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Introdu~ao

Extrativistas e outros povos da floresta na Amazonia necessitam
desesperadamente de algo que possam vender. A venda de mercadorias
materiais vindas da floresta constitui o foco da maioria das tentativas de
incentivar o "desenvolvimento sustentivel" para essas popula~oes, mas a
fonte de valor realmente preciosa nao e a mercadoria material, e sim os
servi~os ambientais da floresta. Converter servi~os como a manuten~ao da
biodiversidade, o armazenamento de carbono e a ciclagem da agua em
fluxos monetarios, que possam apoiar uma popula~ao de guardiaes da
floresta, exige cruzar uma serie de obstaculos. Um dos primeiros obstaculos
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e a quantifica~ao

segura do valor dos servi~os oferecidos. Como converter
os servi~os ambientais da floresta em um fluxo de renda, e este fluxo em
uma base para o desenvolvimento sustentavel na Amazonia rural representa
um grande desafio. 0 esfor~o deveria ser centrado sobre como usar os
servi~os ambientais como estrategia a longo prazo para manter a floresta
e a popula~ao que a habita. Alem do progresso visando objetivos a longo
prazo, medidas imediatas serao necessarias para sustentar a popula~ao e
evitar perdas adicionais do patrimonio da floresta.
1.1. Desenvolvimento sustentavel

0 que e o "desenvolvimento sustentavel"? "Desenvolvimento" refere-se
a uma mudan~a. implicando melhoramento na maneira como as pessoas se
mantem. Embora o termo seja freqiientemente mal usado como sinonimo
de "crescimento", nao' implica· necessariamente aumento na produ~ao de
hens e servi~os em uma economia (Goodland & Ledec, 1987). Certamente,
se o aumento continuo de fluxos ou estoques fosse uma exigencia desse
processo, entao o "desenvolvimento sustentavel" seria uma contradi~ao de
termos. Uma vez que os "limites ao crescimento" constrangem a utiliza~ao
dos recursos renovaveis e nao-renovaveis, as estrategias para o desenvolvimento sustentavel devem, a longo prazo, concentrar-se na reorganiza~ao
da maneira como os recursos sao utilizados e de como os beneficios sao
compartilhados.
Muito do discurso sobre o desenvolvimento sustentavel implica que
isto pode ser conseguido com crescimento sem fim, acrescentando-se apenas
a advertencia de que padr0es de qualidade ambiental serao, de algum modo,
respeitados (ver a revisao por Willers, 1994). Desenvolvim~nto sustentavel
e visto, assim, como um meio para nao se admitir a existencia de limites.
Reconhecer limites esbarra na oposi~ao dos ricos que os encaram como
uma restri~ao em potencial a seus lucros, enquanto os pobres, e os que
trabalham a seu favor, freqiientemente, tern uma aversao ideol6gica ao
reconhecimento de limites por causa do medo de que faze-lo significaria
condenar os pobres a pobreza. Infelizmente, Iimites existem quanto ao que
pode ser removido e vendido da Amazonia, ou de qualquer outra regiao,
independentemente do que as pessoas pensem sobre o assunto. 0 crescimento
"continuo" nao e uma op~ao, a op~ao que freqiientemente se confunde com
ele consistindo apenas em um adiamento da restri9ao a colheita dos produtos
dentro dos limites que circunscrevem sua produ9ao sustentavel. 0 que deve
ser respondido e a questao de como e de quando o "crescimento" deve
cessar, e que tipo de sociedade queremos ter ap6s a, passagem dessa
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transi~ao. Em vez da condena~ao dos pobres a pobreza, reconhecer a
existencia de limites representa uma condena~ao aos ricos para que enfrentem
a necessidade da divisao do bolo (ver Feamside, 1993a).

0 "desenvolvimento" implica a cria~ao de uma base economica de
suporte de uma popula~ao. E essencial definir claramente qual a popula~ao
que deve ser beneficiada. Tenho ha muito tempo argumentado que, no caso
da Amazonia brasileira, o limite deve ser a popula~ao atual da regiao e
seus descendentes. Uma fazenda de gado bovino para um proprietcirio
ausente nao e desenvolvimento. Tambem nao o sao, por exemplo, as usinas
de alumfnio em Barcarena, Para e em Sao Luis do Maranhao, que exportam
(na maior parte para o Japao) dais ter~os da energia da hidreletrica de
Tucuruf, na forma de lingotes de aluminio. A maior parte da energia gerada
por aquela hidreletrica de US$ 8 bilhoes vai para sustentar uma industria
que emprega menos de 2.000 pessoas (Feamside, l 989a).
A fim de ser "sustentavel", a base de suporte deve manter-se por
muito tempo. Idealmente, isto deveria significar para sempre, mas, na pratica,
precisa ser definido em termos de um horizonte finito, por exemplo, um
periodo na ordem de centenas de anos. Deve tambem reconhecer-se que
nada e certo - existe apenas uma probabilidade (menor do que um) de
que a atividade em questao dure pelo periodo de tempo especificado.
Deve-se definir a probabilidade maxima aceitavel de que ela nao ira durar
par esse periodo. A escolha de um valor para tal probabilidade depende
do valor atribufdo aos impactos no caso de fracasso, e de uma decisao
social com respeito a rela~ao entre o valor dos impactos e o risco aceitavel
(ver Feamside, 1993b).

1.2 Elementos de uma estrategia
Deve-se decidir quanta a uma estrategia para alcan~ar-se o desenvolvimento sustentavel - ou seja, uma indica~ao ampla da dire~ao das
atividades, em vez de uma receita especifica para a sustentabilidade. Essa
estrategia deve ser baseada sabre o que e mais provavel de proporcionar
o suporte que define o desenvolvimento sustentavel. Pastagem para o gado
bovino, o sistema dominante atualmente, tern poucas chances de ser sustentavel a longo prazo. A soja, cultura favorecida atualmente por 6rgaos
govemamentais para uma futura base de suporte, tambem tern uma probabilidade alta de nao ser sustentavel, seja qual for a f6rmula tecnica
especificada de adubos, variedades, inseticidas etc. Uma mudan~a futura,
coma uma doen~a, praga, ou mudan~a no pre~o. pode intervir na sustentabilidade. Uma vez que a floresta tenha sido derrubada para plantar-se
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soja, nao haveni retorno algum a seguran~a oferecida pela diversidade
original. Como regra geral, e melhor transformar algo que e sustentavel
em desenvolvimento do que tentar fazer com que uma forma de desenvolvimento nao-sustentavel se converta em sustenravel. Em vez de tentar
. prolongar a vida das pastagens por meio de adubos e mudan~as nas especies
de capim, e melhor com~ar com a floresta tropical, que ja se provou
sustentavel por milhares de anos de existencia, e encontrar maneiras de
introduzir no mercado os servi~os que a floresta fornece.
Uma utiliza~ao sustentavel e mais provavel de ocorrer se o pafs
mantiver controle sobre o que e vendido. 0 Brasil deve vender o que quer
vender, e nao o que o mundo quer comprar. 0 mundo pode querer comprar
peles de on~a. ferro-gusa e mogno, mas, assim como fez no caso das peles
de on~a. o Brasil pode decidir que nao e isso o que o pafs quer vender.
0 fato de que um pafs ,tenha um determinado recurso nao implica que o
pafs em questao tenha uma obriga~ao de fornece-lo ao resto do mundo.
A situa~ao e analoga a prostitui~ao: qualquer pessoa, independente dos
dotes ffsicos, tern potencial para suprir a demanda do mercado para prostitutas,
porem, a maioria das pessoas decide nao vender este servi~o. Da mesma
maneira, um pafs pode ter madeiras de lei tropicais e decidir, moralmente,
nao vende-las. Para o Brasil seria mais sabio vender os servi~os ambientais
de suas florestas.
1.3. Objetivos de Longo versus objetivos de curto prazo

Conquanto uma estrategia de longo prazo para utilizar-se o valor dos
ambientais como base de desenvolvimento sustentavel na Amazonia
rural seja algo born e desejavel, sob a melhor das hip6teses, traria resultados
apenas muitos anos no futuro. 0 que e que os habitantes da zona rural da
Amazonia irao fazer nesse meio tempo? Pode-se lembrar aqui a observa~ao
famosa de Harry Hopkins ao entao presidente dos Estados Unidos, Franklin
D. Roosevelt, "Pessoas nao comem a longo prazo, nem na media; comem
a cada dia".
servi~os

