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A proposta dominante para o tema tem mudado 

ao longo do tempo desde que a primeira propos-

ta de um mecanismo de “Redução de emissões 

provenientes do desmatamento” (RED) foi lança-

da na 11ª Conferência das Partes da Conven-

ção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima (COP-11), em 2005. Em seguida foi 

adicionado “…e degradação” (transformando 

RED em REDD) para evitar também a explora-

ção de alto-impacto de recursos madeireiros. 

Posteriormente, os negociadores criaram o novo 

termo de consenso, o REDD+, para incluir as 

questões de regeneração de florestas. Essa mo-

dificação beneficia os países em desenvolvimen-

to que já ultrapassaram seu nível mínimo de co-

bertura florestal, e que estão em um processo de 

florestas estáveis ou em regeneração, que pode-

ria ser acelerado por meio das atividades “+”. 

Indiscutivelmente, isso torna tais atividades mais 

comparáveis ao Mecanismo de Desenvolvimen-

to Limpo (MDL) – que promove reflorestamento, 

sistemas agroflorestais etc – do que ao desmata-
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Desde o influente Relatório Stern sobre a economia das mudanças climáticas (Stern 2006), muitos 

têm visto evitar o desmatamento de florestas tropicais como a maneira indiscutivelmente mais rápida 

e mais barata de mitigar as mudanças climáticas. A idéia é a de que os países mais ricos – que foram 

os maiores emissores de gases do efeito estufa historicamente – paguem para evitar o desmatamento 

nos países em desenvolvimento. O desmatamento é basicamente uma história de expansão de terras 

agrícolas, enquanto muito da degradação está relacionada à exploração de madeira de médio e alto 

valor agregado e, em florestas secas, à extração de lenha. O desafio é então, primeiramente, mudar a 

dinâmica do crescimento agrícola em países tropicais, incluindo o fechamento de fronteiras agrícolas 

abertas onde terras aparentemente abundantes têm sido ocupadas e, em alguma medida, também 

afetar o comportamento dos agentes nos setores de silvicultura e de energia.
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mento evitado. Deste momento em diante farei 

referência somente ao termo REDD.

Este artigo esboça oportunidades e dificuldades 

com as quais implementadores do mecanismo 

de REDD podem facilmente se deparar. A Seção 

2 apresenta o conceito geral do REDD; a Seção 

3 lida com as opções de políticas para países be-

neficiários; a Seção 4, com possíveis problemas 

de implementação; e a Seção 5 conclui.

O conceito

A idéia central por trás do REDD é a de que os 

mercados de carbono e/ou países ricos paguem 

aos países pobres para que eles desmatem me-

nos. Dessa forma, as propostas de mecanismos 

de REDD podem ser vistas como esquemas in-

ternacionais de Pagamentos por Serviços Am-

bientais (PSA). Há um serviço bem definido, um 

vendedor e um comprador que interagem volun-

tariamente em um acordo condicional: os paga-

mentos seriam feitos periodicamente, condicio-

nados à comprovação de reduções realmente 

alcançadas, vis-à-vis a uma linha de base do 

que teria acontecido sem o REDD.

Podemos também compreender o mecanismo de 

REDD como uma abordagem “agente-principal”. 

O modo mais comum em que tal mecanismo é 

pintado hoje é o de interesses globais de redução 

de emissão de carbono (o principal) que pagam 

governos nacionais (um intermediário) para per-

suadir um subconjunto de agentes locais a des-

matar menos. Embora nós também vejamos a 

possibilidade de alguns projetos isolados dentro 

dos países recebendo financiamentos diretos de 

investidores privados ou dos mercados de carbo-

no, governos nacionais são frequentemente prefe-

ridos a projetos subnacionais como contrapartes 

do REDD, pois a avaliação do desmatamento em 

mais larga-escala tem melhores chances de evi-

tar o vazamento do desmatamento (leakage) (ver 

abaixo) e de mudar algumas das políticas subja-

centes ao desmatamento (construção de estradas, 

assentamentos agrários, crédito subsidiado etc.). 

