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Resumo Executivo

O Programa Bolsa Floresta (PBF) é uma iniciativa de conservação da floresta baseada em in-
centivos para a conservação no Estado do Amazonas (Brasil). Lançado em 2007, o programa 
foi uma das primeiras iniciativas no Brasil à oferecer incentivos diretos e condicionais para a 
conservação em grande escala das florestas. Uma das 15 Reservas de Desenvolvimento Sus-
tentável (RDS) inscritas no programa, a RDS Juma, tornou-se o primeiro de projeto REDD 
certificado do Brasil, e também o primeiro no mundo a receber o status de “ouro” do Climate, 
Community & Biodiversity Alliance (CCBA).

Este estudo caracteriza o contexto de intervenção do PBF e documenta seus impactos 
preliminares, com o objetivo de identificar as lições aprendidas para esta e outras iniciativas 
de conservação na Amazônia e em outros locais. Ele se baseia em entrevistas com unidades 
familiares coletados em duas reservas do PBF, as RDS Juma e Uatumã, bem como em análises 
de sensoriamento remoto cobrindo a área total de intervenção do programa.

Aqui resumimos as principais conclusões sobre: (1) os meios de vida predominantes para 
participantes e não participantes do programa, respectivamente, no interior e fora das RDS 
Juma e Uatumã, (2) as tendências recentes na mudança da cobertura da terra e no entorno das 
duas reservas, (3) evidências preliminares sobre o impacto do PBF, e (4) as principais lições 
derivadas de nosso estudo.

Estratégias atuais de meio de vida
A população-alvo do programa PBF nas RDS Juma e Uatumã mantém um estilo de vida 
principalmente orientado para a subsistência, com uma comparativamente alta dependência 
da floresta e da pesca artesanal. A renda monetária provém principalmente das transferências 
governamentais e, até certo ponto, do cultivo da mandioca, enquanto pequenos rebanhos 
bovinos foram encontrados dentro das duas reservas. Contando somente a renda monetária, 
a família média em nossa área de estudo vivia a base de uma renda perto da linha de “extrema 
pobreza” do Brasil, R$ 70,00 mensais per capita. A renda de subsistência (em média, de R$ 
2.190,00 per capita por ano), inclusive a partir de recursos naturais ainda de alta qualidade, 
vem, assim, desempenhar um papel crucial na manutenção da vida das pessoas e fazer a dife-
rença em termos de atingimento de padrões de vida decentes.

Na maioria dos casos, as práticas locais estão em adequação com as normativas quanto 
das RDS quanto as do PBF (marginalmente mais exigentes). Com toda probabilidade, a renda 
renunciada em função do cumprimento das regras do PBF situa-se na faixa predominante-
mente igual ou inferior ao nível das transferências de compensação direta; na verdade, para 
algumas unidades familiares, inclusive, o custo de oportunidade é zero, uma vez que elas não 
sofrem (maior) limitação por terra por cumprir as regras do PBF. Os participantes tendem a 
melhorar em termos de renda líquida por participar do programa, mesmo quando considera-
mos apenas o componente de transferência de renda - ou seja, sem contar os benefícios dos 
outros componentes do PBF.

Os residentes no entorno das duas reservas diferem, em média, dos moradores do interi-
or das reservas em vários aspectos importantes. Especialmente no entorno da RDS Juma, os 
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moradores tendem a ter grandes fazendas, onde desenvolvem a criação extensiva de gado, o 
que é excepcional dentro de ambas as reservas. Assim, os moradores da zona tampão contam 
com a renda do gado de um modo muito mais intenso do que os moradores das reservas. 
Medido em termos de ativos, os moradores da zona tampão também são mais ricos do que 
os residentes das reservas, e capturam maiores transferências do governo em uma base per 
capita, inclusive porque eles são mais bem conectados ao centro municipal através de suas 
redes de transporte.

As tendências recentes de mudança de cobertura do solo
As análises de mudanças na cobertura da terra baseadas em sensoriamento remoto em nos-
sas duas áreas de estudo sugerem uma tendência de recentes reduções na perda florestal da 
Reserva Juma e seus arredores. Tal tendência não pode ser detectada na reserva Uatumã. No 
entanto, os baixos níveis históricos de desmatamento (pré-PBF) dentro de ambas as reservas 
apóiam a nossa afirmação anterior de que, em um futuro próximo, as principais pressões 
para o desmatamento provavelmente não devem originar-se a partir do interior das reservas. 
De fato, os remanescentes de floresta primária e secundária em áreas de uso comunitário 
(excluídas da linha de base do projeto de REDD, no caso do Juma) permitiriam que os mo-
radores das duas RDS pudessem dar continuidade por várias décadas aos padrões históricos 
de uso da terra, sem reduzir a adicionalidade prevista no projeto de REDD.

Proteger as reservas de pressões externas, portanto, vem a ser o principal desafio para a 
gestão das reservas e para o PBF. A sua proteção eficaz dependerá particularmente da capaci-
dade de detectar e reagir rapidamente à colheita ilegal e degradante de recursos naturais, e do 
desmatamento. Comparando-se as ferramentas de monitoramento, encontramos diferenças 
significativas entre o sistema nacional de monitoramento do Brasil, o PRODES, e uma nova 
ferramenta chamada CLASlite v2.3. Nós concluímos que o último é mais adequado para as 
necessidades particulares de uma iniciativa de conservação preocupada principalmente com a 
mudança de pequena escala na cobertura da terra.

Avaliação preliminar de impacto 
Com base em pesquisa em unidades familiares e nos dados de sensoriamento remoto, encon-
tramos evidências de impactos positivos do PBF, tanto para os indicadores sobre os meios de 
vida como para os ambientais. As unidades familiares participantes classificaram o PBF entre 
as principais razões para se sentir melhor no momento da pesquisa do que três anos antes. 
Tanto a pesquisa como os dados de sensoriamento remoto sugerem reduções moderadas em 
invasões ilegais e desmatamento nas reservas do PBF. Provavelmente este efeito moderado é 
mais devido às reduções na apropriação da terra e de recursos externamente induzidos: nos-
sos resultados sugerem que o desmatamento da floresta pelas unidades familiares dentro das 
reservas e participantes do PBF apresenta dimensões similares àquele de unidades familiares 
localizadas fora das RDS e não participantes do PBF em condições parecidas no que tange a 
distancia à sede municipal e valor per capita de bens domésticos. 

Além disso, comparamos as tendências de desmatamento em todas as reservas do Bolsa 
Floresta com a mudança na cobertura da terra em reservas semelhantes no estado de Ama-
zonas, mas que não estão inscritas no programa. Dada uma tendência geral de redução do 
desmatamento, observamos que a perda de floresta diminuiu cerca de 12% mais rápido nas 
reservas que se beneficiaram com o programa. Durante o período de tempo observado, ent-
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re 2008 e 2011, isso equivale a uma redução absoluta adicional de 1.481 hectares da floresta 
perdida.

As principais recomendações do estudo
a) Envolver os residentes no monitoramento e vigilância: a pressão de desmatamen-

to futuro nas áreas-alvo do PBF depende do desenvolvimento econômico geral, bem como 
dos gastos federais e estaduais na aplicação da legislação para a conservação. No entanto, 
certamente as maiores pressões ambientais serão de natureza externamente induzida. Para 
fins de comparação, até este momento, a estratégia de intervenção está centrada nos meios 
de vida e em decisões sobre o uso da terra dos próprios moradores das reservas. Assim, um 
foco maior no fortalecimento do papel dos moradores na proteção dos recursos naturais das 
reservas contra ameaças externas no futuro é, provavelmente, justificado. Além de premiar os 
moradores pelo próprio cumprimento das regras de gestão das reservas, pagamentos diretos e 
outros benefícios do PBF poderiam também tornar-se condicionados à participação pró-ativa 
nas atividades de monitoramento das mesmas.

b) Ajustes dinâmicos da combinação de incentivos do PBF baseados no contexto: 
O avanço das fronteiras agrícolas é muitas vezes acompanhado por uma diversificação dos 
sistemas sociais e atividades econômicas, e pode, portanto, afetar as reservas e as suas florestas 
de diferentes maneiras. Evitando um modelo de uma solução padrão para todos os casos, o 
ajuste da combinação de elementos do PBF às condições de mudança pode ajudar a manter 
alianças de conservação que atualmente funcionam bem. Por exemplo, níveis mais elevados 
de pagamentos diretos (BF Família) podem tornar-se mais importantes para compensar o 
aumento dos custos de oportunidade das reservas com a melhoria do acesso ao mercado, 
ao passo que a melhoria da qualidade do serviço público (BF social) ou da diversificação das 
fontes de renda (BF Renda) pode se manter como o mecanismo mais adequado para alcançar 
comunidades remotas.

c) Monitoramento baseado em componentes e condicionalidade: Atualmente, não 
há nenhum esquema de monitoramento abrangendo o sistema como um todo que permita 
avaliar o desempenho individual dos componentes do PBF. Além disso, nem todas as regras 
estabelecidas no acordo com as unidades familiares participantes podem ser eficazmente mo-
nitoradas usando técnicas de sensoriamento remoto. No intuito de melhorar a concepção do 
programa e para assegurar que os seus benefícios sejam condicionados ao seu cumprimento, 
se torna ainda mais importante estabelecer campanhas regulares de monitoramento a campo, 
que permitam acompanhar o impacto dos dois componentes do PBF que operam ao nível 
da comunidade (ou seja, o PBF Social e o PBF Renda). Além disso, qualquer estratégia efe-
tiva para monitoramento e implementação das reservas do PBF baseada em sensoriamento 
remoto vai depender da disponibilidade de uma tecnologia capaz de detectar mudanças rela-
tivamente pequenas na cobertura da terra em intervalos de tempo mais frequentes do que os 
sistemas usados atualmente. As tecnologias aplicadas no decorrer deste estudo tendem a ser 
mais exigentes na entrada de dados e habilidades do usuário, mas provavelmente se pagam em 
termos do aumento na precisão do monitoramento.

d) Limites à ampliação: O PBF foi concebido para um contexto específico, onde a de-
manda pela terra é baixa e os atores são relativamente homogêneos. Na maioria das situações 
de fronteira agropecuária na Amazônia brasileira, no entanto, os usuários da terra enfrentarão 
escolhas de conservação mais difíceis do que os atuais participantes do PBF. Neste caso, es-
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forços voluntários de conservação provavelmente vão exigir incentivos condicionais a nível 
familiar muito mais fortes e individualmente diferenciados do que o pagamento fixo por uni-
dade familiar, no estilo do PBF. Na medida em que os custos de oportunidade mais altos tam-
bém aumentam a probabilidade de não cumprimento, o alinhamento das regras e esquemas 
de monitoramento, bem como mecanismos de sanção mais severos, também se tornarão mais 
importantes. Além disso, as medidas de apoio à comunidade (PBF Renda) representam uma 
parcela significativa do orçamento global. Implementadores de programas de REDD atuando 
em áreas de intervenção com alta densidade populacional podem, assim, encontrar maiores 
dificuldades para manter um componente de apoio à comunidade igualmente diversificado e 
intensivo em extensão. 
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1. Introdução

A conversão de florestas tropicais para a produção agrícola e pecuária contribui considera-
velmente para as emissões antrópicas globais de gases de efeito estufa (IPCC, 2007). Nas úl-
timas décadas, a Amazônia brasileira tem sido o maior centro regional para a perda global de 
florestas (Hansen et al., 2010). Desde 2004, no entanto, as taxas de conversão da floresta vêm 
caindo consistentemente na Amazônia brasileira, o que vem sendo amplamente atribuído a 
políticas governamentais proativas, como a expansão da rede de áreas protegidas e uma apli-
cação mais rígida das leis de conservação existentes (Soares-Filho et al., 2010, Maia et al., 2011, 
Assunção et al., 2012, Malingreau et al., 2012).