A aten~ao deve se voltar para preocupa~oes tanto a curto quanto · a
longo prazo. Se a preocupa~ao for apenas com o prazo longo, as pessoas
morrerao de fome enquanto isso. A tent~ao e, entao, muito forte para que
todo o esfor~o seja devotado a crise de sobrevivencia cotidiana. Contudo,
se o esfor~o de reflexao for dedicado apenas a estas preocupa~oes imediatas,
a sustentabilidade a longo prazo nunca sera alcan~ada.
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Uma variedade de mecanismos para suporte a curto e medio prazo
do desenvolvimento sustentavel na Amazonia tern sido sugerido, como a
utiliza~ao dos produtos florestais nao-madeireiros (NTFPs, na sua sigla em
ingles ), ecoturismo etc. Embora solu~oes a curto prazo devam ser adotadas,
e essencial que as 0~0es escolhidas nao destruam a base de recursos da
estrategia a longo prazo (a floresta), nem a credibilidade dos grupos locais.
Os amerfndios possuem o melhor currfculo de manuten~ao da floresta e
em algumas partes da regiao a unica floresta remanescente e a que existe
em terras indigenas. Contudo, a venda de madeira das tribos esta aumentando
na medida em que os lideres cedem as tenta~oes que o dinheiro oferece.
A perda com a venda de recursos tais como a madeira e muito maior do
que o valor que as tribos podem receber dessas vendas, mesmo que elas
niio estejam sujeitas a termos desfavoraveis e a franca trapa~a da parte dos
compradores de madeira. Alem da perda das arvores e da danifica~iio da
floresta, as tribos perdem parte do seu recurso futuro mais precioso: a
credibilidade de que poderao manter os servi~os ambientais.

2. Criterios para a

sustentabili~ade

2.1. Sustentabilidade biologica
A fim de ser sustentavel, qualquer forma de utiliza~ao florestal ou
qualquer outro uso da terra deve obedecer a certos criterios. Uma classe
de tais criterios refere-se a sustentabilidade biol6gica, ou seja, a manuten~iio
a longo prazo dos processos biol6gicos que conservam o ecossistema estavel
apesar dos estresses previsiveis. Biologia populacional e um setor no qual
um equilibrio deve ser conseguido: se as arvores ou outros componentes
do ecossistema forem colhidos a taxas maiores do que os processos
regenerativos da popula~iio podem reabastecer, a floresta inevitavelmente
se esgotara. Igualmente, um equilibrio dos nutrientes deve ser mantido, ja
que, se a taxa de perda dos nutrientes for maior do que a de entrada e
de captura pelo sistema, verificar-se-a um empobrecimento e uma incapacidade
de os componentes vivos do ecossistema sobreviverem. 0 sistema deve ter
uma biomassa estavel, pois qualquer tendencia para diminui-la degradara
finalmente a floresta e sua fun~iio ambiental de armazenagem do carbono.
A qualidade genetica das popula~0es de arvores ou outros grupos taxonornicos
deve ser mantida, porque a degrada~iio, par exemplo, pela colheita repetida
dos indivfduos com a melhor forma, agravara eventualmente a qualidade
da popula~iio que resta, mesmo se o numero de individuos e especies
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representados permanecer o mesmo. Manter a floresta intacta exige uma
baixa probabilidade de incendio, uma vez que esta e uma das maneiras
por meio das quais as florestas podem ser rapidamente dizimadas, mesmo
se nao forem deliberadamente derrubadas. Finalmente, a garantia de um
mimero adequado de reservas inteiramente protegidas da floresta, de uma
diversidade adequada e de uma area adequada para as reservas deve ser
inclufda como elemento de qualquer estrategia de uso economico dos recursos
florestais.

2.2. Sustentabilidade social
Se um sistema implicar injusti~a social que represente a semente de
sua autodestrui~ao, nao sera sustentavel por razoes sociais. Por exemplo, a
industria de carvao vegetal para a fabrica~ao de ferro-gusa na cirea do
Programa Grande Carajas esta baseada em uma forma de escravidao de
endividamento que, mais cedo ou mais tarde, deve ter um fim, mesmo que
o sistema fosse tecnicamente sadio. A industria de carvao vegetal do Brasil
provocou um escandalo nacional e internacional depois das denuncias feitas
a Organiza~ao Internacional de Trabalho (OIT) em 1994 (Pachauski, 1994;
Ribeiro, 1994; Sutton, 1994; Pamplona & Rodrigues, 1995).

3.

