP 4.5 do IPCC, a área de florestas secas sazonais no México provavelmente se 

expandirá em cerca de 6% e se deslocará para elevações maiores até 2070, às custas 

de extinções locais de especialistas em habitat e substituição de espécies em co-

munidades locais (um volume de negócios para mais de 40% das espécies) (Prieto-

Torres et al. 2016). Espera-se que as florestas secas da Bolívia (modelo LPJ-GUESS) 

sofram uma redução de 72% dos estoques de carbono devido à diminuição da 

pluviosidade, sugerindo um risco maior de perda florestal ao longo da franja sul mais 

seca da Bacia Amazônica (Seiler et al. 2015). 

Na América Central e Caribe florestas tropicais, eventos climáticos extremos, tais 

como a intensificação das canas hurri-canes, relacionados às condições mais 

quentes da superfície do mar e temperaturas estratosféricas mais baixas, podem 

causar mortalidade maciça instantânea de árvores (Balaguru et al. 2018). A intensi-

ficação e a imprevisibilidade dos furacões podem levar à rotação de espécies e à 

diminuição da biomassa acima do solo em mangues e florestas de montanha (Lugo 

2000).
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Mudança Climática e 
Deslocamento Humano

Em todas as regiões da ALC, as mudanças climáticas e a intensificação de eventos 

climáticos extremos podem afetar as populações humanas de diferentes maneiras 

(Reyer et al. 2017). As mudanças na temperatura, precipitação e clima limitam a terra 

disponível para a produção de alimentos, aumentam o número de desastres naturais 

e reduzem a disponibilidade de lugares com conforto térmico para seres humanos 

e animais (Porter et al. 2014). A elevação do nível do mar deve afetar milhões de 

pessoas que vivem em áreas costeiras, sendo particularmente prejudicial aos países 

da ALC com baixa elevação e com populações mais expostas e menos resilientes 

(Hauer et al. 2019). Populações das mais diversas regiões da ALC, tanto em áreas 

rurais, quanto em cidades, podem ser forçadas a migrar e/ou ter que adotar medidas 

urgentes de adaptação (Carr 2009; Rigaud et al. 2018).

Os riscos relacionados ao clima, atribuídos a tempestades, inundações, tempera-

turas extremas, seca, incêndios e deslizamentos de terra, são as principais causas 

de deslocamento humano na ALC. Uma das maiores consequências da mudança 

climática antropogênica para a América Latina nos próximos 30 anos é a migração 

esperada de até 17 milhões de pessoas (Rigaud et al. 2018). A seca e o aquecimento 

serão críticos para o deslocamento humano (Abel et al. 2019; Hsiang e Sobel 2016; 

IPCC 2014; Renaud et al. 2007) e afetarão especialmente os residentes vulneráveis 

em áreas áridas e semiáridas como México e nordeste do Brasil (Barbieri et al. 2010; 

Feng et al. 2010). No México, 900.000 pessoas saem anualmente de zonas áridas 

e semi-áridas, movidas pelos efeitos que a degradação do solo e as condições secas 

têm sobre a saúde das pessoas e sobre a segurança da água e dos alimentos (Feng 

et al. 2010; Renaud et al. 2007).

O deslocamento pode desencadear conflitos sociais através de discriminação, 

desemprego e insegurança humana (Melde et al. 2017). As tendências migratórias 

na América Central mostram fluxos humanos do sul para o norte, sugerindo um 

aumento de conflitos de imigração com os Estados Unidos (Hanson 2010). Na 

América do Sul, a migração dentro do país é histórica e projetada para as próximas 

décadas (Barbieri et al. 2010; Hoffman e Grigera 2013). Os efeitos da seca na agri-

cultura, como nos anos de El Niño, induziram a migração do campo para as grandes 

cidades do nordeste do Brasil nas décadas de 1980 e 1990 (Barbieri et al. 2010). Os 

países receptores de migrantes podem ser seriamente afetados pelo grande afluxo 

de pessoas (Feng et al. 2010; IDMC 2019). Durante décadas, a região amazônica foi 

um dos primeiros destinos de migração no Brasil por causa da terra barata, oportu-

nidades econômicas e políticas governamentais (Hoffman e Grigera 2013). Mais 

recentemente, imigrantes amazônicos vieram do Haiti e da Venezuela e ocuparam 

principalmente zonas periféricas (Oliveira 2016). O desenvolvimento dessas áreas 

na Amazônia trouxe violência, e as mudanças demográficas associadas à expansão 
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agrícola e práticas extrativistas ilegais podem pressionar as florestas (Hoffman e 

Grigera 2013; Lapola et al. 2014). Considerando experiências passadas e a escassez 

de políticas de realocação humana (Hauer et al. 2019), o deslocamento humano 

para áreas florestais remotas pode aumentar a pressão sobre os recursos naturais 

e terras, colocando as florestas em alto risco de degradação e desmatamento; os 

povos tradicionais e indígenas também estariam em risco devido a atividades ilíci-

tas, conflitos fundiários, doenças infecciosas e epidemias relacionadas a contatos 

(Fearnside 2018; Grillet et al. 2019; Hoffman e Grigera 2013).

A redução dos riscos da migração causada pelo clima é uma estratégia para a 

adaptação ao clima, mas depende de ações de mitigação do clima (redução de 

emissões) e melhores caminhos de desenvolvimento (Rigaud et al. 2018). Mais 

frequentemente, as pessoas respondem à mudança climática adaptando-se e 

permanecendo no lugar (Kniveton 2017). Entretanto, a pobreza, a desigualdade 

social, a falta de subsídios governamentais e a falta de infraestrutura na ALC podem 

aumentar as chances de migração e ampliar os desastres socioambientais (Hoffman 

e Grigera 2013; Renaud et al. 2007; Rigaud et al. 2018). São necessárias estratégias 

de adaptação relacionadas às políticas de conservação e gestão (Heller e Zavaleta 

2009; Perch-Nielsen et al. 2008), bem como políticas agrícolas que abordem os 

riscos sob extremos climáticos (secas e enchentes) e tenham uma perspectiva re-

gional e de longo prazo para o planejamento. Estas estão entre as principais estra-

tégias para reduzir os riscos climáticos e garantir a segurança humana (Feng et al. 

2010).

Fonte: Foto de Martin N.  2019. Unsplash, Consultado 2021.
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Uma das maiores 
consequências das 
mudanças climáticas 
antropogênicas para a 
América Latina nos 
próximos 30 anos é a 
migração esperada de 
até 17 milhões de pessoas 
(Rigaud et al. 2018). Seca 
e aquecimento serão 
críticos para o 
deslocamento humano.
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Estudos de Caso
Brasil: Políticas de Conservação 
Florestal e Climática 

Desde a assinatura da UNFCCC em 1992, o Brasil tem contribuído ativamente para a 

criação de um regime de governança climática global. Devido a sua condição de país 

em desenvolvimento, o Brasil não tinha metas específicas de redução de emissões, 

mas desempenhava um papel central no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

do Protocolo de Quioto. O MDL permite aos países em desenvolvimento (ou seja, partes 

não incluídas no Anexo I) hospedar projetos que proporcionam reduções ou remoções 

de emissões de GEE e emitir créditos de carbono que os países do Anexo I adquirem 

para cumprir suas metas. Uma das modalidades de projeto implementadas no Brasil 

é a plantação de florestas para produzir biomassa e substituir a queima de combustí-

veis fósseis.

Consciente de que a maioria de suas emissões vem do desmatamento, o Brasil tem 

tentado implementar políticas de controle de desmatamento. O Código Florestal 

Nacional estabelece requisitos de conservação para florestas ripárias e uma reserva 

legal - uma porcentagem mínima de vegetação nativa que deve ser mantida para pro-

duzir madeira, conservar os solos e regular o clima local. Com a criação do programa 

"Nossa Natureza" no final dos anos 80, o Código Florestal foi reformulado como um 

instrumento legal para retardar o desmatamento na Bacia Amazônica. Um ato provi-

sório transformado em lei em 2001 (MedProv 2.166-67) elevou os requisitos de reserva 

legal em terras rurais privadas na floresta amazônica de 50% para 80% da área de uma 

propriedade. Além disso, a promulgação de uma lei de crimes ambientais (Lei 9.605) 

em 1998 sinalizou a intenção de melhorar a proteção ambiental. Entretanto, a capaci-

dade institucional dos órgãos ambientais para controlar o desmatamento ainda era 

fraca, com pessoal pouco qualificado e uso limitado de GPS e sistemas de 

monitoramento.

Após 2003, o contexto político se tornou mais favorável para o fortalecimento da 

governança ambiental no Brasil. A questão climática tornou-se mais urgente com a 

entrada em vigor do Protocolo de Kyoto da UNFCCC em 2005; as negociações para 

criar um mecanismo para REDD+ começaram dois anos depois (van der Hoff et al. 

2015). Em nível nacional, durante a administração do Presidente Lula (2003-2010), 

o Ministério do Meio Ambiente foi fortalecido sob a direção de Marina Silva. Novas 

políticas, programas e instituições ambientais estavam surgindo. Os orçamentos 

governamentais começaram a destinar mais recursos financeiros às agências de 

aplicação da lei (Börner et al. 2015; Cunha et al. 2016; Rajão e Vurdubakis 2013), e 

as penas para crimes ambientais passaram a ser mais bem definidas (Sauer e França 
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2012). 

Um exemplo é a robustez institucional aprimorada do órgão de proteção ambiental 

(IBAMA), alcançada através da contratação de funcionários tecnicamente qualifi-

cados, de nível superior, cuja participação da força de trabalho do ministério au-

mentou de 41% em 2005 para 52% em 2007 (Rochedo et al. 2018), e da aquisição de 

nova tecnologia GIS para monitoramento e aplicação das leis ambientais (Rajão e 

Vurdubakis 2013) (Figura 5). Além disso, os proprietários de terras receberam in-

centivos econômicos para reduzir o desmatamento através da Moratória da Soja, 

adotada em 2006 (INPE 2018), enfrentaram restrições aos empréstimos dos bancos 

públicos para desmatamento ilegal (Decreto Executivo 6.321) em 2007, e obtiveram 

novo apoio financeiro condicional do Banco Central do Brasil (Resolução 3.545) em 

2008. Finalmente, sob a administração de Marina Silva no Ministério do Meio 

Ambiente, as áreas protegidas aumentaram de 57 milhões para 103 milhões de 

hectares, e 69 territórios indígenas foram demarcados entre 2003 e 2008, criando 

uma barreira contra a expansão da fronteira agrícola (Dambrós 2019; Soares-Filho 

et al. 2010) (Figura 6). Embora a dinâmica dos preços também possa ter contribuído 

para a redução do desmatamento em alguns anos, as mudanças políticas foram o 

principal fator (Assunção et al. 2015; Macedo et al. 2012; Soares-Filho e Rajão 2018): 

o desmatamento na Amazônia brasileira caiu de 27.772 quilômetros quadrados em 

2004 para 4.571 quilômetros quadrados em 2012 (INPE, 2020). Estes resultados 

Figura 5. Multas do IBAMA, 2000-2017

IBAMA = Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
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Figura 6. Criação de Áreas Protegidas no Brasil, 2001-2017

deram ao governo brasileiro a confiança para propor metas mais fortes de mitigação 

do clima relacionadas à redução do desmatamento nos anos que se seguiram.

No final dos anos 2000, o Brasil estruturou formalmente programas de conservação 

florestal como parte das políticas climáticas do país. Durante as negociações cli-

máticas internacionais em 2009, o Brasil assumiu o compromisso voluntário de 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 36 a 39% abaixo das projeções 

normais para 2020 (Viola e Franchini 2014). Este compromisso foi a base da Política 

Nacional de Mudança Climática do Brasil, instituída pela Lei 12.187/2009 e regula-

mentada pelo Decreto 7.390/2010. Para alcançar estas reduções, a política instituiu 

planos setoriais, dois dos quais visam especificamente a redução do desmatamento 

nos biomas Cerrado e Amazônia.

Em 2014, a ligação entre o clima e as políticas de conservação florestal foi ainda 

mais consolidada na contribuição do Brasil determinada nacionalmente para as 

metas de mitigação do clima do Acordo Climático de Paris. Para cumprir seu com-

promisso de reduzir as emissões de GEE em 37% até 2025 (e 43% até 2030) em 

relação a 2005, o Brasil concentrou a maior parte de suas ações no setor florestal, 

incluindo a restauração de 12 milhões de hectares e o compromisso de acabar com 

o desmatamento ilegal. Desde 2000, o crescimento da floresta secundária na Bacia 

Amazônica tem visto um aumento substancial, de cerca de 23% das áreas desma-

tadas (EMBRAPA e INPE 2018). Não está claro, entretanto, se isto se deve a incen-

tivos políticos ou simplesmente ao abandono de áreas marginais.

O Brasil também tem sido ativo no desenvolvimento de REDD+ através da criação 

do Fundo Amazônia em 2008 e da adoção da Estratégia Nacional de REDD+ 
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(ENREDD+) em 2015. Através de iniciativas de REDD+, o governo brasileiro recebeu 

US$ 1,2 bilhão em doações, a maioria da Noruega e da Alemanha, e a transferência 

de outros US$ 96 milhões através do Green Climate Fund.

A tendência de fortalecimento da governança ambiental do país não durou muito 

tempo, no entanto. A bancada ruralista no congresso nacional cresceu de 116 mem-

bros antes das eleições de 2010 para 142 no primeiro mandato da Presidenta Dilma 

Rousseff (2011-2014). Por causa de seu inchaço no Congresso e da posição cada 

vez mais delicada do Partido dos Trabalhadores (PT) após o escândalo de corrupção 

"Mensalão", a bancada ruralista no Congresso conseguiu mudar o Código Florestal 

em 2012. Embora mantendo a maior parte das proteções ambientais para as flores-

tas em pé, a nova lei previa uma anistia que isentava 58% da área de todas as flo-

restas desmatadas ilegalmente antes de 2008, sinalizando assim que o governo 

poderia proporcionar um benefício semelhante no futuro (Sauer e França 2012; 

Soares-Filho et al. 2014).

Os efeitos das restrições ambientais mais flexíveis foram ainda mais exacerbados 

pelas crises econômicas e políticas durante a administração da Presidenta Dilma 

Rousseff. As persistentes crises políticas e econômicas levaram ao impeachment 

da Presidenta Dilma Rousseff em maio de 2016 e à posse do Presidente Temer 

(2016-2018). O próprio presidente Temer foi acusado de corrupção e teve que nego-

ciar os votos dos membros do Congresso contra seu impeachment, dando mais 

poder à bancada ruralista. As barganhas ambientais, por exemplo, incluíram pro-

postas para reduzir as exigências de licenciamento ambiental, suspender a ratifi-

cação de terras indígenas, reduzir o tamanho das áreas protegidas na Bacia 

Amazônica e legalizar áreas desmatadas ilegalmente de até 2.500 hectares por 

fazenda na Floresta Amazônica. Embora alguns destes acordos tenham sido can-

celados mais tarde por causa do clamor nacional e internacional, eles enviaram 

novamente um sinal claro de que o clima político era favorável aos desmatadores 

ilegais.

A corrupção, a crise econômica e a deterioração da segurança pública alimentaram 

a indignação e a raiva da população contra as autoridades públicas em todos os 

níveis de governo. Este sentimento culminou com a eleição do Presidente Bolsonaro 

em 2018. Apenas nos primeiros meses de seu governo, ficou claro que as preocu-

pações ambientais estavam em baixa na agenda política. Exemplos da deterioração 

da governança ambiental incluem o fechamento da divisão de mudanças climáticas 

no Ministério do Meio Ambiente, a transferência do Serviço Florestal Brasileiro 

(responsável pela implementação do Código Florestal) para o Ministério da 

Agricultura, e o anúncio de grandes projetos de infraestrutura que são conhecidos 

por serem importantes motores de desmatamento. Também não está claro o que 

está por vir para REDD+ no Brasil, já que o Fundo Amazônia está no centro de uma 

crise diplomática: os países doadores (Alemanha e Noruega) se recusaram a per-

mitir que o governo brasileiro alterasse a estrutura de governança do fundo. Embora 

o recente acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia possa criar deman-

da para cadeias de abastecimento sem desmatamento, não está claro se isso será 

suficiente para reverter a tendência das políticas ambientais do Brasil.
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As florestas, a conservação florestal e a política ambiental na Costa Rica se torna-

ram fortemente interdependentes com as questões da mudança climática e com 

as políticas de mitigação e adaptação. A ação climática inclui o pioneiro Plano de 

Descarbonização, que busca descarbonizar a economia do país até 2050 (discutido 

abaixo). A atual vulnerabilidade da Costa Rica à mudança climática, sua capacidade 

de adaptação e sua potencial contribuição para a mitigação da mudança climática 

pode ser melhor compreendida observando a dinâmica da cobertura florestal do 

século 20.

As taxas de desmatamento na Costa Rica foram altas de 1960 a 1986 e foram con-

sideradas uma das mais altas do mundo nos anos 70 (por exemplo, Sader e Joyce 

1988; Sanchez-Azofeifa et al. 2001; Stan e Sanchez-Azofeifa 2019). Sánchez-Azofeifa 

(2013) mostrou que durante 1960-1986, a cobertura florestal diminuiu de 60 para 

41%, depois se recuperou para 51% até 2010.

A maior parte da área reflorestada é floresta secundária em terras agrícolas aban-

donadas, principalmente pastagens, e, portanto, em propriedade privada. Stan e 

Sanchez-Azofeifa (2019) mostram que 56% do crescimento total da floresta secun-

dária ocorreu em áreas sazonalmente secas do Pacífico, e menos de 20% está nas 

áreas úmidas do Caribe. O sequestro de carbono por florestas secundárias pode 

ser rápido, mas o armazenamento a longo prazo é menos provável. Entretanto, as 

florestas secundárias que se regeneraram durante os últimos 50 anos podem estar 

mais bem adaptadas às condições climáticas atuais e esperadas do que as florestas 

maduras.

A maior parte das florestas maduras remanescentes está nas 169 áreas protegidas 

(APs) do país, localizadas em regiões inacessíveis com baixa probabilidade de con-

versão (Sánchez-Azofeifa 2013). A Figura 7 mostra a localização das UCs (verdes) e 

os corredores biológicos que as conectam. Os corredores biológicos estão locali-

zados em terras privadas, principalmente agrícolas, e variam amplamente em alti-

tude. Os corredores de terras baixas (cinza) proporcionam conectividade horizontal 

para a movimentação de animais florestais; corredores em altitudes mais elevadas 

proporcionam a conectividade latitudinal essencial para a adaptação às mudanças 

climáticas.
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O potencial da Costa Rica em contribuir para a mitigação da mudança climática 

através da conservação e restauração florestal é demonstrado pelos resultados do 

recente Inventário Florestal Nacional (NFI). O grau de vulnerabilidade das florestas 

à mudança climática é menos bem estabelecido. A cobertura florestal foi estimada 

em 52% do território nacional, em sua maioria (47,8%) nas APs (Hernández Sánchez 

2017; SINAC 2015). Se o pasto com árvores for classificado como floresta, a cober-

tura florestal aumentaria para 75,5% (Programa REDD/CCAD-GIZ - SINAC 2015). A 

NFI identificou 24% do total da cobertura florestal incluindo pastagens, e 36% da 

cobertura florestal excluindo-as, como floresta secundária.

Figure 7. Costa Rica’s Protected Areas and Biological Corridors, 2014. 
Excluding Coco’s Island

BC = Cooredor Biológico
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Cobertura florestal secundária

A fragmentação das florestas e o corte convencional degradam as florestas, redu-

zindo sua contribuição para as metas de mitigação da mudança climática e possi-

velmente reduzindo sua resiliência. A cobertura florestal na Costa Rica é altamente 

fragmentada (Sánchez-Azofeifa et al. 2003), e o Programa Nacional de Corredores 

Biológicos procura reduzir o isolamento das áreas protegidas. A conectividade da 

paisagem, que é crítica para a resiliência e adaptação à mudança climática, aumen-

tou com a expansão da floresta secundária em algumas áreas, permaneceu bas-

tante constante em outras (Arroyo-Mora et al. 2005; Morse et al. 2009), e foi com-

prometida pela intensificação da agricultura em alguns lugares (Shaver et al. 2015). 

A área de terra cultivada com palma, por exemplo, cresceu de 52.600 hectares em 

2008 para 77.750 hectares em 2014, com graves efeitos sobre a biodiversidade 

(Alonso-Rodríguez et al. 2017).

Grande parte da floresta fora das Áreas de Agricultura do país, classificadas como 

maduras, em análises de mudança de cobertura de terra, provavelmente foi explo-

rada pelo menos uma vez. Desde 1996, o Sistema Nacional de Áreas de Conservação 

(SINAC) não tem apoiado a extração de madeira em florestas naturais, e volumes 

relativamente pequenos de madeira são agora autorizados para extração legal 

(Hernández Sánchez 2017). O corte ilegal, muitas vezes de espécies de madeira de 

alto valor, como a Dalbergia spp., no entanto, continua. A extração é tipicamente de 

baixa intensidade (por exemplo, Finegan e Camacho 1999), com pouco efeito sobre 

a biodiversidade ou estoques de carbono (Finegan et al. 2001; Rincon et al. 1999).

As florestas secundárias em terras agrícolas abandonadas são ecologicamente 

muito diferentes da floresta original de um local (Gei et al. 2018; Poorter et al. 2016; 

Rozendaal et al. 2019). Elas também são valorizadas de forma diferente pelos pro-

prietários de terras, pelo setor florestal e por outros atores. Essas diferenças e suas 

implicações para a recuperação dos serviços ecossistêmicos na Costa Rica foram 

analisadas em muitos estudos (por exemplo, Finegan 1992; Janzen 1988; Kalacska 

et al. 2004; Poorter et al. 2019).

Entre as numerosas ameaças à cobertura florestal da Costa Rica, sua contribuição 

para as metas de mitigação e sua resiliência é a vulnerabilidade da floresta secun-

dária à recuperação (Fagan et al. 2013; Morse et al. 2009; Reid et al. 2019; Shaver et 

al. 2015). Os incêndios da estação seca se tornaram comuns nas florestas secun-

dárias do noroeste do Pacífico, e a degradação que causam, juntamente com a 

ausência de processos sucessionais e as consequências desses fatores para o 

sequestro e armazenamento de carbono, não é bem compreendida.
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Efeitos da mudança climática

Os ecossistemas florestais maduros e secundários da Costa Rica estão sendo 

afetados pela mudança climática gradual e pela variabilidade e extremos do clima. 

O chamado corredor seco da América Central, incluindo o noroeste da Costa Rica, 

é especialmente exposto e vulnerável (Quesada-Hernández et al. 2019).

As ameaças atuais e futuras às florestas costarriquenhas são avaliadas e maneja-

das através de várias iniciativas governamentais que definem, direta ou indireta-

mente, como as florestas contribuirão para a mitigação e sua vulnerabilidade à 

mudança climática. Na Lista Vermelha de Ecossistemas do país (Herrera-F et al. 