Contudo, apesar destes esforços, poucos dos incentivos subjacentes que no passado im-
pulsionaram o desmatamento da Amazônia foram efetivamente removidos ou neutralizados. 
Por exemplo, em grandes extensões de florestas habitadas, e em mosaicos de agricultura e 
florestas, os direitos de posse da terra permanecem pouco conhecidos e registrados, resultan-
do em reivindicações territoriais conflitantes. As reivindicações podem ser enfatizadas pela 
“ocupação ativa” (ou seja, pela derrubada da floresta), embaçando a aplicação efetiva das leis 
de conservação (Barreto et al., 2008, Börner et al., 2011, Ezzine-de-Blas et al., 2011). Créditos 
para operações agrícolas que causam o desmatamento da Amazônia continuam disponíveis, 
apesar dos sucessos recentes de condicionar o acesso ao crédito ao cumprimento da norma-
tiva de uso da terra1 (Assunção et al., 2013). Além disso, a recente reforma da principal base 
legal para a conservação das florestas nacionais, o Código Florestal Brasileiro, provavelmente 
aumentará as pressões sobre as florestas (Sparovek et al., 2012).

Manter ou mesmo diminuir ainda mais as taxas de desmatamento para alcançar a meta 
de 20% da taxa média pré-2004 sem dúvida exigiria uma ação política complementar. Por 
exemplo, o sucesso na redução das taxas de desmatamento até agora tem sido muito calcado 
em ferramentas de “comando e controle” que aumentam os custos de potenciais agentes de 
desmatamento, a reação política contra as estas políticas indica que uma maior ênfase deve ser 
dada aos incentivos positivos que podem ajudar a construir alianças com aqueles que manejam 
a terra, por exemplo, através de pagamentos por serviços ambientais ou incentivos positivos 
semelhantes (Nepstad et al., 2009, Börner et al., 2010, Börner et al., 2011). Além disso, parece 
necessário estabelecer pré-condições institucionais que podem permitir a implementação de 
uma estratégia de conservação da floresta, oferecendo uma combinação de intervenções que 
incentivem o manejo florestal, a nível local.

Desde 2007, o estado do Amazonas executa o Programa Bolsa Floresta (PBF). O PBF 
foi desenhado para aplicar uma combinação de intervenções integradas para diferentes con-
figurações florestais locais e, assim, também é de especial interesse em face das estratégias 
nacionais de conservação de florestas. Como a idéia de um mecanismo internacional para 
Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal (REDD) ganhou força nas 
negociações sobre a política climática internacional, o Brasil também está entre os primeiros 

1 http://www.imazon.org.br/imprensa/imazon-na-midia/o-credito-desmatamento 
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países a iniciar projetos de REDD. O Projeto da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Juma, no Amazonas, o maior estado nacional, foi o primeiro projeto de REDD certificado no 
Brasil pelo Climate, Comunidade & Biodiversity Standard (CCBS)2. A RDS Juma é uma das 
15 áreas protegidas habitadas na Amazônia que fazem parte do PBF.

Este estudo caracteriza o contexto de intervenção do PBF, com base em levantamentos 
socioeconômicos detalhados em duas reservas selecionadas, as Reservas de Desenvolvimen-
to Sustentável Juma e Uatumã. Para efeito de comparação, a pesquisa também considerou 
para as condições nas imediações dessas reservas que, por um lado apresentam condições 
comparáveis (por exemplo, condições biofísicas), enquanto diferem por outros aspectos (por 
exemplo, pelas regras de uso da terra e padrões históricos de uso da terra, em alguns casos). 
Nós denominamos estas áreas de “zona tampão”, mas não amostramos sistematicamente as 
unidades familiares residentes nas zonas tampão oficiais de nossas áreas de estudo.

Analisamos os modos de intervenção do PBF em relação aos seus objetivos ambientais e 
socioeconômicos, e produziu evidência preliminar dos impactos do Programa com base nas 
percepções dos participantes, dados de pesquisas domiciliares e de novo, tudo bem dimensio-
nado sensoriamento remoto analisa. Nosso objetivo é também para contribuir para a discus-
são internacional sobre as relações entre a melhoria dos meios de vida locais e conservação. 
Conceitualmente, esperamos lançar mais luz sobre as possíveis complementaridades entre as 
comuns ferramentas de conservação como pagamentos por serviços ambientais (PSA), de 
projetos integrados de conservação e desenvolvimento (PICDs) e as abordagens de coman-
do-e-controle, as quais estão sendo utilizadas simultaneamente em nossos estudos de caso.

2 http://www.climate-standards.org/2008/07/15/the-juma-sustainable-development-reserve-project-reducing-green-
house-gas-emissions-from-deforestation-in-the-state-of-amazonas-brazil/ 



16 | Compensação por serviços ambientais, meios de vida e conservação: o Programa Bolsa Floresta

2. O Programa Bolsa Floresta 

2.1. Recursos do Programa
O PBF visa melhorar a qualidade de vida dos povos tradicionais que habitam a floresta, en-
quanto conservando os serviços ambientais prestados pelas florestas em que vivem Trata-se 
de um conjunto integrado de intervenções projetado para recompensar aqueles que manejam 
as florestas e que se comprometeram a manter um nível zerado de desmatamento líquido, a 
adoção de práticas sustentáveis de uso da terra em reservas florestais estaduais do Amazonas, 
entre outras regras. As áreas-alvo do programa são reservas florestais estaduais que permitem 
sustentável da terra e atividades de uso múltiplo da floresta. Existem vários tipos de reservas 
de uso múltiplo no Brasil, sendo que as nossas duas áreas de estudo pertencem à categoria 
de Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS). As RDS são geralmente habitadas por 
populações tradicionais, que têm de concordar com as regras de um plano de gestão, o qual é 
desenvolvido em colaboração com as autoridades estaduais.

Para garantir a estabilidade política em longo prazo e flexibilidade administrativa, o Esta-
do do Amazonas delegou formalmente a implementação e gestão do PBF para a Fundação 
Amazonas Sustentável (Fundação Amazonas Sustentável, FAS).

O PBF envolve quatro instrumentos de incentivo interligados (ver Figura 1):

1. Bolsa Floresta Renda (Componente de Renda)

As comunidades recebem uma transferência anual de R$ 395,8034 por família participante para 
investimentos produtivos em atividades geradoras de renda que estão em linha com o plano 
de gestão de sua área protegida. Os investimentos alvo típicos são as atividades de processa-
mento na unidade produtiva para agregar valor aos produtos existentes e cadeias de valor de 
produtos florestais não madeireiros, ou fontes alternativas de renda, como o turismo ecológi-
co, aquicultura, criação de pequenos animais e produção de mel nativo.

2. Bolsa Floresta Social (Componente Social)

Este componente opera no nível das RDS e corresponde a R$ 350,00 por família por ano. É 
usado para melhorar os serviços de educação, saúde e de saneamento, bem como a infraestru-
tura de comunicação e transporte das reservas, em colaboração com as respectivas instituições 
do setor público.

3 Em fevereiro de 2013, US$ 1,00 estava cotado a R$ 1,97.
4 Valores após o ajuste recente. Neste momento, os valores mudaram e os novos valores são R $ 395,80 por ano por 
família para o Componente de Renda; de R $ 67,20 por família por ano para o Componente Associação; R $ 350,00 por 
família por ano para o Componente Social; e R $ 600,00 por família por ano, diretamente para a família.
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“BF Associação” inicia 
o apoio às associações 

da reserva

Planos de 
investimento para “BF 
Social” & “BF Renda”

Início dos 
desembolsos de “BF 
Social” e “BF Renda”

Interação participativa
Encontros com líderes de associações 

Atividades de pesquisa e monitoramento
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Acordo é assinado 
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Figura 1: Etapas de implementação do Programa Bolsa Floresta.

3. Bolsa Floresta Associação (Componente Associação)

Visando a ação coletiva em nível de reserva, este componente suporta as associações de mo-
radores da reserva. Ele corresponde a 10% de todos os Subsídios Família Floresta concedidos 
(ver próximo componente) e associações podem decidir livremente sobre como alocar esses 
recursos para o benefício de seus membros.

4. Bolsa Floresta Familiar (Componente Família)

Este incentivo em nível de unidade familiar é similar a uma recompensa em dinheiro condi-
cional para a prestação de serviços ambientais - o componente PSA. Trata-se de uma trans-
ferência mensal de R$ 50,00 para o cônjuge do sexo feminino sujeita a um contrato assinado 
para a adoção de um conjunto de boas práticas de manejo florestal. Em nossas duas áreas 
de estudo, o componente familiar representa o item de maior investimento (ver Tabelas 2 e 
3). Para evitar “efeitos de imã”, as unidades familiares só podem se inscrever para o Compo-
nente Família após um período mínimo de dois anos de residência na reserva. As unidades 
familiares participantes têm de assinar um acordo que inclui um conjunto de “regras de boas 
práticas” que, em alguns aspectos, superam as exigências pré-existentes do respectivo plano 
de gestão da RDS (adicionalidade de jure). A Tabela 1 abaixo resume essas regras para as nossas 
duas áreas de estudo.