Servi~os

ambientais como desenvolvimento sustentavel

3.1. Tipos de

servi~o

ambiental

I. Biodiversidade

A manuten~ao da diversidade biol6gica constitui um servi~o ambiental
pelo qual beneficicirios em diferentes partes do mundo podem estar dispostos
a pagar. A manuten~ao da biodiversidade possui alguns beneffcios locais
diretos, como o provisionamento do estoque de material genetico de plantas
e animais necesscirios para atingir-se um grau de adapta~ao ao manejo
florestal e aos sistemas agricolas que sacrificam a ·biodiversidade em cireas
pr6ximas desprotegidas. Contudo, muitos dos beneffcios da biodiversidade
sao globais em vez de locais. 0 estoque de compostos qufmicos uteis e
de materiais geneticos para emprego fora do local representa um investimento
na prote~ao de gera~oes futuras em lugares distantes das consequencias da
falta desse material, quando, um dia, ele for necesscirio. Este valor e diferente
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do valor comercial dos produtos que podem ser negociados no mercado
no futuro (o que representaria uma oportunidade local perdida, caso a
biodiversidade fosse destrufda). Uma utiliza~ao medicinal, como, por exemplo,
a cura de alguma doen~a temida, vale mais para a humanidade do que o
dinheiro que pode ser ganho pela venda da droga. 0 valor de existencia
tambem e algo que acorre na maior parte das vezes para as popula~oes
que estao muito perto da floresta, como os povos indfgenas, ou para
popul~oes que estao muito longe dela, como habitantes urbanos alhures.
Quer se creia ou nao que vale a pena gastar dinheiro para se proteger a
biodiversidade, e suficiente saber que muitas pessoas no mundo creem
realmente que a biodiversidade e importante e que pode, conseqiientemente,
ser convertida em uma fonte de renda para dar suporte a popula~ao e
proteger a floresta na Amazonia.
Negociar a prote~ao da biodiversidade e especialmente complicado
porque representa achar um equilibrio entre duas linhas de argumento
opostas, ambas inadmissiveis. Do lado dos pafses detentores da biodiversidade,
ha a ame~a implfcita de chantagem: ou os paises "desenvolvidos" pagam
o valor que for exigido, ou as florestas serao cortadas e as especies que
elas contem, sacrificadas. Do outro lado, ha ·a implica~ao de que os pafses
detentores da biodiversidade, de qualquer forma, devem proteger a sua
heran~a natural, e assim quaisquer pagamentos do exterior sao estritamente
opcionais.
Um ponto dificil e a questao da soberania nacional. Diz-se freqiientemente que, ao concordar em demarcar reservas e abster-se do "crescimento"
nestas areas, pafses como o Brasil estariam entregando a sua soberania.
Contudo, nao ha nenhuma diferen~a entre os efeitos sobre a soberania de
entrar em um acordo quanto a reservas e biodiversidade e os efeitos de
entrar em qualquer outro tipo de contrato comercial. Se um pals faz um
contrato de vender qualquer coisa, inclusive mercadorias tradicionais e
servi~os ambientais, esta de fato trocando a seguran~a de um fluxo monetario
pela o~ao de fazer o que queira com parte de seu territ6rio. Por exemplo,
quando o Brasil concorda em vender certa quantidade de soja em um ano
futuro a um dado pre~o. esta abandonando a o~ao de plantar alguma outra
cultura em uma dada parte do seu territ6rio. E a permanencia de . areas
protegidas nao e nada significantemente diferente da maioria de contratos
comerciais, que sao geralmente provis6rios: as mudan~as de um contrato
comercial podem ser tao permanentes quanto aquelas determinadas por um
contrato para a manuten~ao permanente de uma area de habitat natural.
Por exemplo, se uma floresta for cortada ou inundada como parte de um
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projeto de desenvolvimento, ela nao pode ser trazida de volta, caso o pafs,
mais tarde, mude de ideia.
0 valor da biodiversidade e determinado pobremente. Enquanto se
sabe que, qualitativamente, ela e muito preciosa, a vontade do mundo em
geral de pagar e 0 fator limitante de quanto desse valor pode ser traduzido
em um fluxo monetano. Essa vontade de pagar, em geral, e crescente, e
espera-se que aumentara substancialmente mais no futuro.
Um problema e que o que individuos e governos estiio dispostos a
gastar com a biodiversidade e constrangido pelas outras prioridades que
essas fontes monetanas contemplam. 0 total reservado a biodiversidade,
mesmo que possa aumentar em termos proporcionais e absolutos, e, de
fato, um bolo sobre o qual beneficianos potendais competem. E um jogo
de soma zero: 0 que e gasto na conserva~ao do rinoceronte nao e gasto
em diminuir o desmatamento na Amazonia, e vice-versa. E raro quando
verdadeiros "fundos 'novos e adicionais" sao concebidos, tal como exigido
pela Agenda 21 - o documento de 800 paginas, negociado internacionalmente, que cuida da implanta~ao das conven~oes assinadas na Conferenda
das Na~oes Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED,
na sigla em ingles, ou CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em 1992.
Uma das dificuldades na avalia~ao da prote~ao a biodiversidade e a
questao de como a preferencia temporal deve ser tratada. 0 procedimento
do desconto pode ser aplicado, de modo similar ao desconto de valores
monetarios rotineiramente feito por banqueiros em calculos financeiros.
Contudo, a biodiversidade tern uma caracterfstica unica que a faz diferente
do dinheiro e de outros servi~os ambientais, tal como a manuten~ao de
estoques de carbono. A biodiversidade nao e substituivel OU permutavel.
Quando uma es¢de ou ecossistema se torna extinto, nao ha como reverter
o ocorrido. Este fato fornece um argumento contra a aplica~ao do processo
de desconto no caso da biodiversidade.
0 criterio para a prote~ao da biodiversidade, contudo, deve incluir
algum tipo de recompensa a preserva~ao no longo prazo. Deveria ser dado
peso ao numero de espede-anos de sobrevivenda conseguidos em rela~ao
a um cenano de referenda "deixar como esta" (business as usual), ou
deveria ser feita uma contagem da biodiversidade presente em algum tempo
futuro, digamos em 100 anos a partir de agora, e comparar isso a biodiversidade que estaria presente no cenano de referenda? Se qualquer tipo
de desconto for aplicado, isso daria vantagem a lugares como Rondonia,
onde a amea~a de extin~ao e mais iminente,.em rela~ao a areas relativamente
intocadas no interior do estado do Amazonas. Paises como a Costa Rica,
onde os ultimos restos de floresta umida estao sob amea~a de destrui~ao,
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tambem tern uma vantagem. Do ponto de vista da biodiversidade, um
hectare de floresta perdida na Costa Rica implica uma perda de especies
muito maior do que em um hectare de floresta em muitas partes da
Amazonia brasileira, onde extensivas areas de floresta umida ainda estiio
em pe.
Quanto o mundo poderia estar disposto a pagar pela manuten~iio da
biodiversidade na Amazonia? Um esfor~o de pesquisa consideravel seria
necessario para responder a tal pergunta com numeros seguros, e isso ainda
tern que ser feito. Como um ponto de partida para a discussiio podemos
tomar o valor de US$ 20/ha/ano sugerido por Cartwright (1985, p. 185)
como o que seria necessario para convencer os pafses tropicais a entrar
em acordos para a manuten~iio da biodiversidade. Cartwright ere que tal
valor seja praticavel. A Tabela 1 explora as implica~oes disso quanto a
sustenta~iio da popula~iio humana, considerando o valor do estoque de
floresta em pe, os danos ambientaiS anuais da taxa de desmatamento em
1990, e a parte desses danos ca'usada apenas pela popula~iio de pequenos
agricultores. Pequenos agricultores siio definidos na Amazonia brasileira
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) como os que
tern menos que 100 ha de terra. A distribui~iio de desmatamento entre os
estados com diferentes graus de concentra~iio de posse da terra indica que
30,5% do desmatamento e feito por pequenos agricultores, o restante sendo
feito .por fazendeiros medios OU grandes (Fearn side, 1993c).
Como a maior parte do desmatamento e efetuada pelos ricos, a
dos beneffcios derivados de uma decisiio do govemo de parar
o desmatamento excessivo emprestar-se-ia hem a caracteriza~iio de uma
"solu~ao Robin Hood": um meio de tomar dos ricos para dar aos pobres.
Nenhum drama de consciencia e necessario acerca da elimina~iio da lucrati vidade da especula~ao de terra para agropecuana sem se compensarem os
grandes proprietarios (Feamside 1989b, c). 0 valor da suspensao dos danos
causados pelos ricos fomece uma chave potencial para a solu~iio dos
problemas sociais e ambientais dos pobres. Enquanto o valor do impacto
ambiental evitado que se conseguiu mediante a parada do desmatamento
por grandes fazendeiros poderia igualmente ser embolsado como "achado",
tambem fomece a base para negociar-se um meio termo entre os extremos
de "Robin Hood" e de "achado".
distribui~iio

0 valor derivado dos danos ao ambiente evitados poderia ser suficiente
para oferecer subsistencia sustentavel a um grande numero das pessoas.
Como a Tabela 1 evidencia, a captura do valor do estoque da floresta
remanescente tern um potencial muito maior do que o valor dos danos
evitados calculados com base nas taxas atuais de perda da floresta. Este
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Tabela 1. Valor da
Ti po

Base do valor ambiental

manuten~o

da biodiversidade

Descri~ao

Unidades
Baixo

Valor
Medio

Alto

10

20

30

Notas

PRESUNCAO
Valor da manuten~ao da biodiversidade

US$/ha/ano

(a)

CONSTANTES
Area desmatada em 1990
Milh0es de ha
Aoresta remanescente em 1990 Milh0es de ha
%
Percentagem do desmatamento
em 1990 causado por pequenos
agricultores
Popula~ao rural
Milh0es de
indivfduos
%
Percentagem de propriedades
(=farru1ias) de pequenos agricul tores
Milh0es de
Popula~ao de pequenos agricultores
indivfduos

(b)

l,38
337 72
30,5

(b)

7,65

(c)

8,32

(d)

6,4

VALORES CALCULADOS
Danos causados pela popula~ao de pequenos agricultores em 1990

\>)

N

\>)

Total dos danos em 1990
US$ milhoes
Danos em 1990 por famflia de US$/famflia
lneaueno a~cultor
US$ milh0es
Danos em 1990 e em todos Total dos danos em 1990
os anos futuros causados
pela popula~ao de pequenos agricultores de 1990

4
3

8
7

13
10

84

108

253

(e)

\M

Danos em 1990 por fami'lia de
pequeno agricultor

~

Todos os danos de 1990 Total dos danos em 1990

US$/fanu1ia

66

132

198

(e)

US$ milh0es

14

28

41

Danos em 1990 por fanu1ia Cle
pequeno agricultor

US$/famflia

11

22

33

Valor lfquido presente do total
dos danos

US$ milhoes

276

552

828

Valor lfquido presente do total
dos danos por fanu1ia de peIqueno agricultor

US$/famflia

217

431

650

Valor do estoque em 1990

US$ bilhOes

68

135

203

(e)

Valor do estoque por fanu1ia US$ milhOes/
de pequeno agricultor
fami'lia

53

106

159

(e)

Todos os danos em 1990
e os danos futuros da popula~lio de pequenos agricultores de 1990

Valor lfquido presente do
estoque de floresta

Anuidade do_ valor do estoque de floresta
Total da anuidade

US$
bilh0es/ano

3

7

10

(0

Anuidade por famflia de

US$/famflia/
ano

2653

5306

7959

(0

Ioeaueno atzricultor

(a) Cartwright, 1985 para o valor "m6dio". Valor presumido igual ao custo. (b) Feamside, 1993c. (c) Brasil, IBGE, 1992. (d) Brasil, IBGE, 1989.
(c) Dcsconto de 5%/ano. (0 A juros de 5%/ano.