Portanto, é dessa forma que eu analisarei, abaixo, 

os sistemas de REDD. No entanto, no caso dos dois 

maiores países desmatadores, Brasil e Indonésia, 

estados federais/províncias aparecem como um 

nível adicional de intermediários – graças a seu 

envolvimento até agora mais proativo em desen-

volver projetos de REDD – e estão à frente dos 

governos nacionais na competição pelo papel de 

receber e distribuir os direitos de emissão de ga-

ses do efeito estufa. Eventualmente, as chamadas 

“abordagens mistas” talvez sejam a forma ideal 

de distribuição dos créditos de carbono entre os 

diversos níveis subnacionais.

Notavelmente, os governos não são “os agen-

tes” em projetos de REDD: com raras exceções 

(por exemplo, agronegócios estatais e usinas 

hidroelétricas ou áreas públicas de assentamen-

tos), os governos não ocupam a terra diretamen-

te nem transformam sua cobertura florestal. O 

fato de que os governos precisam influenciar os 

agentes do uso da terra ativamente para que eles 

mudem  seu comportamento pode ser uma ta-

refa difícil em países onde o maior volume de 

desmatamento acontece em fronteiras agrícolas 

distantes, onde a governança é pobre quase que 

por definição. Governos beneficiários do REDD 

poderiam usar um conjunto de incentivos, de-

sincentivos e políticas de fundo para fazer com 

que agentes locais desmatassem menos, e assim 

reduzissem as taxas de desmatamento nacional 

e recebessem créditos de REDD (Börner et al. 
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2008). Vamos olhar brevemente para cada uma 

dessas categorias de políticas públicas.

Opções de políticas públicas para o 
uso da terra

a) Incentivos

Sobre os incentivos para o REDD no âmbito lo-

cal, os governos poderiam estabelecer metas de 

emissão de carbono e incentivos a proprietários 

de terras por meio de um sistema de PSA. Os 

governos também poderiam oferecer incentivos 

fiscais ou subsídios de credito para fazendeiros 

que comprovadamente intensificassem sua pro-

dução agrícola (e que assim “poupassem terras” 

sem comprometer metas nacionais de produção 

de commodities), ou para companhias madeirei-

ras que adotassem técnicas de manejo sustentá-

veis. Finalmente, os governos poderiam utilizar 

transferências entre diferentes esferas de governo 

para incentivar autoridades de níveis locais, por 

exemplo, recompensando os municípios “cam-

peões em desmatamento” da Amazônia que 

conseguissem reduzir suas perdas florestais his-

toricamente altas – uma abordagem que poderia 

ser similar ao ICMS Ecológico brasileiro.

Entre essas opções, os sistemas de PSA têm gran-

des vantagens: eles são direcionados diretamen-

te para as metas de conservação de floresta, a 

participação é voluntária, e compensar o custo 

de oportunidade dos agentes faz com que sejam 

mais equitativos do que outros tipos de regula-

ção. No entanto, o sistema de PSA não pode ser 

usado quando as florestas ameaçadas não têm 

dono (que não seja o Estado), quando elas estão 

ilegalmente ocupadas, quando a reivindicação 

da terra é feita por diversos agentes, ou quando 

o dono legal não tem nenhum controle de fato 

sobre a terra e seus recursos (por exemplo, por-

que esse dono não está presente). Esses requisitos 

mínimos de posse da terra e de acesso podem se 

tornar restrições que impossibilitam um esquema 

de PSA, onde quer que a situação de posse esteja 

mal definida – o que é a situação mais comum 

em regiões remotas de florestas tropicais.

Quanto a incentivos mais indiretos, subsídios para 

o “esverdeamento da produção” podem ser ofe-

recidos como recompensa para as empresas que 

reduzirem seus impactos de degradação por ex-

ploração madeireira, cultivo agrário ou pecuária. 

No entanto, deve haver um balanço de incentivos 

e desincentivos apropriado para que tais meca-

nismos não levem a uma expansão em grande 

escala das atividades que implicam conversão de 

florestas, i. e. não se tornem incentivos perversos. 

Evidências históricas mostram muitos casos em 

que tecnologias agrícolas novas e mais rentáveis, 

mesmo quando elas levam naturalmente a uma 

intensificação do uso do solo, podem se tornar tão 

lucrativas que se expandem para novas áreas flo-

restais e acabam causando mais desmatamento, 

ao invés de menos (Angelsen & Kaimowitz 2001). 