A não conformidade com as regras do PBF pode ser punida com a suspensão dos pa-
gamentos, após dois avisos previamente repetidos. Até o final de janeiro de 2013, o registro 
dos participantes da FAS mostrou que em todo o Programa Bolsa Floresta 351 unidades fa-
miliares (4,6% dos participantes) tinham recebido pelo menos uma advertência. Isso enfatiza
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Tabela 1: Comparação das regras para as unidades familiares participantes do PBF e as regras para as RDS 
Juma e Uatumã.

Regras do Bolsa Floresta Plano de Manejo da Reserva 
Juma

Plano de Manejo da Reserva 
Juma Uatumã

1. Conformidade com as re-
gras do plano de manejo 
da reserva

Estabelece na reserva zonas de 
preservação, de uso extensivo e 
de uso intensivo (~123 mil ha ou 
21% da reserva). Define a inten-
sidade de uso para cada zona. 

Estabelece na reserva zonas de pre-
servação, de uso extensivo e de uso 
intensivo (~25 mil ha ou 6% da re-
serva). Define a intensidade de uso 
para cada zona.

2. Ser um membro da asso-
ciação da reserva e pagar 
regularmente a taxa da as-
sociação.

Sem regulamentação. Sem regulamentação.

3. Manter os campos agríco-
las não maiores do que no 
ano em que a comunidade 
entrou na PBF, e converter 
apenas áreas de floresta se-
cundária.

Áreas de floresta primária só 
podem ser abertas por novas 
unidades familiares. Campos 
agrícolas não podem ser maio-
res do que quatro quadras (cerca 
de 4 ha / ano). A área total de 
agricultura itinerante não deve 
ser maior do que 12 hectares por 
família.

A abertura de floresta primária re-
quer autorização. Campos agrícolas 
não podem ser maiores do que 3 ha 
/ ano, salvo quando autorizado. 

4. Enviar as crianças em ida-
de escolar para a escola se 
existir uma escola próxima

Sem regulamentação. Sem regulamentação.

5. Implementar aceiros e 
informar a comunidade 
quando o fogo é utilizado 
para a preparação da terra.

Requer o uso de aceiros e limita 
o uso de fogo a uma vez por ano 
por família.

Requer o uso de aceiros e que o uso 
de fogo seja limitado

que o acompanhamento da não conformidade está ocorrendo, o qual é uma pré-condição 
necessária para que ocorra a devida condicionalidade na implementação que se espera de um 
programa de PSA em adequado funcionamento (Wunder, 2007).

Como um pagamento fixo por família, a transferência para a família não é necessaria-
mente destinada a cobrir os custos de oportunidade pela observância das regras do PBF. Ao 
contrario, os implementadores esperam que a combinação de incentivos em nível de unidade 
familiar, comunidade e reserva no fim acabará por exceder o retorno econômico da expansão 
da agricultura tradicional baseada em desmatamento. O consentimento prévio livre e infor-
mado para participação no PBF é obtido em oficinas em nível de reserva, organizadas pela 
FAS. As unidades familiares devem estar residindo na RDS por pelo menos dois anos para 
poder participar no PBF. Consequentemente, os recém-chegados migrando para a reserva 
não podem beneficiar-se imediatamente do programa, atenuando assim potenciais “efeitos de 
imã” que os benefícios do PBF podem ter em termos de migração oportunista (Wittemyer et 
al., 2.008).

Em geral, podemos dizer que os componentes 1 e 2 correspondem às estratégias típicas 
de PICD, de proporcionar benefícios não-condicionais para a população local para o seu 
desenvolvimento social, bem de mudar suas estratégias de geração de renda no sentido de 
agregar mais valor e menos pressão sobre os recursos naturais. O componente 3 corresponde 
aos propósitos do desenvolvimento institucional que poderíamos descrever como medidas 
permissionárias (Börner e Vosti, 2013). Finalmente, o Componente 4 segue a lógica dos be-
nefícios de PSA para unidades familiares, condicionados ao cumprimento de um conjunto de 
restrições para o uso da terra.
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Em fevereiro de 2012, mais de 8.000 unidades familiares foram inscritas para participar 
no programa. O total de beneficiários excede 30 mil pessoas no interior e no entorno de 15 
reservas florestais, cobrindo mais de 10 milhões de hectares (Figura 2).

SDR Uatumã

SDR Juma

Figura 2: Áreas protegidas com e sem Programa Bolsa Floresta no Estado do Amazonas. Círculos pretos tra-
cejados indicam as áreas de estudo onde foram coletados dados a campo.

2.2. Pesquisas anteriores sobre o Programa Bolsa Floresta
Pesquisas anteriores sobre o PBF não apresentam um equilíbrio em termos de temas e áreas. 
Estudos regionalizados, de longe o maior interesse acadêmico, têm sido dirigidos especial-
mente para a Reserva Juma, que abriga um projeto de REDD (Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação florestal). O componente de PSA também tem sido especi-
almente focado em pesquisas, por ser a ferramenta mais inovadora. Finalmente, em termos 
de impactos, vários estudos analisaram as perspectivas de equidade e os impactos sociais da 
intervenção por PSA / REDD, ao invés de olhar para a eficiência ambiental ou para aspectos 
econômicos da intervenção.

Por exemplo, Gebara (2010) fez trabalho de campo qualitativamente orientado em dez 
comunidades da RDS Juma, com foco na investigação de impactos iniciais dos esquemas 
Bolsa Floresta / REDD em termos de participação, equidade e mecanismos de repartição de 
benefícios. Ela argumentou que a participação da comunidade na elaboração do programa 
manteve-se limitada, e uma abordagem mais flexível poderia ser adotada para melhor atender 
as necessidades das comunidades. Por exemplo, grande parte do Programa PBF Renda (in-
vestimento produtivo) em Juma estava focada na extração de castanha do Brasil, a qual não 
foi percebida por todos os membros da comunidade como sendo a opção mais prioritária. 
Enquanto as compensações em dinheiro do PBF foram, obviamente, distribuídas de forma 
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igual (mesma quantidade por família), esta distribuição não seria necessariamente justa, pois 
as unidades familiares com maiores potenciais para produção agrícola sofreriam custos de 
oportunidade mais altos, ou seja, não seriam necessariamente totalmente compensadas pelas 
transferências do PSA.

Em outro estudo sobre os impactos sociais, Pereira (2010) comparou o PBF com um 
programa piloto de REDD na Amazônia boliviana, o projeto Noel Kempff. Ela observou 
que ambos os programas foram implementados em áreas remotas da floresta amazônica, 
onde, historicamente, as pressões para a exploração madeireira e conversão agrícola são re-
lativamente baixos, reduzindo assim a adicionalidade das intervenções atualmente. Ela tam-
bém questionou o grau de participação local nos dois programas e a sustentabilidade das 
intervenções, afirmando que “o PSA deveria empoderar, ao invés prestar assistência para as 
comunidades” (ibidem: 185).

Elfving (2010) conduziu entrevistas semi-estruturadas em quatro locais RDS: Juma, Ma-
mirauá, Uatumã e Rio Negro. Ela usou a abordagem de meios de vida sustentáveis com 
seus cinco tipos de capital (financeiro, físico, social, natural, humano) como um referencial 
conceitual. Em geral, ela observou que as variedades de pontos de alavancagem em quatro 
componentes da BF eram de natureza holística que, provavelmente, apresentam boas con-
dições prévias para a criação de impactos benéficos sobre os meios de vida da população 
local. Ela descobriu que o componente em dinheiro PBF foi um complemento importante ao 
ser direcionado para as mulheres na unidade familiar, mas rendas geradas por alguns investi-
mentos produtivos, como por exemplo a extração sustentável de madeira, poderiam se tornar 
ferramentas mais poderosas para o fortalecimento dos rendimentos no futuro. Em termos de 
efeitos ambientais, a autora especula a maioria dos pagamentos podem não ser adicionais, na 
medida em que o desmatamento, por falta de ameaça ou por custos de oportunidade baixos 
ou negativos, não teria se materializado, mesmo na ausência de pagamentos.

Em uma dissertação de mestrado, Agustsson et al. (2010, 2013) fornecem uma visão bas-
tante abrangente de como o PBF está sendo implementado na RDS Juma. Eles fizeram 96 
entrevistas em unidades familiares em diferentes comunidades com adultos do sexo feminino, 
que normalmente são os que recebem as transferências do PBF. As entrevistas foram focadas 
principalmente nas mudanças declaradas de atitudes e de comportamento devido ao PBF. 
Eles encontraram que as alterações nos padrões de uso da terra das unidades familiares foram, 
provavelmente, mínimas (74% dos entrevistados afirmaram que não houve alterações), inclu-
sive por causa das baixas pressões anteriores e porque o grau de implementação e as sanções 
permanecem bastante limitados. Apenas 56% das entrevistadas lembraram pelo menos algu-
mas das regras do PBF às quais as unidades familiares unidades familiares aderiram. Ainda 
assim, muitas tinham expectativas um tanto paternalistas que de todo modo os valores dos 
pagamentos deveriam ser maiores. Todavia, os autores encontraram que provavelmente atra-
vés do PBF as unidades familiares que se tornaram mais colaborativas com os esforços para 
monitorar intrusões externas na reserva (desmatamento, extração ilegal de recursos), fortale-
cendo assim outros componentes dos esforços de conservação. Especificamente em relação à 
discussão se o PSA atrai ou repele as motivações intrínsecas do recipiente para a conservação, 
os autores encontraram que os pagamentos serviram para aumentar grandemente o conheci-
mento do recipiente acerca da conservação florestal (o fator atração), e assim concluíram que 
“o fator de repelimento não parece ser um problema” (Agustsson et al., 2010).