2015), nove dos 41 ecossistemas naturais da Costa Rica foram considerados criti-

camente ameaçados, três ameaçados e quatro vulneráveis. Os ecossistemas amea-

çados - aqueles vulneráveis à mudança climática por causa da degradação, isola-

mento e redução de área - têm armazenado carbono que está em perigo de ser 

liberado para a atmosfera.

SINAC (2013) analisou a vulnerabilidade dos PAs às mudanças climáticas. O im-

pacto potencial da mudança climática nas florestas foi avaliado usando simulações 

do modelo MAPPS (Imbach et al. 2010), e a capacidade adaptativa das pessoas e 

suas organizações foi avaliada para as populações humanas locais que vivem em 

corredores biológicos e nas áreas de PAs ou próximas a elas. SINAC (2013) consta-

tou que 40 a 52% da vegetação florestal potencial sofreria mudanças ecológicas 

significativas, com uma probabilidade potencialmente muito alta de mudança em 

mais de 47% do território nacional. A modelagem de potenciais distribuições futuras 

de unidades fitogeográficas para o ano 2050 (Fung et al. 2017) e uma análise de 

vulnerabilidade para as UCs de montanha (Delgado et al. 2016) complementam este 

trabalho. A altíssima diversidade de espécies de árvores ecologicamente sensíveis 

nas UCs da Costa Rica é um grande desafio de adaptação (Veintimilla et al. 2019).

Alguns estudos chamaram a atenção para os efeitos observados da variabili-

dade e mudança climática nas florestas costarriquenhas e suas espécies 

componentes (ver "Dinâmica e biodiversidade florestal", acima).

Uma grande proporção do território nacional da Costa Rica é montanhosa, e grande 

parte da floresta madura conservada nas UCs é de montanha, em elevações acima 

de 300 MASL (Veintimilla et al. 2019). Essas florestas são altamente vulneráveis aos 

efeitos do aumento da temperatura e seus fluxos de carbono mudarão (Esquivel-

Muelbert et al. 2019). Muitos estudos sugerem que as migrações de espécies arbó-

reas ficarão atrás das mudanças de temperatura (por exemplo, Bertrand et al. 2011). 

Trabalhos recentes em florestas tropicais sobre gradientes atitudinais nos Andes 

e na Costa Rica sugerem, entretanto, que o crescimento diferencial e a mortalidade 

- "termofilização" - estão ocorrendo: em qualquer ponto a composição das espécies 
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está de fato mudando para uma maior importância ecológica das espécies melhor 

adaptadas às elevações mais baixas e mais quentes (Feeley et al. 2013; Fadrique et 

al. 2018). Tais mudanças indicam a resiliência natural desses ecossistemas aos 

aumentos de temperatura observados até o momento.

O governo costarriquenho tem usado principalmente duas ferramentas políticas 

para reduzir diretamente o desmatamento: áreas protegidas e pagamentos por 

serviços ambientais (PSA). Essas ferramentas políticas também foram aplicadas 

na Bolívia (Ferraro et al. 2013), Brasil (Herrera et al. 2019; Pfaff et al. 2015, 2014), 

Chile (Arriagada et al. 2016), Colômbia (Bonilla-Mejía e Higuera-Mendieta 2019), 

Equador (Van Der Hoek 2017), México (Blackman et al. 2015; Sims e Alix-Garcia 

2017), e Peru (Vuohelainen et al., 2012), com efeitos principalmente positivos. Na 

Costa Rica, o alto desmatamento durante os anos 70 levou ao objetivo de proteger 

50% do território nacional. A expansão das UCs continuou durante os anos 90, e o 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas foi estabelecido em 1994 (Lei de 

Biodiversidade 7.788, http://www.sinac.go.cr/EN-US/ asp/Pages/default.aspx). As 

UCs agora cobrem 25% do país e 44% da área florestal.

Embora as AP tenham sido reservadas para reduzir a extração de recursos naturais 

e impedir a expansão da agricultura e do desenvolvimento (Robalino et al., 2017), a 

maioria está localizada em áreas remotas com baixo risco de desmatamento (Pfaff 

et al., 2009). Em muitos casos isso significa que as APs não reduzem as taxas de 

desmatamento, mas têm sido eficazes na Costa Rica (Andam et al., 2008; Pfaff et 

al., 2009) porque áreas com risco de desmatamento potencialmente alto também 

são cobertas (Robalino et al., 2017).

As avaliações da eficácia das AP devem considerar o vazamento, que ocorre quando 

as reduções no desmatamento devido ao estabelecimento de AP são total ou par-

cialmente negadas pelo aumento do desmatamento em áreas fora de AP (definição 

baseada em Aukland et al. 2003). O vazamento próximo às AP ocorreu na Costa Rica 

durante 1986-1997, mas foi provocado pela Lei Florestal 7.575, de 1996 (Robalino et 

al. 2015).
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Os pagamentos aos proprietários de terras para conservação de florestas foram 

implementados, por exemplo, na Colômbia (Zapata et al. 2015), México (Costedoat 

et al. 2015; Sims e Alix-Garcia 2017), Equador (Cuenca et al. 2018) e Peru (Montoya- 

Zumaeta et al. 2019). O programa PES da Costa Rica, uma das primeiras iniciativas 

de conservação deste tipo em um país em desenvolvimento, visa criar um incentivo 

econômico para a proteção das florestas por proprietários de terras privadas. É fi-

nanciado por um imposto sobre combustíveis e, até 2018, havia assinado 17.776 

contratos cobrindo mais de 1 milhão de hectares. Alguns proprietários de terras são 

pagos para conservar a floresta, outros para deixar a floresta se regenerar em suas 

terras e outros ainda para reflorestar ativamente com plantações. Os montantes e 

o momento dos pagamentos dependem da abordagem de manejo.

Assim como com os PAs, os benefícios do programa PES dependem do risco de 

desmatamento da terra. Inicialmente, os contratos de conservação florestal, rege-

neração e reflorestamento atraíram muitos proprietários de terras com baixos custos 

de oportunidade e, portanto, baixo risco de desmatamento, gerando pouca adicio-

nalidade. Cerca de 99% das terras inscritas neste momento não teriam sido desma-

tadas (Robalino e Pfaff 2013). Posteriormente, o programa priorizou áreas com base 

na prestação de serviços ambientais, selecionando indiretamente terras com maior 

risco de desmatamento e aumentando a adicionalidade (Pfaff et al. 2008). É esta-

tisticamente muito provável que o programa, portanto, tenha conseguido um au-

mento na prestação de serviços ambientais (Robalino e Villalobos 2015). A atual 

gama de seis contratos de PSA para florestas e sistemas agroflorestais poderia 

potencialmente aumentar a prestação de serviços ambientais e reduzir os custos 

econômicos da conservação.

O governo se comprometeu a descarbonizar sua economia até 2050, uma meta que 

inclui o aumento da cobertura florestal para 60% até 2030. Não está claro como os 

objetivos serão alcançados, mas a geração de adicionalidade é essencial. A proteção 

formal de novas áreas ameaçadas pelo desmatamento e o aumento do refloresta-

mento serão necessários, assim como os sistemas agroflorestais. A transformação 

da pecuária através de tecnologias de baixo carbono em mais de 60% da área de 

pastagem é vital, e o programa PES deve criar incentivos para sistemas silvipastoris. 

A ecologização da área metropolitana também será um desafio, dado o alto custo 

da terra.

O plano de descarbonização ainda está em desenvolvimento e discussão. 

Esperamse discussões de política em nível nacional e modificações potenciais das 

ferramentas de política.



97Fonte: Foto de Concious Design.  2020. Unsplash, Consultado 2020.
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Em todo o mundo, esforços têm sido feitos nas últimas três décadas para vincular 

as políticas de conservação florestal e de mitigação do clima. Este relatório chama 

a atenção para o importante papel das florestas naturais na América Latina e no 

Caribe na regulação do clima através de processos biogeoquímicos (ciclos de car-

bono) e biogeofísicos (por exemplo, efeito de resfriamento, reciclagem de água), e 

na prestação de serviços ecossistêmicos (por exemplo, fornecimento de bens, re-

dução do risco de desastres) essenciais para que as pessoas se adaptem às mu-

danças ambientais. Os países da ALC são responsáveis por cerca de 12,4% (3,9 Gt) 

das emissões mundiais de GEE (~39,4 GtCO2-eq). Eles armazenam quase metade 

(49%) do total de carbono acima do solo nos trópicos e removem grandes quantida-

des de dióxido de carbono da atmosfera (1,2 ± 0,4 Pg C por ano).

As mudanças climáticas observadas e projetadas na ALC destacam a necessidade 

urgente de ações imediatas para evitar ou se adaptar ao cenário catastrófico previsto 

para a região. As regiões da ALC têm aquecido uma média de 1°C desde 1900, e para 

muitas regiões da ALC a estação seca se tornou mais longa e os extremos climáticos 

mais frequentes. As projeções climáticas para 2100 indicam uma intensificação da 

mudança climática observada para a ALC, em parte devido à perda de florestas. 

Todas essas mudanças provocaram mudanças na dinâmica e na biodiversidade da 

floresta, reduzindo sua resiliência e produtividade e culminando em diebacks flo-

restais em larga escala. Mesmo considerando os efeitos positivos potenciais da 

elevada concentração de CO2 na atmosfera, os efeitos da mudança climática global, 

do desmatamento regional e do aumento dos incêndios florestais apresentam uma 

combinação perversa que deve causar até 60% da floresta tropical amazônica - a 

maior floresta contínua da ALC - desaparecer até 2050. Os danos para a sociedade 

podem ser igualmente catastróficos, com projeções de que cerca de 17 milhões de 

pessoas na ALC serão forçadas a migrar nos próximos 30 anos devido ao agrava-

mento da saúde e da insegurança hídrica e alimentar.

Fundos internacionais (por exemplo, o Fundo Amazônia) e tratados (por exemplo, o 

Acordo Climático de Paris) têm apoiado políticas e ações para combater o desma-

tamento e as reduções de emissões, utilizando pagamentos baseados em resultados 

(por exemplo, REDD+) em nível nacional e subnacional como mecanismo para re-

duzir os riscos históricos e atuais de ruptura política. Apesar dos avanços que as 

políticas climáticas baseadas nas florestas têm feito, a região da ALC ainda requer 

ações governamentais e não governamentais, bem como incentivos econômicos, 

para enfrentar o desmatamento, mineração, exploração de petróleo e gás, infraes-

trutura cinza em larga escala e a conversão de florestas em pastagens e terras de 

cultivo para commodities agrícolas.

Os desafios climáticos para a ALC nas próximas décadas exigirão políticas climá-

ticas mistas baseadas na restauração e proteção florestal, novas tecnologias para 

uma agricultura sustentável, infraestrutura verde para redução de riscos e melhor 

comunicação entre cientistas e partes interessadas.

Conclusão
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Gestão Florestal e Comércio 
de Produtos Florestais

Nos últimos 60 anos, a produção de madeira na América Latina e Caribe (ALC) cresceu 

substancialmente à medida que a região se tornou um importante centro no mercado 

global da madeira. Este crescimento veio da extração de madeira tropical, do desenvol-

vimento da gestão florestal numa área crescente de florestas de segundo e terceiro 

crescimento, e do estabelecimento de plantações de madeiras exóticas de crescimento 

rápido, estabelecidas exclusivamente para a produção de madeira. Dados históricos 

de tendências sugerem que a produção agregada tem continuado a crescer ano após 

ano, mas o crescimento futuro depende de muitos fatores, incluindo tendências eco-

nômicas e sociais que influenciam a procura de produtos de madeira, mudanças de 

políticas que alteram os métodos que as pessoas e indústrias podem utilizar para gerir 

a terra, e mudanças climáticas e as políticas destinadas a lidar com estas.

Além disso, existe uma forte interação entre os produtos florestais e os resultados 

ambientais, particularmente os resultados relacionados com o habitat florestal, a bio-

diversidade, e o grande sumidouro de carbono na ALC. Numerosas políticas têm sido 

experimentadas num esforço para preservar ou proteger os habitats florestais e o su-

midouro de carbono da região, e muitas destas políticas têm interagido com os merca-

dos de madeira. Este capítulo examina várias destas questões políticas - gestão florestal 

sustentável, exploração madeireira ilegal, energia de biomassa, política de carbono, e 

o papel dos produtos florestais não lenhosos - para compreender melhor como podem 

influenciar a produção de madeira e a gestão florestal.

O capítulo começa por apresentar dados sobre as principais tendências e as suas 

implicações para a gestão florestal e o comércio na região. Depois, o Modelo 

Madeireiro Global (Daigneault et al. 2008; Sohngen et al. 1999; Tian et al. 2018) 

fornece uma análise política, avaliando como as mudanças nas tendências podem 

afetar a gestão florestal e a produção de madeira na região. Finalmente, o documen-

to recomenda várias linhas de ação.

A análise ilustra que a produção de madeira na ALC aumentou mais rapidamente do 

que a média global nos últimos 50 anos, e o aumento foi mais pronunciado em três 

países - Brasil, Chile e Uruguai - principalmente devido à sua expansão em plantações 

de madeira em rápido crescimento desde os anos 70. Não só a área de plantações 

aumentou, como os investimentos permitiram que o rendimento das plantações tam-

bém aumentasse. No entanto, o crescimento dos preços da madeira moderou-se a nível 

mundial, exercendo pressão econômica sobre estas plantações. Para continuar a 

crescer, o setor das plantações de lAC deve identificar formas de reduzir os custos de 

implantação e gestão.
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U m novo mercado que poderia influenciar os preços futuros da madeira é a bioenergia, 

dado que a energia de biomassa à base de madeira é considerada neutra em carbono. 

A análise discute algumas das tendências das energias renováveis na ALC, e em parti-

cular em países com recursos de plantação substanciais. Embora exista um mercado 

crescente para bioenergia renovável na União Europeia, os Estados Unidos forneceram 

uma grande parte deste recurso e são um concorrente importante para este mercado. 

No entanto, as florestas plantadas na ALC têm oportunidades de competir neste mer-

cado, tanto a nível interno como na Europa e na Ásia.

Uma tendência importante na gestão florestal nos últimos 30 anos tem sido a emer-

gência e expansão da gestão sustentável das florestas a nível mundial. A análise conclui 

que, embora a gestão florestal sustentável tenha se expandido substancialmente em 

todo o mundo, representando agora 36% das colheitas globais de madeira, cobre uma 

quantidade relativamente modesta de terra na ALC e é responsável por uma pequena 

proporção da colheita. Os custos de obtenção da certificação em relação aos benefícios 

de mercado ou financeiros têm provavelmente uma expansão limitada nesta região, 

mas a distribuição dos direitos de propriedade na região é outro fator provável. A área 

de floresta certificada é atualmente pequena, mas os esforços para refrear as mudanças 

climáticas poderiam encorajar a expansão no futuro.

Foi manifestada uma preocupação considerável sobre o papel do abate ilegal de árvores 

no comércio de madeira e na florestação. Potencialmente, esta madeira representa 80% 

da madeira explorada em alguns países da ALC, mas a maior parte desta madeira entra 

nos mercados e proporciona benefícios aos consumidores. As principais perdas de 

eficiência são externalidades que podem ser exacerbadas quando a exploração ma-

deireira ocorre ilegalmente: por exemplo, quando a terra é desbravada para outro fim, 

ou quando espécies como o mogno são ilegalmente exploradas e exportadas. Podem 

ocorrer ineficiências adicionais se os preços da madeira forem reduzidos pela explora-

ção ilegal, incentivando assim a exploração legal.

As tendências recentes expandiram os direitos de propriedade sobre a floresta em toda 

a região. Provas consideráveis de muitos estudos diferentes sugerem que os direitos de 

propriedade combinados com a gestão florestal comunitária podem ajudar a reduzir a 

florestação e aumentar os estoques florestais. Contudo, se os direitos de propriedade 

e a gestão florestal comunitária aumentam os rendimentos é menos certo, embora al-

guns estudos individuais tenham encontrado efeitos positivos. A gestão comunitária 

combinada com direitos de propriedade parece oferecer opções para uma exploração 

mais generalizada de produtos florestais não madeireiros, para além da madeira.

Os produtos florestais não madeireiros contribuem para a subsistência, estilos de vida 

e comunidades em toda a América Latina e no Caribe. A literatura sugere que a colheita 

de produtos florestais não madeireiros é sustentável, mas faltam provas de que reduzem 

a pobreza ou aumentam significativamente os rendimentos quando não estão ligados 

à produção de madeira das mesmas florestas. 
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A produção de madeira 
industrial aumentou 
de 3% da produção 
total mundial na 
década de 1960 para 
quase 13% até 2017
(FAOSTAT 2019). Maior 
parte deste aumento 
ocorreu em três 
países: Brasil, Chile e 
Uruguai.
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Dados sobre a produção de produtos florestais não lenhosos existem para algumas 

categorias, mas os dados anuais sobre a produção, bem como a informação de inven-

tário, clarificariam as tendências, oportunidades e desafios para a sustentabilidade 

econômica e ambiental.

As mudanças climáticas representam tanto ameaças como oportunidades para as 

florestas e silvicultores da ALC. Uma ameaça é a secagem potencial em partes da 

Bacia Amazônica, combinada com um aumento dos incêndios florestais naturais. 

Estudos econômicos que combinaram modelos dinâmicos de vegetação global com 

modelos econômicos mostraram que a produção de madeira na ALC irá provavel-

mente aumentar nos próximos 30 a 80 anos como resultado das mudanças climá-

ticas, com fatores que aumentam o crescimento a superarem os que aumentam a 

atividade dos incêndios. Isto sugere que se os governos da região desenvolverem 

políticas para aumentar o carbono florestal para fins de mitigação, estas florestas 

serão bem adequadas para fornecer serviços de carbono num futuro previsível. No 

entanto, o aumento do potencial de dieback na Bacia Amazônica Oriental apresenta 

algum risco para as projeções de sequestro de carbono.

Esta seção centra-se na situação atual da produção de madeira industrial na 

América Latina e no Caribe, e nos efeitos de vários fatores de procura e oferta sobre 

a produção. Atualmente, a região produz cerca de 240 milhões de metros cúbicos 

dos 1.907 milhões de metros cúbicos do total mundial de produtos de madeira in-

dustrial, em 880 milhões de hectares de área florestal (Quadro 1). Estas florestas 

geram cerca de 23 bilhões de dólares por ano em rendas florestais, o que corres-

ponde a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) total da região, e cerca de 27 dólares 

por hectare de área florestal. A produção de madeira industrial aumentou de 3% da 

produção total mundial nos anos 60 para quase 13% até 2017 (FAOSTAT 2019). A 

maior parte deste aumento ocorreu em três países: Brasil, Chile e Uruguai. 

Análise de Tendências

Mercados e preços da madeira 
industrial
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Tabela 1. Produção Recente de Madeira Industrial, Rendas Florestais, Área Florestal Total, e Área Florestal 
Plantada, por País

1Dados da FAO  (2015). 2Dados do Banco Mundial  (2019).

Saída¹
(1000 m³)

Aluguel² 
(porcentagem  

de  PIB)

Aluguel Área Total da 
Floresta1  
(1000 ha)

Área de Floresta 
Plantada1 (1000 ha)Milhões US$ (US$/ha)

Caribe

Aruba - 0.00 $0.1 $216 0.4 0.0

Bahamas 17 0.02 $1.6 $3 515.0 0.0

Barbados 6 0.01 $0.6 $102 6.3 0.0

Cuba 611 0.09 $65.1 $20 3,200.0 556.0

República Dominicana 55 0.06 $43.9 $22 1,983.0 119.0

Haiti 239 1.24 $98.9 $1,019 97.0 32.0

Jamaica 151 0.23 $32.0 $96 335.2 6.9

Trinidad e Tobago 167 0.06 $12.6 $54 234.5 11.2

Subtotal, Caribe 1,246 0.12 $254.9 $40 6,371.4 725.2

América Central

Belize 41 0.43 $6.8 $5 1,366.3 2.4

Costa Rica 1,223 1.18 $568.7 $206 2,756.0 17.6

El Salvador 682 0.94 $206.8 $780 265.0 16.2

Guatemala 654 1.23 $647.3 $183 3,540.0 185.0

Honduras 493 1.62 $331.8 $72 4,592.0 0.0

México 7,955 0.16 $2,062.1 $31 66,040.0 87.0

Nicarágua 118 2.01 $250.9 $81 3,114.0 48.0

Panamá 267 0.10 $46.9 $10 4,617.0 80.4

Subtotal, America Central 11,432 0.28 $4,121.3 $48 86,290.3 436.6

América do Sul

Argentina 12,682 0.08 $376.4 $14 27,112.0 1,202.0

Bolívia 953 0.47 $130.1 $2 54,764.0 26.0

Brasil 145,102 0.62 $14,056.3 $28 493,538.0 7,736.0

Chile 45,987 0.56 $1,521.3 $86 17,735.0 3,044.0

Colômbia 2,729 0.18 $678.8 $12 58,501.7 70.9

Equador 2,440 0.36 $316.1 $25 12,547.9 55.2

Guiana Francesa 84 -- $0.0 $0 8,130.0 0.7

Guiana 401 7.22 $215.6 $13 16,526.0 0.0

Paraguai 4,044 1.55 $559.6 $37 15,323.0 98.0

Peru 1,076 0.19 $370.8 $5 73,973.0 1,157.0

Suriname 860 1.73 $78.5 $5 15,332.0 13.0

Uruguai 13,330 1.60 $792.7 $430 1,845.0 1,062.0

Venezuela 1,317 -- $0.0 -- 46,683.0 0.0

Subtotal, América do Sul 231,004 0.50 $19,096.1 $23 842,010.6 14,464.8

Total América Latina 243,683 0.43 $23,472.3 $25 934,672.3 15,626.6
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A região produz madeira industrial para exportação e mercados domésticos e re-

presenta 13% do mercado mundial total de madeira industrial (FAOSTAT 2019). As 

colheitas de tipos não coníferos representam a maior parte da produção total (62%) 

na região. Uma região concorrente importante para a madeira tropical não conífera 

é o Sudeste Asiático (Figura 1). A produção total de madeira industrial cresceu mais 

rapidamente na ALC do que no Sudeste Asiático desde a década de 1960, mas a 

vantagem competitiva de que a ALC usufruiu desde a década de 1970 até ao início 

da década de 2000 parece ter diminuído nos últimos 15 a 20 anos (Figura 1). Esta 

mudança pode estar relacionada com a crescente procura de recursos por parte da 

China após a entrada do país na Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001 

e a sua proximidade com o Sudeste Asiático. 

O Brasil tem registado o maior aumento absoluto na produção de madeira industrial 

de qualquer país da região nos últimos 50 anos (Figura 2), com os maiores ganhos 

em madeira não conífera. A produção de madeira industrial aumentou 3,8% por ano 

entre 1960 e 2018, apenas ligeiramente mais lentamente do que o aumento do PIB 

do Brasil de 3,9% por ano durante o mesmo período (Banco Mundial 2019). O cres-

cimento econômico no Brasil, a maior economia da região, influenciou o crescimen-

to da gestão florestal, e teve sem dúvida efeitos semelhantes em outros países da 

região. O Chile e o Uruguai também registraram grandes aumentos na produção e 

os maiores aumentos proporcionais na produção de madeira industrial (Figura 2). 