Incentivos indiretos, portanto, devem ser usados 

de maneira articulada com limites quantitativos 

de desmatamento. Em geral, incentivos indiretos 

para setores desmatadores e regiões de desma-

tamento podem ser complementos importantes 

numa estratégia nacional de implementação de 

mecanismo de REDD, sem os quais seria provavel-

mente difícil convencer agentes chaves a “entrar 

no jogo do REDD”: se os setores de agronegócio 

e/ou madeireiro não tiverem nada a ganhar, mas 

sim correrem o risco de perder terras e acesso a 

recursos, eles poderiam facilmente mobilizar suas 

forças políticas para bloquear a implementação 

de esquemas de REDD.
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b) Desincentivos

O uso de políticas de incentivo econômico é nor-

malmente muito popular, mas usar políticas de 

comando e controle e de desincentivos econô-

micos dentro de um marco regulatório adequa-

do pode ser tão importante quanto. Em primeiro 

lugar desincentivos econômicos como impostos, 

taxas sobre o uso ou esquemas de cap-and-trade 

podem ter efeitos similares, mas inversos, àque-

les dos incentivos. No entanto, em áreas remotas 

de florestas tropicais, os governos frequentemen-

te têm dificuldades de cobrar impostos. Além dis-

so, se o mecanismo de REDD for baseado em 

recursos financeiros adicionais do exterior, pode 

se tornar politicamente difícil de defender altos 

encargos de impostos.

Em segundo lugar, os governos poderiam usar os 

créditos de REDD para financiar ferramentas de 

comando e controle aperfeiçoadas para melhorar 

a aplicação efetiva da legislação ambiental. Exem-

plos de usos seriam: a compra de mais imagens 

de satélites para monitoramento à distância assim 

como de helicópteros, veículos 4x4 e a alocação 

de mais guardas florestais para um monitoramen-

to em campo. Em boa parte de América Latina, 

reforçar a eficiência do sistema legal – para poder 

efetivamente condenar e punir infratores das leis 

ambientais – pode ser também uma maneira im-

portante de se aplicar os recursos. 

Um terceiro item em termos de regulação é a 

criação de novas áreas de proteção ambiental, 

assim como a melhor administração das áreas 

já existentes. Essas áreas podem ser parques 

nacionais, mas também categorias de proteção 

com presença humana, como algumas reservas 

extrativistas no Brasil ou territórios indígenas lar-

gamente encontrados em toda a América Latina. 

Enquanto áreas protegidas implicam restrições 

de uso para alguns agentes locais, para outros 

elas possibilitam aumentar a disponibilidade de 

recursos e a segurança no acesso a elas, e assim 

se tornar um incentivo. Tanto parques nacionais 

quanto áreas de proteção habitadas têm bons 

índices de conservação na América Latina (como 

no Brasil e na Costa Rica) e em outras regiões 

(Uganda, Madagascar, Tailândia, Sumatra) (Bru-

ner et al. 2001, Nepstad et al. 2006, Gaveau et 

al. 2009, Soares-Filho et al. 2010). Entretanto 

muitas áreas de proteção são ainda sub-finan-

ciadas (MMA 2009). Na medida em que as pres-

sões sobre elas aumentem, os recursos de REDD 

poderiam ser usados para financiar esforços per-

manentes de manutenção e vigilância das áreas 

protegidas para conter ameaças externas.

Finalmente, uma categoria de desincentivo fre-

quentemente ignorada é a remoção de incenti-

vos pré-existentes que (deliberadamente ou in-

conscientemente) promovem o desmatamento. 

Estes podem ser subsídios para a produção, 

como créditos subsidiados destinados a pecua-

ristas – o que existe em boa parte da América 

Latina –, ou subsídios relacionados ao consumo 

de energia (que fazem o transporte das fronteiras 

agrícolas até mercados artificialmente barato), 

ou a concessão de direitos sobre a terra para 

posseiros, subordinado a sua “ocupação ativa” 

(i.e. o desmatamento contínuo de florestas para 

abrir terras para agropecuária). Em alguns ca-

sos, remover subsídios perversos para florestas 

podem ter um impacto maior do que introduzir 

novos incentivos.