Como o estudo mais orientado para a economia, Newton et al. (2012a) pesquisaram 127 
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unidades familiares em 14 comunidades com frequência semanal, entre março de 2008 e julho 
de 2010. Este esforço de amostragem representou 23% de todas as unidades familiares ativas 
em duas reservas: a Reserva Extrativista do Médio Juruá e a Reserva de Desenvolvimen-
to Sustentável Uacari, sob gestão estadual. Eles encontraram que a economia das unidades 
familiares era dominada pelo cultivo de mandioca (para subsistência e para comercio), mas 
com grandes diferenças na área cultivada por diferentes unidades familiares e comunidades; 
as pessoas que vivem em áreas sazonalmente inundadas (várzea) dependem mais da pesca, 
extração florestal, e da produção de mandioca de ciclo curto (seis meses), apenas na estação 
seca, enquanto que o cultivo de mandioca mais especializado, de longo ciclo, inclusive como 
cultura de renda, é mais proeminente em áreas não inundáveis (terra firme). As visitas sema-
nais também ajudaram a revelar a forte sazonalidade na extração florestal, determinada por 
períodos de colheita de frutas ou por inundações que restringem o acesso à áreas de extração 
florestal, por exemplo, de seringueiras.

Os mesmos autores também relacionam esses meios de vida variáveis mais próximos das 
estratégias de conservação e de mitigação das mudanças climáticas em um estudo subsequen-
te (Newton et al., 2012). Enquanto os componentes das cestas de subsistência das pessoas são 
muito parecidos (mandioca para carboidratos, peixe e caça para a proteína, lenha e madeira 
para construções da floresta), as rendas monetárias são mais agrícolas em áreas de terra firme. 
Assim, o valor uniforme pago pelo PBF pode não ser eficiente em termos da cobertura dos 
maiores custos de oportunidade da terra que as pessoas têm lá, baseando-se muito mais na 
conversão da floresta para a agricultura como um componente-chave de seus meios de vida. 
Os autores alegam que o valor do pagamento diferenciado do PBF pode ser uma opção pre-
ferível. No entanto, dada a importância local da borracha, sua extração a preços subsidiados 
pelo governo também constitui um incentivo para a conservação. Os autores observam a 
particularidade de um ambiente de floresta tropical com “sistemas extrativistas envolvidos 
em subsídios e pagamentos para o bem estar” (ibid: 12). Pouca diferença é observada entre 
os dois tipos de reservas (representando igualmente uma situação com e sem pagamentos do 
PBF), o que implica que a configuração biofísica é mais importante do que o quadro regula-
mentário e de incentivos. Notoriamente, mesmo na reserva extrativista as unidades familiares 
desenvolvem mais renda monetária agregada com a venda de mandioca do que de produtos 
extrativistas.

Finalmente, o Instituto Internacional para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (IIED) 
publicou, juntamente com Virgílio Viana, da FAS, duas circulares sobre políticas que docu-
mentam a experiência do PBF em relação ao atual debate sobre REDD. O primeiro texto se 
refere ao fato de que a inovação institucional no Brasil tem uma base para mesclar financia-
mento público e privado, tentando assim obter o melhor dos dois mundos (FONAFIFO tem 
tido uma função no programa PSA da Costa Rica) (Viana, 2009). A segunda circular política 
analisa os custos do PBF por meio do Programa de REDD de Juma. Os cenários para os 
custos de mitigação para 2005-50 variam em em quatro diferentes cenários, de U$ 0,14 a 11,5 
/ tCO2e, dependendo dos horizontes de gastos e mitigação e das taxas de desconto utilizadas. 
Curiosamente, o componente PSA seria responsável (a taxa de desconto de 5%) por 29,2% 
dos custos totais, seguido por outros benefícios do PBF (27,4%), uma melhor implantação 
da área protegida (19,2%), o monitoramento de carbono (9,3%) e os custos administrativos 
(15%) (Viana et al., 2009).
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3. Áreas de estudo e dados para a pes-
quisa

Nós selecionamos duas das 15 reservas inscritas no PBF para estudo de caso. Nossos critérios 
foram: a) que o programa já estivesse em execução há algum tempo, de modo a aferir alguns 
impactos iniciais (data de início mais antiga), e b) significativa pressão sobre as florestas no 
passado, no interior e / ou fora da RDS fornecendo um desafio real para a conservação (alta 
taxa de perda de floresta no passado). A Tabela 2 apresenta o desmatamento acumulado no 
interior e ao redor de todas as reservas, mostrando que os casos selecionados (Juma e Ua-
tumã) se destacam em termos de seu histórico de elevada perda de florestas tanto em seu 
interior quanto no entorno, e pela data anterior de início do PBF.

Tabela 2: Desmatamento de 2001 a 2009 no interior e em uma zona tampão de 50 km em redor das reservas 
do PBF.

PBF desde Desmatamento interno Desmatamento na zona tampão

 hectares        posição hectares posição 

RDS AMANÃ 2008 1732 1 1134 13
RDS RIO AMAPÁ 2008 0 14 1175 12
RDS JUMA 2008 1235 5 13649 3
RDS RIO MADEIRA 2008 396 9 1118 14
RESEX CATUÁ-IPIXU-
NA 2007 678 7 3774 10
RDS CANUMÃ 2008 163 11 11148 4
RDS UACARI 2007 588 8 1318 11
RDS UATUMÃ 2007 1526 3 15810 2
RDS CUJUBIM 2007 120 12 6753 7
RESEX RIO GREGÓ-
RIO 2008 698 6 5359 8
RDS MAMIRAUÁ 2007 12 13 9330 6
RDS PIAGAÇU-PURUS 2007 346 10 4642 9
FLORESTA MAUÉS 2008 1,529 2 9746 5
RDS RIO NEGRO 2008 1329 4 21305 1

Fonte: Cálculos próprios com base no INPE-PRODES5

Área de estudo 1: A RDS Juma
A RDS Juma está localizada em ambas as margens do baixo rio Aripuanã, até que ele se funda 
com o rio Madeira, no município de Nova Aripuanã (Figura 2). Cobre 5.896 km², dos quais 
4,2 mil km² são floresta amazônica densa - principalmente terras baixas não inundáveis (terra 
firme), mas também algumas áreas de floresta sazonalmente inundáveis (várzea). A precipi-

5 http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php 
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tação média anual é de cerca de 2.000 milímetros, com uma estação seca acentuada de maio 
a setembro (FAS, 2009). A região abriga um grande número de espécies endêmicas, de onde 
provem a sua com alta prioridade para a conservação da biodiversidade. Recentemente, várias 
novas espécies (incluindo dois macacos) foram identificadas (van Roosmalen et al., 2002).

A RDS Juma foi criada em abril de 2006, um ano antes do início da PBF. Cerca de 380 
unidades familiares vivem em 43 comunidades no interior e nos limites da reserva. Os investi-
mentos anuais para os quatro componentes do PBF em Juma estão documentados na Tabela 
3. O componente PBF Família representando, de longe, o maior item de despesa. As comun-
idades em geral que dependem da agricultura tradicional (mandioca e frutas) e atividades ext-
rativistas tais como a coleta de frutos, pesca e caça para alimentação. Assim, o componente do 
PBF Renda envolveu um conjunto diversificado de investimentos para melhorar a produção 
e processamento de mandioca, as plantações de árvores frutíferas e a criação de pequenos 
animais (principalmente aves).

Tabela 3: Investimentos do Bolsa Floresta na RDS Juma.

Ano
Investimentos Totais do PBF (R$)

Renda Social Associação Família Total
2009 65800 37793 41334 184700 329627

2010 67528 39102 26103 212700 345433

2011 161304 125908 18653 241050 546915
Fonte: FAS

De acordo com um estudo de modelagem regional, Soares-Filho et al. (2006), o mu-
nicípio de Novo Aripuanã está localizada em uma área de alto risco de desmatamento. Devido 
ao planejamento da pavimentação das rodovias interestadual BR-319 e estadual AM-174, o 
seu estudo previu a perda de até 30% das áreas de floresta do município até 2050. A rodovia 
estadual AM-174 corta a reserva ao longo da margem oriental do rio Aripuanã, ligando as ci-
dades de Nova Aripuanã e Apuí, sendo esta última um centro regional para a criação de gado 
e uma área crítica de desmatamento.

Para complementar o financiamento público para a gestão eficaz da reserva, o Projeto de 
REDD da RDS Juma foi criado e certificado sob o padrão do Climate, Community and Biodiver-
sity Standard (CCBS), recebendo o nível ouro pela Organização Internacional de Certificação 
TÜV-SÜD, em 2008. O principal objetivo do projeto é evitar a emissão de cerca de 190 mil-
hões de toneladas de dióxido de carbono através da redução do desmatamento até 2050. O 
CCBS por si não emite créditos de carbono que podem ser vendidos por cumprimento ou 
regimes voluntários de comércio de carbono. Suas regras para o estabelecimento de linha de 
base e monitoramento são menos rigorosas do que de outras normas (por exemplo, o Veri-
fied Carbon Standard, ‘VCS’ ou o Carbon Action Reserve, ‘CAR’). Como as reduções de emissões 
dependem da linha de base aplicada, da adicionalidade e do monitoramento, os resultados 
tendem a variar dependendo do padrão de certificação aplicado.
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Área de estudo 2: A RDS Uatumã
A RDS do Uatumã está localizada em ambas as margens do baixo rio Uatumã, a jusante da 
barragem de Balbina (Figura 2). A orla e as terras altas ao norte fazem parte do município de 
São Sebastião do Uatumã, enquanto que o lado oposto pertence ao Município de Itapiranga. 
Em termos geomorfológicos, a área é um grande vale cortado pelo sinuoso rio Uatumã ao 
longo do sopé do Escudo das Guianas, dando-lhe uma paisagem mais movimentada do que 
o habitual no Estado do Amazonas, com as elevações variando de 80 a 250 metros. Na saída 
leste da RDS Uatumã, a conjunção do rio Uatumã e seu afluente Jatapu cria um vasto estuário, 
similar a uma baia, de até dois quilômetros de largura. Regionalmente, as praias arenosas dos 
rios são locais essenciais para reprodução de três espécies de tartarugas ameaçadas (Podocnemis 
spec.). A estação chuvosa vai de fevereiro a abril e a estação seca de julho a outubro, com pre-
cipitação média anual de 2.078 milímetros.