Figura 1. Produção de madeira industrial na ALC e sudeste da Ásia, 
1961-2015

Fonte: FAOSTAT (2019).
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O aumento da produção de madeira do Chile começou nos anos 80; o Uruguai co-

meçou a expandir significativamente a sua produção no início dos anos 2000. 

Enquanto a expansão da produção no Brasil se deve ao aumento da colheita tanto 

em locais intensivos (plantação) como extensivos (floresta natural), o aumento da 

produção no Chile e no Uruguai está principalmente relacionado com a expansão 

das plantações de madeira (Figura 3). O Uruguai aumentou a sua área de florestas 

plantadas de 200.000 hectares para mais de um milhão de hectares entre 1990 e 

2015, e o Chile quase duplicou a sua área de plantação, de 1,7 milhões de hectares 

para mais de 3 milhões de hectares, entre 1990 e 2015.1

1 Esta seção se concentra nos benefícios econômicos das plantações; entretanto, numerosas preocu-
pações foram levantadas sobre as plantações, incluindo a conversão de terras naturais, o uso da água 
e a biodiversidade. Ver Miranda et al. (2017) e Putz e Romero (2014) para uma discussão sobre tais 
questões. O papel das plantações na captura de carbono florestal tem sido positivo no século passado 

(Mendelsohn e Sohngen 2019).

Figura 2. Produção de madeira industrial no ALC, 1961-2016

Fonte: FAOSTAT (2019).
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2 Estes investimentos incluíram subsídios dos governos cujo objetivo era criar um setor de produtos 
de madeira maior (ver, por exemplo, Clapp 1995).

3 Os preços dos EUA são usados para comparação por três razões. Primeiro, os dados de longo prazo 
estão prontamente disponíveis e publicados. Segundo os Estados Unidos representaram uma 
parcela significativa da demanda global por madeira industrial durante o período considerado. 
Terceiro, embora o mercado de madeira seja global, os Estados Unidos são o centro de grande 
demanda mais próximo fora da América Latina.

Figura 3. Área de Florestas Plantadas na América Central e do Sul, 
1990-2015. 

Fonte: MacDicken et al. (2016).

Como resultado de grandes investimentos em plantações no Uruguai e no Chile,2 a 

quota destes países na produção total de madeira industrial da região aumentou 

de 1% e 13% em 1965 para 5% e 20% em 2015, respectivamente. Ao mesmo tempo, 

o Brasil aumentou a produção de madeira industrial e representa agora quase dois 

terços de toda a produção de madeira na América do Sul. Curiosamente, à medida 

que a área de plantações se expandiu na América do Sul, a área plantada contraiu-

-se na América Central, segundo MacDicken et al. (2016). Embora a área de plan-

tação tenha diminuído na América Central, as plantações de teca parecem conti-

nuar a ser rentáveis nessa região (Kollert e Cherubini 2012) e podem ter encorajado 

um aumento do valor de exportação de produtos de madeira nos últimos 10 a 20 

anos.

Um dos motores do aumento das áreas de plantação tem sido o aumento, a longo 

prazo, dos preços dos produtos de madeira. A Figura 4 apresenta duas séries de 

preços a longo prazo para as madeiras macias e duras dos EUA, ambas as quais 

sofreram um longo período de pressão ascendente nos preços.3 Os preços das 

madeiras macias nos EUA, contudo, estabilizaram e até diminuíram em termos reais. 

Os preços de exportação da madeira redonda para a América Latina e Caribe caíram 

em termos reais desde os anos 60 até ao início dos anos 2000, tendo depois sofrido 

um forte aumento. 
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Preços diferenciais para tipos coníferas e não coníferas foram relatados pela 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e pela 

Organização Internacional das Madeiras Tropicais desde 1990, e os preços das 

coníferas são mostrados de 1990 a 2016. Os preços flutuaram substancialmente ao 

longo deste período de tempo, sem forte tendência de alta ou baixa.

Um fator adicional do aumento da área de plantação foi o regresso à gestão 

(Cubbage et al. 2009; Sedjo 2015). Embora as plantações exijam investimentos 

iniciais significativos, estes investimentos têm normalmente compensado ao longo 

do tempo devido ao crescimento relativamente rápido das árvores e à capacidade 

dos gestores para melhorar o valor da produção. As plantações também podem ser 

localizadas com instalações de processamento, ajudando a baixar os custos de 

transporte. O valor econômico das plantações foi descrito por Sedjo (2015) e ilus-

trado mais detalhadamente em Cubbage et al. (2010). Sohngen e Tian (2016) utili-

zaram estes dois estudos para mostrar que a produção de pinheiros e eucaliptos 

nas plantações sulamericanas aumentou 1,0 a 2,1% por ano durante um período de 

20 anos. Estas taxas de aumento de rendimento ultrapassaram as observadas nou-

tros países ou regiões.

Como resultado deste investimento em plantações, a região aumentou a produção 

de celulose em 7% por ano, uma taxa mais rápida do que a média global. A sua 

produção de celulose de papel aumentou de 2-3% da produção global total de ce-

lulose de madeira nos anos 60 para quase 20% em 2017. Grande parte deste au-

mento ocorreu às custas da produção nos Estados Unidos e na Europa, sendo 

ambos responsáveis por uma proporção menor da produção global. O sudeste 

asiático aumentou a produção mais rapidamente, mas a ALC está atrasada em 

termos de produção total.

Figura 4. Preços para a ALC Timber Exports, Southern US Softwood 
Stumpage, e Maine Hardwood Stumpage, 1910-2015
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Uma parte crescente do valor comercial da ALC mudou-se recentemente para a 

China (Figura 5). No Brasil, o valor nominal dos produtos de madeira exportados 

para a China aumentou 17% por ano desde o final dos anos 90, enquanto o valor 

nominal dos produtos de madeira exportados para outras regiões aumentou apenas 

4,8% por ano. O Chile sofreu alterações semelhantes, com o valor nominal das ex-

portações para a China aumentando 11% por ano, mas apenas 5% por ano para as 

exportações para outras regiões. A China representa agora 30% do valor dos produ-

tos florestais exportados do Brasil e do Chile, contra 3% no Brasil e 11% no Chile em 

1997 (FAOSTAT 2019).

Em resumo, vários fatores de mercado importantes influenciaram os mercados de 

madeira redonda industrial na América Latina. Primeiro são dois fatores de procura: 

o aumento da procura após a entrada da China na OMC em 2001, e a quebra no 

mercado imobiliário dos EUA após 2006. Segundo os investimentos contínuos em 

plantações de crescimento rápido, como no Brasil, Chile, e Uruguai, ajudaram o 

Chile e o Uruguai em particular a aumentar a sua produção de madeira redonda 

industrial. Com a expansão da produção, as exportações deslocaram-se da América 

do Norte e Europa para a China.

Um fator que contribuiu para a expansão das plantações na América Latina e no 

Caribe, bem como a nível global, foi o aumento a longo prazo dos preços da madeira, 

resultado da diminuição do acesso a recursos de madeira antigos em muitas partes 

do mundo. Este crescimento dos preços moderou-se nos últimos 30 anos, e os 

estoques renováveis de florestas plantadas constituem agora uma parte cada vez 

maior da oferta global de madeira (Daigneault et al. 2008). Entramos num período 

em que a produção de madeira industrial é renovável em nível global (Mendelsohn 

e Sohngen 2019).

Os aumentos históricos dos preços da madeira que caracterizaram grande parte do 

século passado podem, no entanto, não continuar. Um crescimento mais lento dos 

preços afetaria a rentabilidade das plantações de madeira, onde o aumento dos 

preços tem encorajado a expansão. Isto sugere que o crescimento contínuo da 

produção das plantações dependerá cada vez mais de uma maior produtividade - 

quer pela redução dos custos, quer pelo aumento da produção - para manter a sua 

viabilidade econômica. Os esforços para reduzir os custos e aumentar a produção 

poderiam ter benefícios generalizados na região, potencialmente estimulando in-

vestimentos adicionais em países que ainda não se concentraram nas 

plantações.
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Figura 5a. Valor das Exportações de Produtos Florestais do Brasil, 1997-2017. Fonte: FAOSTAT (2019).

Figura 5b. Valor das Exportações de Produtos Florestais do Chile, 1997-2017. Fonte: FAOSTAT (2019).

Figura 5c. Valor das Exportações de Produtos Florestais do Uruguai, 1997–2017. Fonte: FAOSTAT (2019).
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Novos Mercados para a 
Energia da Biomassa

A procura de bioenergia, sob a forma de biocombustíveis e combustível de madeira, 

tem tido uma forte influência nos bens relacionados com a terra nos últimos anos. 

Isto é especialmente verdade nos mercados de madeira, onde alguns países têm 

diretivas políticas explícitas para a utilização de produtos de madeira para satisfazer 

as necessidades energéticas, sob o pressuposto de que a madeira é neutra em 

carbono. É útil considerar como a utilização expandida da madeira como um insumo 

nos mercados energéticos poderia afetar os mercados regionais de madeira. A pro-

dução de energia de biomassa na ALC está centrada em três países, Brasil, Uruguai 

e Chile, devido aos seus investimentos históricos em plantações florestais, bem 

como na produção de madeira para celulose. O licor negro, um subproduto do pro-

cesso de produção de celulose, pode ser utilizado na produção de energia. Muitas 

grandes fábricas de celulose de papel têm caldeiras e geradores no local que quei-

mam resíduos de madeira para criar energia. Nos últimos anos, uma maior variedade 

de entradas de madeira tem sido utilizada para produzir energia de biomassa nos 

mercados europeus. Este mercado está começando a crescer na Ásia e, em parti-

cular, na Coreia do Sul.

O Brasil recebe uma grande parte dos combustíveis para transportes sob a forma 

de etanol, mas a utilização de biomassa no setor da eletricidade expandiu-se e 

fornece agora cerca de 9% da produção de eletricidade (BP 2019). A entrada de 

combustível é, em grande parte, um produto residual da produção de etanol (bagaço, 

17% da produção nacional de energia) e da produção de pasta (licor negro, 6%), mas 

também inclui carvão vegetal e madeira em uso direto (8%) (Gabinete de Investigação 

Energética 2018).

Outro grande produtor de produtos de madeira, o Uruguai, aumentou a produção 

de energia de biomassa desde o início dos anos 2000 para 18% da produção de 

eletricidade (MIEM 2017). A maior parte deste aumento na utilização provém da nova 

capacidade de caldeira instalada para utilizar resíduos de licor negro da indústria 

da madeira para celulose. A produção de madeira de celulose aumentou 14% por 

ano no Uruguai desde o início dos anos 2000, fornecendo uma rica fonte de resíduos 

para a produção de bioenergia. Como resultado, até 2017, o Uruguai tinha efetiva-

mente eliminado a utilização de óleo como fonte marginal de produção de eletrici-

dade (MIEM 2017). A lenha e o carvão vegetal também continuam a ser fontes rela-

tivamente grandes de entrada de energia, tanto para a indústria como para os lares. 

Os dados energéticos do Uruguai, contudo, indicam uma concorrência crescente 

com uma fonte de energia renovável, a energia eólica.

Nos últimos anos, o Chile também tem registrado um aumento na produção de 

energia de biomassa, que agora ascende a cerca de 3% da produção total de eletri-

cidade (Ministério de Energia 2018; Rodríguez-Monroy et al. 2018). Tal como no 

Uruguai, os principais fatores de produção de eletricidade a partir da biomassa 

parecem ser os resíduos da produção de celulose (Rodríguez-Monroy et al. 2018), 

embora haja potencial para a utilização direta de resíduos florestais na produção 

de energia a partir da biomassa.
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A produção de energia 
de biomassa na ALC 
está centrada em três 
países, Brasil, Uruguai 
e Chile, devido aos 
seus investimentos 
históricos em 
plantações florestais, 
bem como na 
produção de madeira 
para celulose.
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Uma questão que irá impulsionar o consumo doméstico de material de madeira para 

a produção de eletricidade é se a madeira é considerada neutra em carbono (ver 

revisão por Khanna et al. 2017) - um tópico de considerável discussão internacional. 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) assume atualmente 

que a biomassa utilizada para a produção de eletricidade é neutra em carbono, e 

os países podem assim utilizar a eletricidade da biomassa para ajudar a satisfazer 

as suas contribuições determinadas a nível nacional para o Acordo de Paris sobre 

o Clima. Os três países discutidos acima de tudo relatam a eletricidade produzida 

com entradas de biomassa como sendo renovável e, portanto, neutra em carbono.

A procura de energia de biomassa está aumentando, tanto a nível mundial como 

doméstico (Irlanda 2018). Os Estados Unidos desenvolveram um mercado de ex-

portação de pellets de madeira, e as exportações de pellets para a União Europeia 

aumentaram mais de 70% de 2013 a 2017 (Irlanda 2018). As exportações globais 

aumentaram mais de 50% durante o mesmo período (Irlanda 2018), impulsionadas 

em grande parte pela procura na União Europeia, especialmente no Reino Unido, 

bem como na Dinamarca, Bélgica, e Coreia do Sul. A América Latina e o Caribe não 

participaram significativamente nestes mercados até à data, não tendo havido 

grandes investimentos em fábricas de pellets de madeira. No entanto, como Schmid 

(2017) assinala, os países com investimentos significativos em plantações, em par-

ticular o Brasil, têm custos relativamente baixos de produção de toros de madeira 

para celulose de papel e, portanto, poderiam estar em posição de atrair investimen-

tos nesta área.

O avanço da energia de biomassa dependerá da forma como a União Europeia, a 

Ásia e os Estados Unidos tratarem tanto o abastecimento de energia de biomassa 

nacional como o de biomassa importada. A União Europeia tem sido o maior con-

sumidor de pellets de madeira para a produção de bioenergia, e embora os países 

membros possam continuar avançando com a biomassa como fonte de energia, 

podem ou não permitir a sua importação. A Coreia do Sul tem também aumentado 

a procura de energia de biomassa e está importando quantidades crescentes; a 

política na Ásia poderia ter uma influência importante. Se a energia de biomassa for 

considerada neutra em termos de carbono, um fator secundário será a concorrência 

de outras fontes renováveis. Os custos eólicos e solares baixaram drasticamente 

nos últimos anos, e estas fontes de eletricidade têm crescido substancialmente a 

nível global. Assim, a evolução do custo nivelado da energia para estas fontes irá 

ajudar a determinar a demanda por energia de biomassa de madeira.
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A certificação florestal 
na América Latina e no 
Caribe ficou para trás do 
resto do mundo. Com 
cerca de 1,5 a 1,6% do 
total de florestas, a 
proporção da área 
florestal sob certificação 
também está bem atrás 
da faixa de 13% da 
região na extração de 
madeira industrial em 
todo o mundo.
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Certificação florestal 
sustentável

A certificação para a gestão florestal sustentável envolve o desenvolvimento de 

planos que reduzam o impacto da colheita nos ecossistemas florestais. Os princi-

pais grupos de certificação - iniciativas voluntárias e em grande parte dirigidas ao 

consumidor - expandiram-se globalmente, de acordo com a FAO (MacDicken et al. 

2016), para cobrir mais de 415 milhões de hectares, ou cerca de 12% da área florestal 

mundial. A FAO (2018) informa que 15 milhões de hectares de áreas florestais da 

ALC estão sob gestão florestal sustentável (Figura 6), o que representa 1,5% da área 

florestal na América Central e 1,6% da área florestal na América do Sul.

O crescimento da certificação florestal na ALC pode afetar as colheitas de madeira 

industrial e outros resultados florestais na região. Duas organizações que conduzem 

a certificação globalmente são o Forest Stewardship Council (FSC) e o Programme 

for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). A FAO (2015) comunica dados 

por país, mas cerca de 28% da área total certificada da região é certificada por 

ambas as organizações. Os dados a nível de país podem ser obtidos junto das or-

ganizações individuais (FAO 2015), mas não são aqui mostrados. 

Figura 6. Area of FSC- or PEFC-certified forests in Latin America and 
Caribbean, 2000–2019

Fontes: FAO (2018); MacDicken et al. (2016).
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Os programas de certificação florestal começaram como esforços voluntários para 

encorajar os profissionais florestais de campo a adotar práticas de colheita menos 

prejudiciais. Em alguns locais, isto poderia significar a redução do tamanho dos 

cortes ou a sua eliminação total; noutros locais poderia significar a redução da 

quantidade de danos colaterais causados pela exploração madeireira, tais como a 

minimização do tamanho dos trilhos e dos desembarques e a realização de outras 

práticas para reduzir as perdas de biomassa. Para serem certificados, os proprie-

tários de terras precisam desenvolver planos que satisfaçam determinados critérios, 

implementar estes planos de gestão e submeter-se a auditorias por um grupo de 

certificação. A certificação implica custos para desenvolver os planos de gestão, 

alterar as operações, documentar os resultados e contratar auditores. Cubbage et 

al. (2009) estimaram os custos nas Américas em US$ 6,40 a US$ 40 por hectare por 

ano para pequenas propriedades e US$ 0,07 a US$ 0,50 por hectare por ano para 

propriedades maiores.

No entanto, as empresas podem procurar a certificação para receber dois benefícios 

gerais: acesso ao mercado e prêmios de preços (Rametsteiner e Simula 2003; Siry 

et al. 2005). As provas atuais sugerem que o acesso ao mercado é o benefício mais 

valioso (Cubbage et al. 2009). Com a certificação FSC, as empresas têm acesso a 

uma gama mais vasta de clientes e mercados que de outra forma não teriam. Os 

proprietários de terras que se tornam parte de uma cadeia de fornecimento com 

protocolos de cadeia de custódia, desde a matéria-prima ao processamento até ao 

produto florestal, podem beneficiar da estabilidade da procura, particularmente se 

puderem tornar-se fornecedores preferidos. Os prêmios de preço da madeira cer-

tificada, contudo, têm sido considerados bastante modestos a nível de proprietários 

rurais. Estudos Willingness-too-pay encontraram prêmios entre 5 a 40% (Yamamoto 

et al. 2014), mas as provas empíricas dos mercados sugerem que o prêmio real é 

menor, na gama de 1 a 4%, pelo menos na fase de cepagem (Yamamoto et al. 2014). 

Um estudo anterior de Kollert e Lagan (2007) descobriu que a madeira tropical 

certificada exportada da Malásia ganhou vantagens significativas de preço, até 57%; 

contudo, uma análise dos estudos de Blackman e Rivera (2011) não encontrou pro-

vas de fortes benefícios para os produtores da certificação florestal.

A certificação florestal na América Latina e no Caribe atrasou o resto do mundo. Com 

1,5 a 1,6% do total de florestas, a proporção da área florestal sob certificação está 

também muito atrás da quota de 13% da região nas colheitas de madeira industrial 

a nível mundial. As razões para esta diferença incluem a distribuição dos direitos de 

propriedade sobre a floresta e os custos e benefícios. Os esforços para expandir os 

direitos de propriedade poderiam aumentar a área das terras sob certificação na 

próxima década. Por exemplo, na Reserva da Biosfera Maia da Guatemala, as con-

cessões florestais devem ser certificadas pelo FSC para obter os direitos de gerir as 

florestas e manter as concessões. Este modelo pode ser bastante específico para o 

caso das concessões na Reserva da Biosfera Maia, mas os direitos são um precursor 

importante para os investimentos em certificação.
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Um fator que pode contribuir para esforços adicionais de certificação é a mudança 

climática. Práticas de exploração madeireira de impacto reduzido reduzem as emis-

sões de carbono causadas por danos a vias não exploradas (Pearson et al. 2014). 

Dado que a exploração sustentável da madeira reduz as emissões de carbono dos 

locais de exploração florestal relativamente a outras práticas (por exemplo, Griscom 

et al. 2014; Nasi et al. 2011; Putz et al. 2012; Roopsind et al. 2018), uma implementa-

ção mais generalizada destas práticas poderia proporcionar benefícios a longo prazo 

para a atmosfera. O plano florestal nacional da Guiana para 2018, por exemplo, inclui 

explicitamente um objetivo de redução das emissões de carbono, exigindo aos 

grandes concessionários que utilizem a exploração florestal de impacto reduzido e 

obtenham a verificação por terceiros. Foram aprovados métodos por vários sistemas 

voluntários de créditos de carbono para contabilizar e verificar os ganhos de carbo-

no associados à exploração madeireira com impacto reduzido, sugerindo que se o 

valor do sequestro de carbono aumentar, ou se os mercados de carbono se expan-

direm, os países da ALC poderão ver mais esforços para expandir os programas de 

certificação que promovem a exploração madeireira com impato reduzido. Embora 

a certificação proporcione benefícios de carbono ao reduzir as emissões provenien-

tes da colheita, a literatura não é conclusiva sobre se a certificação aumenta os 

estoques de carbono ao reduzir a florestação (ver Blackman et al. 2018; Blackman 

e Rivera 2011; Burivalova et al. 2019; Panlasigui et al. 2018).

À medida que a área de terra dedicada à certificação tem aumentado, a quantidade 

de madeira produzida a partir de terra certificada também tem aumentado. O Estado 

das Florestas do Mundo (FAO 2018) indica que em 2018, as florestas FSC em todo o 

mundo representaram colheitas de 427 milhões de metros cúbicos, e em 2016, as 

florestas FSC e PEFC em conjunto representaram 689 milhões de metros cúbicos, 

quando ajustadas para dupla contagem. Apesar dos pedidos de informação, nenhum 

dos grupos forneceria estimativas da quantidade de colheitas de ALC. Dados do 

Modelo Madeireiro Global (ver abaixo) sugerem que cerca de 24 milhões de metros 

cúbicos de madeira são extraídos por ano de terras FSC e PEFC na região, ou 10% do 

seu abate total. Isto baseia-se em pressupostos sobre a distribuição de terras que 

são certificadas através de plantações e florestas geridas.

Os programas de certificação não tiveram aparentemente qualquer efeito, positivo 

ou negativo, sobre o fornecimento global de madeira. Sohngen et al. (1999) exami-

naram se a remoção de terras da produção de madeira reduziria a oferta; a remoção 

de até 46 milhões de hectares de florestas geridas dos mercados fez com que os 

preços subissem modestamente. Embora as colheitas tenham sido eliminadas em 

alguns hectares, porque um grande número de hectares, não são atualmente explo-

rados e é pouco provável que venham a ser explorados num futuro próximo, em vez 

disso foram exploradas outras áreas florestais noutros locais. Isto sugere que mes-

mo que os programas de certificação influenciem a colheita em áreas florestais 

certificadas, provavelmente terão pequenos efeitos no total das colheitas, em parte 

devido ao deslizamento ou vazamento. Como resultado, é pouco provável que a 

implementação cada vez mais generalizada da certificação tenha grandes implica-

ções nos preços da madeira.
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A extração ilegal de madeira - tipicamente definida como extração madeireira não 

licenciada ou a exploração madeireira que resulta da conversão ilegal da terra e 

prejudica – continua sendo uma preocupação no cenário das políticas florestais. A 

exploração madeireira ilegal pode ter várias consequências para a sociedade. Pode 

exacerbar a alteração do uso da terra se fornecer valor às árvores em pé que de outra 

forma são ilegais de colher. Alternativamente, à medida em que a madeira explorada 

ilegalmente aumenta a oferta de madeira, influencia os preços de mercado. Preços 

de mercado mais baixos podem ter benefícios se melhorarem o bem-estar dos 

consumidores, mas preços mais baixos também podem prejudicar a sociedade se 

tornarem a conservação menos rentável e mais difícil (por exemplo, Putz et al. 2012). 