Quantas medidas de desincentivos e de co-

mando e controle são necessárias para fazer 
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com que o sistema de REDD funcione? Em mui-

tos países da América Latina uma legislação 

ambiental rigorosa convive lado a lado com a 

falta de sua real aplicação. Parte disso, tanto 

aqui (no Brasil) quanto em outras localidades, 

é devido ao fato de que algumas leis ambien-

tais e regulamentos são irrealistas desde o co-

meço – como no caso de parques nacionais 

que foram demarcados sobre terras privadas 

pré-existentes – ou se tornam inadequadas 

com o passar dos anos. Entretanto, outra parte 

da história é que a implementação de regimes 

de REDD depende necessariamente de uma 

execução mais séria e rígida das leis e regu-

lamentos ambientais. Isso deve incluir desde o 

efetivo monitoramento da implementação das 

ações, até a execução de sanções efetivas con-

tra os que não cumpram suas obrigações. Para 

muitos dos países potencialmente beneficiários 

de esquemas de REDD com fracas estruturas 

de governança, tentar enfrentar esse desafio se 

tornará – é possível prever – um tour de force.

Por outro lado, também não é aconselhável que 

os países beneficiários do REDD tentem colocar 

todas suas apostas nos mecanismos de desin-

centivo. Agentes locais que atualmente lucram 

com o desmatamento – legal ou ilegalmente – 

teriam assim que arcar com todos os custos de 

oportunidade para conservar as florestas. Isso 

pode não apenas ser visto como injusto, como 

também pode ser politicamente inviável. Minha 

previsão é de que somente com uma boa quan-

tidade de incentivos e compensações para va-

riados grupos de agentes envolvidos é que se 

pode formar uma aliança política resistente em 

torno da implementação nacional do mecanis-

mo de REDD.

c) Políticas de fundo

Para além de políticas de incentivo e de co-

mando e controle, um sistema de REDD pode 

também se beneficiar de investimentos de fun-

do complementares. São exemplos desses in-

vestimentos: uma governança aperfeiçoada ou 

maiores capacidades institucionais; a promoção 

de novas tecnologias; a melhora da consciên-

cia ambiental e a oferta de assistência técnica e 

de treinamento. A política de fundo mais óbvia 

dentre essas é a regularização da posse de ter-

ra, como foi implementado, por exemplo, pelo 

programa brasileiro “Terra Legal” (http://portal.

mda.gov.br/terralegal/). Posse segura (embora 

não necessariamente titulada) e regras de aces-

so são uma precondição para programas de 

PSA, assim como uma condição que aumentará 

a eficiência de políticas de comando e controle. 

Intervenções mais generalizadas que ajudem a 

criar boas condições de governança (por exem-

plo, reduzindo a corrupção e a violência rural, 

criando due diligence em finanças florestais, ou 

aumentando a transparência na implementação 

de legislações florestais) também podem con-

tribuir para a implementação bem sucedida de 

mecanismos de REDD, e são, assim, aspectos em 

que vale a pena investir recursos.

Basicamente qualquer ação de conservação se 

beneficiará de uma alocação de terras e de di-

reitos sobre recursos e responsabilidades clara 

e transparente. No entanto, se não forem asso-

ciadas aos incentivos e/ou desincentivos certos, 

melhores condições nas políticas de fundo difi-

cilmente vão, por si só, reduzir o desmatamento 

– às vezes, pelo contrário. Melhores condições 

de fundo, tal qual o estabelecimento de proprie-

dade da terra claro e seguro, eliminariam os ris-



34

Boletim da Sociedade Brasileira de Economia EcológicaEC EC
cos de perda de renda para os donos de terras. 