A reserva, criada em 2004, abrange uma área de 4.244,3 km2, com mais de 360 unidades 
familiares em 20 comunidades, representando um universo de mais de 1200 pessoas. A RDS 
Uatumã é habitada por comunidades de pequenos produtores tradicionais, semelhante à RDS 
Juma, mas com uma diferenciação interna mais forte em termos de integração nos mercados 
regionais, devido à sua proximidade com Manaus, a capital do estado. As áreas vizinhas dire-
tamente ao sul da reserva são formadas por concessões florestais para a indústria madeireira, 
que abastecem a Serraria Uatumã. Os blocos retangulares destas áreas sob concessão florestal 
explicam a forma de dentes para o polígono da reserva, em sua porção sul. 

A parte do alto rio Uatumã foi reservada para criar o reservatório da usina Hidrelétrica de 
Balbina. Ao subir o rio em direção ao vizinho município de Presidente Figueiredo, os agricult-
ores da parte ocidental da RDS Uatumã encontram a rodovia estadual AM-240 e a interestatal 
BR-174, tendo assim melhor acesso ao mercado de Manaus (ver Figura 2) para mercadorias 
perecíveis (ex. melancia). Como resultado, alguns estabelecimentos agrícolas mais orientados 
para o comercio evoluíram aqui, em comparação com a orientação para a subsistência pre-
dominante nos meios de vida no resto do Uatumã. O Instituto de Conservação e Desenvol-
vimento Sustentável do Amazonas (IDESAM) desenvolveu o plano de manejo da reserva, 
com a participação das comunidades locais. Projetos de Manejo Florestal Sustentável (super-
visionados pelo IDESAM), o PBF e o monitoramento da biodiversidade de base comunitária 
apoiado pelo Estado6 representam, atualmente, os esforços de conservação predominantes.

A presença de madeira comercializável na reserva e a existência de uma serraria na vi-
zinhança têm induzido historicamente à exploração ilegal de madeira. Atualmente esta se 
buscando converter essas práticas clandestinas em operações madeireiras sustentáveis, através 
da implementação de planos de manejo, com o apoio do IDESAM.

O PBF começou a ser implementado na reserva em 2007. Os investimentos foram feitos 
principalmente para a elaboração de 14 planos sustentáveis de manejo florestal, planos de 
manejo da pesca e a aquisição, para a Associação Comunitária, de barcos-ambulância, uma 
lancha, computador, impressora, infraestrutura de internet e mobiliário. Como na reserva 
Juma, o Componente Familiar representa o item de maior despesa do PBF no Uatumã, desde 
2009 (Tabela 4). O Componente Renda é o segundo maior item, com investidos direcionados 
predominantemente para a produção de pequenos animais e da aquicultura.

6 http://www.idesam.org.br/ingles/programas/unidades/uatuma_pesquisa.php 
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Tabela 4: Investimentos do Bolsa Floresta na RDS Uatumã.

Ano
Investimentos Totais do PBF (R$)

Renda Social Associação Família Total
2009 80865 88866 9846 205750 385327
2010 107931 23817 46379 195600 373727
2011 153580 67223 33394 177200 431397

Fonte: FAS

Os dados utilizados neste relatório
Os dados primários foram coletados predominantemente através de levantamentos extensi-
vos, no local, voltados para questões agrícolas e das unidades familiares. O trabalho de campo 
foi realizado em março de 2010 e de fevereiro a maio de 2011, em 43 comunidades localizadas 
no interior e nas imediações (“zona tampão”) das reservas Uatumã e Juma, respectivamente. 
Estes levantamentos foram complementados por outras três visitas a campo da equipe de pes-
quisa, incluindo a verificação da verdade de campo para os dados de imagens de satélite uti-
lizados no sistema de informações geográficas (SIG). As comunidades e unidades familiares 
foram selecionadas aleatoriamente para as entrevistas. Realizamos entrevistas detalhadas com 
340 unidades familiares (172 em Uatumã e 168 em Juma) sobre suas atividades socioeconômi-
cas, incluindo a renda total (derivada da floresta, agricultura, pecuária, salários, negócios, etc.), 
ativos (equipamentos, pecuária, empresas), mudanças na cobertura florestal, a auto percepção 
de bem-estar das unidades familiares, e seu conhecimento e percepções sobre o Bolsa Floresta 
e REDD. Em casos selecionados, as entrevistas em unidades familiares foram complemen-
tadas por entrevistas com grupos comunitários. A metodologia das pesquisas em unidades 
familiares foi construída com base na abordagem da Rede Pobreza e Ambiente (PEN), do 
CIFOR (http://www.cifor.org/pen/), diferindo apenas pelo uso de recordação anual para 
as atividades geradoras de renda, ao invés de trimestral, e pela adição de várias camadas de 
questões relacionadas com o desenvolvimento social e com a implementação de REDD. Os 
métodos de pesquisa também foram harmonizados em função do Estudo Comparativo Glo-
bal sobre REDD+, do CIFOR, do qual este estudo faz parte.

Além dos questionários para unidades familiares, também usamos imagens de satélite 
Landsat e imagens Spot selecionadas para estudar mudanças temporais da cobertura da terra 
no interior e no entorno das reservas, em sistemas de informações geográficas (Reimer et al., 
2012).
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4. Meios de vida locais: uma linha de 
base

Usuários da terra na Amazônia brasileira desenvolvem vários meios de vida, ajustado ao seu 
contexto sociocultural, ao acesso aos ativos de recursos naturais, bem como os contextos 
econômicos, institucionais e políticas. Na escala local, porém, meios de vida especializados, 
por vezes, surgem em torno de recursos naturais particularmente valiosos, tais como: pescado-
res (ribeirinhos) ou seringueiros. No entanto, a maioria dos grupos de populações tradicionais 
pratica também a agricultura itinerante para a subsistência e, as vezes, também para fins co-
merciais.

Esta seção tem como objetivo caracterizar os meios de vida básicos adotados por pessoas 
que vivem dentro e ao redor de nossas duas áreas de estudo, com base em dados coletados em 
entrevistas em unidades familiares. Procuramos entender especificamente o papel de áreas e 
recursos florestais nos meios de vida dos habitantes de reserva, e como restrições sobre o uso 
destes recursos provavelmente impacta seu bem estar. Em seguida, identificamos os fatores 
de que possam condicionar e diferenciar diferentes padrões de meios de vida especializados. 
Esta descrição posteriormente servirá como uma linha de base para uma avaliação preliminar 
dos impactos que as intervenções do Bolsa Floresta provavelmente tenham tido sobre os 
moradores da reserva.

A Tabela 5 compara características de unidades familiares médias domicílios em Juma e 
Uatumã com as médias para o estado do Amazonas. Os moradores da reserva não criam gado 
(Juma) ou têm um rebanho substancialmente menor (Uatumã) do que as unidades familiares 
entrevistadas na zona tampão, ou do que a média para as unidades produtivas no estado.

Em comparação com a média do estado, unidades familiares do interior das reservas 
Juma e Uatumã também tendem a controlar maiores parcelas de terra, além de ter acesso 
legal aos recursos naturais na RDS. O uso de ambos a terra e recursos florestais nas reservas, 
no entanto, estão sujeitos às restrições de uso que se aplicam para a categoria de RDS. Por 
exemplo, o uso comercial da floresta exige o licenciamento e os residentes estão autorizados 
a derrubar a floresta apenas para fins de subsistência.

O desmatamento médio anual de (2008-10) declarado pelas unidades familiares nas re-
servas está perto (Juma) ou abaixo (Uatumã) da média para o estado do Amazonas, o qual está 
entre os estados da na Amazônia brasileira com as menores taxas de desmatamento. Ainda 
assim, unidades familiares nos arredores de Juma, algumas das quais são pecuaristas especia-
lizados que requerem grandes áreas de pastagens, apresentam áreas anuais de desmatamento 
mais de cinco vezes maiores do que as dos residentes da reserva. Estas fazendas de gado 
também tendem a ser muito maiores do que a maioria das unidades produtivas no interior da 
reserva.

O desmatamento médio anual de (2008-10) declarado pelas unidades familiares nas re-
servas está perto (Juma) ou abaixo (Uatumã) da média para o estado do Amazonas, o qual está 
entre os estados da na Amazônia brasileira com as menores taxas de desmatamento. Ainda 
assim, unidades familiares nos arredores de Juma, algumas das quais são pecuaristas especia-
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Tabela 5: Características básicas das unidades familiares nas RDS Juma e Uatumã e em suas zonas tampão.

Unida-
de

Juma Uatumã Média do Esta-
do do Amazonas

Reserva
N=122

Tampão
N=46

Reserva
N=94

Tampão
N=50

Dados do censo

Tamanho da unida-
de familiar Pessoas 5.2 3.7 5.0 5.0 4.4

Tamanho da unida-
de produtiva ha 82.5 182.5 66.7 58.2 54.4

Idade do chefe da 
unidade familiar Anos 44.4 50.1 46.2 46.6 44.8

Educação do chefe 
da unidade familiar Anos 2.7 3.7 4.0 5.7 3.8

Gado Unida-
des 0.0 24.6 2.7 8.0 17.3

Área declarada de 
floresta aberta por 
unidade familiar

ha/ano 0.58 4.3 0.5 0.5 0.8

Distância de trans-
porte para a sede 
municipal 

Horas 10.3 18.0 24.0

Fontes: Dados próprios dos levantamentos de unidades familiares realizados em março de 2010 e de fevereiro 
a maio de 2011; IBGE Censo Agropecuário 2006.7

lizados que requerem grandes áreas de pastagens, apresentam áreas anuais de desmatamen-
to mais de cinco vezes maiores do que as dos residentes da reserva. Estas fazendas de gado 
também tendem a ser muito maiores do que a maioria das unidades produtivas no interior da 
reserva.

Perfil e composição da renda 
A Tabela 6 descreve a composição da renda entre as unidades familiares pesquisadas. As un-
idades familiares residentes nas reservas geraram, anualmente, R$ 4.926 per capita de renda 
líquida, livre dos insumos adquiridos e dos custos de mão de obra contratada. A renda per 
capita anual varia de R$ 1.191, no quintil mais baixo, para R$ 12.633 no quintil mais alto de 
renda. O extrativismo florestal e a pesca, juntamente com a agricultura, representam as duas 
categorias de renda mais importantes para os moradores das reservas, e contribuíram aproxi-
madamente com a mesma quantia para a renda familiar em todos os quintis de renda. A renda 
da pecuária e dos negócios é de pouca importância em todos os quintis, enquanto outras fon-
tes de renda, como benefícios governamentais, as transferências do PBF e remessas de fora 
são importantes fontes de renda, especialmente nos quintis mais baixos.