Assim, é importante examinar os dados e a literatura sobre a exploração madeireira 

ilegal para determinar a sua escala potencial e implicações para os mercados da 

madeira na América Latina e no Caribe.

Estudos recentes sugeriram que a exploração ilegal constitui até 50% do total da 

exploração madeireira em algumas áreas (Hoare 2015). Kleinschmit et al. (2016) 

situam a extração ilegal de árvores em 70% para o Equador e 80% para a Colômbia, 

Bolívia e Peru. Globalmente, 10 a 30% da madeira consumida pode ser extraída 

ilegalmente (Hoare 2015; Kleinschmit et al. 2016; Nelleman 2012). Faltam estudos 

sobre a extração ilegal de árvores na América Central, mas provas recentes mostra-

ram que até 30% do desmatamento na América Central resulta dos esforços da 

lavagem de dinheiro associado a outras atividades ilegais, tais como o comércio de 

drogas (Sesnie et al. 2017). Como estas são estimativas pontuais, é difícil determinar 

a tendência da exploração madeireira ilegal, embora Hoare (2015) apresente dados 

que sugerem que a tendência das importações de toras ilegais em muitos países 

diminuiu de 2000 a 2013.

Em 2006, o Brasil começou a atribuir concessões de produção de madeira em terras 

estatais. De acordo com Azevedo-Ramos et al. (2015), entre 2006 e 2015, cerca de 

460.000 hectares transitaram para concessões de madeira, ou cerca de 3% das 

terras públicas disponíveis. Uma razão para permitir concessões de madeira era a 

concessão de direitos sobre a terra em troca da permissão para a exploração legal 

de árvores. A longo prazo, tais esforços deverão ajudar a reduzir a extração ilegal de 

árvores, desde que os concessionários tenham os incentivos certos para proteger 

os recursos que estão sendo geridos. Contudo, foram levantadas preocupações 

sobre as interações entre a extração legal de árvores em concessões e a extração 

ilegal em áreas não concessionadas (por exemplo, Merry e Amacher 2005). Estas 

preocupações parecem estar crescendo, uma vez que os dados sugerem que a 

madeira extraída ilegalmente pode entrar nos mercados através da exploração em 

concessões de madeira (Brancalion et al. 2018).

Para testar empiricamente os efeitos da regulamentação da exploração madeireira 

nos mercados, Chimeli e Boyd (2010) examinaram a proibição do mogno no Brasil 

no início dos anos 2000. A proibição destinava-se a reduzir a colheita de mogno, 

tornando-a ilegal, mas Chimeli e Boyd (2010) encontraram o efeito oposto: aumentou 

Exploração ilegal
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a oferta de mogno e outras madeiras tropicais. Sugeriram que os custos podem ser 

mais baixos em mercados ilegais porque muitos passos burocráticos são eliminados 

e economias de escala emergem.

Chimeli e Boyd (2010) não rastreiam explicitamente os efeitos da extração ilegal de 

árvores nos preços do mercado ou da florestação, mas mostram as limitações das 

abordagens políticas à regulação do mercado. Ou seja, embora tenham sido criadas 

instituições legais para combater a extração ilegal de árvores e proteger o recurso, 

a madeira parece ter sido extraída de qualquer forma. Este exemplo ilustra também 

as complicações inerentes aos esforços para exercer direitos de propriedade sobre 

os recursos ambientais, tais como as reservas florestais em pé. A proibição da ex-

ploração madeireira no Brasil, sem esforços concomitantes para regular outros 

elementos da cadeia de abastecimento foi, aparentemente, infrutífera.

Embora a extração ilegal de árvores, tal como definido acima, ocorra provavelmente 

a uma escala relativamente grande nos países da ALC, de acordo com os vários 

relatórios discutidos acima, este estudo não encontrou provas na literatura de que 

tenha grandes consequências para os mercados ou mudanças no uso da terra. Seria 

necessário um maior esforço de controle ao longo da cadeia de abastecimento para 

influenciar a colheita de espécies ecologicamente importantes na região. 

Nas últimas décadas, a mudança do uso do solo em algumas partes da América 

Latina e do Caribe abrandou (por exemplo, Nepstad et al. 2014). As numerosas ex-

plicações incluem direitos de propriedade (e.g., Alix-Garcia 2007; Alix-Garcia et al. 

2005; Blackman 2015; Deininger e Minten 2002, 1999; Fortmann et al. 2017), esta-

belecimento de parques, programas que fornecem pagamentos por serviços ecos-

sistêmicos (SPE) (e.g., Alix-Garcia et al. 2012; Robalino e Pfaff 2013; Sims e Alix-

Garcia 2017), implementação mais ampla dos regulamentos existentes, e gestão da 

cadeia de abastecimento florestal e agrícola (Nepstad et al. 2014). A redução da 

florestação no Brasil entre 2004 e 2010, de mais de 2 milhões de hectares por ano 

para cerca de 0,5 milhões de hectares, está associada a ações políticas levadas a 

cabo pelo governo, principalmente o reforço da aplicação da lei, de acordo com 

estudos que utilizam métodos estatísticos (Arima et al. 2014; Assunção et al. 2019; 

Hargrave e Kis-Katos 2013).

Direitos de Propriedade, Gestão 
Comunitária e Mudança de Uso 
do Solo
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De acordo com a Iniciativa para os Direitos e Recursos (RRI 2018), de 2002 a 2017, 

a área de florestas da ALC sob gestão comunitária aumentou em 105 milhões de 

hectares, com 291 milhões de hectares sob gestão comunitária (de algum tipo) em 

2017. A taxa de aumento da área de gestão comunitária, contudo, abrandou entre 

2012 e 2017, passando de um ritmo de 8 milhões de hectares por ano para menos 

de 4 milhões de hectares.

Uma questão importante é se a gestão comunitária pode trazer benefícios de con-

servação, bem como benefícios comunitários. Revisões sistemáticas de esforços 

anteriores em programas de gestão comunitária em todo o mundo sugerem que esta 

abordagem tem sido bem sucedida na redução da florestação ou pelo menos no 

aumento da densidade florestal, embora as revisões também observem que as 

abordagens anteriores eram metodologicamente deficientes (Bowler et al. 2012; 

Pagdee et al. 2006; Samii et al. 2014). Da mesma forma, Robinson et al. (2014) 

constataram que os direitos de propriedade tendiam a reduzir a florestação e a 

melhorar os resultados florestais. Uma análise sistemática mais recente de Ojanen 

et al. (2017) encontrou menos provas de que os direitos de propriedade comunitária 

ou privada são melhores do que o controle estatal; contudo, esse estudo perdeu 

várias publicações influentes do México e uma análise recente realizada na 

Guatemala. Estes estudos sugeriram em grande parte que a gestão comunitária 

reduziu com sucesso a florestação (por exemplo, Alix-Garcia 2007; Alix-Garcia et al. 

2005; Blackman 2015; Deininger e Minten 2002, 1999; Fortmann et al. 2017).

Outra questão é o papel da certificação na distribuição dos direitos de propriedade. 

Na Reserva da Biosfera Maia na Guatemala, a certificação FSC e a gestão susten-

tável são pré-requisitos para o acesso da comunidade às florestas. Nem todas as 

comunidades conseguiram manter o seu estatuto de certificação, e assim perderam 

as suas concessões florestais, mas na maioria das áreas em reserva onde as flores-

tas estão disponíveis para a gestão comunitária, as comunidades aumentaram o 

rendimento e reduziram a florestação (por exemplo, Blackman 2015; Bocci et al. 

2018; Fortmann et al. 2017). Na Guatemala, a produção de madeira continua a ser a 

principal fonte de rendimento para a maioria das comunidades; no entanto, estas 

também extraem produtos florestais não lenhosos, tais como xate (Bocci et al. 2018, 

Bocci 2019).

Comunidades no Brasil, que tem 111 milhões de hectares dedicados à gestão comu-

nitária, exploram uma vasta gama de produtos florestais madeireiros e não madei-

reiros (Piketty et al. 2015). Angelo et al. (2016) sugerem que a exploração de madeira 

certificada pode melhorar a rentabilidade das operações de gestão comunitária e, 

potencialmente, encorajar mais comunidades a prosseguir com a certificação. Da 

mesma forma, na Bolívia, Equador, Peru e Guiana, o papel das florestas comunitárias 

aumentou, tendo sido dada atenção à extração tanto de madeira como de produtos 

florestais não-madeireiros (Gretzinger 2016).
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A tendência para o aumento da propriedade comunitária e/ou gestão dos recursos 

florestais da ALC tem continuado nos últimos anos, embora os dados sugiram que 

o aumento anual de hectares sob gestão comunitária abrandou. Há provas cres-

centes de que a gestão comunitária pode melhorar os resultados ambientais, so-

bretudo reduzindo a florestação ou aumentando as densidades florestais. A evi-

dência, a partir de uma seleção pormenorizada de locais, de que melhora os meios 

de subsistência, é mais limitada. Nenhum estudo parece ter avaliado se a gestão 

florestal comunitária aumenta ou diminui a produção de madeira e produtos flo-

restais não lenhosos.

Os produtos florestais não lenhosos representam um importante serviço ecossis-

têmico. Estes produtos fornecem potencialmente um fluxo de rendimento que pode 

sustentar as florestas em pé, particularmente na América Latina e no Caribe (por 

exemplo, Grimes et al. 1994; Peters et al. 1989), mas se os objetivos de desenvolvi-

mento e conservação da colheita de produtos florestais não-madeireiros podem 

alcançar resultados equitativos para o ambiente e para as pessoas é menos certo 

(Arnold e Pérez 2001). Uma análise de Stanley et al. (2012) conclui que a maior parte 

da colheita de produtos florestais não lenhosos é largamente sustentável do ponto 

de vista ecológico - isto é, são poucos os exemplos em que tais colheitas degrada-

ram o recurso florestal; contudo, os produtos florestais lenhosos e não lenhosos 

podem não ser complementares (Rist et al. 2012). Stanley et al. (2012) também 

descobriram que na maioria das áreas com colheita de produtos florestais não le-

nhosos, os rendimentos excedem os limiares de pobreza, mas os autores não des-

cobriram que os produtos florestais não lenhosos aliviam a pobreza ou melhoram 

os direitos de posse.

A FAO (2018) informa que os produtos florestais não lenhosos da ALC são respon-

sáveis por cerca de 3,6 bilhões de dólares em receitas anuais. Este fluxo de receitas 

relativamente robusto, contudo, não tem sido documentado ao longo do tempo. Do 

mesmo modo, não existem dados prontamente disponíveis que resumam a produ-

ção anual de produtos florestais não lenhosos, comparável aos dados da FAO sobre 

produtos de madeira industrial, pelo que é difícil avaliar também as tendências da 

produção. A FAO mantém estatísticas sobre um importante produto florestal não-

-madeireiro, a borracha, que é colhida no Brasil e na Bolívia. Shackleton e Pandey 

(2014) observam que a falta de informação sobre produtos florestais não madeirei-

ros é um problema para o desenvolvimento do mercado e sustentabilidade.

Produtos florestais 
não lenhosos
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A Bolívia é o maior exportador de castanhas do Brasil, e as exportações têm mos-

trado um crescimento contínuo desde 2005 (Figura 7a). O Peru também aumentou 

as exportações nos últimos anos, enquanto que as exportações do Brasil diminuí-

ram. Segundo o Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas (2019), a produção 

de castanhas do Brasil em 2017-2018 diminuiu significativamente devido a fatores 

ambientais, apesar de ter voltado a subir em 2018-2019. Esta redução na colheita 

deveu-se em grande parte às condições secas na Bacia Amazônica. Os dados da 

Figura 7a são anteriores a esta redução.

As exportações da Guatemala de folhagem para arranjos florais declinaram após 

2007. Embora os dados das concessões comunitárias na Reserva da Biosfera Maia 

sugiram que as colheitas diminuíram modestamente após 2009 (CONAP 2018), não 

diminuíram o suficiente para explicar a grande redução das exportações na Figura 

7b. Discussões com peritos locais sugerem que após a emissão de novos regula-

mentos sobre o xate para a Reserva da Biosfera Maia, a quantidade de xate ilegal 

importado de Belize diminuiu. Isto provavelmente explica a redução relativamente 

grande nas exportações de xate da Guatemala após 2009, enquanto que a produção 

se manteve mais elevada.

As estatísticas do comércio internacional estão disponíveis para categorias que 

cobrem alguns produtos florestais não madeireiros: HS 80122 (castanhas do Brasil, 

frescas ou secas, sem casca) e HS 604 (folhagem, ramos e outras partes de plantas, 

sem flores ou botões de flores, e gramíneas, musgos e líquenes, sendo produtos do 

tipo adequado para bouquets ou para fins ornamentais, frescos, secos, tingidos). 

Esta segunda categoria capta produtos como o xate, que é amplamente utilizado 

em arranjos florais e colhido em florestas tropicais na América Central em particular. 

As figuras 7a e 7b ilustram as tendências das exportações destas duas linhas de 

produtos.

Figura 7a. Valor das Exportações do Brasil Nozes, 1999-2016

Fonte: Data de WTO.
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A borracha natural é produzida na América do Sul, principalmente no Brasil e na 

Bolívia (Figura 8). Embora a borracha natural fosse uma produção importante do 

Brasil no início do século XX, particularmente à medida em que a indústria automo-

bilística crescia, a produção brasileira diminuiu após um fungo ter infectado árvores 

mais idosas, foram desenvolvidas fontes sintéticas alternativas, e foram estabele-

cidas plantações no Sudeste Asiático (Lieberei 2007). A produção de borracha 

aumentou no Brasil desde o início dos anos 90, na sua maioria como uma extensa 

operação de seringueiros que trabalham em concessões florestais, em grande parte 

no estado do Acre.

Gretzinger (2016) descreve o alojamento generalizado para a colheita de produtos 

florestais não madeireiros em concessões e terras estatais em todos os trópicos 

americanos. Uma conclusão da sua análise é que a colheita de produtos florestais 

não-madeireiros, embora importante, não é um motor econômico suficientemente 

forte para proteger a terra. Argumenta que nas florestas fechadas, a exploração de 

madeira continua sendo um importante contribuinte para o rendimento. Os dados 

apresentados em Stults (2018), Bocci et al. (2018), e Bocci (2019) para a Reserva da 

Biosfera Maia sugerem que na Guatemala, o principal impulsionador do crescimento 

do rendimento nas concessões diz respeito à exploração de madeira, com a explo-

ração de madeira representando 67% do rendimento nas concessões habitadas há 

muito tempo e mais de 90% nas concessões não habitadas. Piketty et al. (2015), 

contudo, fornecem dados sobre concessões no Brasil, sugerindo que a madeira é 

apenas uma pequena parte do rendimento. Dados de (Guariguata et al. 2017) suge-

rem uma vasta gama de resultados entre comunidades ou grupos envolvidos na 

extração de castanhas do Brasil na Bolívia, Peru, e Brasil. Alguns grupos obtêm até 

70% do seu rendimento baseado na floresta das castanhas do Brasil, enquanto 

outros grupos recebem apenas 20 a 30%. Uma explicação para as diferenças de 

acesso ao mercado, com as concessões na Guatemala a terem melhor acesso ao 

mercado para todos os produtos, incluindo a madeira.

Figura 7b. Valor das Exportações de Folhagem para Arranjos Florais, 1999-2017 

Fonte: Dados da OMC.
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Figura 8. Produção de borracha natural, 1964–2017 

Fonte: FAOSTAT (2019).

Peters et al. (1989) sugeriram que a produção de produtos florestais não lenhosos 

aumentava substancialmente o valor das florestas tropicais, e que a atenção aos 

mercados de produtos florestais não lenhosos poderia aumentar o valor das flores-

tas em pé e reduzir a sua probabilidade de serem exploradas ou desmatadas. Desde 

que essa investigação surgiu, foram empreendidos esforços substanciais para 

proteger as florestas da ALC, facilitando a colheita de produtos florestais não le-

nhosos (ver Gretzinger 2016 e Guariguata et al. 2017). Dados da FAO sugerem que 

pelo menos um produto, a borracha, tem registado um aumento da produção no 

Brasil. Outro produto, a castanha do Brasil, foi promovido como fonte de proteína, 

e a produção anual é agora monitorizada por um grupo industrial (Conselho 

Internacional de Nozes e Frutas Secas 2019). O xate é localmente importante em 

partes da América Central e uma importante fonte de renda para muitas comuni-

dades que administram concessões florestais.
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As mudanças climáticas afetam as florestas na América Latina e no Caribe de duas 

maneiras. Primeiro, a própria mudança climática afetará diretamente os recursos 

florestais, alterando os padrões de crescimento, o dieback florestal devido a incên-

dios ou infestações por pragas e, talvez, até as fronteiras dos ecossistemas. Em 

segundo lugar, a produtividade de outras atividades de utilização do solo, tais como 

a produção agrícola, pode causar uma expansão ou contração na área global das 

florestas e usos agrícolas; se isso significa mais florestação ou menos depende de 

mudanças relativas na produtividade. Tais mudanças, evidentemente, poderiam ter 

numerosas consequências secundárias para outros serviços ecossistêmicos que 

as florestas fornecem, tais como ciclos de água, habitat de fauna selvagem e arma-

zenamento de carbono. Para além dos efeitos diretos e indiretos das mudanças 

climáticas, a utilização das florestas como sumidouro para armazenar carbono, 

sequestrando-o assim da atmosfera, tem atraído o interesse mundial. Mais carbono 

nas florestas equivale a menos carbono na atmosfera, e o grande sumidouro de 

carbono existente nos países da ALC poderia ser mantido ou mesmo aumentado. 

Essa seção examina estas duas questões e as suas potenciais implicações para os 

mercados de madeira industrial.

Entre as ameaças aos mercados de madeira industrial, as mudanças climáticas 

podem causar secas e dieback em grande escala na Bacia Amazônica. Embora o 

relatório do Grupo de Trabalho II de 2013 do IPCC tenha sintetizado análises e dados 

que sugerem que a probabilidade de tal situação acontecer é pequena durante este 

século (IPCC 2014), previa uma possível secagem na floresta amazônica oriental, 

com incêndios e outros distúrbios locais que poderiam degradar as florestas e os 

estoques de carbono. A investigação desde então confirmou algumas destas preo-

cupações, em particular o papel das fogueiras (por exemplo, Anderson et al. 2018; 

Le Page et al. 2017).

Dois estudos utilizando um modelo global com representação regional da ALC exa-

minaram o efeito das mudanças climáticas nos mercados madeireiros (Favero et al. 

2018a; Tian et al. 2016). As mudanças climáticas, segundo eles, irão geralmente 

aumentar a produção de madeira nos próximos 20 a 30 anos, com efeitos potencial-

mente pequenos a negativos a longo prazo (Tian et al. 2016). Embora se preveja um 

aumento do dieback e da perturbação no Brasil e noutras partes da América do Sul 

e Central, a produtividade primária líquida aumenta, levando a uma maior biomassa 

florestal global na região e a uma maior produção de madeira. A longo prazo, entre 

100 e 200 anos, Favero et al. (2018a) sugerem que a produção poderá reduzir à me-

dida que a área florestal na Bacia Amazônica diminuir devido às mudanças climáti-

cas, e a silvicultura se tornar mais produtiva nas regiões temperadas e boreais.

Os efeitos das mudanças climáticas nas florestas tropicais e nas espécies de plan-

tação têm que ser considerados separadamente. As plantações florestais são mais 

susceptíveis aos efeitos dos preços do que às mudanças de produtividade ou 

Mudanças climáticas 
e Carbono
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dieback. Estudos recentes utilizando modelos globais dinâmicos de vegetação para 

simular efeitos sobre os estoques e o crescimento florestal sugerem que o cresci-

mento e os estoques florestais irão provavelmente aumentar (Kim et al. 2017; Stocker 

et al. 2013), e as plantações florestais nos trópicos irão, portanto, enfrentar preços 

mais baixos e uma rentabilidade diminuída. Tian et al. (2016) mostram que esta si-

tuação leva a uma redução da área de plantação na América Central, mas nenhuma 

mudança na América do Sul. A produção das plantações aumenta, contudo, porque 

as espécies de plantação são bem adequadas para tirar proveito da fertilização com 

carbono, temperaturas mais quentes, e maior precipitação. Os efeitos, tal como 

determinados por Tian et al. (2016) são mais positivos no Brasil; o resto da América 

do Sul e América Central experimentam ganhos menores.

Os países da América Latina têm um papel importante na mitigação do clima, dada 

tanto a sua contribuição historicamente importante para as emissões globais de 

carbono através da florestação como a sua liderança na discussão internacional 

sobre as reduções das emissões provenientes da florestação e degradação-plus 

(REDD+). Alguns países identificaram especificamente o papel das florestas nas 

suas contribuições determinadas nacionalmente para o Acordo de Paris sobre o 

Clima. O Brasil, por exemplo, pretende reduzir as suas emissões de dióxido de 

carbono (CO2) de 2005 em 37% até 2025 através de reduções em todos os setores 

da economia, incluindo o uso da terra. Em particular, o Brasil irá reduzir a alteração 

do uso do solo e as perdas de carbono da Bacia Amazônica, continuando a imple-

mentar e aplicar regras e regulamentos que já reduziram o desflorestamento desde 

2004. O Chile também se concentrou na redução da intensidade de carbono medida 

em toda a economia, mas também propôs o reflorestamento de 100.000 hectares 

de floresta nativa. O Uruguai propõe manter as atuais áreas florestais naturais e de 

plantação e aumentar potencialmente as florestas naturais sob as suas medidas 

condicionais. Curiosamente, nenhum dos países menciona explicitamente o au-

mento da área de plantações exóticas (os tipos que registraram os maiores ganhos 

nos últimos anos) para a armazenagem de carbono.