Assim esses poderiam, então, adotar horizontes 

de planejamento e investimento de mais longo 

prazo, e passar a adotar os usos da terra com o 

retorno de longo prazo mais alto possível. Se tal 

uso for o da conservação de florestas, caso ele 

ultrapasse todos os usos da terra de atividades 

de conversão de florestas nos cálculos de ren-

tabilidade, então o impacto dos mecanismos de 

REDD ao estabelecer segurança da posse de ter-

ras seria positivo. Mas, infelizmente, esse não é 

o cenário predominante em regiões abundantes 

em florestas e de alto desmatamento, onde os 

proprietários frequentemente lucram mais com 

a conversão de florestas em terras para agri-

cultura e pecuária, o que requer investimentos 

na terra. Nesse caso, se a posse for segura (e 

se a violência rural for controlada, a política for 

transparente e não-corrupta, etc.), os donos de 

terra estariam mais dispostos a fazer tais inves-

timentos. Consequentemente, em boa parte da 

Amazônia, a regularização da posse de terra iria, 

se implementado como uma política autônoma, 

na maior parte das vezes, tender a acelerar o 

desmatamento (Angelsen 1999; Wunder 2000). 

Para que programas como o Terra Legal não te-

nham o efeito de ser uma rede de aceleração 

do desmatamento, será necessário que eles se 

combinem com incentivos (como o PSA) e desin-

centivos (como aplicação mais efetiva das leis de 

proteção florestal) que mudem a dinâmica atual 

em que as atividades que implicam conversão 

de florestas são as opções mais lucrativas para 

o uso da terra.

Meandros de implementação

A seção anterior destacou que é preciso ter muito 

cuidado ao elaborar uma política de REDD cor-

reta para mudar os parâmetros de decisão dos 

agentes de desmatamento. Mas, além disso, al-

gumas complicações técnicas também devem ser 

levadas em consideração. Errar nessas questões 

poderia pôr em risco a eficiência do mecanismo. 

Em casos extremos, decisivamente. Vamos olhar 

brevemente os fatores mais importantes.

a) Linhas de base para o desmatamento

O mecanismo de REDD procura reduzir as emis-

sões de gases do efeito estufa se comparadas a 

uma situação hipotética sem que o mecanismo 

seja implementado, i.e. vis-à-vis um cenário de 

“business as usual” (BAU). Esse é o nível bási-

co de referência a se considerar ao avaliar os 

impactos da implementação de um esquema de 

REDD. Quando países beneficiários do meca-

nismo de REDD assumem metas de emissão de 

gases do efeito estufa por conta própria, como é 

o caso de uma das propostas brasileiras, cria-se 

também uma nova linha de base para crédito 

que se diferencia do cenário BAU pelos compro-

missos acordados.

Construir as linhas de base do cenário BAU (para, 

a partir disso, determinar níveis de referência de 

crédito) indiscutivelmente permanece sendo o pro-

blema mais desafiador e controverso para definir 

esquemas de REDD. O texto acordado na COP13 

da UNFCCC diz simplesmente que linhas de base 

“deveriam se basear no histórico das emissões, 

levando em consideração circunstâncias nacio-

nais”. As propostas mais freqüentes contemplam 

as médias de desmatamento passado de cinco a 

dez anos. Não obstante – deixando à parte al-

guns países como o Brasil –, países tropicais não 

dispõem de dados recentes sobre desmatamento. 

Em alguns casos, não existe de fato nenhum dado 
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confiável sobre desmatamento. Os relatórios da 

FAO (FAO’s Forest Resources Assessment Unit) 

têm compilado estimativas de cobertura flores-

tal nacional a cada década (http://www.fao.org/

forestry/fra/en/), mas seus métodos inconstantes 

limitam a possibilidade de comparação; relató-

rios nacionais têm sido duvidosos e os resultados, 

conseqüentemente, intensamente criticados (Mat-

thews 2001; Wunder 2003: capítulo 3). Imagens 

de satélites com novos tipos de tecnologia serão 

necessárias para que seja possível construir linhas 

de base mais confiáveis para a implementação de 

um mecanismo de REDD.