7 www.sidra.ibge.gov.br 
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Tabela 6: Fontes de renda monetária e de renda de subsistência per capita e valores de ativos por quintis de 
renda no interior das reservas e nas zonas tampão.

 Quintis de renda* (monetária e de subsistência)
INTERIOR DAS RESERVAS 1 2 3 4 5 Média
Total 1191 2259 3433 5075 12633 4926
Floresta e pesca 353 590 918 1560 4178 1523
Lavouras 389 958 979 1853 4729 1786
Pecuária 57 26 93 92 360 126
Negócios 1 17 7 10 200 47
Salários 106 276 621 546 762 461
Outras (incl. PBF) 285 392 815 1012 2405 983

Valor de ativos 651 823 1372 1402 2899 1430
ZONA TAMPÃO       

Total 823 2206 4123 7124 21827 7146
Floresta e pesca 96 209 659 1225 4037 1232
Lavouras 224 645 1450 1877 3523 1528
Pecuária 41 130 423 770 8934 2036
Negócios 0 0 151 147 1866 428
Salários 213 529 920 1060 840 706
Outras (incl. PBF) 248 693 522 2046 2628 1216

Valor de ativos 1394 812 1772 3243 5074 2447
* Estimativa de renda antes de subtrair os custos de trabalho das unidades familiares.

Fontes: Dados próprios dos levantamentos de unidades familiares realizados em março de 2010 e de fevereiro 
a maio de 2011.

Entre as unidades familiares que vivem fora das duas reservas, encontramos que o gado é a 
fonte de renda dominante (especialmente no quintil mais alto de renda), seguido pela agricul-
tura e da renda florestal. Esses padrões médios se alteram em alguns quintis de renda, com a 
renda da pecuária sendo menos importante nos quintis de renda mais baixa, e a renda florestal 
e da pesca sendo mais importante do que a agricultura no quintil de renda mais alta. Estas 
diferenças sugerem que as unidades familiares entrevistadas na zona tampão representam um 
grupo mais heterogêneo do que os moradores das reservas. Algumas unidades familiares da 
zona tampão, especialmente aqueles entrevistados nas imediações de Uatumã, apresentam 
mais semelhanças com os moradores de reserva em termos de suas opções de renda, enquan-
to que muitas unidades familiares nos arredores de Juma se envolvem na produção de gado 
em grande escala e, assim, representam um tipo bastante contrastante de usuários da terra (ver 
também Fig. 7 onde Apuí, ao sul da RDS Juma, aparece como um centro de desmatamento 
por causa da pecuária).

Empregando regressão multivariada (ver Apêndice), nós aprofundamos a analise dos 
determinantes da dependência das unidades familiares pesquisadas sobre as diferentes cate-
gorias de renda descritas na tabela 6. A dependência foi medida simplesmente como a pro-
porção da participação de cada fonte de renda na renda total das unidades familiares. Rendas 
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de negócios e salários foram combinadas em uma única categoria de renda. Como esperado, 
a localização das unidades familiares (dentro da reserva ou na zona tampão) emerge como o 
mais importante fator determinante das fontes de renda. As unidades familiares em comuni-
dades no interior das reservas tendem a depender mais fortemente da renda do extrativismo 
florestal, da agricultura, e do salário / negócio do que unidades familiares da zona tampão, que 
dependem mais da renda da pecuária e de outros rendimentos (incluindo transferências). As 
fontes mais importantes de renda salarial estão nos serviços de educação e saúde, no trabalho 
agrícola e no setor de transportes. As oportunidades de negócios envolvem, na maioria, o 
comércio local. As fontes para “outras rendas” incluem pensões e o programa brasileiro de 
transferência condicional de renda destinado à redução da pobreza (Bolsa Família). Uma vez 
que o acesso a rendas de transferências (e serviços sociais) tem sido menos prevalente dentro 
da reserva, assim PBF veio também a assumir algumas funções do setor de apoio público até 
agora têm sido insuficientemente providas dentro das RDS.

Padrões diferenciados também surgem nas regressões entre a maioria das unidades fami-
liares do interior das reservas que participam do PBF e uma minoria de moradores da reserva, 
não participantes no programa. Participantes do PBF em particular, dependem mais da renda 
florestal do que os não participantes, mesmo entre aqueles que vivem no interior da reserva. 
Os participantes do PBF também tendem a depender mais de negócios e renda da pecuária do 
que os não participantes, mas não participantes residentes da reserva tendem a realizar mais 
trabalho assalariado. Os participantes PBF também têm, em média, uma parcela maior da 
renda de outras fontes do que os não participantes, mas não necessariamente como resultado 
do componente PBF Família, que conta para esta rubrica.

Para além de fatores relacionados com a localização e a participação no PBF, encontra-
mos padrões bem conhecidos no que se refere às características das unidades familiares. No 
geral, maiores unidades familiares dependem mais da agricultura do que da pecuária de corte 
e da renda de salários/negócios, mas se as unidades familiares dispõem de uma grande força 
de trabalho, elas se tornam mais propensas a também se envolverem com as duas últimas 
opções. Unidades familiares cujo chefe é mais velho tende a depender menos da floresta e 
mais de outras fontes de renda - principalmente o apoio do governo (por exemplo, pensões). 
Unidades familiares chefiadas por mulheres dependem menos das rendas florestal e de salário 
/ negócios, mas dependem mais da renda agrícola e da pecuária, bem como do apoio do go-
verno. Finalmente, como esperado, as unidades familiares com níveis médios de escolaridade 
mais elevados têm maior proporção da renda derivada de salários / negócios.

A Figura 3 mostra a renda per capita para as principais atividades produtivas das unidades 
familiares (ou seja, excluindo da renda familiar total as transferências, salários e rendimentos 
de negócios), as quais foram separadas em renda monetária e renda de subsistência, com a 
discriminação da localização das unidades familiares (reservas e zonas-tampão). O extrati-
vismo florestal e a pesca artesanal são voltados predominantemente para subsistência, o que 
não causa surpresa. Por outro lado, pouco menos do que a metade da produção agrícola é 
transformada em renda monetária, tanto nas reservas como nas zonas tampão. A produção 
pecuária é primordialmente uma caderneta de poupança para a economia das unidades famili-
ares das zonas tampão. Entre os moradores das reservas, o valor médio da produção pecuária 
é insignificante.
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Figura 3: Valor da produção monetária e de subsistência para as principais atividades produtivas no interior das 
reservas (painel superior, N = 216) e nas zonas tampão (painel inferior, N = 96). A cor cinza escuro representa 
a renda monetária e cinza claro representa renda de subsistência.
Fontes: Dados próprios dos levantamentos de unidades familiares realizados em março de 2010 e de fevereiro 
a maio de 2011.

De longe, o produto agrícola mais importante em toda a área de estudo é a mandioca. A Figu-
ra 4 mostra que quase dois terços do valor total da produção agrícola na área de estudo vêm 
da mandioca, a maioria da qual é transformada em farinha, um importante alimento básico 
brasileiro.

Receitas adicionais vêm da macaxeira e de outros derivados da mandioca. A fonte se-
gunda mais importante da receita agrícola é representada por frutas e legumes, incluindo a 
produção comercial de melancia em partes do Uatumã. Os valores da renda monetária (não 
mostrado na Figura 4) para a produção agrícola geralmente ficam abaixo de 40% nas reservas 
e nas zonas tampão, com exceção de frutas e vegetais, que têm uma proporção da renda mo-
netária na faixa de 55% entre as unidades familiares da zona tampão que são mais integradas 
mercado.

Pecuária

Pesca
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Agricultura

Pecuária
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Mandioca e 
farinha, R$ 
1,410,189

Macaxeira, R$ 
76,292

Derivados de 
mandioca, R$ 

88,861

Frutas e 
verduras, R$ 

546,101

Raízes, 
tubérculos, 

cereais, outros, 
R$ 62,714

Figura 4: Valor da produção agrícola principal nas áreas de estudo (combinação de amostragem nas reservas e 
nas zonas tampão).
Fonte: Dados próprios dos levantamentos de unidades familiares realizados em março de 2010 e de fevereiro 
a maio de 2011.

Padrões um pouco diferentes entre as amostras das reservas e da zona tampão existem 
no caso de produtos florestais (Figura 5). Um pouco menos da metade do valor da produção 
madeireira relatado por moradores de reservas provem de vendas de madeira. Residentes 
das zonas tampão relataram um valor insignificante de vendas de madeira. A participação da 
receita monetária no valor da produção de alimentos vegetais de origem florestal também é 
maior nas reservas do que nas zonas tampão. Apenas os alimentos florestais de origem animal 
alcançaram uma proporção mais elevada do valor da produção no grupo de moradores das 
zonas tampão.

Finalmente, em relação ao apoio do governo e transferências, encontramos que as pensões 
contribuem com 47% e 60% de todas as transferências, respectivamente para moradores de 
reservas e das zonas tampão. O programa federal de transferência de renda condicionada, o 
Bolsa Família, responsável por aproximadamente a mesma proporção das transferências para 
os moradores (27%) e não moradores (22%), enquanto que as transferências do PBF Família 
representam 27% do total das transferências para residentes das reservas durante o ano de 
estudo.
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Figura 5: Valor da produção monetária e de subsistência para a produção florestal no interior das reservas (pai-
nel superior, N = 216) e na zona tampão amostrada (painel inferior, N = 96). A cor cinza escuro representa a 
renda monetária e cinza claro representa renda de subsistência.
Fonte: Dados próprios dos levantamentos de unidades familiares realizados em março de 2010 e de fevereiro 
a maio de 2011.

Em resumo, a principal diferença entre os meios de vida está na especialização para a 
produção de gado entre alguns moradores das zonas tampão, enquanto que a pecuária é muito 
restrita no interior das reservas. Por sua vez, os participantes do PBF geralmente dependem 
mais do extrativismo florestal diversificado, da pesca e, em alguma medida, da agricultura. 
Para a maioria dos moradores das reservas, a mandioca é claramente a mais importante fonte 
de renda agrícola, e uma das poucas fontes de renda monetária. Todavia, o apoio governa-
mental, incluindo o componente PBF Família, permanece como a mais importante fonte de 
renda monetária para os residentes das reservas.
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Custos de oportunidade da conservação da floresta
Se o PBF (ver secção 2.1.) exigiu que as unidades familiares participantes cumprissem regras 
para a conservação da floresta que eram mais rigorosas do que as regras estabelecidas pelos 
planos de gestão das reservas, as unidades familiares podem estar renunciando a benefícios 
econômicos, ou aos assim chamados custos de oportunidade. Aqui nós avaliamos o tamanho 
potencial de tais custos de oportunidade em face dos benefícios oferecidos pelo PBF.