A forma como a produção industrial de madeira redonda e o sequestro de carbono 

nas florestas interagem não é clara. Mendelsohn e Sohngen (2019), avaliando a 

contribuição histórica das florestas para as emissões globais de carbono, salientam 

que apesar das emissões relativamente grandes de carbono devido à florestação 

entre 1900 e 2010 (130 Pg C), as florestas armazenaram efetivamente mais carbono 

em 2010 do que em 1900. Os seus resultados mostram que embora a fertilização 

do carbono seja importante, quase tanto deste ganho de carbono é devido à gestão 

florestal para os mercados de madeira. À medida que a procura de madeira indus-

trial cresceu ao longo do século XX, o declínio dos estoques de florestas antigas e 

o aumento dos preços encorajaram investimentos florestais que ajudaram a com-

pensar uma grande parte das emissões de carbono. Apesar da perda de mais de 

800 milhões de hectares de floresta para outras utilizações, principalmente a 

agricultura, o estoque de carbono nas florestas expandiu-se. Estes resultados su-

gerem que os fatores que encorajam a extração de madeira, e especificamente os 

investimentos em florestas, provavelmente também aumentam o armazenamento 

de carbono.
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As estimativas da mudança na colheita de madeira industrial, colheita de madeira 

tropical, e área florestal até 2030 a partir de uma análise de Baker et al. (2019) são 

apresentadas no Quadro 2 para um cenário que inclui o preço do carbono. Os mer-

cados de carbono neste caso levam a aumentos modestos na exploração da madeira 

no Brasil, em grande parte porque os investimentos em plantações de madeira 

aumentaram. Neste cenário, é economicamente vantajoso reduzir a colheita de 

madeira tropical e reservar as florestas da produção de madeira para pagamentos 

pelo sequestro de carbono. A área florestal aumenta em 1,3% no Brasil, 6,5% no resto 

da América do Sul e 3,1% na América Central. O cenário assume fortes direitos de 

propriedade, uma vontade dos governos de exercer direitos de propriedade sobre o 

carbono armazenado nas florestas, e a capacidade dos governos de pagar a indiví-

duos com posse para manter estoques de carbono.

Assume-se que o preço do carbono será de 36 dólares por tonelada de CO2 em 2015, aumentando a 3% ao ano.

Brasil Resto do Sul América América Central

Colheita de madeira industrial +7.0% –33% –3.5%

Colheita de madeira tropical –5.9% –100% –73%

Área florestal +1.3% +6.5% +3.1%

Tabela 2. Mudança projetada até 2030 com preços de carbono através dos mercados

Fonte: Dados de Baker et al. (2019).

Fonte: Foto de Vala E.  2016. Unsplash, Consultado 2020. 
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Potencial futuro de 
fornecimento de madeira 

Esta seção utiliza o Modelo Madeireiro Global (Sohngen et al. 1999; Daigneault et 

al. 2008; Tian et al. 2018) para examinar como pressupostos alternativos sobre 

políticas ou insumos do setor florestal, seguindo as questões discutidas acima, 

podem afetar a produção futura de madeira na América Latina e no Caribe. A prin-

cipal produção avaliada pelo modelo é a produção de madeira industrial, mas 

também são feitas projeções para a área florestal total, área florestal plantada, 

entradas de gestão, e estoques de carbono. A análise pode dar aos decisores polí-

ticos alguns conhecimentos sobre como várias alavancas políticas influenciam as 

tendências na área florestal, investimentos florestais, e estoques de carbono.

O Modelo Global Madeireiro tem sido amplamente utilizado para análise política, 

é amplamente publicado, e tem sido amplamente citado na literatura. Evoluiu do 

Modelo de Abastecimento de Madeira (ver Sedjo e Lyon 2015) e foi atualizado e 

expandido em 1999 por Sohngen et al. (1999) para considerar questões de conser-

vação florestal. Sohngen e Mendelsohn (2003) foram os primeiros a integrar um 

modelo florestal com um modelo de avaliação global integrada para avaliar se as 

opções de sequestro de carbono florestal - a florestação, a prevenção da floresta-

ção, a conservação florestal, rotações mais longas, e uma melhor gestão - eram uma 

estratégia eficiente de mitigação das mudanças climáticas. Kindermann et al. 

(2008) atualizaram essa análise e desenvolveram curvas de custos marginais de 

redução para evitar a florestação na ALC e noutras regiões tropicais, e Favero et al. 

(2018b) integraram o albedo para desenvolver as primeiras estimativas de como o 

albedo influencia o sequestro de carbono florestal a nível mundial. Daigneault et 

al. (2008) realizaram uma análise do mercado da madeira e examinaram como as 

taxas de câmbio influenciam a produção de madeira. Tian et al. (2018) examinaram 

como os fatores de mercado e climáticos poderiam influenciar o sequestro futuro 

de carbono nos Estados Unidos. Baker et al. (2018), Daigneault et al. (2012), Favero 

et al. (2017), Favero e Mendelsohn (2014), e Kim et al. (2018) utilizaram o modelo para 

analisar o efeito da procura de energia da biomassa. O modelo também tem sido 

utilizado para considerar os efeitos das mudanças climáticas na produção de ma-

deira (por exemplo, Favero et al. 2018a; Sohngen et al. 2001; Tian et al. 2016, 2018).

Aqui, o modelo é utilizado de formas inovadoras para avaliar as tendências a longo 

prazo da exploração madeireira, da área florestal e dos estoques de madeira e 

carbono sob várias alavancas políticas. 

Modelo Global Madeireiro
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É um modelo dinâmico de otimização que funciona em etapas de 10 anos e resolve 

por um período de 200 anos. Os resultados são mostrados até 2065. As rotinas de  

optimização maximizam o valor atual do excedente do consumidor mais o produtor, 

utilizando uma taxa de desconto de 5%. O modelo assume produtos heterogéneos, 

modelando a procura de madeira de serração e de celulose de papel separadamen-

te. Mais de 250 classes de terrenos florestais de todo o mundo estão incluídas no 

modelo, desde tipos de plantações de crescimento rápido e florestas geridas de 

forma moderada até florestas completamente não geridas. Os tipos de plantação 

incluem um eucalipto de crescimento rápido com um período de rotação de 10 anos 

e uma madeira macia de crescimento rápido, modelada em pinheiro do sul ou ra-

diata, dependendo da região, com uma rotação de 20 a 30 anos.

Uma limitação é que o modelo não acompanha os inventários a nível de país, exceto 

no Brasil, pelo que não pode ser utilizado para fornecer análises a nível de país. 

Consequentemente, esta análise é fornecida para o Brasil, o resto da América do 

Sul e da América Central separadamente. Para conduzir a optimização a longo prazo 

de forma eficiente, o modelo não desagrega a procura por região nem acompanha 

os fluxos comerciais.

As florestas em cada classe de terreno abastecem o mercado global de madeira. Os 

custos de gestão incluem os custos de plantação, que variam entre US$ 0 por 

hectare em florestas não geridas e mais de US$ 1,000 por hectare em florestas de 

plantação geridas intensivamente. Os custos são determinados de forma endógena, 

dependendo dos preços da madeira, custos de extração e custos de gestão. Custos 

de extração, incluindo os custos de derrubada e os custos de transporte para levar 

a madeira cortada a uma fábrica. Também estão incluídos fatores de ajustamento 

da qualidade que afetam o valor da madeira no mercado global. Para uma descrição 

completa do modelo, ver Kim et al. (2018) e Tian et al. (2018), e para o código do 

modelo, ver Tian et al. (2018).

Cenários
Na linha de base, o PIB aumenta de US$ 10.217 per capita em 2015 para US$ 33.531 

em 2065 (Figura 9). No cenário de alta procura, o PIB sobe para US$ 56.634 per 

capita. A elasticidade do rendimento no modelo é de 0,85, o que sugere que os 

aumentos de rendimento têm fortes efeitos na procura. Presume-se que a população 

aumente de 7,3 bilhões em 2015 para 9,5 bilhões em 2065. Uma vez que a procura 

de madeira deriva da produção industrial de madeira em fábricas, foi incluído um 

coeficiente de mudança técnica na função de procura para abrandar o crescimento 

da procura ao longo do tempo. Sob os pressupostos de mudança técnica do nosso 

modelo, isto significa que, até 2065, é necessária apenas 60% da matéria-prima 

industrial de madeira para criar a mesma produção que em 2015.

Os projetos do modelo de base que serram os preços da madeira de serra aumentam 

a uma taxa de 0,9% por ano entre 2015 e 2065 (Figura 10). Este é um ritmo de au-

mento de preços mais lento do que o observado ao longo do século passado, porém 

mais rápido do que o observado desde 1980. Os preços de exportação da ALC 
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caíram desde os anos 60 até aos anos 90, mas depois aumentaram acentuadamen-

te nos anos 2000 à medida que a procura na China crescia (ver acima). Prevê-se 

que os preços da madeira para celulose subam modestamente durante as próximas 

décadas, porque a produção de material de madeira para celulose pode utilizar uma 

maior variedade de insumos de madeira do que a madeira para serração. 

Globalmente, prevê-se que a produção de madeira aumente 34% até 2065, com um 

aumento de 18%, vindo dos países da ALC. Globalmente, a proporção relativa de 

madeira serrada em relação à madeira para celulose está projetada para permane-

cer aproximadamente a mesma em 2065 que em 2020, 60% de madeira serrada e 

40% de madeira para celulose. Prevê-se que a proporção de madeira serrada na 

ALC diminua modestamente ao longo do tempo, de 51 para 47% da produção total 

de madeira até 2065.

A produção na América Latina e no Caribe deverá aumentar de 210 milhões de 

metros cúbicos por ano para 300 milhões de metros cúbicos por ano até 2065. Isto 

representa um abrandamento no crescimento da produção de produtos de madeira 

na região em relação ao crescimento nos 50 anos anteriores, mas é consistente com 

a projeção de um crescimento mais lento no consumo global de madeira.  

Figura 9. PIB per capita projetado nos Cenários de Base e de Alta 
Demanda, 2015-2065
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A análise de cenários é realizada para avaliar como a produção na região pode 

ser afetada por hipóteses alternativas sobre as questões futuras que podem 

afetar a produção das florestas da ALC, e em particular as questões discutidas 

na seção anterior:

Cenário 1, aumento da procura de toda a madeira, assume um aumento do rendi-

mento per capita, como mostra a Figura 10. O crescimento do rendimento na primeira 

década é o mesmo que na linha de base, depois acelera para além de 2025. O 

Cenário 2 assume que a procura de madeira para celulose cresce mais lentamente 

do que na linha de base, de tal forma que a procura de madeira para celulose em 

2065 é 30% mais baixa do que a procura de madeira para celulose na linha de base. 

O Cenário 3 aumenta os custos de gestão das plantações de crescimento rápido. 

Isto é feito através da redução dos pressupostos exógenos sobre o aumento dos 

rendimentos dos tipos de plantações da ALC e através da redução da elasticidade 

da intensidade de gestão. O parâmetro da elasticidade é utilizado para deslocar os 

rendimentos em função do montante do investimento em florestas.

O Cenário 4 considera as flutuações monetárias e assume que as moedas da ALC 

são desvalorizadas em 30% em relação à linha de base. Na sequência de Daigneault 

et al. (2008), isto é implementado como uma redução de 30% nos custos de gestão 

de florestas na região da ALC em relação a outros locais. O Cenário 5 assume que 

os países da ALC se concentram em políticas para acabar com a florestação. É 

implementado apenas em regiões que se presume no modelo serem economica-

mente inacessíveis - ou seja, regiões que até à data não têm tido uma gestão da 

madeira a longo prazo. O Cenário 6 assume que a certificação FSC ou PEFC é 

obrigatória em todas as terras geridas (não plantadas) e que isto aumenta os custos 

de gestão em 10%. O modelo não distingue entre terras certificadas e não certifi-

cadas na linha de base, pelo que este cenário é implementado assumindo que o 

mandato para todas as florestas geridas aumenta os custos em 10%.4 

1. Aumento da procura de toda a madeira;

2.  Redução da procura global de madeira para celulose;

3. Aumento dos custos de gestão intensiva em plantações de crescimento rápido;

4. Valores monetários em queda;

5.  Parar a florestação;

6.  Certificação FSC ou PEFC obrigatória; e

7.  Sequestro de carbono.

4 Embora os custos atuais da certificação na região não sejam provavelmente 10% (Cubbage et 
al. 2009), os hectares atualmente inscritos são provavelmente alternativas de baixo custo. Este 
cenário pressupõe que todos os hectares onde a madeira é extraída estão inscritos e que o 

governo o exige, aumentando assim substancialmente os custos na margem.
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Figura 10. Cenário de Base: Preços globais projetados da madeira para 
Serradura e Celulose de Madeira, 2015-2065

Finalmente, o cenário 7 examina o que acontece sob o sequestro de carbono, com 

os preços do carbono começando em 35 dólares por tonelada de CO2 e aumentan-

do 3% por ano. Embora significativamente superior ao preço de mercado atual do 

carbono, esta trajetória de preços aproxima-se das estimativas do custo social do 

carbono da Nordhaus (2017). Neste cenário, o mundo implementa políticas rigoro-

sas de carbono a nível mundial, em todas as regiões.

As maiores mudanças na produção de madeira ocorrem nos cenários de moeda (4) 

e sequestro de carbono (7) (Tabela 3). O cenário da moeda pressupõe uma forte 

redução de 30% no valor das moedas da ALC e mantém essas alterações no futuro. 

Isto significa que os custos efetivos de gestão e extração florestal na região dimi-

nuem 30% em relação ao resto do mundo. Esta mudança de dimensão é plausível, 

pelo menos a curto prazo, dados históricos apresentados em Daigneault et al. 

(2008) que ilustram um declínio superior a 50% no valor da moeda da ALC após as 

crises petrolífera e financeira dos anos 70 e novamente após a crise financeira do 

final dos anos 90. Curiosamente, porém, a queda dos valores monetários tem efeitos 

mais fortes na produção de madeira serrada do que a produção de madeira para 

celulose em termos absolutos, e leva mesmo a reduções na produção de madeira 

para celulose na América Latina e no Caribe. Isto é talvez surpreendente, mas indica 

uma mudança no capital e outros recursos desde plantações a madeiras mais 

Resultados
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valiosas durante uma desvalorização da moeda. Assim, embora uma desvalorização 

da moeda possa melhorar a competitividade de muitas indústrias, em algumas 

partes da região reduz a competitividade do setor da madeira para celulose.

O cenário de sequestro de carbono leva a reduções significativas na extração de 

madeira em toda a América Latina e no Caribe. Os preços do carbono utilizados no 

cenário são elevados em comparação com os preços reais do carbono (US$ 2 a US$ 

10 por tonelada de CO2) para projetos de carbono na região. Contudo, dados os 

danos potenciais das mudanças climáticas, estes preços são realistas se as políticas 

globais se tornarem vinculativas no futuro. Os resultados indicam que a produção 

de madeira diminuiria substancialmente na região se os estoques de carbono fossem 

mantidos nas florestas em pé. Haveria efeitos modestamente mais fortes na produ-

ção de madeira serrada, exceto na América Central.

A maior procura global de todos os produtos de madeira aumenta a produção de 

madeira em toda a região da ALC. Como os maiores efeitos de uma maior procura 

ocorrem em 2050-2070, os maiores efeitos na produção de madeira ocorrem após 

2050. Os efeitos a curto prazo são modestos, dado que não há alteração da procura 

no cenário durante a próxima década. A redução na procura de madeira para celulose 

tem efeitos previsíveis - reduz a produção de madeira para celulose na região - mas 

também incentiva um ligeiro aumento na produção de madeira para serração. O 

aumento dos custos de gestão da plantação reduz a produção tanto de madeira 

serrada como de celulose de papel, mas tem efeitos maiores na madeira para celu-

lose. Este resultado ocorre porque a principal fonte de material de madeira para 

celulose são as plantações, enquanto que a madeira serrada é proveniente de outras 

florestas geridas e não geridas, inacessíveis. Os efeitos são mais fortes no resto da 

América do Sul e América Central do que no Brasil porque se assume que as plan-

tações nessas regiões têm taxas de melhoria tecnológica mais lentas na linha de 

base e, portanto, são mais fortemente afetadas pelo aumento dos custos.

Curiosamente, o caso de interromper o desmatamento, reduz a produção de madeira 

para celulose, mas aumenta a produção de serragem de madeira. Este resultado é 

talvez, surpreendente, mas tem uma explicação: uma quantidade relativamente 

pequena de madeira provém de atividades de florestação na região, e se essa ma-

deira for eliminada dos mercados (porque a florestação é eliminada), então os mer-

cados utilizarão mais material das plantações nos mercados de madeira serrada e 

menos nos mercados de madeira para celulose. A certificação obrigatória, e conse-

quentemente o aumento dos custos, faz com que a produção de madeira serrada e 

de celulose de papel no Brasil caia. No resto da América do Sul e América Central, 

apenas a produção de madeira de serração diminui; a produção de madeira para 

celulose aumenta, embora modestamente. Isto impõe um aumento de 10% nos cus-

tos em 144 milhões de hectares na região e em 33% da produção de madeira, pelo 

que é algo surpreendente que não tenha um efeito mais forte. No entanto, como 

referido, estes custos são impostos apenas a florestas não plantadas geridas, e por 

isso a produção desloca-se para plantações.
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Linha de 
base

Aumento 
da procura 

global

Redução da 
procura de 
madeira 

para 
celulose

Elevado 
custo de 

plantação

Moeda em 
queda

Parar o 
desmata-

mento

Certificado 
mandatado

Sequestro 
de carbono

Milhões de 
m3/ano Porcentagem de mudança

Brasil

Madeira Serrada

2030 62.0 1.5% 0.4% -1.8% 25.9% 0.0% -1.6% -34.2%

2050 75.5 11.6% 0.4% -2.5% 27.5% 0.1% -1.4% -23.9%

Madeira para celulose

2030 87.6 -0.4% -10.1% -8.2% 14.9% -2.3% -11.5% -43.6%

2050 108.6 17.6% -13.8% -9.8% 7.4% -0.8% -7.1% -16.2%

Resto da América do Sul

Madeira Serrada

2030 44.0 0.8% 0.6% 0.0% 20.4% 3.6% -0.5% -74.4%

2050 50.2 6.4% 1.2% -0.2% 20.8% 3.2% -0.5% -68.1%

Madeira para celulose

2030 37.5 0.7% -5.8% -19.5% -14.7% -0.7% 0.2% -17.4%

2050 43.6 3.6% -12.2% -36.2% -11.0% -1.1% 0.7% -10.0%

América Central

Madeira Serrada

2030 10.0 1.6% 1.9% 0.2% 24.4% 0.2% -1.7% -37.9%

2050 12.1 10.6% 2.2% -1.6% 23.5% 0.4% -0.4% -22.5%

Madeira para celulose

2030 2.3 1.8% -20.6% -32.1% -91.2% -2.9% 6.1% -32.6%

2050 2.0 6.4% -43.3% -54.9% -100.0% -8.7% 1.9% 69.8%

Tabela 3. Produção de madeira serrada e de celulose e variação percen-
tual em relação à linha de base, 2030 e 2050
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Linha de 
base

Aumento 
da procura 

global

Redução da 
procura de 
madeira 

para 
celulose

Elevado 
custo de 

plantação

Moeda em 
queda

Parar o 
desmata-

mento

Certificado 
mandatado

Sequestro 
de carbono

Milhões de hectares

Brasil

Plantação

2030 4.0 4.4 3.8 4.1 5.1 4.0 4.0 5.7

2050 5.0 5.5 4.7 5.0 5.8 4.9 5.0 6.5

Total da área florestal

2030 537.6 539.6 536.8 537.7 540.6 540.5 536.7 634.5

2050 524.8 525.8 523.9 524.5 525.5 533.9 524.1 634.5

Resto da América do Sul

Plantação

2030 3.7 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 4.1

2050 4.0 4.3 3.9 3.9 4.1 4.0 4.0 4.5

Total da área florestal

2030 288.8 288.3 289.1 288.9 288.7 290.1 288.8 308.5

2050 265.5 262.9 266.1 265.3 265.6 281.4 265.5 307.7

América Central

Plantação

2030 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2

2050 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.3

Total da área florestal

2030 54.0 53.8 54.0 54.0 54.0 53.9 53.9 58.6

2050 51.7 51.4 51.8 51.7 51.8 51.8 51.7 59.8

Tabela 4. Plantio e Área Florestal Total, por Cenário
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O caso de interrompimento de desmatamento também afeta toda a área florestal. 

Observe que a rigorosa restrição ao desmatamento é imposta apenas em regiões 

inacessíveis; em regiões administradas, algum desmatamento continua, embora a 

taxas modestas. No entanto, em 2050, há mais terras florestadas em todas as re-

giões sob o caso de parada de desmatamento do que na linha de base. A área de 

plantações de crescimento rápido permanece praticamente a mesma porque o 

aumento de preços não é forte o suficiente para impulsionar investimentos adicio-

nais em plantações.

O caso da queda da moeda tem fortes efeitos sobre as florestas plantadas, aumen-

tando sua área em 800.000 hectares no Brasil e em 100.000 hectares em outras 

partes da América do Sul até 2050. Curiosamente, o caso de queda de moeda au-

menta em parte a área total de florestas plantadas porque a mudança nas taxas de 

câmbio não provoca mais desmatamento. Observe que a redução nas taxas de 

câmbio se aplica apenas ao setor florestal, e não ao setor agrícola. Se o setor agrícola 

também se tornar mais produtivo sob as taxas de câmbio alteradas, então seria de 

se esperar mais desmatamento na região da ALC.

Uma incerteza ainda não abordada é a mudança climática. A análise das mudanças 

climáticas apresenta desafios na silvicultura porque as mudanças nos padrões de 

perturbação afetam as taxas de estocagem, o crescimento das árvores é influen-

ciado pela fertilização de carbono, assim como as mudanças na temperatura e 

precipitação, e as áreas onde certas classes de florestas podem crescer mudarão. 

A análise de todos esses efeitos requer resultados projetados a partir de modelos 

dinâmicos de vegetação global ligados a modelos climáticos, e então os resultados 

devem ser integrados ao modelo florestal, como em Tian et al. (2016) e Favero et al. 

(2018a). Tal análise excede o escopo deste trabalho, mas os efeitos descritos em 

Tian et al. (2016) podem ser comparados com os acima mencionados. Tian et al. 

(2016) usaram o mesmo Modelo Madeireiro Global, embora a linha de base seja 

diferente em função dos diferentes anos iniciais, diferentes suposições sobre o 

crescimento da renda e da população, e algumas atualizações e mudanças nos 

dados de inventário.

Os resultados em Tian et al. (2016) ilustram que, até 2050, o crescimento das florestas 

aumentou 16% no Brasil, 11% no resto da América do Sul, e 2% na América Central. 

As taxas anuais de dieback, entretanto, também aumentam na região, passando de 

perto de 0% na maioria das regiões para 0,8% em 2050 no Brasil e 0,1% no resto da 

América do Sul, e permanecendo estáveis (perto de 0%) na América Central. Dados 

estes efeitos climáticos, o Modelo Madeireiro Global projeta que até 2050, a produ-

ção de madeira serrada no Brasil aumenta em 10 milhões de metros cúbicos por ano 

e a produção de madeira para celulose aumenta em 20 milhões de metros cúbicos 

por ano, para um aumento de 13% na produção de madeira serrada e um aumento 

de 19% na produção de madeira para celulose. Esta mudança na produção é com-

parável aos efeitos do aumento da demanda ou da queda dos valores monetários. 

Os efeitos da mudança climática em outras partes da América do Sul e Central são 

modestos em comparação com os efeitos do aumento da demanda.