valor muito maior nao e atualmente reconhecido nas conven~oes intemacionais
sobre a mudan~a climatica e biodiversidade, mas e importante mante-lo em
vista. A questiio de se o estoque de floresta em pe tern um valor zero ou
de centenas de bilhoes de d6lares representa, obviamente, um tremendo
ponto de incerteza. Por enquanto, apenas os "custos incrementais negociados,
mutuamente acordados" sao reconhecidos na Conven~ao Quadro sobre
Mudan~a do Clima (FCCC, na sigla em ingles), significando que o valor
da floresta em pe e considerado como zero.
II. Carbono
Manter os estoques de carbono tambem representa um servi~o ambiental
precioso. Ao contrario da biodiversidade, o carbono e completamente permutavel: um atomo de carbono estocado na floresta na Amazonia tern o
mesmo efeito atmosferico que um atomo de carbono estocado em uma
plan~ao de eucalipto ou um atomo de carbono estocado no subsolo como
combustivel f6ssil que nao foi queimado por uma escolha de conserva~ao
de energia. 0 que pode variar e o tempo em que o carbono fica retido
sob circunstancias diferentes, mas quando as compara~oes sao feitas em
uma base de tonelada-ano de carbono, elas sao completamente equivalentes.
0 desconto e materia controvertida em rel~ao a como os beneficios
devem ser calculados nos programas desenhados para combater o aquecimento
global. Atualmente, a Global Environment Facility (GEF), do Banco Mundial,
que administra fundos para combater o aquecimento global sob o FCCC,
niio aplica taxas de desconto a quantidades fisicas tais como toneladas de
carbono. Contudo, ha razoes fortes pelas quais taxas de desconto ou uma
forma altemativa de preferencia pelo tempo deveriam ser aplicadas ao
carbono. Os interesses egoistas da ger~ao atual nao sao o unico argumento.
Muitas pessoas morrerao quando os impactos do aquecimento global co~arem a aparecer. Se esses impactos come~arem mais cedo em vez de
mais tarde, o numero de vidas que seria perdido entre "mais cedo" e "mais
tarde" representa um ganho Hquido proveniente do adiamento do aquecimento
global. Isto e o mesmo que adiar a emissao de uma tonelada de carbono
por um tempo dado. Deveria ser tratado, pois, de um modo analogo a
substitui~ao de combustfveis f6sseis, onde considera-se que uma tonelada
de emissao de carbono evitada este ano e evitada para sempre, ainda que
esse mesmo atomo de carbono no estoque do pr6ximo ano de carvao e
petr6leo seja liberado para a atmosfera apenas um ano mais tarde.
0 criterio utilizado pela GEF na avali~ao de projetos de combate ao
aquecimento global e o de "custos incrementais negociados mutuamente
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acordados". Isto significa que apenas a diferen9a sera paga entre o que
aconteceria no cenano com o "projeto" e o que aconteceria no cenario sem
o projeto. Se algo tiver de acontecer de qualquer maneira, entao nao ha
nenhuma necessidade de a GEF contribuir com fundos, mesmo que o evento
~m questao armazene carbono. Nao ha nenhum "beneffcio" na modifica9ao
do curso dos eventos. Os projetos para evitar o desmatamento, por conseguinte,
seriam apenas financiados se a floresta em questao fosse desmatada na
ausencia do projeto GEF. As florestas que estao sob a amea9a de desmatamento imediato, como aquelas em Rondonia, representariam um ganho se
conservadas, enquanto florestas em areas remotas do estado do Amazonas
nao representariam nenhum beneffcio de carbono, se protegidas como
reservas. lsto detona o potencial de conflito entre aqueles cujo interesse
primario e defender a biodiversidade e aqueles interessados principalmente
no aquecimento global. Para ganhar o credito de carbono, apenas as reservas
pr6ximas a frente de desmatamento sao recompensadas, enquanto, para a
biodiversidade, pode ser (na ausencia de desconto) muito mais barato
implantar grandes reservas em areas relativamente pouco amea9adas. As
areas mais amea9adas sao tambem as areas com os maiores problemas de
conflitos de terra, com popula~o precisando de reassentamento ou outras
medidas, com pre9os de terra altos, e com, provavelmente, custos altos de
contrata9ao de guardas e outras medidas defensivas para afastar a amea9a
de invasao.
A questao de como o valor deve ser atribufdo aos danos do aquecimento
global e controvertida, em grande parte porque nao envolve apenas perdas
financeiras. Os impactos do aquecimento global nao se restringem a danifica9ao das economias de alguns pafses ricos, mesmo que isto constitua
uma motiva9ao importante atras da vontade das na90es industrializadas para
investir em medidas de mitiga9ao em todo o mundo, inclusive a manuten9ao
de florestas tropicais. Os efeitos do aquecimento global tambem serao
sentidos cada vez que uma tempestade tropical chegar as planfcies lamacentas
de Bangladesh OU uma seca atingir areas da Africa ja propensas a fome.
Milhoes de pessoas es tao amea9adas de mortes horrfveis ao longo do
pr6ximo seculo em conseqilencia do aquecimento global (Daily & Ehrlich,
1990).
Uma das respostas comuns ao tratamento de impactos sobre a vida
humana e considerar o valor dela como infinito, o que conduz ironicamente
ao desprezo desse valor em qualquer forma de calculo de custo/beneffcio:
efetivamente, a perda de vida recebe um peso de zero. Formula90es que
utilizam valores considerados por companhias de seguros (baseados, no fim
das contas, na capacidade de pagar) para imputar um valor monetario maior
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as

vidas perdidas em paises ricos do que em pobres (e. g., Fankhauser,
1992: 14) sao moralmente inaceitaveis para muitos analistas, inclusive para
este autor*.
Nao obstante, o que os ricos estao dispostos a pagar para evitar os
impactos do aquecimento global talvez seja uma boa medida do volume
de fundos que poderia ser utilizado para manterem-se os servi~os de
armazenamento de carbono da floresta amaz0nica. Uma vez que isso reflete
apenas os impactos nos ricos, e tremendamente injusto como medida do
dano real que seria causado pelo efeito estufa, o qual recairia tambem sobre
pessoas que nao podem pagar nada para evitar os correspondentes impactos.
Nordhaus (1991) derivou valores baseados na vontade de pagar, que, junto
com outros indicadores desta vontade, foram utilizados por Schneider (1994)
para calcular valores por hectare para o armazenamento de carbono na
floresta amazonica. Schneider (1994) tambem considerou valores por tonelada
de carbono armazenada baseando-se nos impostos decretados em alguns
paises sobre a emissao de carbono: US$ 6,10/t na Finlandia e US$ 45,00/t
nos Paises Baixos e na Suecia (Shah & Larson, 1992), e de um imposto
proposto de um cent-por-galao (US$ 0,0027nitro) sobre a gasolina nos
Estados Unidos, equivalente a US$ 3,50/t de carbono. Na Tabela 2 encontra-se
uma ilustra~ao do valor de armazenamento de carbono da floresta, utilizando-se valores baixo, medio e alto, de US$ 1,80, US$ 7,30 e US$ 66,00/t,
respectivamente, derivados por Nordhaus (1991). A tabela alarga a analise
de Schneider ( 1994) baseada em valores atualizados para emissoes de
gases-estufa oriundas de desmatamento (Feamside, 1997), e inclui tambem
a interpreta~ao dos valores por hectare em termos do estoque total de
floresta, da taxa de desmatamento de 1990 e da parcela da taxa atribufvel
aos pequenos agricultores.
E importante distinguir entre o valor verdadeiro de um servi~o ambiental,
como, por exemplo, o armazenamento de carbono, e o valor representado
pela vontade de pagar. Esta ultima e limitada pela quantidade de dinheiro
que os individuos ou paises tern a sua disposi~ao e, naturalmente, pelas
outras prioridades que os com dinheiro podem ter para gasta-lo. Ha tambem
um problema de escala: o mundo poderia estar disposto a pagar, vamos
dizer, US$ 1 bilhao ou US$ 10 bilh0es no combate ao aquecimento global,
mas nao US$ 100 bilh0es, mesmo que o custo para os ricos, provocado
pelos danos do aquecimento global, exceda este valor. 0 valor verdadeiro
dos danos, obviamente, seria sempre muito mais alto que os danos sobre
os ricos. A quantidade tremenda de servi~o ambiental que o Brasil tern
• E para o organizador desta obra.