Ademais, particularmente no caso de florestas 

tropicais, países com baixos índices de desmata-

mento têm questionado a idéia de usar níveis de 

referência históricos para determinar os níveis de 

crédito, porque o adicional que receberiam com a 

implementação do mecanismo de REDD – e, daí, 

créditos – seria minimizado devido a seu baixo 

nível de desmatamento passado. Considerações 

similares se aplicam a estados brasileiros em que 

haveria baixa adicionalidade, como o Estado do 

Amazonas e o Amapá. Ao mesmo tempo em que 

uma projeção não-linear do aumento de desma-

tamento parece razoável (baseada na teoria da 

transição florestal e na modelagem espacial de 

fronteiras em expansão), o exemplo da Guiana 

mostra como esse argumento pode ser levado ad 

absurdum. Uma empresa de consultoria “esperta” 

ajudou a Guiana a elaborar uma linha de base 

que faria com que sua taxa de desmatamento 

saltasse da atual (praticamente nula), para um 

escalonamento anual de perda de cerca de 4% – 

uma ordem de magnitude maior do que a média 

de desmatamento das florestas tropicais. Muitos 

dos países em que se implementaram esquemas 

de REDD têm um interesse em estabelecer linhas 

de base o mais alto possível. Somente uma me-

todologia de linha de base consistente, acordada 

internacionalmente, pode combater estratégias 

oportunistas de tentar vender hot air.

Uma última preocupação quanto às linhas de 

base é que em muitas regiões tropicais (incluin-

do a América Latina) o desmatamento tende a 

ser prócíclico, pois a expansão do uso da ter-

ra para agropecuária ocorre principalmente nos 

períodos de crescimento econômico e de alta no 

preço das commodities (Kaimowitz & Angelsen 

1998; Wunder 2003). A crise financeira global 

atual diminuiu a velocidade da expansão agro-

pecuária. Nesse contexto, uma linha de base BAU 

está claramente caindo em relação a uma média 

linear de médio prazo (por exemplo, uma média 

de dez anos). Usar uma linha de base linear de 

crédito proporcionará créditos “gratuitos” a curto 

prazo: até mesmo uma estratégia de REDD com 

nenhum impacto real no uso da terra poderá pa-

recer boa, uma vez que economia está desaque-

cida, o que talvez resfrie o desmatamento. Este é 

um argumento parcial para que se usem médias 

de relativo curto-prazo (por exemplo, cinco anos) 

com médias móveis, o que iria rapidamente in-

ternalizar nas linhas de base mudanças cíclicas 

nas condições econômicas.

b) Vazamento (leakage)

Vazamento se refere a um efeito de deslocamen-

to espacial devido a uma intervenção: o impe-

dimento de desmatamento em um local ou em 

um país pode, por meio do mercado e outros 

mecanismos, deslocar as pressões de desmata-

mento para outro lugar, pelo menos em parte. O 

vazamento é freqüentemente visto como a maior 

preocupação no que diz respeito ao sistema de 
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REDD, considerando-se a percepção do perigo 

(literal) de se estancar o fogo, em uma localida-

de e ele surgir em outra. Entretanto, as escassas 

evidências empíricas parecem sugerir que tais 

medos são, por vezes, exagerados. Segundo um 

estudo sobre o Conservation Reserve Programme, 

nos Estados Unidos, a cada cem hectares coloca-

dos em repouso, outros vinte e um são levados à 

produção, devido ao efeito dos preços agrícolas 

(Wu 2000). Estudos mais recentes encontraram 

um índice de vazamento consideravelmente in-

ferior (Claassen et al. 2008). No projeto piloto 

de implementação do mecanismo de REDD na 

Bolívia (Noel Kempff ), um parque nacional foi 

estendido, em 1997, para deter o desmatamen-

to e a exploração madeireira. A interrupção da 

exploração madeireira foi estimada, em diferen-

tes modelos, como tendo gerado um vazamento 

numa margem de 2 a 42% – i.e., no pior dos ca-

sos, haveria uma compensação de 42% do déficit 

através da exploração em outras regiões, incluin-

do regiões de outros países (Sohngen & Brown, 

2004). Estes intervalos muito extensos ilustram 

as incertezas e dificuldades em se quantificar os 

efeitos de vazamento. No caso de atividades de 

alto valor, como a exploração madeireira, o va-

zamento talvez seja maior do que no caso, por 

exemplo, da agricultura de subsistência, pois os 

mercados para o primeiro são mais integrados 

geograficamente. Alguns vazamentos dentro dos 

países são genericamente inevitáveis, e tentar 

minimizá-los desesperadamente pode não ser 

socialmente custo-efetivo; pode ser melhor des-

contar o valor dos créditos de REDD para algum 

vazamento possível. Uma forma de minimizar 

vazamentos internacionais é aumentar a escala 

operacional dos sistemas de REDD: quanto mais 

países onde há florestas participarem, menos va-

zamentos potenciais existirão.