Esses resultados sugerem que a mudança climática apresenta um desafio potencial 

para a região, e em particular para o Brasil, com taxas potencialmente maiores de 

distúrbios nos próximos 30 anos. 
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As maiores taxas de perturbação são equilibradas pelo aumento da produtividade, e 

o efeito geral sobre a produção é positivo. Da mesma forma, os resultados em Tian et 

al. (2016) sugerem que o armazenamento total de carbono na região aumenta com a 

mudança climática, embora com menos terra dedicada às florestas devido à mudança 

no uso do solo. Estes resultados são consistentes com a análise atualizada em Favero 

et al. (2018a), embora esse estudo tenha analisado mais a fundo no tempo.

Este estudo analisa questões importantes que afetam o manejo florestal e o comércio 

de produtos florestais madeireiros e não-madeireiros na América Latina e no Caribe. 

Começando com os mercados de madeira industrial, ela ilustra que o setor de pro-

dutos de madeira da região cresceu a um ritmo mais rápido do que o setor global de 

produtos provenientes da madeira desde a década de 1960 e agora representa 13% 

da produção mundial total de madeira industrial. Todo este aumento se deve ao 

crescimento em três países, Brasil, Chile e Uruguai, que investiram em plantações 

de rápido crescimento. As plantações, entretanto, têm enfrentado uma pressão 

competitiva significativa nos últimos anos devido ao declínio dos mercados mundiais 

de produtos de papel, e a pressão se intensificará no futuro, dadas as tendências 

globais. Portanto, é importante explorar oportunidades para novos mercados, novos 

produtos e maior produtividade, ou seja, rendimento além do Brasil, Chile, e no 

Uruguai, outros países da ALC têm oportunidades de expandir a produção de ma-

deira, tanto em florestas naturais como em plantações no Uruguai. As plantações se 

contraíram em algumas partes da América Central, e as colheitas por hectare em 

florestas naturais também são mais baixas do que na América do Sul; as diferenças 

podem ajudar o setor madeireiro a se expandir de forma sustentável.

A região está atualmente atrasada em relação a outras regiões na área de florestas 

certificadas como gerenciadas de forma sustentável por um dos principais grupos 

de certificação. Os altos custos e os benefícios limitados do mercado provavelmente 

explicam a menor taxa de adoção nesta região. O Brasil e a Guiana, no entanto, têm 

exigido exploração madeireira de impato reduzido e taxas de extração mais baixas 

em suas concessões madeireiras, portanto, elementos de manejo florestal susten-

tável estão sendo implementados em muitas florestas. Dada a crescente importância 

dos serviços dos ecossistemas florestais, os silvicultores, órgãos públicos e ONGs 

têm boas razões para continuar pesquisando oportunidades de manejo florestal 

sustentável na região, caso surjam mercados para esses benefícios.

  A extração ilegal de madeira continua causando uma preocupação generalizada. O 

desmatamento ilegal foi extenso historicamente, mas tem diminuído nos últimos 

anos, em particular no Brasil. O desmatamento ilegal também ocorre em florestas 

estatais que não são protegidas, seja pelo governo ou por organizações privadas com 

direitos para manejá-las, tais como comunidades e concessões privadas de 

madeira. 

Conclusão



159Fonte: Foto de  Rotar T.  2020. Unsplash, Consultado 2020. 
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Esforços para regularizar direitos de propriedade, prevendo o manejo florestal co-

munitário ou concessões de madeira, provavelmente ajudarão a reduzir a extração 

ilegal de madeira a longo prazo, apesar de vazamentos a curto prazo e outros 

problemas.

O manejo florestal comunitário é promissor em muitas localidades da América 

Latina e Caribe. As evidências sugerem que o manejo florestal comunitário reduziu 

o desmatamento em muitas florestas. Que melhorou a renda ou os meios de sub-

sistência são menos certos. O número crescente de aplicações do manejo florestal 

comunitário, juntamente com um número crescente de hectares, sugere que os 

pesquisadores terão muitas oportunidades para avaliar os benefícios e custos desta 

abordagem emergente de proteção e manejo florestal. Uma área promissora onde 

as florestas comunitárias podem oferecer oportunidades é a dos produtos florestais 

não-madeireiros. O manejo florestal comunitário tem sido promovido como uma 

forma de proteger as florestas onde os membros da comunidade colhem produtos 

não-madeireiros, mas as informações sobre a escala de produção são incompletas. 

Tais dados, mesmo que os produtos não sejam levados aos mercados formais, 

forneceriam informações valiosas para os esforços de proteção florestal.

As projeções do Modelo Global Madeireiro sugerem que a produção aumentará em 

toda a região de 2020 até 2040-2050. A produção de madeira para celulose é bas-

tante sensível aos vários cenários, com um potencial relativamente grande de 

desmatamento no futuro para todos os cenários, exceto aquele com redução do 

desmatamento. A sensibilidade da produção de madeira para celulose em particular 

a uma série de cenários ilustra por que é importante avaliar os investimentos para 

melhorar a produtividade das plantações.

A mudança climática apresenta tanto desafios quanto oportunidades para a 

América Latina e o Caribe. A região possui um grande estoque de carbono que 

continua sendo um dos amortecedores mais importantes do planeta contra as 

emissões de carbono. Este estoque de carbono, entretanto, tem estado sob ameaça 

de fatores de mercado e institucionais que causam o desmatamento. Ao mesmo 

tempo, os fatores de mercado e institucionais contribuíram para o segundo cresci-

mento das florestas nas plantações, e os movimentos sociais promoveram uma forte 

aplicação dos direitos de propriedade e do manejo florestal comunitário. Os fatores 

que incentivam o aumento dos estoques de carbono também podem incentivar o 

crescimento econômico e melhorar a subsistência. Uma ameaça da própria mu-

dança climática é o dieback florestal. As estimativas atuais sugerem que os ganhos 

de produtividade compensarão as perdas devidas ao dieback, levando a uma maior 

produção geral de madeira, mas esses resultados não se mantêm para todos os 

locais. A floresta da Amazônia Oriental, por exemplo, parece particularmente vul-

nerável à seca e possivelmente a mais incêndios florestais devido às mudanças 

climáticas.
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Projetos Florestais no 
Banco Interamericano 
de Desenvolvimento

Lar de quase um quarto das florestas do mundo (FAO 2011), a América Latina e o 

Caribe (ALC) têm estado na vanguarda das discussões sobre florestas há décadas. 

A redução significativa do desmatamento na Bacia Amazônica no final dos anos 

2000 e início de 2010 (Arima et al. 2014) e a altíssima produtividade das florestas 

plantadas (Brown 2003) contam como grandes conquistas, mas os incêndios flo-

restais na Amazônia desde 2018 (BBC 2019) e o desmatamento do bioma Cerrado 

mostram que enormes desafios permanecem.

Embora os bancos multilaterais de desenvolvimento desempenhem um papel im-

portante na definição de políticas e investimentos no setor ambiental, a análise de 

sua eficácia não está amplamente disponível (Gutner 2002). Alguns estudos avaliam 

projetos individuais, mas geralmente faltam avaliações ou mesmo revisões de inves-

timentos setoriais e faltam na literatura avaliações sistemáticas e independentes de 

projetos de organizações internacionais (Fox 1997; Gutner 2002; Rich 2013). Além 

disso, os investimentos florestais são geralmente vistos como um subsetor de inves-

timentos ambientais. Este capítulo procura lançar luz sobre projetos florestais que 

o Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (GBID)1 implementou na 

América Latina e no Caribe.

Desde 2006, o GBID investiu quase US$ 1,5 bilhão em projetos florestais na América 

Latina e Caribe destinados a conservar, restaurar ou administrar de forma sustentá-

vel os recursos florestais naturais, bem como promover plantações florestais e 

agroflorestais. Este estudo examina a carteira de projetos florestais do GBID e resu-

me as motivações, objetivos e resultados. Segue uma revisão interna anterior dos 

investimentos florestais no GBID, realizada em 2005 (Norheim 2005), e presta ho-

menagem ao preenchimento da lacuna bibliográfica, resumindo os investimentos 

florestais do GBID de janeiro de 2006 a junho de 2019. Ela constrói um cronograma 

de investimentos, analisa os montantes e fontes de financiamento, identifica os 

principais objetivos e temas e descreve como os projetos surgiram.

1O Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento compreende o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), o BID Investimentos (o nome comercial da Corporação Interamericana de 
Investimentos) e o BID LAB (o nome comercial do Fundo Multilateral de Investimentos, que é admi-
nistrado pelo GBID). Neste documento não fazemos distinção entre estas diferentes entidades e 
agrupamos as três como GBID.



Projetos florestais no Banco Interamericano de Desenvolvimento

170

Antecedentes
O GBID foi fundado em 1959 como uma parceria entre 19 países latino-americanos 

e os Estados Unidos. Hoje é propriedade de 48 estados membros, dos quais 26 são 

membros mutuários na ALC. Estes 26 membros mutuários juntos têm um pouco 

mais de 50% do poder de voto na diretoria do GBID. "Como o banco multilateral de 

desenvolvimento regional mais antigo e maior do mundo, o BID é a principal fonte 

de financiamento multilateral para o desenvolvimento econômico, social e institu-

cional na América Latina e no Caribe" (GBID 2019, ii). No final de 2018, o GBID havia 

aprovado mais do que os EUA US$286 bilhões em empréstimos e garantias para 

financiar projetos com investimentos que totalizam US$567 bilhões, bem como 

US$7,3 bilhões em doações. Somente em 2018, o GBID aprovou US$ 14,25 bilhões 

em empréstimos (GBID 2019).

O financiamento para empréstimos geralmente vem do capital ordinário do GBID. 

O GBID tem um capital ordinário de US$105 bilhões, 96% do qual consiste em ca-

pital exigível e 4% é pago pelos países membros.2 A administração desses fundos é 

o principal negócio do GBID. Ele empresta aos países membros geralmente através 

de empréstimos soberanos garantidos (públicos) ou através de empréstimos do 

setor privado. Dado que estes fundos precisam ser reembolsados ao GBID, os países 

geralmente têm uma forte influência na forma como serão utilizados.

O GBID também hospeda e administra um conjunto de fundos de doadores, como 

o Fundo de Investimento Climático, que também pode fornecer empréstimos e, às 

vezes, doações a países. Esses fundos de doadores geralmente envolvem termos 

mais concessionais (por exemplo, taxas de juros mais baixas) e empréstimos me-

nores do que os fornecidos pelo GBID em seu modelo de negócios.

Os projetos são financiados principalmente através de dois instrumentos 

financeiros: empréstimos e doações.

Financiamento de 
projetos

Empréstimos

2  h t t p s : / / w w w . i a d b . o r g / e n / a b o u t - u s / i d b - f i n a n c i n g /
ordinary-capita-resource-callable-capital-and-paid-capital-idb-member.
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Turnos Organizacionais

Muitos fundos de doadores fornecem subsídios, além de empréstimos. Alguns são 

fundos fiduciários criados no GBID por um doador específico. Outros são fundos 

independentes que canalizam fundos através do BID; exemplos incluem o Fundo 

Global para o Meio Ambiente, o Fundo de Investimento Climático e o Fundo para o 

Clima Verde. O GBID implementou pela primeira vez projetos do Fundo Global para 

o Meio Ambiente em 2004. Norheim (2005) cita este desenvolvimento como a prin-

cipal razão para o aumento dos instrumentos financiados por subsídios no período 

2003-2005. O financiamento climático, canalizado principalmente através do 

Fundo Global para o Meio Ambiente, do Fundo de Investimento Climático e do 

Fundo de Parceria para o Carbono Florestal, tornou-se disponível em 2012.

Esses fundos são não reembolsáveis (ou seja, são desembolsados como subsídios), 

e os doadores geralmente fornecem diretrizes sobre como o dinheiro pode ser uti-

lizado. Os países podem apresentar projetos propostos para financiamento com 

base nestas diretrizes. O tamanho dos projetos financiados por subsídios varia 

significativamente dependendo das prioridades do país, das prioridades dos doa-

dores e dos fundos disponíveis.

A organização interna do GBID está estruturada em torno de regiões e países e por 

setores e áreas técnicas. Em 1994, o GBID passou por uma reorganização na qual o 

foco regional foi elevado, mas cada região tinha equipes organizadas por atividades 

técnicas.

Em 2007, o GBID passou por outro processo de realinhamento. O Banco criou duas 

vice-presidências: uma para os departamentos regionais e outra para os departa-

mentos técnicos. Também criou a Iniciativa de Energia Sustentável e Mudança 

Climática, que em 2013 se tornou a divisão de Mudança Climática e 

Sustentabilidade. O realinhamento de 2007 foi considerado uma grande mudança 

para as florestas no GBID porque a maioria dos especialistas florestais que traba-

lhavam no Banco na época se aposentaram. As mudanças organizacionais também 

refletem mudanças em escala global, com a mudança climática sendo reconhecida 

como uma ameaça.

Nos anos 90, as equipes bancárias eram compostas por engenheiros, agrônomos 

e outros especialistas técnicos, além de especialistas financeiros e institucionais, 

que julgariam a viabilidade financeira dos projetos, e economistas, que avaliariam 

os benefícios do projeto. Com o tempo, o Banco deixou de contratar especialistas 

técnicos e, em meados dos anos 90, o Banco começou a contratar mais generalistas 

e a enfatizar as habilidades de gerenciamento da organização, desenho e execução 

de projetos.

Doações
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Estratégia Anterior 
sobre Florestas

Uma revisão da literatura identificou apenas uma estratégia florestal anterior do 

GBID (Rente e Norheim 2006).3 Essa estratégia cobriu países da então conhecida 

como Região 2 (América Central, México, República Dominicana e Haiti) e identifi-

cou as melhorias necessárias no setor florestal em dois eixos:

A estratégia afirma que "uma visão dos negócios florestais na região implica que o 

setor privado tem a missão de contribuir significativamente para o desenvolvimento 

sustentável das economias nacionais, com base no manejo sustentável dos recur-

sos florestais; aumento da produtividade na cadeia de suprimentos; exportação de 

produtos competitivos e diversificação da renda das terras florestais" (Rente e 

Norheim 2006, 1).

Esta estratégia avaliou as operações que poderiam ser desenvolvidas em cada 

um dos países da Região 2 e avaliou o que o GBID poderia fazer nos próximos 

seis a oito anos.

• O clima de investimento em países individuais, considerando aspectos intra-
setoriais (por exemplo, promoção do uso sustentável da terra e treinamento 
para o setor privado), intersetoriais (por exemplo, resolução de questões de 
posse de terra)  e  supra setor iais  (por exemplo,  es tabi l idade 
macroeconômica); 

• Competitividade e produtividade, baseada principalmente na concessão de 
terras públicas ao setor privado em um processo transparente e 
competitivo.

3 De acordo com um entrevistado, houve também uma estratégia florestal no final 
da década de 1980. Ou no início dos anos 90, mas não foi encontrada nenhuma 

documentação.

Fonte: Foto de Norton R.  2019. Unsplash, Consultado 2020. 



Banco de Dados e  
Documentos de Projeto

Dois tipos de informações foram examinados para esta avaliação dos projetos flo-

restais aprovados pelo GBID: o banco de dados de projetos e documentos de pro-

jetos (propostas de empréstimos e documentos de cooperação técnica), e entrevis-

tas com o pessoal atual e antigo do Banco. Os projetos florestais foram definidos 

como aqueles para os quais o banco de dados do Banco listou as florestas como 

um setor ou subsetor. Foi perguntado aos entrevistados em que projetos florestais 

haviam trabalhado e quaisquer projetos ainda não incluídos foram adicionados à 

lista inicial.

Para todos os projetos identificados na lista inicial e através de entrevistas, os do-

cumentos de projeto disponíveis foram analisados. Neste relatório, as análises 

quantitativas das informações do projeto são limitadas aos projetos aprovados nos 

últimos 12,5 anos (janeiro de 2006 até junho de 2019); excluem-se os projetos que 

estavam sendo implementados após 2006 se sua data de aprovação fosse anterior 

a 2006.

Para todos os projetos identificados, os documentos do projeto foram analisados 

para identificar as seguintes informações.

Dados e métodos
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Os projetos geralmente tinham um ou mais dos seguintes objetivos:

• conservação das florestas: redução da pressão sobre as florestas existentes, incluin-
do o manejo de áreas protegidas;

• restauração florestal: reabilitação e restauração de ecossistemas degradados;

• agro florestação: implementação de sistemas agroflorestais e silvo pastoris;

• manejo florestal sustentável: a colheita sustentável de produtos florestais, tanto 
madeireiros quanto não madeireiros;

• plantações florestais: o plantio e o manejo de plantações de espécies exóticas e 
nativas;

• mercados: a comercialização, comercialização e desenvolvimento do mercado de 
produtos florestais, sejam eles comerciais ou de subsistência, e melhorias na cadeia 
de valor (por exemplo, eficiência da serraria);

• posse de terra: esclarecimento e aplicação dos direitos de posse de terra para pro-
mover o uso sustentável da terra;

• monitoramento florestal: o acompanhamento do desmatamento, manejo florestal, 
incêndios, reflorestamento e outras mudanças no uso da terra;

• governança: política e desenvolvimento de capacidades para criar um ambiente 
favorável.

Objetivos do projeto

Montante e Origem dos Fundos

Estas informações incluem o montante financiado pelo BID e doadores externos, e 

a fonte do financiamento. Os projetos foram divididos em duas categorias: emprés-

timos e projetos financiados por subsídios.4 Além disso, como os entrevistados 

relataram que o financiamento climático era importante para projetos florestais, os 

montantes e fontes de financiamento climático foram incluídos. O financiamento 

climático foi definido como financiamento proveniente de fundos específicos para 

mitigar a mudança climática - Fundo Verde para o Clima, janelas de mudança cli-

mática do GEF, Mecanismo de Parceria para o Carbono Florestal, Programa de 

Investimento Florestal, e Fundo de Investimento Climático.

4 De acordo com um entrevistado, houve também uma estratégia florestal no final 
da década de 1980. Ou no início dos anos 90, mas não foi encontrada nenhuma 

documentação.
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• Certificação florestal. Estes projetos promovem produtos florestais provenientes de 
plantações certificadas e florestas nativas manejadas de forma sustentável, incluindo a 
cadeia de custódia certificada e atividades de mercado. A certificação florestal foi intro-
duzida no início dos anos 90 para promover o manejo florestal sustentável, mas a imple-
mentação inicial ficou atrás das expectativas (Rametsteiner e Simula 2003) e não pegou 
muito desde então.

• Áreas protegidas. O interesse por esta estratégia de comando e controle para promover 
a conservação tem crescido e diminuído, dadas as diferentes conclusões sobre seus 
benefícios. As discussões sobre "parques de papel" datam pelo menos do final dos anos 
90 (Dudley e Stolton 1999), embora as avaliações mais recentes sejam mais positivas 
(Joppa e Pfaff 2011).

• Gestão de bacias hidrográficas. "O gerenciamento de bacias hidrográficas é o processo 
de organizar e orientar a terra, a água e outros recursos naturais utilizados em uma bacia 
hidrográfica para fornecer os bens e serviços apropriados, enquanto mitiga o impato no 
solo e nos recursos da bacia hidrográfica ... Em essência, é o gerenciamento de recursos 
com a bacia hidrográfica como unidade organizadora básica" (Wang et al. 2016, 968). Tais 
projetos organizam ou promovem a gestão do uso do solo a nível da bacia hidrográfica.

• Gestão costeira. Alguns projetos em áreas costeiras visam a conservação e reabilitação 
de ecossistemas costeiros, tais como florestas de mangue. Essas atividades geralmente 
se justificam ainda mais como adaptações às mudanças climáticas ligadas aos setores 
econômicos, como a pesca, que dependem dos ecossistemas costeiros.

• Meios de vida. As florestas sustentam os meios de vida locais e as comunidades ao redor 

Níveis de financiamento

Temas do projeto

O financiamento climático era geralmente concedido como um subsídio ou um 

empréstimo. Dois dos 99 projetos do GBID considerados nesta análise envolviam 

tanto componentes de subvenção como de empréstimo. Embora os dois tipos de 

financiamento tenham sido aprovados separadamente, para este capítulo foram 

considerados como um só para não inflacionar o número de projetos aprovados.

As descrições dos projetos em documentos de projeto foram revisadas para iden-

tificar investimentos diretos em objetivos relacionados à floresta, conforme listados 

acima. Somente os orçamentos para essas atividades foram considerados finan-

ciamento florestal direto. Por exemplo, um projeto de empréstimo baseado em 

políticas de US$ 600 milhões no México (ME-L1268) tinha apenas um componente 

relacionado à floresta, com um orçamento de US$ 165,8 milhões.

A hipótese era que os temas dos projetos florestais mudariam com o tempo à medida 

que surgissem diferentes questões no discurso nacional, regional e global. As pala-

vras-chave que identificam os temas são as seguintes:
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do mundo (Wunder et al. 2014), e os projetos florestais são frequentemente justificados 
por benefícios socioeconômicos.

• Serviços de Ecossistema.  Os ecossistemas oferecem muitos benefícios para os seres 
humanos, desde a regulação da temperatura ambiente, sequestro de carbono, forneci-
mento de água limpa e polinização de culturas até serviços culturais (Millennium 
Ecosystem Assessment 2005). "As origens da história moderna dos serviços ecossistê-
micos podem ser encontradas no final da década de 1970. Ela começa com o enquadra-
mento utilitário das funções benéficas dos ecossistemas como serviços, a fim de aumen-
tar o interesse público na conservação da biodiversidade" (Gómez-Baggethun et al. 2010, 
1209).

• Pagamentos por serviços ambientais (PSA). Assim como a certificação, o PSA é um 
mecanismo de mercado para a conservação da floresta, destinado a melhorar o manejo 
da terra. Os pagamentos podem se acumular para diferentes tipos de serviços ecossis-
têmicos. Embora os serviços ecossistêmicos sejam vendidos em mercados há muito 
tempo, no início dos anos 2000, este conceito apareceu mais formalmente. Desde então, 
a implementação desses esquemas aumentou rapidamente (Gómez-Baggethun et al. 
2010).

• Biodiversidade.  A manutenção da variedade e variabilidade de animais, plantas e mi-
cro-organismos em nível genético, de espécies e de ecossistemas é importante para 
manter a estrutura e os processos de um ecossistema. A biodiversidade apoia muitos 
serviços do ecossistema (FAO 2019).

• Mitigação do carbono e da mudança climática.  O debate internacional sobre mudan-

ças climáticas e alternativas para reduzir as emissões de carbono tem focado a atenção 

nas florestas como um estoque de carbono (o carbono é liberado na atmosfera através 

da perda e degradação das florestas) e um sumidouro de carbono (árvores em cresci-

mento capturam carbono). As florestas são agora consideradas um meio promissor e 

barato de combater a mudança climática (Canadell e Raupach 2008).

• Evitar o desmatamento. Evitar o desmatamento evita a emissão de carbono na atmos-
fera e, portanto, mitiga a mudança climática. A inclusão do desmatamento evitado na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática veio em 2007. Apesar 
dos consideráveis obstáculos técnicos, incluindo perguntas sobre sua eficácia e acordo 
sobre métodos (Humphreys 2008), esta estratégia foi incluída em vários projetos do BID.

• Manejo florestal comunitário.  Essas atividades têm como objetivo envolver as comu-
nidades locais no manejo florestal.