327

para oferecer significa que o pre~o obtido poderia diminuir, assim como
em qualquer outro tipo de mercado. Como o Brasil sabe bem, se um pais
oferecer para a venda alguns sacos de mercadoria, como cafe ou cacau, o
pre~o pode ser "X", mas se a quantidade oferecida for milhoes de sacos,
o pr~o pode nao ser mais "X". Considerando-se pre~os sem os efeitos de
escala, contudo, tem-se um ponto de partida para pensar o problema de
comercializa~ao dos servi~os ambientais. A vontade de pagar pode aumentar
significativamente no futuro quando o valor do dano potencial do aquecimento
global se tomar mais aparente para os tomadores de decisoes e o publico
em geral.
III. Ciclo da agua

Uma das conseqtiencias da conversao maci~a de floresta em pastagens
seria uma diminui~ao da pluviosidade na Amazonia e nas regioes vizinhas.
A metade da pluviosidade na Amazonia e derivada de agua que recicla
pela floresta atraves da evapotranspira~ao, derivada do vapor de agua nas
nuvens que se originam sobre o oceano Atlantico. Quatro linhas de evidencia
independentes conduzem a esta conclusao. Primeiramente, balan~os de agua
e de energia derivados de mapas de temperatura e umidade medias indicam
que 56% das precipita~C5es decorrem da evapotranspira~ao (Molion, 1975).
Segundo, calculos de fluxos de agua precipitavel e de vapor d'agua numa
s~ao transversal de Belem a Manaus indicam uma contribui~ao da evapotranspira~ao de 48% (Marques et al., 1977). Em terceiro lugar, razoes entre
is6topos de oxigenio nas amostras de vapor d' agua na mesma area indicam
ate 50% como reciclado atraves da floresta, dependendo do mes (Salati et
al., 1978). Uma quarta e ultima linha de evidencia refere-se ao volume de
agua que flui no rio Amazonas, o qual pode ser comparado ao volume de
agua que cai como chuva na bacia de capta~ao. 0 fluxo do rio e 5,5x10 12
m3/ano, medido no ponto estreito do rio Amazonas, em 6bidos, e a
pluviosidade e de 12,0x10 12 m3/ano, calculado da rede de pluviometros na
regiao (Villa Nova et al., 1976). 0 volume de agua de chuva e ligeiramente
maior do que o dobro do volume que sai do rio, significando que
aproximadamente a metade (54%) nao drena atraves do Amazonas porque
foi retomado a atmosfera pela evapotranspir~ao. Os estoques de agua
subterranea podem ser presumidos com seguran~a como estando em equilibrio
com respeito a escalas de tempo superiores a um ano.
Somente ao ver o rio Amazonas na epoca da enchente e que alguem
pode inteiramente apreciar o imenso volume de agua envolvido: o que se
ve no rio e 0 mesmo volume que retoma invisivelmente a atmosfera atraves
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Tabela 2. Valor do armazenamento de carbono.
Ti po

Base do valor ambiental

Descriyao

Baixo

Valor
Medio

Alto

1,8

7,3

66

Unidades

Notas

HIP6TESE
1

Valor por tonelada de carbono
oermanentemente seaiiestrado

US$/t C

Area desmatada em 1990
Floresta remanescente em 1990
Percentagem do desmatamento
em 1990 causado por pequenos
a11:ricultores
Populayao rural

MilhCies de ha
MilhCies de ha

(a)

CONSTANTES

%

MilhCies de
indivfduos

Percentagem de propriedades
%
(=familias) de pequenos agricultores
Populayao de pequenos agriMilhCies de
cul tores
indivfduos
Emissao liquida cometida em MilhCies de t de
1990
C equivalente
ao C de CO?
Emissao lfquida cometida por
t Ciba
ha de desmatamento em 1990

l.38
337.72
30,5

(b)

7,65

(c)

83,2

(d)

6,4

(d)

263

(e)

191

(e)

(b)

V AWRES CALCULADOS
Danos em 1990 da populayao de pequenos agricultores

w

N

'°

Total dos danos em 1990
Danos em 1990 por fann1ia de
neauenos amcultores

US$ milhCies
US$/familia

144
113

586
460

5.294
4.159

\.>J
\.>J

0

US$ milh0es
Todos os danos em 1990 Total dos danos em 1990
e nos anos futuros causados
pela popula~1io de pequenos agricultores de 1990
Danos em 1990 por fanu1ia de US$/famflia
neauenos agricultores
·us$ milhOes
Todos os danos em 1990 Total dos danos em 1990
Danos em 1990 por famflia de US$/famfiia
neauenos a11:ricultores
Danos em 1990 e nos anos
futuros causados pela popula~1io de pequenos agricultores de 1990
Valor lfquido presente do dano US$ milhoes
total
Valor lfquido presente do dano US$/famflia
total por fanu1ia de pequenos
a11:ricultores
Valor do estoque de flores ta
Valor do estoque em 1990
US$ bilhoes
Valor do estoque por fanu1ia US$/famflia
de oeauenos a11:ricultores
Anuidade do valor do estoaue de floresta
Total da anuidade
US$
bilh0es/ano
Anuidade por fanu1ia de peUS$
! quenos agricultores
famflia/ano
(a) Nordhaus, 1991 (Valores usados por Schneider, 1994). (b) Feamside, 1993c. (c) Brasil, IBGE, 1992.
s/d. m Desconto de 5%/ano. (11) Juros de 5%/ano.

2.888

11.711

105.884

2.269

9.200

83.179

473
372

1.920
1.508

17.358
13.636

9.468

38.398

347.160

(0

7.438

30.164

272.719

(0

116
91.211

471
369.912

4.257
3.344.409

6

24

213

(g)

4.561

18.496

167.220

(g)

1

(d) Brasil, IBGE, 1989. (e) Feamside,

das folhas da floresta. Que as folhas estao constantemente soltando agua
e evidente a qualquer um que tenha amarrado um saco plastico sobre um
punhado delas: em apenas alguns minutos o interior do saco estara coberto
com gotas de agua condensadas da evapotranspira~iio. Somando-se as varias
centenas de bilhoes de arvores na Amazonia, um montante vasto de agua
e retomado a atmosfera. Sendo a evapotranspira~iio proporcional a area
foliar, a quantidade de agua reciclada por um hectare de floresta e muito
maior que a quantidade reciclada por um hectare de pastagem, sobretudo
na esta~iio seca quando o capim esta ressequido, enquanto a floresta
permanece verde. lsto e agravado pelo escoamento muito mais alto sob o
regime da pastagem. Aumentos em escoamento da ordem de grandeza de
uma unidade foram medidos perto de Manaus (Amazonas), Altamira (Para)
e Ouro Preto do Oeste (Rondonia) (ver Feamside, 1989d). 0 solo sob a
pastagem toma-se compactado rapidamente, o que inibe a infiltra~iio nele
da agua da chuva (Dantas, 1979; Schubart et al., 1976). A chuva que cai
no solo compactado escoa rapidamente, tomando-se nao-disponivel para
libera~iio para a atmosfera atraves da transpira~iio.
Um montante apreciavel da chuva nas principais zonas agricolas
brasileiras na parte Centro-Sul do pais igualmente deriva-se da floresta
amazonica (Salati & Vose, 1984). A rota~iio da Terra faz com que os
ventos predominantes ao sul do equador curvem-se de leste-oeste a norte-sul
e dai a uma dire~iio noroeste-sudeste. 0 movimento das nuvens nesta dire~iio
e evidente nas imagens do satelite meteorol6gico GOES. Uma simula~iio
que utiliza o modelo de circula~iio global (GCM, sigla em ingtes) do
Goddard Institute of Space Studies (GISS), em Nova York, indica que agua
que come~a na Amazonia cai como chuva em todo o Brasil, embora niio
afete o clima de outros continentes (Eagleson, 1986).
Ninguem sabe quanto e a contribui~iio da agua proveniente da Amazonia
para a agricultura no sul do Brasil, nem quanto da safra e afetado pela
perda dessa agua. A safra agricola brasileira tern um valor bruto de
aproximadamente US$ 65 bilhoes anualmente, significando que ate uma
fra~iio disto relativamente pequena, perdida por conta do abastecimento
diminufdo de vapor de agua, traduzi,r-se-ia em um impacto financeiro
substancial. Apenas como ilustra~iio, se 10% forem dependentes da agua
da Amazonia, o valor anual seria equivalente a US$ 19/ha de floresta
existente na Amazonia legal. Uma ilustra~iio do valor do ciclo da agua da
floresta encontra-se na Tabela 3. Supondo uma dependencia de 10%, a
perda florestal vale US$ 6/famflia de pequenos agricultores, se apenas o
desmatamento feito por pequenos agricultores for tido em conta, ou
US$ 21/farm1ia, se toda a taxa de desmatamento anual de 1990 for tida
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em conta. 0 valor muito maior encontra-se no estoque de floresta que
permanece nao desmatada: este estoque tern um valor Iiquido presente
(NPV) de US$ 130 bilhOes, se uma taxa anual de desconto de 5% for
usada, ou mais de US$ 100.000/familia. Se considerado a juros de 5%/ano,
o valor do estoque e equivalente a uma anuidade de US$ 7 bilhOes/ano,
ou mais de US$ 5.000 por farru1ia/ano.