c) Os problemas de foco espacial

O relatório Stern e muitos outros estudos eco-

nômicos específicos para cada país consideram 

que o mecanismo de REDD é competitivo se 

comparado aos custos de oportunidade local, 

exceto no caso de algumas culturas de alto va-

lor (soja, óleo de palma etc.). Isso certamente 

é animador para o REDD. No entanto, esses 

estudos pressupõem que seja possível identifi-

car com alto grau de certeza quais áreas são 

ameaçadas pelo desmatamento e quais pela 

degradação, respectivamente. Na prática, a 

identificação espacial de ameaças e de quais 

deveriam ser os alvos de ações de conservação 

é muito complexa. O desmatamento de flores-

tas tropicais segue a uma taxa média anual de 

0,5% aproximadamente, ou seja: hipotetica-

mente a cada mil parcelas de mesmo tamanho 

de uma floresta, somente cinco desaparecem 

todo ano. A probabilidade de, por acidente, 

se proteger as porções erradas, não deve ser 

desconsiderada – especialmente em países com 

múltiplas fronteiras florestais. Podemos pensar 

cada uma das parcelas florestais contendo uma 

probabilidade de conversão, o que depende de 

uma série de fatores externos, incluindo dinâ-

micas regionais pronunciadas – os chamados 

“efeitos de vizinhança”. No caso da Amazônia 

já foi feita extensiva modelagem da dinâmica 

espacial do desmatamento, mas isso ainda fal-

ta em muitas outras regiões. Tanto o vazamen-

to (ver acima) quanto à probabilidade de erros 

de previsão espacial sugerem que uma área de 

precaução significativamente maior do que a 

área diretamente ameaçada pelo desmatamen-

to deve ser protegida. Isso tornaria os esquemas 

de REDD mais caros do que a maior parte dos 

estudos de custos de oportunidade indicam.
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Conclusões e perspectivas

Em linha com as negociações atuais, assumi que 

os governos de países com florestas tropicais 

vão ser os principais recebedores de recursos de 

REDD. Mas para fazer com que o mecanismo de 

REDD funcione, tais governos precisarão combi-

nar criativamente investimentos em políticas de 

comando e controle, políticas de incentivos e 

políticas de fundo; políticas individuais aplicadas 

isoladamente tendem a não cumprir o objetivo 

do REDD. Os governos também podem delegar 

partes dessa tarefa para a sociedade civil, por 

exemplo, distribuindo fundos de REDD para pro-

jetos que integrem esses componentes, como no 

caso do Fundo da Amazônia, no Brasil. O alerta 

aqui é que a realocação de recursos deve estar 

cuidadosamente alinhada com um mapeamento 

espacial específico dos fatores impulsionadores 

do desmatamento. Muitos projetos propostos tal-

vez pareçam úteis a um primeiro olhar, mas, em 

última análise, falham em trazer mecanismos que 

realmente solucionem as causas do desmatamen-

to e alterem os padrões do uso das terras locais.

O mecanismo de REDD é amplamente visto como 

uma idéia brilhante, e não é minha intenção con-

tradizer esse veredito. No entanto, muitos obser-

vadores têm subestimado as dificuldades da sua 

implementação efetiva. Eu creio que muitos paí-

ses beneficiários de REDD com governança fraca 

(por exemplo, na África) vão pedir o financiamen-

to para REDDiness (para a preparação para im-

plementação de esquemas de REDD), mas irão 

eventualmente falhar em reduzir suas emissões de 

gases do efeito estufa relacionadas ao desmata-

mento, devido a sua capacidade limitada de go-

vernar suas fronteiras florestais. Outros tentarão 

maximizar a quantidade de dinheiro recebida do 

REDD, ao mesmo tempo em que se desviarão o 

menos possível do “business as usual”: o melhor 

dos mundos para um país beneficiário de REDD. 