Os temas acima não são de forma alguma exclusivos. Um projeto que promova o 

manejo florestal costeiro pode tanto melhorar a subsistência local quanto mitigar 

a mudança climática, por exemplo. O objetivo de analisar estes temas é avaliar como 

a lógica dos projetos florestais no GBID mudou entre 2006 e 2019.
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Entrevistas com funcionários 
atuais e antigos

As entrevistas seguiram um processo semiestruturado, baseado em uma lista de 

questões (Anexo 1.2). As entrevistas solicitaram opiniões sobre como os projetos 

florestais no GBID mudaram ao longo do tempo, as razões para essas mudanças, o 

valor agregado do GBID nas florestas e o processo de organização do projeto.

Trinta e três funcionários atuais e ex-funcionários do GBID foram convidados a 

participar das entrevistas, e 23 aceitaram o convite (68% de taxa de resposta). 

Quatro respondentes eram aposentados. Os funcionários atuais representavam 

várias divisões: 9 trabalhavam na sede em Washington, e 10 trabalhavam nos es-

critórios nacionais. A Tabela 1 lista os detalhes do trabalho do GBID para os 23 

respondentes.

Entrevistas

Localização
Sede 9

Escritórios no país 10

Divisão

Mudança climática 6

Meio Ambiente Desenvolvimento Rural e Gestão de 
Riscos de Desastres 7

Unidade de Salvaguardas Ambientais 1

Planejamento Estratégico e Eficácia de 
Desenvolvimento 1

Fundo Multilateral de Investimentos 1

Vice-Presidência para os países 1

Mudança climática e desenvolvimento sustentável 1

Mercados de capitais e instituições financeiras 1

  Funcionários aposentados 4

Entrevistas totais 23

Tabela 1. Entrevistas com os funcionários aposentados e atuais do GBID
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O GBID aprovou US$ 
1,485 bilhões em 
atividades florestais de 
2006 a junho de 2019, ou 
cerca de US$ 120 
milhões por ano. O 
aumento das 
subvenções a partir de 
2013 coincide com a 
disponibilidade de 
financiamento climático 
para projetos florestais, 
o que mais do que 
dobrou o financiamento 
de subvenções para 
florestas.
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Encontros
Os resultados das entrevistas e análises de documentos estão divididos em quatro 

seções. A primeira seção apresenta a história recente do trabalho do BID sobre 

florestas, e a segunda descreve como os projetos são desenvolvidos, com base nas 

informações coletadas através das entrevistas. A terceira se concentra no número 

de projetos aprovados ao longo do tempo, e a última avalia os tipos de projetos 

aprovados ao longo do tempo; ambas as seções se baseiam na análise dos docu-

mentos dos projetos.

A linha do tempo começa nos anos 80, quando os entrevistados mais experientes 

começaram a trabalhar no GBID. A perspectiva histórica nesta seção se baseia nas 

opiniões dos entrevistados sobre o que moldou a política florestal da organização 

ao longo do tempo.

Em 1980, os líderes do GBID haviam discutido se as florestas seriam consideradas 

do ponto de vista da indústria ou como parte da agricultura. A agricultura foi esco-

lhida como o local de hospedagem das florestas e, portanto, foram desenvolvidos 

projetos florestais ao lado de projetos de desenvolvimento rural, que então incluíam 

a silvicultura. Para grandes projetos de infraestrutura, tais como barragens e estra-

das, a silvicultura também foi incluída como uma estratégia de mitigação, para 

compensar os danos ambientais do desenvolvimento da infraestrutura e muitas 

vezes incluindo atividades ou objetivos florestais.

Nos anos 90, a silvicultura foi percebida numa perspectiva ambiental mais ampla 

que englobava a prevenção de desastres e a conservação das florestas existentes. 

A conservação florestal começou a ser vista como uma forma de reduzir os danos de 

eventos climáticos extremos (particularmente depois que o furacão Mitch atingiu a 

América Central em 1998) e reduziu os altos custos de reconstrução. A conservação 

da floresta amazônica também foi uma prioridade para o presidente do BID, Enrique 

Iglesias, que apresentou um programa de televisão para todos os países sobre sua 

visão para a silvicultura.

Com este papel ampliado para a silvicultura, mais pessoas com formação técnica 

em silvicultura se juntaram ao Banco. Esses especialistas formaram uma forte equipe 

que poderia preparar diretrizes técnicas e projetos para a Região 2 (América Central, 

México, República Dominicana e Haiti) sobre temas que vão desde reflorestamento 

e manejo florestal sustentável até manejo de bacias hidrográficas e indústria 

florestal.

História recente dos 
projetos florestais
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A avaliação desta equipe (Norheim 2005) descreveu projetos florestais do GBID na 

Região 2 de 1998 a 2005, abrangendo não apenas projetos finais, mas também aque-

les ainda em desenvolvimento, e incluindo não apenas projetos florestais em si, mas 

também outros tipos de projetos com atividades florestais. Nos oito anos, o GBID 

aprovou 103 projetos que incluíam financiamento para atividades florestais: 32 em-

préstimos, 56 cooperações técnicas, 7 operações do Fundo Multilateral de 

Investimento; 8 projetos do Programa Empreendedorismo Social e pequenos proje-

tos, e 10 operações especiais. Destes projetos, 70 foram aprovados entre 2003 e 

2005, indicando um aumento na importância da silvicultura durante o período. Os 

países com mais operações florestais foram a Guatemala e Honduras. O aumento 

dos projetos financiados pela Facilidade Ambiental Global explicou o aumento das 

atividades florestais nos últimos anos da análise (Norheim 2005).

O financiamento para os projetos da Região 2 considerados em Norheim (2005) 

somou US$ 1,4 bilhões durante 1998-2005 (dos quais US$ 1,38 bilhão consistiram 

em empréstimos). Entretanto, como as atividades florestais às vezes estavam incluí-

das em projetos muito maiores, o autor não pôde determinar quanto dinheiro foi 

destinado diretamente às atividades florestais.

Norheim (2005, 16) concluiu que os projetos seguiam as tendências disciplinares na 

gestão dos recursos naturais de renovação:

[começar trecho]

Nos anos 70 houve muitos projetos que apoiaram o desenvolvimento da in-
dústria florestal, mas houve menos destes financiados nos anos 80 e foram 
substituídos pelos chamados projetos integrais (por exemplo, desenvolvi-
mento rural integrado, silvicultura comunitária, etc.) e entre estes projetos 
de manejo de bacias hidrográficas que começaram mais fortemente nos 
anos 90. Outros "novos" temas que têm vindo com mais força nos últimos 
anos da avaliação são a biodiversidade/áreas protegidas, a certificação 
florestal e o uso da terra florestal... Nos últimos anos também tem havido 
uma tendência de "retorno às raízes", no sentido de um interesse renovado 
em desenvolver projetos específicos do setor florestal. Esta tendência tem 
uma relação com a diminuição do setor público e uma ênfase no setor pri-
vado (competitividade), combinada com o grande potencial que o setor 
florestal tem em vários países.

[excerto final]
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Tema Empréstimos 
aprovados

Outros projetos 
aprovados Total

Manejo florestal sustentável 19 22 41

Plantações, restauração 14 18 32

Silvicultura para o manejo de bacias 
hidrográficas 17 13 30

Áreas Protegidas 11 13 24

Agroflorestação 10 11 21

Silvicultura para a conservação do solo 11 10 21

Indústria florestal 4 15 19

Políticas florestais 6 12 18

Biodiversidade 7 8 15

Silvicultura para redução do risco de 
desastres 8 6 14

Financiamento florestal 5 5 10

Ecoturismo em áreas florestais 1 8 9

Silvicultura comunitária 4 3 7

Comercialização 2 5 7

Certificação florestal 2 4 6

Recarga de aquíferos 2 3 5

Captura de carbono 1 3 4

Incêndios florestais e pragas 2 0 2

Total 126 159 285

 A Tabela 2 mostra os tipos de projetos aprovados para financiamento na Região 2 

entre 1998 e 2005. 

Tabela 2. Temas do Projeto Florestal na Região 2, 1998-2005

Fonte: Adaptado de Norheim (2005).
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A definição de projetos florestais por Norheim (2005) foi menos rigorosa do que a 

utilizada neste capítulo. Por exemplo, ele considerava todos os projetos implemen-

tados em áreas florestais como projetos florestais, e assim um projeto turístico em 

uma floresta era considerado um projeto florestal mesmo que não financiasse ati-

vidades relacionadas diretamente à floresta. Ele também não obteve financiamento 

para atividades florestais a partir do orçamento total do projeto.

As entrevistas realizadas com funcionários atuais e antigos do GBID ajudam a explicar 

os fatores de economia política que impulsionaram as tendências dos projetos flores-

tais ao longo do tempo. Os entrevistados identificaram as seguintes forças principais 

que influenciaram o desenvolvimento de projetos:

Desenvolvimento de 
projetos

• Demanda do país. Para todos os projetos, o GBID trabalha com os países clientes para 
implementar as prioridades do país. Cartas de apoio são necessárias para que um projeto 
seja considerado.

• Regras do doador. O financiamento dos doadores é geralmente concessional, com 
crédito "soft" concedido ao mutuário, em comparação com empréstimos a taxas de 
mercado.5 Dadas as condições preferenciais de financiamento, os doadores associam 
condições ou critérios de elegibilidade para que os mutuários tenham acesso e utilizem 
seus fundos. Os critérios e condições são específicos para cada fundo e doador e podem 
variar desde alocações específicas para cada país (como as alocações STAR para o 
Fundo Global para o Meio Ambiente, no qual um país recebe um montante prefixado de 
financiamento em áreas temáticas) até diretrizes gerais (como no caso do Fundo Clima 
Verde).

• As prioridades do GBID. As equipes técnicas do GBID prepararam documentos estru-
turais do setor  para orientar as prioridades no pipeline do projeto. Estes documentos 
variam em sua especificidade, detalhes, histórico e informações estratégicas. Além disso, 
os 26 escritórios do BID (um em cada um de seus países membros mutuários) variam em 
tamanho e estrutura, mas incluem especialistas técnicos na área. Isto dá ao BID uma 
vantagem competitiva em termos de envolvimento com as partes interessadas locais e 
sua interação com as prioridades do BID.

• Contribuições idiossincráticas de especialistas do GBID. Devido à experiência técnica 
do pessoal do GBID, os indivíduos podem ter influência significativa na definição da 
carteira, especialmente na definição do escopo e das especificidades dos projetos que 
eles desenvolvem.

5Como definido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
(https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=408).

6 Os documentos de enquadramento do setor estão disponíveis aqui: https://www.iadb.
org/en/about-us/sector-policies-and-sector-framework-documents.
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A forma como novos projetos são desenvolvidos e as atividades são escolhidas para 

financiamento envolve um equilíbrio entre as forças motrizes que influenciam a 

formulação do projeto. Nas entrevistas, os entrevistados disseram que este equilí-

brio varia com a fonte de financiamento e também com a capacidade dos especia-

listas individuais de influenciar o processo.

Para empréstimos de garantia soberana, as prioridades do país têm peso porque o 

país deve pagar esses empréstimos e, portanto, tem uma forte influência sobre a 

natureza do projeto. Algumas vezes, especialmente em países menores, o governo 

determina o foco do setor ou o problema a ser tratado, e cabe ao especialista no país 

(ou ao especialista que lidera a preparação do projeto) determinar quais atividades 

do projeto serão implementadas para tratar dessas questões. Para projetos finan-

ciados por subsídios, as regras dos doadores são primordiais porque determinam 

os critérios de elegibilidade; as prioridades dos países e a contribuição dos espe-

cialistas são secundárias.

Em resumo, quais projetos foram financiados dependeram principalmente de um 

país os ter priorizado. Esta priorização poderia ser feita em um nível elevado e de-

terminou quais atividades específicas o projeto implementaria. Mesmo com a 

orientação de alto nível do governo do país, os especialistas da equipe de desen-

volvimento do projeto tinham margem de manobra para propor como os fundos 

seriam gastos. Os objetivos do projeto seriam detalhados pela equipe para atender 

às exigências dos doadores e às prioridades do país, conforme necessário. Os es-

pecialistas trabalhavam com orientação bancária de alto nível em termos do que o 

Banco queria financiar.

Os resultados apresentados nesta seção são baseados nos projetos florestais apro-

vados desde 2006 (conforme definido na seção Dados e Métodos).

Entre fevereiro de 2006 e julho de 2019, um total de 99 projetos florestais foram 

aprovados pelo GBID. A Figura 1 mostra o número de aprovações de projetos em 

cada ano, com subsídios aprovados em azul e projetos de empréstimos em amarelo. 

A figura mostra uma diminuição inicial nos projetos florestais (apenas subsídios) 

de 2006 a 2008, seguida por um aumento constante ano a ano com um pico nas 

aprovações de projetos em 2013 (17 projetos), depois uma diminuição até 2016 (4 

projetos), e aumentos em 2017 (11 projetos) e 2018 (10 projetos).

Número de projetos
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Embora tenham sido aprovados mais projetos de subsídios do que projetos de 

empréstimos, o número de empréstimos não varia muito ao longo dos anos (de zero 

a 4 projetos em um determinado ano), enquanto os subsídios são mais variáveis (de 

1 a 13 projetos anualmente). O aumento no número de subsídios de 2012 a 2013 é 

explicado pelo aumento no financiamento disponível para os países através do 

Fundo de Investimento Climático e do Mecanismo de Parceria para o Carbono 

Florestal. Para empréstimos, as razões para a diminuição ao longo do tempo são 

difíceis de identificar porque os projetos geralmente levam mais de um ano para 

serem preparados.

Os números se referem a toda a carteira florestal do GBID e, portanto, podem es-

conder diferenças regionais significativas. As regiões do GBID são as seguintes:

Figura 1.  Aprovações de projetos florestais, 2006-2019

• Cone Sul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai;

• Andes: Bolívia, Peru, Equador e Colômbia;

• América Central: Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e México;

• Caribe: Haiti, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Suriname e Guiana.
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“Projetos regionais" não são específicos de países ou mesmo regiões; eles são usa-

dos para financiar o desenvolvimento de produtos de conhecimento ou outras ati-

vidades gerais.

A Tabela 3 mostra o número de projetos por região. A região com o maior número de 

projetos aprovados durante o período de estudo de 12,5 anos foi a Andes (23), se-

guida pela América Central (22), Cone Sul (21) e o Caribe (16). A região dos Andes 

também teve o maior número de projetos (21), e a do Caribe, o menor número (11). A 

América Central teve o maior número de empréstimos (10), e os Andes tiveram o 

menor número (3).

A Figura 2 mostra as aprovações de projetos florestais por região por ano.

Os projetos aprovados no Cone Sul aumentaram até 2013 e depois diminuíram 

significativamente. A América Central mostra um padrão semelhante. O número de 

aprovações de projetos nos Andes foi mais consistente, uma, duas ou três por ano.

Região
Empréstimos Subsídios Total

(n) % (n) % (n) %

Andes 3 13 21 27 23 23

América Central 9 38 15 19 22 22

Cone Sul 7 29 14 18 21 21

Caribe 5 21 11 14 16 16

Regional 0 0 16 21 17 17

Total 24 100 77 100 99 100

Tabela 3. Subsídios e empréstimos aprovados de 2006 a junho de 2019, 
por região

Nota: Dois projetos tinham componentes de subvenção e empréstimo e, portanto, a soma de emprésti-
mos e subvenções é maior do que o número total de projetos.
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Figura 2. Aprovações de Projetos Florestais, 2006-2019, por Região
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As tendências em números de projetos contam parte da história de como os projetos 

florestais mudaram ao longo do tempo no GBID, mas as mudanças no montante do 

financiamento também são importantes. A Figura 3 mostra o financiamento florestal 

aprovado para os mesmos projetos na Figura 1.

Somente o financiamento para atividades florestais diretas é considerado aqui, não 

o orçamento total do projeto. Para alguns projetos, no entanto, os dois valores são 

os mesmos. O GBID aprovou US$ 1,485 bilhões em atividades florestais de 2006 

até junho de 2019, ou cerca de US$ 120 milhões por ano. Este número não pode ser 

comparado com a estimativa de Norheim (2005), que estudou apenas uma região 

das operações do GBID e definiu projetos florestais de forma mais solta (veja a seção 

História Recente, acima).

Embora mais projetos tenham sido financiados por doações do que por emprésti-

mos (ver Figura 1), a Figura 3 mostra que os projetos de empréstimo têm um finan-

ciamento muito maior. Nos primeiros quatro anos da análise, os montantes aprova-

dos, tanto as doações quanto os empréstimos, foram muito pequenos, e outra 

desaceleração aconteceu novamente entre 2015 e 2016. O aumento das doações a 

partir de 2013 coincide com a disponibilidade de financiamento climático para 

projetos florestais, o que mais do que dobrou o financiamento das doações para as 

florestas. No início de 2012, US$ 37 milhões em doações haviam sido aprovados nos 

seis anos anteriores, mas nos seis anos seguintes, o GBID aprovou US$ 239 milhões 

em doações. A Figura 4 mostra o financiamento total de projetos florestais aprova-

dos no mesmo período e a proporção de financiamento para o clima.

Financiamento de projetos

Figura 3. Financiamento de Projetos Florestais  (milhões US$), 2006–2019
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O financiamento da mudança climática começou em 2013, com o Fundo de 

Investimento Climático e o Mecanismo de Parceria para o Carbono Florestal, e 

esta fonte representa agora 14,2% de todo o financiamento de projetos florestais 

aprovados pelo GBID. De acordo com os entrevistados, espera-se que a contri-

buição do financiamento climático aumente com a aprovação de alguns projetos 

em preparação, como o Programa de Investimento Florestal da Guatemala e 

também com potenciais novos projetos florestais financiados pelo Fundo para o 

Meio Ambiente Mundial 7 e pelo Fundo para o Clima Verde.

Figura 4. Financiamento de projetos florestais e de 
mudança climática (US$ milhões), 2006-2019
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Objetivos Florestais Financiados
A Tabela 4 mostra com que frequência cada objetivo florestal fazia parte dos proje-

tos financiados, por região. As porcentagens indicam a importância relativa dessas 

atividades na carteira regional e na carteira total.

Como a Tabela 4 indica, o manejo florestal sustentável (incluído em 42% de todos 

os projetos) e a governança (41%) foram os objetivos mais comuns na carteira geral 

de projetos florestais. A conservação foi incluída em 34%, a restauração florestal em 

29%, evitou o desmatamento em 22%, os mercados em 27% e o monitoramento em 

26%. 

Objetivo
Andes América 

Central Caribe Cone Sul Portfólio

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) %

Administração Floresta 
sustentável 10 43 11 50 7 44 12 57 43 42

Governança 10 43 12 55 7 44 10 48 42 41

Conservação 10 43 11 50 6 38 7 33 35 34

Restauração 3 13 13 59 5 31 8 38 30 29

Mercados 6 26 6 27 5 31 8 38 28 27

Monitoramento 6 26 9 41 7 44 4 19 27 26

Agroflorestação 2 9 12 55 5 31 4 19 24 24

Plantações florestais 0 0 7 32 2 13 8 38 18 18

Posse de terra 1 4 2 9 3 19 4 19 10 10

Número de projetos 23 100 22 100 16 100 21 100 102 100

Tabela 4. Objetivos do Projeto Florestal, por Região7

7 O portfólio inclui projetos regionais não adicionados em contos regionais 
individuais.
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Figura 5. Objetivos do Projeto Florestal, 2006-2019

Entretanto, lá eram também diferenças regionais significativas. Nos Andes, a con-

servação, a governança e o manejo florestal sustentável eram os três principais 

objetivos, cada um representando 43% dos projetos, mas as plantações florestais 

não foram incluídas e a posse da terra era parte de apenas um projeto. Na América 

Central, os projetos se concentraram na restauração (59%), governança (55%), 

agroflorestação (55%), e conservação (50%). No Caribe, o monitoramento florestal, 

a governança e a gestão sustentável das florestas eram objetivos comuns. E no Cone 

Sul, o manejo florestal sustentável e a governança foram os principais objetivos 

(48% cada um), seguidos pela restauração, plantações florestais e mercados (38% 

cada um). A posse da terra, um objetivo de apenas 10% dos projetos em carteira, 

ainda variava entre regiões: representava 19% dos projetos do Cone Sul e do Caribe, 

mas apenas 4% dos projetos dos Andes.

Esses mesmos objetivos são mostrados na Figura 5 para mostrar como as ênfases 

mudaram ao longo do tempo para a carteira de projetos florestais. 

Como um único projeto pode ter vários objetivos relacionados à floresta, o número 

de objetivos em um determinado ano pode não ser o mesmo que o número de 

projetos aprovados. Os projetos anteriores se concentraram mais nos mercados de 

produtos florestais, incluindo a criação de um ambiente empresarial, o apoio a 

pequenas e médias empresas florestais e o desenvolvimento ou melhoria de pro-

dutos florestais e cadeias de valor. A conservação tem sido geralmente incluída em 
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mais projetos do que as plantações florestais, e a restauração das florestas para 

mitigação da mudança climática tem sido um objetivo mais comum desde 2013 

(quando o financiamento da mudança climática se tornou disponível).

A Tabela 5 mostra os tipos de investimento em projetos de subsídios, projetos de 

empréstimos e projetos de financiamento climático.8

8 O financiamento climático pode tomar a forma de subsídios ou empréstimos  
(ver seção Dados e Métodos).

Objetivo do projeto
Subvenção Empréstimo Fundos  

climáticos Portfólio

(n) % (n) % (n) % (n) %

Administração Floresta 
sustentável 33 42 11 42 12 50 43 42

Governança 32 41 10 38 12 50 42 41

Conservação 28 36 9 35 10 42 35 34

Restauração 22 28 9 35 9 38 30 29

Mercados 20 26 10 38 10 42 38 27

Monitoramento 24 31 4 15 5 21 27 26

Agroflorestação 17 22 7 27 8 33 24 24

Plantações florestais 11 14 5 19 8 33 18 18

Posse de terra 5 6 3 12 6 25 10 10

Número de projetos 78 100 26 100 24 100 102 100

Como mostra a tabela, o manejo florestal sustentável foi um objetivo em 42% de 

todos os projetos de subsídios e empréstimos e 50% de todos os projetos financia-

dos pelo financiamento climático. Alguns objetivos dos projetos, tais como planta-

ções florestais e investimentos de mercado, podem gerar lucros privados e, portan-

to, são financiados mais através de empréstimos (que depois são reembolsados) 

do que de subsídios. Para objetivos que geram benefícios puramente públicos, 

como o monitoramento, os subsídios são a principal fonte de fundos.

Tabela 5.  Objetivos do Projeto Florestal, pelo Type of Funding
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O manejo florestal e a governança foram o foco mais comum para projetos florestais, 

quer esses projetos tenham sido financiados por doações ou empréstimos e apesar 

das diferenças de como os projetos de doações versus os de empréstimos são 

concebidos: os projetos de doações geralmente têm que atender aos critérios dos 

doadores, e os projetos que devem reembolsar os empréstimos têm uma proprie-

dade mais forte do país.