Nas nossas duas áreas de estudo, as unidades familiares produzem mandioca em um 
sistema de uso da terra tradicional de agricultura de corte-e-queima. A mandioca é proces-
sada para  a produção de farinha, um importante alimento na dieta nacional. Este representa 
o uso antrópico da terra mais importante em nossas duas áreas de estudo: mais de 80% dos 
entrevistados relataram ter plantado mandioca em terra desmatada entre 2008 e 2010. Assim, 
as restrições incrementais sobre o desmatamento resultariam principalmente em custos de 
oportunidade a partir de ajustes no sistema de produção de mandioca.

As regras de ambos o PBF e o plano de gestão das reservas restringem a produção 
agrícola para áreas de floresta secundária, mas o plano de manejo da reserva explicitamente 
permite exceções para as novas unidades familiares (Juma) ou sujeitas à autorização (Uatumã). 
No ano da nossa pesquisa, o tamanho médio das lavouras entre os participantes do PBF foi 
de 1,8 ha (com um desvio padrão de 2,7) por família, ou seja, atualmente a maioria das un-
idades familiares opera confortavelmente abaixo do limite superior do plano de manejo da 
reserva. No que diz respeito aos estoques de floresta secundária, a próxima seção mostra que 
cerca de 80% das terras historicamente desmatadas em Juma estão cobertas por vegetação 
secundária, sugerindo períodos médios de pousio de cinco anos. De fato, os dados de nossos 
levantamentos confirmaram que a idade média das florestas secundárias no momento da der-
rubada-e-queima era de 5,2 anos.

Ainda, a floresta secundária rebrota e, assim, a capacidade de acumular nutrientes tende 
a se reduzir ao longo do tempo, após sucessivas derrubadas (Metzger, 2002). Ciclos repetidos 
de derrubada e queima em combinação com o crescimento populacional poderia, assim, pro-
vocar efeitos negativos sobre as safras. A menos que este seja o caso, os custos de oportunida-
de para cumprir as regras do PBF relacionadas com o uso da terra provavelmente serão nulos.

Se, hipoteticamente, uma unidade familiar efetivamente enfrentasse uma restrição de terra 
ou disponibilidade de nutrientes pelo cumprimento das regras do PBF, ela poderia assegurar o 
cumprimento das normas pela adoção de uma das seguintes estratégias, ou pela combinação 
delas: (1) fornecimento de nutrientes através de fertilização externa (custos de fertilizantes), 
(2) expandir os campos de mandioca e reduzir o tempo de pousio (custos adicionais com mão 
de obra), ou (3) aceitar níveis de produção mais baixos (custos de perda de produção).

Em qualquer um desses três cenários, os usuários da terra potencialmente enfrentam 
custos de oportunidade. A Tabela 7 apresenta um exemplo estilizado da produção de farinha 
de mandioca com os parâmetros de custos e receitas derivados do levantamento de dados em 
comunidades e unidades familiares.

Em média, as unidades familiares em nossa área de estudo podem esperar um lucro de 
R$ 1.003 por ha e ciclo de produção de mandioca usando o sistema tradicional de derrubada 
e queima. No painel inferior da Tabela 7, nós estimamos, respectivamente, a qual taxa de apli-
cação de fertilizantes (cenário 1), a alocação de mão de obra extra (cenário 2) e perda de rendi-
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Tabela 7: Cenário estilizado da produção de farinha de mandioca e três cenários de custo de oportunidade.

Custos e benefícios da produção de mandioca
Rendimento médio (farinha de mandioca) kg/ha 2550
Preço médio R$/kg 1.7
Demanda de trabalho da família dia-homem 165
Custos do trabalho 
(trabalho rural assalariado por diária, fora da alta temporada)

R$/dia-homem 20

Receita R$/ha 4303
Lucro R$/ha 1003

Custo de oportunidade das fontes versus o benefício do PBF Família
1. Exigência de fertilizante para neutralizar o benefício do PBF Família kg/ha 333*
2. Trabalho extra para neutralizar o benefício do PBF Família % mudança 18% 
3. Perda de rendimento para neutralizar o benefício do PBF Família % mudança -12%

* preço de fertilizante tipo NPK 20-05-20 em 2011, no estado vizinho de Rondônia (CONAB) 8

Fonte: Dados próprios dos levantamentos de unidades familiares realizados em março de 2010 e de fevereiro 
a maio de 2011.

mento (cenário 3) o pagamento anual do PBF Família viria a ser insuficiente para compensar 
os custos de oportunidade de um aumento na restrição de nutrientes. Por exemplo, se os agri-
cultores tiverem que aplicar mais de 333 kg de fertilizantes por hectare para repor o aporte de 
nutrientes que seria liberado pela queima de biomassa da vegetação secundária, o pagamento 
mensal do PBF se tornaria uma compensação insuficiente para cobrir os custos de oportuni-
dade. Para efeito de comparação, note-se que as recomendações para adubação de mandioca 
em monocultura intensiva em solos da Amazônia, com rendimentos esperados mais de duas 
vezes maiores do que o rendimento médio em nossa área de estudo, ficam em 467 kg por 
hectare9. Assim, como nos outros dois cenários, apenas restrições extraordinariamente graves 
de nutrientes possivelmente resultariam em custos de oportunidade não compensados.

Além dos custos de oportunidade, questões de segurança alimentar poderiam emergir, 
eventualmente, se alguns agricultores no limite extremo completamente tivessem que aban-
donar a produção de mandioca e tornarem-se importadores de farinha de mandioca. No ano 
da nossa pesquisa, no entanto, quase 90% das unidades familiares entrevistadas eram expor-
tadores líquidos de farinha de mandioca, com a maioria da produção ocorrendo em áreas 
declaradamente de floresta secundária.

Para um grande número de unidades familiares, parece que os atuais níveis de perda de 
rendimentos pelo cumprimento das regras do PBF estão muito abaixo do subsídio monetário 
anual do PBF (R$ 600 por ano), ou seja, a maioria das unidades familiares participantes pro-
vavelmente está em melhor situação do que estariam sem o PBF.

Como as pessoas normalmente gastariam estes ganhos na renda líquida? Quando per-
guntadas sobre como gastaram as transferências de renda do PBF, 88% das unidades familia-
res relataram o consumo de itens básicos como o uso principal dos recursos (Figura 6). Uma 
vez que os custos de oportunidade das pessoas são expressos como renda agrícola perdida, 

8 http://www.conab.gov.br
9 http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mandioca/mandioca_para/coeficientestecnicos.htm 
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esta ênfase não é inesperada: as unidades familiares provavelmente iriam começar a compens-
ar a perda de itens devido ao cumprimento das regras. Respectivamente, 11% e 2,5% foram 
gastos com transporte e material escolar. O item de despesa mais frequente na categoria “ou-
tros” foi a taxa da associação da reserva. Assim, pagamentos diretos são mais prováveis de 
serem utilizados primariamente para satisfazer as necessidades básicas, e aumentar o padrão 
de consumo atual.

Alimentação e 
vestuário, 80.8

Material 
escolar, 2.5

Transporte, 
11.1

Outros, 5.6

Figura 6: Proporção media relatada dos fundos do PBF Família por categoria de despesas.
Fonte: Dados próprios dos levantamentos de unidades familiares realizados em março de 2010 e de fevereiro 
a maio de 2011.

Resumo
Nossa avaliação dos meios de vida no interior e no entorno das duas reservas do PBF, Juma 
e Uatumã, sugeriu que a população-alvo do programa esta envolvida principalmente em um 
estilo de vida orientado para a subsistência, com uma comparativamente alta dependência do 
extrativismo florestal e da pesca artesanal. A renda monetária veio principalmente de trans-
ferências governamentais e, até certo grau, da agricultura de mandioca, enquanto havia peque-
nos rebanhos de gado no interior das duas reservas. Contando apenas a renda monetária, uma 
família média em nossa área de estudo vivia com um rendimento próximo da linha “extrema 
pobreza” do Brasil, de R$ 70 mensais per capita. Assim, a renda de subsistência substancial 
(de R$ 2.190 per capita por ano, em média), incluindo ativos naturais de alta qualidade, ainda 
desempenha um papel crucial na manutenção da vida das pessoas e faz a diferença em termos 
de qualidade de vida.

Os atuais meios de vida, na maioria dos casos, parecem ser bastante harmoniosos em 
face das regras tanto do PBF como das reservas. O rendimento médio renunciado pelo re-
sultado do cumprimento das regras do PBF equivale ou fica abaixo do nível de compensação 
das transferências direta: a maioria dos participantes tende a melhorar de vida em termos da 
receita líquida pela participação no Programa, mesmo quando consideramos apenas o com-
ponente de transferência de renda, ou seja, sem contar com os benefícios dos outros compo-
nentes do PBF.
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5. Mudanças na cobertura da terra nas 
RDS Juma e Uatumã e em seu entorno

Esta seção descreve a cobertura da terra e mudanças na cobertura da terra em nossas áreas 
de estudo de caso, as RDS Juma e Uatumã, em comparação com o resto do Estado do Ama-
zonas.

A RDS Juma
O desmatamento tem sido historicamente baixo dentro e nos arredores da RDS Juma, de 
acordo com o PRODES, o sistema oficial brasileiro para o monitoramento do desmatamen-
to, publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (Figura 7). No entanto, 
foi previsto que a perda futura de florestas pode afetar tanto quanto 62% da área de reservas 
florestais até 2050, conforme o cenário de referência para o projeto de REDD de Juma (ver 
discussão abaixo). No modelo subjacente de simulação espacial, a conversão da floresta seria 
impulsionada pelo desenvolvimento acelerado de infraestrutura (construção e pavimentação 
de estradas) que vem facilitando a expansão da agricultura, especialmente a produção de gado 
em pastagens extensivamente manejadas (Soares-Filho et al., 2006). Dados os atuais meios 
de vida e as relacionadas mudanças da cobertura da terra na reserva, deve se esperar que o 
desmatamento futuro em larga escala venha principalmente pela invasão de atores externos.