Ao mesmo tempo em que o REDD é uma opção 

de mitigação de emissões com custos extrema-

mente competitivos, ele também aumenta muito 

o perigo de se gastar “dinheiro para nada”. Tanto 

REDD quanto PSA possuem vantagens conceitu-

ais convincentes (por exemplo, a condicionalida-

de e a capacidade de abordar o desmatamento 

de forma direta), mas a participação voluntária 

convida a um viés seletivo adverso: aqueles que 

quiserem entrar antes no sistema serão os que 

mais provavelmente vão vender “hot air”. Serão 

necessários padrões e certificações internacionais 

cuidadosamente desenhados para evitar que o 

mecanismo de REDD se torne uma nova “má-

quina de lavar ambiental” que venda ilusões ao 

invés de verdadeiras reduções de emissões de ga-

ses de efeito estufa.

Entretanto, os implementadores de esquemas 

de REDD precisarão alcançar um equilíbrio su-

til entre a busca de resultados eficientes quan-

to à emissão de carbono (o principal propósito 

do REDD) e considerações equitativas (necessá-

rias para a legitimidade do mecanismo). Se to-

dos os esforços forem usados para maximizar a 

adicionalidade do REDD, aqueles que até hoje 

conservaram suas florestas não receberão ne-

nhum incentivo. Esse fato talvez faça com que 

o sistema seja não somente visto como injusto 

e que crie oposições internas no país onde for 

implementado, mas, se for vigorosamente imple-

mentado, pode eventualmente causar efeitos até 

mesmo perversos, como a promoção de vaza-

mentos para donos de terras com florestas que 

antes desmataram pouco, ou para países com 

grandes áreas florestais e baixos índices histó-
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ricos de desmatamento (Fonseca et al. 2007). 

Reciprocamente, entretanto, se todos os recursos 

de REDD forem utilizados para recompensar as 

comunidades tradicionais das florestas de baixo 

desmatamento por seus esforços de conserva-

ção do passado e do presente, o desmatamento 

tenderá a permanecer inalterado. Os pontos de 

vista atuais sobre o sistema de implementação 

de REDD gravitam mais em torno desse segundo 

extremo do que do primeiro.

Consequentemente é preocupante que os de-

bates internacionais em torno do REDD se fo-

quem cada vez menos na eficiência do siste-

ma, e mais nos objetivos complementares e nas 

implicações políticas do REDD. Existe um pro-

vérbio dinamarquês que diz: “não tire a pele 

o urso antes de ele ser caçado!”. Em termos 

de REDD traduziríamos isso por: “não distribua 

supostos benefícios comuns de REDD antes de 

saber como reduzir seu desmatamento!”. Se se 

permitir que outras agendas peguem carona na 

proposta de REDD só para promover seus pró-

prios objetivos, as chances do REDD de seguir 

para a direção certa serão poucas.

Como muitas das experiências da primeira ge-

ração de implementação de esquemas de REDD 

podem estar seguindo um caminho tortuoso, 

existe esperança de que o aprendizado possa 

eventualmente trazê-lo de volta para o caminho 

certo? Muito disso vai depender de como os 

doadores vão reagir. Um aspecto inovador do 

mecanismo de REDD é a condicionalidade rígi-

da, o que é sua melhor garantia, não somente 

contra o “hot air”, mas também contra a corrup-

ção, rent-seeking, abuso dos direitos humanos e 

outros cenários catastróficos que os críticos do 

REDD têm pintado: se isso não funcionar cor-

retamente, os pagamentos devem ser reduzidos 

e, eventualmente, cortados. Ainda assim nós sa-

bemos, pela experiência passada, que os finan-

ciadores frequentemente acabam fechando os 

olhos para o não cumprimento de acordos, pois 

eles precisam atingir metas anuais de gastos, e o 

corte de pagamento é diplomaticamente custoso 

para as relações com o país receptor. Mais tarde, 

então, os doadores abandonam completamente 

a abordagem que eles não conseguiram imple-

mentar com sucesso. Isso certamente também 

poderia ocorrer com o REDD. Criar instituições 

de financiadores que protejam a condicionalida-

de rígida será importante para que o mecanismo 

de REDD não acabe como uma estrada que leve 

a lugar nenhum.

. 
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