Tabela 3. Val or da ciclagem da agua
Ti po

Base do valor
ambiental

Descri~ilo

Unidades
Baixo

Valor
Medio

Alto

Notas

5

10

20

HIPOTESE
Percentagem da % da safra
safra dependente
da agua amazonica
CONSTANTES
Valor bruto da
safra brasileira
Area desmatada
em 1990
Floresta re manescente
em
1990
Percentagem do
desmatamento
em 1990 causada
por pequenos
aaricultores
Popul~ilo rural

US$ bilh0es

65

Milh11es de ha

1,38

(a)

Milh11es de ha

337,72

(a)

%

30,5

(a)

7,65

(b)

83,2

(c)

6,4

(d)

Milh0es de
indivfduos
Percentagem de
%
propriedades
( =fam!lias) que
sao de pequenos
a!!'ricultores
Popul~ao de pe- Milh0es de
quenos agriculto- indivfduos
res
V ALORES CALCULADOS
Danos em 1990 da
popula~ao de pequenos agricultores
Total dos danos US$ milh11es
em 1990
Danos em 1990 US$ farru1ia
por famflia de
pequenos agricultores
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4

8

16

3

6

13

Danos em 1990 e
nos anos futuros
causados pela popula~ao de pequenos agricultores
de 1990
Todos os danos de Total dos danos
em 1990
1990
Danos em 1990
por famflia de
pequenos agricul tores
Todos OS danos
em 1990 e nos
anos futuros causados pela popula~ao de pequenos
agricultores de
1990
Valor lfquido
presente do dano
total
Valor lfquido
presente do dano
total por famflia
de·
pequenos
agricultores

US$ milhf>es

13

26

53

US$/famflia

IO

21

42

US$ milhf>es

81

161
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US$/famflia

63

127

254

Valor do estoque US$ bilhiies
em 1990
Valor do estoque US$ mil/
por famflia de
famflia
pequenos agricul tores

65

130

260

(e)

51

102

204

(e)

Total da anuidade

3

7

13

(f)

2.553

5.106

10.212

(f)

Valor lfquido presente do estoque
de floresta

Anuidade do valor
do estoque de flores ta
US$ bilhCies/ano
Anuidade por fa- US$/famflia/
mflia de pequeano
nos arncultores

(a) Feamside, I 993c.
(b)
(c)
(d)
(e)

Brasil, IBGE, 1992.
Brasil, IBGE, 1989.
Calculado de (b) e (d).
Desconto de 5%/ano.
(f) Juros de 5%/ano.
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As estimativas "medias" de valor para as tres categorias de servi9os
ambientais (manuten91io da biodiversidade, armazenamento de carbono e
ciclagem de agua) siio resumidas e totalizadas na Tabela 4. A grande
variedade de valores e evidente, dependendo da medida adotada. Alem
disso, devemos recordar que os valores mais altos relativos ao estoque de
floresta remanescente representam uma forma de valor niio reconhecida em
conven9oes intemacionais atuais, que niio diio nenhuma importancia aos
estoques ou mesmo aos fluxos em si, mas apenas as mudanras deliberadamente causadas nos fluxos.

Tabela 4. Resumo das estimativas "medias" do valor da floresta
Descri~lio

Tipo do valor

Unidades

Biodiver- Carbono
sidade

Agua

Total

Notas

Valor dos danos de
1990
552

1.920

26

2.498

(a)

Valor anual/famf- US$/famflia/ano
lia

28

1.508

21

1.557

(b)

Valor lfquido pre- US$/famt1ia
sente de todos os
danos em 1990 e
nos anos futuros
causados pela popula~lio de 1990

552

9.200

127

9.879

Total do valor If- US$/bilhOes
quido presente

135

471

130

736

Total

USS/mil Mes

Valor do es toque
de floresta

Valor anual
Val or anuaVfarru1ia

7

24

7

37

5.306

18.461

5.106

28.873

(a) Valores da biodiversidade e ligua slio valores lfquidos presentes.
(b) Valor do carbono

eo

mesmo que valor lfquido presente.

3.2. Como sustentar a floresta
I. Participa91io dos povos locais

A participa91io dos povos locais representa o fator chave de qualquer
piano para manter areas de vegeta91io natural. Apenas as organiza90es de
334

base podem exercer pressao social sobre os que invadiriam e cortariam
uma area que foi destinada a permanecer como reserva. A abordagem
altemativa, com funcionarios de 6rgaos govemamentais tentando fazer respeitar fronteiras e regulamentos contra a vontade da popula~ao ao redor,
ja falhou imimeras vezes.
A atribui~ao de poder a grupos locais deve ser ligada ao estabelecimento
e aplica~ao de limites - os grupos nao podem ser livres para cortar a
floresta a vontade. 0 equilfbrio de responsabilidade e liberdade em tais
rela~oes e uma area dificil com respeito a qual nenhuma resposta fixa
existe. Talvez o melhor exemplo conhecido do problema de povos locais,
inclusive Indios, que nem sempre atuam de uma forma ecologicamente
benigna, e o das tribos Navajo e Apache nos Estados Unidos, cujos lfderes
tern negociado o estabelecimento de dep6sitos de lixo atomico em suas
terras. A questao sobre quais meios seriam necessarios para proteger-se o
meio ambiente quando os povos locais falharam permanece sem solu~ao.
Uma questao a ser considerada e se povos locais que recebem fundos
resultantes de servi~os ambientais devem ter independencia completa na
decisao de como os fundos serao utilizados: se tudo ou uma parte do
dinheiro deve ser empregado na manuten~ao dos habitats naturais que
fomecem os servi~os, ou se os fundos devem pelo menos ser limitados as
utiliza~oes que nao prejudiquem esses habitats. Por exemplo, seria aceitavel
que uma comunidade que recebe fundos para servi~os ambientais decidisse
utilizar o dinheiro para comprar motosserras para cortar o resto da sua
floresta? Este exemplo nao e inteiramente hipotetico. 0 govemo do Estado
do Amazonas entrou em um acordo com o Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT) e criou uma institui~ao em Manaus para fazer "prospec~ao" da biodiversidade. Em 1988 e 1989, o atual govemador do Amazonas
(em mandato anterior) efetivamente distribuiu motosserras gratis aos eleitores
no interior do estado.
II. Monitoramento independente
Um dos problemas na realiza~ao de acordos intemacionalmente negociados para a prote~ao florestal e a questao de como os compromissos
seriam monitorados. A tecnologia de sensoriamento remoto pode facilitar
grandemente o processo de monitoramento, aumentando a confian~a das
partes no acordo. 0 sensoriamento remoto pode produzir dados por propriedade, e nao somente por estado, como tern sido feito ate agora. Com
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prioridade apropriada, as informa~oes de sensoriamento remoto podem ser
obtidas rapidamente, mas a motiva~iio para tal rapidez limitou-se ate agora
ao periodo de 1989-1992 em que a aten~iio internacional esteve focada
sobre o desmatamento na Amazonia. Embora os dados do mapeador tematico
(TM) do satelite LANDSAT tenham sido utilizados principalmente para
medi~oes de desmatamento, cicatrizes de explora~iio madeireira tambem siio
visfveis no TM, mas desaparecem rapidamente (D. Nepstad, comunica~iio
pessoal, 1995).
Monitorar o estado de conserva~iio florestal especificado em quaisquer
internacionais teria que ser feito por um organismo politicamente
independente. 0 sensoriamento remoto por si s6 niio e suficiente, tornando
essencial o livre acesso ao terreno. Como no caso de negocia~oes de
desarmamento nuclear, talvez estas questoes sejam obstaculos que atrapalham
o progresso da diplomacia.
negocia~oes