Finalmente, o financiamento climático contribuiu com recursos para 24 dos 102 

projetos (23,5%). Esses projetos também se concentraram na governança e no ma-

nejo florestal sustentável (50% cada), seguidos pelos mercados e conservação (42% 

cada).

Os temas são palavras-chave utilizadas nos documentos do projeto para justificar 

ou explicar um projeto. Os temas estão relacionados a políticas e discussões em 

nível nacional e internacional e têm mudado ao longo do tempo. A Tabela 6 lista os 

temas para projetos em cada região e a carteira como um todo. Estes temas podem 

estar diretamente ligados aos objetivos do projeto (por exemplo, áreas protegidas 

relacionadas a conservação), mas também podem refletir objetivos mais amplos 

(por exemplo, a gestão de bacias hidrográficas pode incluir vários objetivos). Assim, 

eles fornecem informações importantes sobre como os projetos foram justificados 

e o contexto no qual eles foram preparados. 

Temas do projeto

Fonte: Foto de  Nugroho A.  2018. Unsplash, Consultado 2020. 
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O manejo florestal e a 
governança florestal 
foram o foco mais 
comum para projetos 
florestais, quer esses 
projetos fossem 
financiados por doações 
ou empréstimos …
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Theme
Andes América 

Central Caribe Cone Sul Portfólio

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) %

Carbono 13 57 10 45 6 38 8 38 38 46

Biodiversidade 5 22 4 18 3 19 9 43 28 34

Meios de Vida 7 30 8 36 5 31 5 24 27 33

Serviços de ecossistema 4 17 5 23 3 19 3 14 22 27

Evitar o desmatamento 4 17 8 36 6 38 4 19 22 22

Áreas Protegidas 3 13 4 18 3 19 6 29 18 22

Floresta comunitária 4 17 8 36 2 13 2 10 17 21

Gestão das bacias  
hidrográficas 3 13 2 9 3 19 1 5 10 12

Pagamento por 
ecossistemas 1 4 4 18 1 6 0 0 6 7

Certificação florestal 1 4 1 5 0 0 3 14 6 7

Manguezais 0 0 1 5 1 6 1 5 3 4

Gestão costeira 0 0 0 0 1 6 1 5 2 2

Total 23 100 22 100 16 100 21 100 82 100

Tabla 6. Tema do Projeto Florestal, por Região

Quase a metade de todos os projetos (46%) incluiu carbono na descrição ou justi-

ficação do projeto. Este foi de longe o tema mais comum, seguido pela biodiversi-

dade (34%) e subsistência (33%).

As diferenças regionais eram significativas. Nos Andes, o carbono era um tema 

muito comum (com 57% dos projetos utilizando este termo), e o segundo tema mais 

comum era a subsistência (citado em 30% dos projetos).
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Na América Central, o carbono foi novamente o tema mais comum (45% dos proje-

tos), seguido por meios de subsistência e manejo florestal comunitário (36%). Os 

manguezais e o manejo costeiro não foram mencionados nos Andes, mas é sur-

preendente que no Caribe, onde as zonas costeiras são importantes por razões 

econômicas, sociais e ambientais, poucos projetos florestais (6%) se concentraram 

nos manguezais e no manejo costeiro; o carbono ainda era o tema mais referenciado 

(38%), seguido dos meios de subsistência (31%). No Cone Sul, no entanto, a biodi-

versidade foi citada com mais frequência (43% dos projetos) do que o carbono (38%). 

A Figura 5 mostra como a classificação mudou ao longo do tempo.

Figura 6. Temas do Projeto Florestal, 2006-2019

M
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Tema
Subvenção Empréstimo Fundos  

climáticos Portfólio

(n) % (n) % (n) % (n) %

Carbono 33 42 10 38 7 29 38 46

Biodiversidade 24 31 7 27 5 21 28 34

Meios de Vida 18 23 11 42 11 46 27 33

Evitar o desmatamento 18 23 9 35 7 29 22 22

Serviços de Ecossistemas 20 26 7 27 3 13 22 27

Áreas Protegidas 12 15 5 19 6 25 18 22

Manejo florestal comunitário 12 15 10 38 7 29 17 21

Gestão de bacias 
 hidrográficas 8 10 2 8 2 8 10 12

Certificação florestal 4 5 2 8 3 13 6 7

Pagamento por ecossistema 3 4 0 0 3 13 6 7

Manguezais 1 1 1 4 2 8 3 4

Gestão costeira 0 0 0 0 2 8 2 2

Total 78 100 26 100 24 100 82 100

Tabela 7.   Tema do Projeto Florestal, por Tipo de Financiamento

A figura mostra a acentuada elevação do carbono como tema nos documentos do 

projeto, desde uma primeira menção em 2008 até o domínio em 2011. Este também 

é o caso para evitar o desmatamento, embora não seja tão prevalecente após 2013. 

A biodiversidade também foi um tema comum. Os meios de vida e os serviços 

ecossistêmicos foram ambos importantes até que este último perdeu terreno por 

volta de 2017-2018. A certificação florestal foi cada vez mais mencionada até 2013, 

quando estagnou. A Tabela 7 mostra como o uso desses discursos muda entre os 

projetos financiados por empréstimos, projetos financiados por subsídios e projetos 

financiados pelo clima:
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A julgar por sua frequente menção em projetos financiados por subsídios, o carbono 

(42%) e a biodiversidade (31%) foram claramente favoritos dos doadores, assim como 

os meios de subsistência, evitaram o desmatamento e os serviços ecossistêmicos. 

A gestão costeira não foi mencionada em nenhum projeto de subvenção, e os man-

gues em apenas um. Os meios de subsistência (42%) foram o tema principal nos 

projetos de empréstimo, seguido do manejo florestal comunitário e do carbono (38% 

cada), indicando um foco na ligação das florestas com os resultados socioeconô-

micos. Finalmente, quase metade (46%) dos projetos financiados pelo financiamen-

to climático mencionaram meios de subsistência, seguidos pelo manejo florestal 

comunitário e de carbono (29% cada um). A importância das florestas para a miti-

gação e adaptação às mudanças climáticas explica estes resultados: o carbono não 

é a única justificativa para incluir as florestas em projetos de mudança climática.

Este capítulo analisa os 99 projetos florestais aprovados pelo GBID entre 2006 e 

junho de 2019 (12,5 anos). Os resultados são baseados em análises de documentos 

de projetos e entrevistas com 23 funcionários atuais e antigos do GBID. As aprova-

ções de projetos mudaram ao longo do tempo tanto em número (com um pico em 

2013) quanto em financiamento (menos empréstimos, porém maiores). O foco dos 

investimentos em florestas não mudou significativamente ao longo do tempo, sendo 

o manejo florestal sustentável, a governança e a conservação os objetivos principais 

do projeto. Finalmente, o carbono, a biodiversidade e a subsistência foram os tópi-

cos ou temas mais comuns utilizados para justificar projetos florestais. As entrevis-

tas semiestruturadas forneceram informações sobre como os projetos florestais no 

GBID mudaram ao longo do tempo, as razões para essas mudanças, o valor agregado 

do GBID para as florestas, e como os projetos se originam e são desenvolvidos.

Dada a mudança do Banco nos anos 90, de contratar especialistas técnicos para 

formar equipes de especialistas que atuam como gerentes de dutos e projetos, é 

importante avaliar o papel que o GBID quer ter em uma área técnica como a florestal. 

O número de projetos e seu financiamento tem aumentado significativamente du-

rante o período avaliado, principalmente devido à maior disponibilidade de finan-

ciamento climático (que representou 14,2% de todo o financiamento florestal 

aprovado pelo BID no período do estudo). Este aumento foi impulsionado em grande 

parte pelas demandas dos países e pela influência de especialistas individuais, 

sem muita orientação estratégica do Banco, sua liderança de pensamento ou sua 

experiência técnica; ao contrário, o desenvolvimento de projetos é, na maioria das 

vezes, oportunista.

Conclusão
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Anexo 1.  
Projetos incluídos nas análises

País Região
Identificação 

do projeto
Projeto ou programa Data de aprovação

Regional — RG-T1145 Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Agroflorestais 
de áreas de fronteira: BR, CO, PE 

13-Fev-06

Regional — RS-T1259 Instrumentos para implementar a política de terras com 
vocação florestal

06-Jun-06

Uruguai SO UR-T1019 Certificação Ambiental para a Produção Florestal 10-Ago-06

Regional — RS-T1277 Mobilização de mercados de capital para o financiamento 
florestal nos países da América Latina e Caribe

11-Out-06

Haiti CA HA-T1046 Plano de Ação Política e Florestal para o Haiti 20-Dez-06

Regional — RS-T1351 Melhorando a atratividade do investimento florestal em nível 
subnacional

04-Jun-07

Equador AN EC-T1103 Melhorando o clima empresarial para investimentos 
florestais no Equador

01-Ago-07

Regional — RS-T1281 Especialista em Negócios Florestais Sustentáveis para o 
Desenvolvimento Rural

16-Ago-07

Guiana CA GY-T1058 Mudança Climática e Biodiversidade Mainstreaming através 
do Desmatamento Evitado

18-Dez-07

Guiana CA GY-M1007 Silvicultura Sustentável em Áreas Protegidas 29-Fev-08

Paraguai SO PR-T1056 Implementação da Política de Terra Vocacional Florestal no 
Paraguai

10-Mar-08

Paraguai SO PR-T1077 Mobilização do sistema bancário para financiar negócios de 
base florestal

16-Jul-08

Guatemala CE GU-X1001 Melhoria da eficácia da gestão da Reserva da Biosfera Maia 03-Dez-08

Colômbia AN CO-T1145 Integração da Conservação da Biodiversidade através do 
Desmatamento Evitado

04-Mar-09

AN = Andes; CA = Caribe; CE = América Central; SO = Cone Sul; projetos "regionais" são atividades gerais não 
específicas de um país.
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País Região
Identificação 

do projeto
Projeto ou programa Data de aprovação

Guatemala CE GU-L1014 Estabelecimento do Registro Cadastral e Fortalecimento 
Jurídico e Segurança de Áreas Protegidas

17-Jun-09

Haiti CA HA-X1002 Gestão Sustentável da Terra dos Galpões de Águas Altas do 
Sudoeste do Haiti

23-Set-09

Bolívia AN BO-L1053 Projeto de Gestão Ambiental da Bacia Hidrográfica de 
Misicuni

01-Jan-10

Brasil SO BR-L1103 Programa de Desenvolvimento Ambiental da Bahia 17-Fev-10

Regional — RG-M1123 Conservação Florestal através de Certificação, 
Comercialização e Fortalecimento o

10-Mar-10

Brasil SO BR-L1241 Recuperação Socioambiental do Sistema de Mosaicos da 
Serra do Mar e Mata Atlântica

08-Set-10

Nicarágua CE NI-L1048, NI-X1011 Programa Ambiental para Gestão de Riscos de Desastres e 
Mudanças Climáticas

29-Set-10

Guiana CA GY-T1076 Desenvolvendo Capacidades na Implementação de REDD + 08-Dez-10

Peru AN PE-T1225 Projetos-piloto REDD com comunidades locais nas 3 regiões 
da Amazônia peruana

06-Jan-11

Brasil SO BR-T1194 Melhorando o manejo das florestas tropicais como 
estratégia para a mitigação de CC

18-Mai-11

Guiana CA GY-T1085 Reforço da Fase II do Iwokrama 14-Jun-11

Uruguai SO UR-L1068 Montes del Plata 02-Aug-11

Peru AN PE-T1238 Projetando a Estratégia do Programa de Investimento 
Florestal para o Peru

12-Ago-11

Colômbia AN CO-X1008 Mecanismo de Mitigação Voluntária das Emissões de Gases 
de Efeito Estufa na Colômbia

31-Ago-11

Haiti CA HA-L1059 Transferência de Tecnologia para Pequenos Agricultores 31-Ago-11

Nicarágua CE NI-X1005 Gestão integral da Bacia Hidrográfica das Apanas e Astúrias 04-Nov-11

Guiana CA GY-G1002 Fortalecimento Institucional em apoio ao LCDS da Guiana 01-Fev-12

México CE ME-T1210 Preparação do Programa de Investimento Florestal 29-Fev-12

AN = Andes; CA = Caribe; CE = América Central; SO = Cone Sul; projetos "regionais" são atividades gerais não 
específicas de um país.
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País Região
Identificação 

do projeto
Projeto ou programa Data de aprovação

Colômbia AN CO-X1011 Conservação da biodiversidade em áreas de cultivo de 
palmeiras

19-Abr-12

Peru AN PE-T1275 Programa de Estágio de Investimento Florestal (FIP) no 
México

16-Jul-12

Brasil SO BR-T1264 Preparação do Projeto BR-G1003 23-Jul-12

Brasil SO BR-T1265 Subsídio para a preparação do Projeto de Informação 
Florestal

17-Set-12

Costa Rica CE CR-T1094 Apoio à concepção do projeto Gestão Sustentável de 
Serviços de Ecossistema

31-Out-12

México CE ME-L1120, ME-G1002 Financiamento de Estratégias de Baixo Carbono em 
Paisagens Florestais

14-Nov-12

México CE ME-G1002 Financiamento de Estratégias de Baixo Carbono em 
Paisagens Florestais

14-Nov-12

Argentina SO AR-L1067 Programa de Sustentabilidade e Competitividade Florestal 28-Nov-12

Guatemala CE GU-M1044 Recuperação do Capital Natural da Região do Corredor Seco 
e Adaptação Climática

05-Dez-12

Regional — RG-X1166 Fortalecimento da perícia operacional do BID em REDD+TFA 08-Fev-13

Brasil SO BR-X1024 Agricultura de baixo carbono e o desmatamento evitado 
para reduzir a pobreza

03-Abr-13

Brasil SO BR-L1289 O Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre 
(PDSA-II)

10-Abr-13

México CE ME-M1079, ME-T1217, 
ME-L1139

Apoio às MPMEs relacionadas à floresta em Ejidos-Imple- 
mentação do Investimento Florestal

10-Abr-13

Peru AN PE-T1298 Projetando a Estratégia do Programa de Investimento 
Florestal para o Peru

14-Mai-13

Haiti CA HA-G1023 Gestão sustentável das bacias hidrográficas do Sudoeste do 
Haiti - Parque Nacional de Macaia

31-Jul-13

Guatemala CE GU-T1194 Estratégia Nacional para Redução de Emissões através do 
Desmatamento e Florestas Evitadas

12-Set-13

Brasil SO BR-T1275 Conectar a mitigação da mudança climática ao manejo 
florestal comunitário no Amapá

28-Out-13

AN = Andes; CA = Caribe; CE = América Central; SO = Cone Sul; projetos "regionais" são atividades gerais não 
específicas de um país.
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do projeto
Projeto ou programa Data de aprovação

Guiana CA GY-T1097 Projeto de Mecanismo de Parceria para o Carbono Florestal 
na Guiana

04-Out-13

Brasil SO BR-T1277 Informações florestais para apoiar o setor público e privado 
nos Setores na Iniciativa de Gestão

13-Dez-13

Brasil SO BR-T1287 Planejamento e Capacitação do Fundo de Transição para 
ARPA para a Vida

13-Dez-13

Brasil SO BR-T1293 Planejamento e Capacitação do Fundo de Transição para 
ARPA para a Vida

13-Dez-13

Regional — RG-T2353 Geração de conhecimento sobre florestas e mudança 
climática

16-Dez-13

Colômbia AN CO-G1002 Adaptação aos Impactos Climáticos na Regulação e 
Abastecimento de Água para a Área de Chi

01-Mai-14

Peru AN PE-T1294 Implementação da Proposta de Preparação da Prontidão 
(R-PP) para a Redução do Emissivo

14-Mai-14

Regional — RG-T2444 Desenvolvendo oportunidades para o investimento do setor 
privado em biodiversidade e ecologia

04-Jun-14

Regional — RG-T2462 Desenvolvendo oportunidades para o investimento do setor 
privado em biodiversidade e ecologia

04-Jun-14

Regional — RG-T2369 Alívio à Pobreza e Áreas Protegidas 13-Jun-14

Peru AN PE-T1317 Mitigação do Desmatamento no Brasil Concessões de 
Castanhas do Brasil em Madre de Dios, Peru

24-Jul-14

Brasil SO BR-G1003 Recuperação e Proteção dos Serviços Climáticos e de 
Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata Atlântica do 
Brasil

31-Jul-14

Jamaica CA JA-G1001 Gestão Integrada da Área de Gestão de Galpões de Água 
Yallahs-Hope

09-Set-14

Brasil SO BR-L1404 Klabin - Projeto Puma 29-Out-14

Colômbia AN CO-T1381 Preparação do projeto GEF "Consolidação do SINAP na 
Nacional e Região

26-Jan-15

Guiana CA GY-L1043 Fortalecimento do Setor Ambiental II 11-Fev-15

AN = Andes; CA = Caribe; CE = América Central; SO = Cone Sul; projetos "regionais" são atividades gerais não 
específicas de um país.
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Regional — RG-T2532 Sistemas Naturais e Humanos da Bacia Amazônica: Um 
mapa interativo para levantar os públicos

11-Mar-15

Peru AN PE-T1287 Assistência técnica para a preparação dos programas do 
FIP-PERU

20-Mar-15

Regional — RG-T2545 Desenvolvendo diretrizes de PSA para a região amazônica 14-Mai-15

Honduras CE HO-T1227, HO-T1229 Atualizar inventários locais de manguezais, conservação, 
mitigação e adaptação a c

19-Nov-15

Côlombia AN CO-T1395 Avaliação da Biodiversidade da Floresta Tropical   
Seca e Serviços de Ecossistema

10-Dez-15

México CE ME-L1192 Ejido Verde Reforestation 17-Dez-15

Regional — RG-Q0038 EcoEnterprises Biodiversity Fund to Support the  
Protocolo de Nagoya através de Impat Investing

07-Dez-16

Côlombia AN CO-T1412 Manejo Sustentável e Conservação de Biodiversidade na 
bacia do rio Magdalena

08-Dez-16

Côlombia AN CO-T1387 Consolidação do Sistema Nacional de Proteção  
Áreas a nível nacional e regional 

08-Dez-16

Honduras CE HO-L1179 Manejo florestal sustentável 14-Dez-16

Regional — RG-T2942 Melhorar as práticas climáticas inteligentes e favoráveis à  
floresta e tecnologia na ALC

10-Abr-17

Honduras CE HO-L1152, HO-T1255 Impulsionando a competitividade de Pequenos   
Produtores e Comunidades Florestais em Honduras

17-Mai-17

Peru AN PE-T1358 Obrigação de Impato no Desenvolvimento Agrário                                  
Inteligente do Modelo Climático para a Melhoria Produtiva 
de Produtos Agroflorestais e a Conservação da Floresta das  
Comunidades Asháninka na Amazônia Peruana

19-Jul-17

Brasil SO BR-Q0019, BR-T1333 Desenvolvimento de um Sistema Silvopastoral baseado em 
Macauba-Base e Cadeia de Valor

26-Jul-17

Guatemala CE GU-T1272 Fase II da Preparação da Estratégia Nacional para  
Redução de Emissões através de Desmatamento Evitado e  
Degradação Florestal na Guatemala

13-Out-17

Haiti CA HA-L1107, HA-G1038, 
HA-G141

IFAD Cofinanciamento ao HA-L1107 - Programa de Inovação 
Tecnológica Agrícola e Agroflorestal - PITAG

01-Nov-17

AN = Andes; CA = Caribe; CE = América Central; SO = Cone Sul; projetos "regionais" são atividades gerais não 
específicas de um país.
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Bahamas CA BH-L1043 Programa de Manejo e Infraestrutura Costeira Resiliente ao  
Clima

08-Nov-17

Côlombia AN CO-L1166 Programa Colômbia Sustentável 01-Dez-17

Peru AN PE-T1383 Apoio ao Peru na implementação do Peru Fundo da 
Declaração Conjunta de Intenções da DCI (REDD+)

04-Dez-17

Suriname CA SU-T1096 Introduzindo uma Classe de Ativos de Capital Natural em  
Mercados Cambiais Globais: A Companhia Central de  
Reserva Natural do Suriname                                                 

06-Dez-17

México CE ME-L1268 Gestão de terras para a obtenção de resultados  
da Agenda da Mudança Climática

13-Dez-17

Brasil SO BR-G1004 Conservação, Restauração e Manejo Sustentável 
na Caatinga, Pampa e Pantanal - GEF Terrestre

12-Mar-18

Peru AN PE-T1385 Fase II de Apoio à Implementação do Programa Nacional  
de Estratégia de Redução das Emissões do Desmatamento 
Evitado e da Degradação Florestal no Peru

12-Abr-18

Nicarágua CE NI-T1266 Intercâmbio de conhecimento em manejo florestal 26-Jun-18

República 
Dominicana

CA DR-L1120 Programa de Desenvolvimento Agroflorestal Sustentável 27-Jun-18

Regional — RG-T3223 Sustentabilidade como instrumento para o desenvolvimento 
de Setores produtivos estratégicos

06-Aug-18

Peru AN PE-L1232 & PE-G1003 Projetos de Investimento Florestal no Peru 19-Set-18

Brasil SO BR-L1497 Programa de Melhoramento Urbano e Segurança Cidadã 
Programa (Primeira Fase do Plano de Ação Vitória  
Sustentável)

28-Set-18

Regional — RG-T3177 Fundos de Água: Um Modelo Resiliente de  Conservação/
Aclimatação para bacias hidrográficas estressadas na 
América Latina e no Caribe

04-Out-18

Côlombia AN CO-G1012 Fortalecimento da governança florestal 13-Dez-18

Guatemala CE GU-L1165, GU-G1005 Projeto de Manejo Florestal Sustentável 26-Jun-19

AN = Andes; CA = Caribe; CE = América Central; SO = Cone Sul; projetos "regionais" são atividades gerais não 
específicas de um país.
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Anexo 2.  
Guia de Entrevista Semiestruturada

Nome:

Posição no BID:

Localização baseada em: desde: 

Em que ano você entrou no Banco?  (Se for embora, quando você saiu?)
(Se antes da data desde que se estabeleceu no local atual, pergunte onde também foi 
estabelecido)

Estou fazendo uma avaliação dos projetos financiados pelo Banco relacionados às  
florestas nos últimos 20 anos.

1.   Com quais projetos florestais você trabalhou no Banco?

2.   Gostaria de obter sua opinião sobre como os projetos florestais financiados pelo 
Banco mudaram desde que você entrou no Banco. Como/Por que essas mudanças 
ocorreram?

3.   Ter o tipo de atividades florestais que estão sendo implementadas mudadas ao longo 
do tempo? Por exemplo, floresta protegida, floresta reabilitada, manejo florestal 
sustentável, governança.

4.   Mostrar gráfico de aprovações de projetos florestais ao longo do tempo. O que você 
acha?

5.   Mostrar gráfico de temas florestais ao longo do tempo. O que você acha? Como isso 
reflete sua realidade/país?

6.   Considerando que os projetos bancários dependem das prioridades nacionais, quan-
to você acha que os projetos florestais nos quais você trabalhou foram empurrados 
(liderados pelo BID) versus puxados (demanda do país))?

7.   Por que o BID é chamado para trabalhar em projetos florestais?
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