III. Viabilidade economica para

OS

povos locais

Avaliar-se a viabilidade economica de uma proposta para se manter
a floresta exige, entre outras coisas, a defini~iio das taxas de desconto do
dinheiro e de servi~os ambientais como a biodiversidade e a manuten~iio
do estoque de carbono. Alem disso, mecanismos siio necessarios para que
~ valor economico da informa~iio possa ser capturado, com rela~iio inclusive
a material genetico e a direitos de propriedade intelectual (IPRs, em ingles).
0 valor do papel de uma comunidade local na conserva~iio de um
recurso niio pode ser calculado a base, por exemplo, do que a area de
terra envolvida produziria, caso fosse transformada em um campo de trigo
nos moldes da Revolu~iio Verde. Povos indfgenas raramente tern terras com
solo ou clima semelhante ao de areas onde teve lugar a Revolu~iio Verde.
E diante de sua deficiencia de capital, mesmo se tivessem terra adequada,
ainda assim niio poderiam materializar um lucro que tivesse como alicerce
uma atividade enquadrada na Revolu~iio Verde (em outras palavras, niio se
trata realmente de um "custo de oportunidade").
Estabelecer valores para servi~os ambientais exige diversas etapas.
Primeiro, e preciso pesquisa para determinar o montante fisico dos servi~os,
como toneladas de carbono, m1meros de especies ou metros cubicos de
agua. Essas quantidades devem ser, ap6s, traduzidas sob a forma de pre~os
ou subsfdios. Os valores em questiio teriio que ser valores negociados, o
que e distinto de (e inevitavelmente mais baixo do que) valores verdadeiros
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dos servi~os ambientais. A defini~ao de regras basicas e essencial para que
a biodiversidade e o carbono alcancem valores economicos. Uma questao
chave e se este ti po de valora~ao fica limitado a "custos incrementais",
implicando que os recursos sao valiosos apenas se estiverem condenados
a desaparecer.
"Viabilidade economica para quern?" e uma preocupa~ao recorrente
em rela~ao a avalia~ao dessa e de outras possibilidades de desenvolvimento.
Saber se os pagamentos de servi~os ambientais beneficiariam as pessoas
locais ou apenas o governo e os intermediarios e essencial para poder
julgar-se se esta op~ao constitui uma forma de desenvolvimento sustentavel.
Um problema nesse contexto foi habilmente resumido por Michael
Dove (1993) por analogia a um conto de John Steinbeck (1945), "A Perola"
(e a seu equivalente indonesio: "o homenzinho e a pedra grande"). Na
hist6ria de Steinbeck, um i'.ndio chamado Kino, em um pai'.s latino-americano
nao identificado, morava perto do oceano e sobrevivia mergulhando para
colher perolas. Um dia encontrou uma perola enorme e imaginou que, com
ela, seu filho poderia ganhar uma educa~ao apropriada e deixar o ciclo de
pobreza em que vivia. Porem, os ricos da vita, por todas as maneiras
possi'.veis, tentaram enganar Kino e convence-lo a entregar-lhes a perola.
Finalmente, ele jogou-a de volta ao oceano, terminando a hist6ria. No caso
de florestas tropicais, a mesma coisa poderia acontecer se qualquer nova
fonte maravilhosa de dinheiro fosse descoberta. Se um habitante florestal
pobre encontrasse uma arvore com uma cura para a AIDS, por exemplo,
e altamente improvavel que algum valor grande da descoberta retornasse a
pessoa ou a comunidade pobre que a encontrou. Da mesma maneira, se
grandes somas de dinheiro se materializassem para remunerar servi~os
ambientais de uma floresta em pe, os ricos logo entrariam em a~ao para
capturar esses benefi'.cios para eles pr6prios. Como no conto, pode-se esperar
que a sociedade ao redor empregue todos os meios imaginaveis para
apropriar-se da perola, quase como se fosse um dever moral nao permitir
que uma pessoa pobre conserve os benefi'.cios de tal achado. Um desafio
importante na defini~ao de estrategias para o desenvolvimento sustentavel,
entao, e encontrar maneiras de assegurar que povos da floresta consigam
guardar para si as "perolas" dos servi~os ambientais.
A percentagem para o governo dos retornos da utiliza~ao da biodiversidade e menos fundamental que o mecanismo pelo qual os retornos
serao transferidos a povos locais. Os governos (por exemplo, o do Brasil)
querem evitar que fundos passem diretamente do exterior aos povos indi'.genas.
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Contudo, se os fundos forem dados ao govemo para redistribui~ao aos
povos locais, a conseqiiencia pratica provavel e que os povos locais nunca
recebam nada. A parte desvios de fundos mediante procedimentos ilfcitos,
os atrasos normais de meses (ou as vezes anos), com infla~ao segundo a
taxa usual, significam que o valor de qualquer fundo se evapora antes que
o dinheiro alcance os beneficiarios visados.
A identifica~ao de que parceiros locais em uma comunidade devem
receber beneficios ou entrar em acordos e mais dificil do que parece, e
pode ter efeitos decisivos. Um exemplo e fomecido pelos resultados destrutivos na distribui~ao dos rendimentos dos direitos para um filme sobre
a vida de Chico Mendes, que conduziu a brigas intemas entre fac~C5es de
seringueiros, um aspecto que nao existiu antes da possibilidade de lucros
monetarios significativos. Isto seria uma rea~ao humana natural, se um
grande montante de dinheiro fosse cair em uma comunidade qualquer no
interior de Amazonia. 0 problema de fac~oes nas comunidades locais pode
impedir que se desfrute do retomo dos fundos da biodiversidade ou de
outras fontes de servir;os ecol6gicos.

E necessario

deixar claro a responsabilidade das pessoas locais para
manter os habitats naturais que fomecem os servir;os ambientais. A ligar;ao
desta responsabilidade com os retomos economicos propiciados pela floresta
(por exemplo, no tocante a utilizar;ao economica da biodiversidade) seria
uma maneira util de toma-la operacional.
3.3. Como transformar serviros em desenvolvimento
0 que e preciso ser feito para se transformar servir;os ambientais em
desenvolvimento sustentavel? Uma necessidade 6bvia e determinar os custos
basicos. Isto e especialmente verdadeiro no que conceme a se evitar o
desmatamento. Quanto custa realmente evitar um hectare de desmatamento
em Rondonia, por exemplo? Ninguem tern hoje uma resposta adequada a
tal questao. Os custos das plantar;oes silviculturais, ao contrario, sao relativamente bem conhecidos, devido aos anos de experiencia com a formar;ao
de plantar;oes e as incertezas relativamente pequenas na previsao do seu
desenvolvimento futuro, se os investimentos especificados forem feitos.
0 desmatamento, por outro lado, esta fortemente influenciado por decisoes
polfticas do govemo que tern pouca conexao direta com os custos financeiros.
Por exemplo, polfticas tributarias que permitem que a especular;ao da terra
continue a ser uma atividade altamente rentavel, e as polfticas que ate hoje
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pennitem que o desmatamento justifique a titula~ao de terra como uma
"benfeitoria" poderiam ser modificadas sem nenhum custo financeiro, embora
houvesse claramente custos politicos para fazer tal mudan~a.
0 segundo setor de grande duvida na transforma~ao de servi~os
ambientais em um meio de suporte e o mecanismo pelo qual os fundos
recebidos com base em servi~os seriam distribuidos. Isso poderia ser feito,
por exemplo, por um sucessor da Legiao Brasileira de Assistencia (LBA),
recentemente extinta, que se tornou um simbolo de corrup~ao no Brasil
ap6s uma longa serie de escandalos envolvendo a esposa do ex-presidente
Collor? Qual e a proposta brasileira para utilizar os fundos recebidos? Se
as na~oes do mundo milagrosamente concordassem em pagar generosamente
pelos servi~os ambientais da floresta amazonica e enviassem ao governo
um cheque, quanto deste dinheiro iria realmente para os dois objetivos
principais do pagamento: manter a floresta e sustentar a popula~ao da
regiao?
0 canal que seria utilizado para transferirem-se fundos ao Brasil e as
atividades individuais que necessitam de suporte constitui outra area de
duvida. 0 Programa Piloto para a Conserva~ao das Florestas Tropicais
Brasileiras, administrado pelo Banco Mundial e financiado pelos paises do
G-7 em conseqiiencia de um compromisso feito em Houston em 1990,
encontrou uma serie de impedimentos frustrantes para sua iniciativa. Embora
alguns destes problemas ja estejam resolvidos, e diversas partes do programa
estejam finalmente em execu~ao, o atraso de quatro anos deixou claro que
transferir so mas muito maiores nao seria uma facil tare fa. Espera-se que a
experiencia do Programa Piloto sirva para desentupir alguns encanamentos
atraves dos quais fluxos maiores deste tipo possam um dia passar. Embora
certo progresso tenha sido conseguido, muito mais precisa ser feito.
0 t6pico do emprego e freqiientemente levantado como uma questao
importante em discussoes sobre conserva~ao florestal em areas protegidas.
0 que o Brasil ou os estados da Amazonia ganharao das reservas em
termos de emprego? Nao seria melhor distribuir a terra como lotes agricolas
para sustentar parte da popula~ao desempregada? A resposta em face do
emprego depende muito do que for feito com o dinheiro que for trazido
pela remunera~ao dos servi~os ambientais da floresta. Se as somas envolvidas
forem grandes, como a importancia verdadeira dos servi~os implica que
deveriam ser, entao existiria bastante campo para se criar emprego. Uma
forma de 'trabalho e a de vigiar as pr6prias reservas. E importante entender
que esta forma de emprego pode ocupar apenas um numero limitado de
pessoas, e que estas nao podem ser as mesmas pessoas que receberiam
lotes caso a terra fosse entregue para assentamentos agricolas em vez de
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ser convertida em reservas. Em qualquer hip6tese, esta e uma op\:iio
importante para os verdadeiros habitantes "locais" (seringueiros etc.), ja
residentes no interior. Freqiientemente, essas pessoas nao teriam outras
op\:oes de emprego. Emprego rural poderia tambem ser gerado na pesquisa
cientffica nas reservas, por exemplo, em atividades de coleta botanica, no
mapeamento e medi\:iio de arvores em grandes areas das reservas e no
monitoramento da mortalidade, regenera\:iiO e fenologia de cirvores. lnfelizmente, estas OP\:OeS sao severamente limitadas na sua escala potencial pelo
mimero de taxonomistas e outros cientistas disponfveis para processar o
material e as informa\:oes colhidas pelo pessoal de campo empregado nos
projetos.
Deve-se reconhecer que a popula\:iio da Amazonia esta rapidamente
se tomando urbana. Empregos em centros urbanos sao, de alguma maneira,
mais faceis de se criar do que empregos rurais. Atividades ligadas de algum
modo a manuten\:iio da floresta teriam preferencia. Por exemplo, laborat6rios
poderiam ser implantados em cidades amazonicas para a analise de compostos
secundarios de plantas obtidas nas reservas.
Certo perigo existe, de efeitos pemiciosos que possam advir de formas
patemalistas de beneficios ou de distribui\:ao do dinheiro que entre na forma
de pagamentos por servi\:OS ambientais. Por exemplo, os pagamentos em
dinheiro feitos a membros individuais de uma tribo dos Estados Unidos
como indeniza\:iio pelos danos causados por uma mina de cobre em terras
tribais conduziram a desintegra\:iiO de grande parte da cultura desse grupo,
a problemas severos com alcoolismo e a mortalidade alta por acidentes de
autom6veis (G. Nabhan, comunica\:iio pessoal, 1994). Alem disso, a maior
parte do trabalho inventado artificialmente para dar ocupa\:ao tende a ser
relativamente improdutiva. Um born exemplo e o caso de Trinidad e Tobago,
pequeno pals do Caribe (popula\:iio de 1,2 milhao) que tern a boa fortuna
de possuir petr6leo: obras publicas, como a repara\:iio interminavel de
estradas com equipes a maior parte do tempo paradas, sao meios para se
transferir a riqueza do govemo para as pessoas. Deve recordar-se que o
potencial para o abuso polltico, no caso, e muito alto. Se govemos estaduais
na Amazonia tiverem a possibilidade de distribuir numero significativo de
empregos de trabalho inventado artificialmente, utilizando dinheiro dos
pagamentos por servi\:OS ambientais, e provavel que isso seja utilizado
principalmente para assegurar beneffcios eleitorais para quern quer que esteja
no poder. Conseqiientemente, salvaguardas sao necessarias, qualquer que
seja a maneira com que ~e lide com a questao do emprego.
Um dos dilemas das propostas de desenvolvimento sustentavel e que
o sucesso pode atrair a destrui\:iiO das pr6prias caracterfsticas que fizeram
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uma dada atividade sustentavel. Por exemplo, se um sistema de agrofloresta
provar que e sustentavel e um sucesso financeiro, pode atrair uma migracrao
de populacrao querendo compartilhar do sucesso, conduzindo ao desmatamento
crescente para expandir-se o sistema. Isto ocorreu na ilha de Sumatra,
Indonesia, onde os locais com culturas perenes, financeiramente bem-sucedidas, experimentaram um aumento em lugar de uma diminuicrao de desmatamento (Alternatives to Slash and Bum, 1995, p.131). Termina-se, assim,
numa situacrao do tipo "se correr o bicho pega, se ficar o bicho come":
se um projeto de assentamento for um fracasso agronomico, a seguir as
pessoas invadirao a floresta em volta, desmatando-a para a agricultura de
corte-e-queima, enquanto, se for um sucesso, a seguir outras pessoas serao
atrafdas ao local e cortarao de qualquer forma a floresta.
0 grande mimero de pessoas existentes em partes do Brasil fora da
Amazonia que seria atrafdo para qualquer fonte de dinheiro f acil e um
problema que precisa ser enfrentado efetivamente. 0 grande valor da floresta
significa que, em teoria, poder-se-ia ate projetar a concessao de pensoes
aos residentes atuais da regiao em circunstancias luxuosas - "a solucrao
Copacabana". Muitos brasileiros consideram a vida em um apartamento
perto da praia de Copacabana no Rio de Janeiro como o pinaculo da
realizacrao material. Se nao fosse pelas limita~oes de espacro (a populacrao
rural da Amazonia Legal e mais ou menos igual a da cidade do Rio de
Janeiro), as rendas anuais propiciadas teoricamente pelo estoque correspondente a floresta em p_e sao de uma ordem de magnitude para sustentar tal
despesa. Se pudessem ser coletadas (vale notar que os limites de fundos
disponfveis tomam irrealistas as cifras da "vontade de pagar" baseadas na
extrapolacrao linear para grandes escalas, como foi assinalado anteriormente),
anuidades a 5% ao ano produziriam US$ 7 bilhoes/ano devido a biodiversidade, US$ 24 bilhoes/ano devido ao armazenamento de carbono e
US$ 7 bilhoes/ano, a ciclagem de agua, perfazendo um total de US$ 37
bilhoes/ano, equivalendo a quase US$ 29.000/famflia de pequenos agricultores
(Tabela 4 ). 0 problema mais grave com tal cenario hipotetico, naturalmente,
e que se fosse feita uma tentativa de transportar a populacrao rural inteira
da Amazonia para Copacabana ou lugar equivalente, a fronteira de desmatamento seria ocupada por outros indivfduos e a derrubada continuaria.

Para qualquer forma de desenvolvimento ser sustentavel, o crescimento
da populacrao na area envolvida, tanto pela reproducrao como pela migracrao,
deve permanecer dentro dos limites da capacidade de suporte, a qual,
conquanto nao fixa, tambem nao e livre_ para aumentar ao bel-prazer de
niguem (e. g., Feamside, 1986; Cohen, 1995). Nao existe "desenvolvimento
sustentavel" para um mimero infinito de pessoas.
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Conclusiies

Uma estrategia para conseguir o desenvolvimento sustentavel na Amazonia rural exige medidas a curto e longo prazo. Enquanto passos imediatos
para se manter a popula~iio e impedir-se a perda da floresta remanescente
sao necessarios, progresso tambem precisa haver com respeito a objetivos
de longo prazo que forne~am uma base firme para conserva~iio da floresta
e manuten~ao da popula~ao. Tai progresso deveria concentrar-se nos servi~os
ambientais da floresta existente. As fun~oes da floresta de manuten~iio da
biodiversidade, de armazenamento do carbono e do ciclo da agua valem
mais para os pafses ricos do que o valor da terra na Amazonia, o qual
reflete o potencial de lucro da venda de madeira e da substitui~iio da
floresta por agricultura ou pecuana. Como converter os servi~os ambientais
da floresta num fluxo de renda, e como converter este fluxo em um alicerce
para o desenvolvimento sustentavel na Amazonia rural e um grande desafio.
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