Em 2007, as pastagens representavam 69% das terras agrícolas em uso na zona tampão 
de 20 km ao redor da reserva, de acordo com dados do projeto TerraClass, do INPE10 (Figura 
8). No mesmo ano, 80% das terras historicamente desmatadas estavam em regeneração no 
interior da reserva (em oposição a 60% na zona tampão), provavelmente devido à predo-
minância de ciclos de longa rotação, no esquema de cultivo de derrubada e queima, entre os 
moradores da reserva.

A atual densidade populacional de menos de uma pessoa por km² dentro da RDS Juma 
é muito baixa, mesmo para os padrões amazônicos. Foi difícil o sistema PRODES detectar 
os desmatamentos dentro da reserva para o período 2000-2006, além das áreas de uso comu-
nitário tradicional já abertas antes de 1997 e que, agora, estão sob rotação de culturas de longo 
prazo. Mesmo usando um classificador mais elaborado, de fina escala (ImageSVM, ver Reimer 
et al., 2012), detectamos que apenas uma área de 665 ha foi desmatada dentro dos limites da 
reserva, entre 2007 e 2010. Considerando o número de unidades familiares presentes na re-
serva (339 em 2007) (FAS, 2009), isso equivale a cerca de 0,5 ha de perda de floresta madura 
(acima de 15 anos) por família por ano.

Previsões futuras de desmatamento para a reserva Juma variam substancialmente de-
pendendo de assunções e dados utilizados. Como mencionado, o modelo SimAmazonia I 
(Soares-Filho et al., 2006), desenvolvido durante o período de pico nas taxas de desmatamento 
nacionais, projetou a perda de 62% das florestas de Juma até 2050, se mantidas as condições 
atuais. Em comparação, Yannai et al. (2012), usando a mesma plataforma do modelo, mas 

10 http://www.inpe.br/cra/index.php 
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com as recentes taxas de desmatamento muito mais baixas e uma linha de base regional re-
finada, projetaram apenas 19% de perda da cobertura florestal para o mesmo período (Figura 
9). Os resultados de modelação são assim claramente sensíveis à escolha do período de tempo 
durante a calibração (Figura 10).

Embora o desmatamento de fato tenha avançado muito mais lentamente do que o previs-
to pelo modelo SimAmazonia I, uma grande mancha de desmatamento para o leste da reserva 
surgiu entre 2007 e 2009 (ver Figura 9, a leste do centro). A mancha foi classificada como 
pastagem pelo projeto TerraClass. Usando imagens SPOT de alta resolução, foi possível de-
tectar uma pequena estrada desviando da AM-174 para a região, a qual estava invisível em 
imagens Landsat mais grosseiras, e não foi mapeada previamente pelo PRODES. A expansão 
da mancha cessou em 2011, depois que as autoridades tomaram providências seguindo esta 
informação.

Figura 7: Uso da terra na RDS Juma (PRODES 2010). A área entre as linhas azul e preta representa uma zona 
tampão de 20 km, criada para fins analíticos.
Fonte: Análise própria a partir de dados do sistema PRODES do INPE.
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Figura 8: Uso da terra na área de estudo da RDS Juma (2007) como publicado pelo sistema TerraClass.
Fonte: Elaboração própria com base na análise de dados do sistema TerraClass, do INPE.

Para poder contabilizar o desmatamento em menor escala do que é detectável pelo PRO-
DES, um conjunto de imagens Landsat foi classificado com o sistema semiautomático de 
monitoramento do desmatamento CLASlite (Asner et al., 2009). O sistema CLASlite em-
pregou o mesmo tipo de imagem utilizada pelo PRODES (Landsat 5 TM) para mapear o 
desmatamento anual. Foram classificadas três imagens por ano e seus resultados combinados 
para cobrir o projeto de REDD+ da RDS Juma e um buffer de 20 km em torno dele (ver 
Tabela 8). O sistema CLASlite tem uma clara vantagem sobre o sistema PRODES quando 
se trata de desmatamento em pequena escala, abaixo de 5 ha. Todavia, ele também tem uma 
tendência infeliz de detectar desmatamento onde ele realmente não ocorreu. Essas detecções 
chamadas de “falsos-positivos” são comuns em regiões de bordas de nuvens (neblina) e em 
áreas úmidas, sujeitas a mudanças fenológicas sazonais. Para corrigir o excesso de detecção, 
inspecionamos cada área mapeada como desmatada em cada ano na imagem de satélite bruta 
do e realizamos uma edição puramente subtrativa. Detalhes do método e uma comparação 
mais técnica dos sistemas de monitoramento do desmatamento podem ser encontrados em 
Reimer et al., (2012). Resultados comparando as estimativas das taxas de detecção do sistema 
CLASlite (corrigido) com o PRODES, entre 2006 e 2011, são apresentados nas Tabelas 8 e 9.
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Figura 9: Duas projeções de desmatamento para Juma: cenários SimAmazonia I de Soares-Filho et al. (2006), 
encima, versus Yanai et al. (2012), embaixo.

Figura 10: Desmatamento no Estado do Amazonas, observado pelo sistema PRODES e projetado pelo siste-
ma SimAmazonia I. 
Fonte: Atualizado de FAS (2009) com dados recentes do PRODES.

2
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Tabela 8: Taxa de desmatamento da RDS Juma, conforme o sistema PRODES, em hectares

Apenas Projeto 
REDD+ 

RDS Juma Zona Tampão

2006 – 2007* 21.19 48.71 1,832.44
2007 – 2008 19.39 75.21 2,066.64
2008 – 2009** 25.01 25.35 142.93
2009 – 2010 22.52 93.29 485.66
2010 –2011*** n.a. n.a. n.a.
∑ 88.11 242.56 4527.67

*** PRODES estimativa preliminar

Fonte: Análise própria de dados de sensoriamento remoto e SIG (Reimer et al., 2012).

Tabela 9: Taxa corrigida de desmatamento da RDS Juma, conforme o sistema CLASlite, em hectares.

Apenas Projeto 
REDD+ 

RDS Juma Tampão

2006 – 2007* 210,06 313.92 1,880.67
2007 – 2008 50.94 246.24 2,601.54
2008 – 2009** 39.87 126.99 552.43
2009 – 2010 16.58 91.93 488.02
2010 –2011 0.00 17.30 270.93
∑ 317.45 796,38 5793,59

* Primeiro ano da RDS Juma 
** Primeiro ano do PBF e do projeto de REDD+ 

Fonte: Análise própria de dados de sensoriamento remoto e SIG (Reimer et al., 2012).

As duas tabelas sugerem grandes diferenças entre os dois métodos de classificação, espe-
cialmente dentro da RDS Juma e da área designado para seu projeto de REDD+. Aqui, pe-
quenas unidades produtivas familiares dominam com pequenas manchas de desmatamento. 
Em todos os anos, com exceção de 2010, o sistema CLASlite relata mais desmatamento do 
que o PRODES, e geralmente oferece uma avaliação mais detalhada e realista. Embora de 
forma menos acentuada, diferenças existem também na zona tampão, onde domina o desma-
tamento em larga escala para a criação de gado.

Tendências temporais na zona tampão são fortemente afetadas pelas manchas de des-
matamento a leste da Reserva Juma mencionadas acima, com um pico em 2008 e diminuindo 
depois. Este única área responde pelo desmatamento de 3005 hectares desde 2007, com des-
aceleração da expansão a partir de 2009, mas continuando ainda em 2011. Nenhuma tendên-
cia temporal na RDS Juma ou na área de REDD+ fica evidenciada nos dados do sistema 
PRODES, mas nos dados do sistema CLASlite um padrão parece emergir: o desmatamento 
está diminuindo continuamente nos quatro anos observados, desde a criação da RDS Juma.

RDS Uatumã
A dinâmica histórica do desmatamento no interior e no entorno de Uatumã são semelhantes 
aos da RDS Juma. Como Juma, Uatumã está entre as primeiras reservas aderir ao PBF.
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Para o seu plano de manejo, a RDS do Uatumã foi dividida com a participação da comu-
nidade (veja a Figura 11 abaixo) em áreas de uso intensivo (vermelho), uso extrativo (amarelo) 
e de proteção estrita (verde). Desmatamento da floresta para além dos limites da área de uso 
intensivo é proibido pelas regras da reserva e do PBF, e a extração de madeira tem de seguir 
planos de manejo florestal sustentável.

Os dados para Uatumã do sistema TerraClass, do INPE, sugerem em grande parte os 
mesmos padrões de uso da terra no interior da reserva e na sua zona tampão, em comparação 
com o que encontramos para a Reserva Juma acima (Tabelas 10 e 11).

Figura 11: Zonas de uso da terra na RDS Uatumã.
Fonte: Dados de SIG do Plano de Manejo Sustentável da RDS Uatumã (IDESAM)

A Figura 12 mostra o desmatamento histórico para a reserva Uatumã de acordo com 
o sistema PRODES, sugerindo principalmente padrões de desmatamento orientados pelo 
rio. Os dados de desmatamento do sistema PRODES, porém, não apresentaram resultados 
conclusivos para o desmatamento entre 2007 e 2010 na RDS Uatumã e na sua zona tampão 
de 20 km, devido à cobertura de nuvens. Por isso, utilizamos uma combinação de sensores de 
satélite (Landsat 5 TM e Landsat 7 ETM+) para alcançar imagens com maior proporção de 
área visível, e analisamos estas imagens usando o sistema CLASlite.  Como no caso do Juma, 
inicialmente o CLASlite produziu um padrão com excesso de detecção de desmatamento, 
devido às mudanças sazonais de terras úmidas e de bordas de nuvens (neblina). Para corrigir 
isso, nós inspecionamos cada área mapeada como desmatada em todos os anos, nas imagens 
de satélite brutas, e realizamos uma edição puramente subtrativa (Reimer et al., 2012).

Buffer

Proteção estrita

Área de uso sustentável  
(exploração madeireira seletiva)
Área de uso das comunidades (Ag-
ricultura) 
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Figura 12: Desmatamento de 1997 a 2010 no interior e no entorno da RDS Uatumã. A área entre as linhas 
azul e preta representa uma zona tampão de 20 km. Os dados do monitoramento 1997-2006 vem do sistema 
PRODES e, a partir de 2007-2010, do sistema CLASlite.

Como no caso do Juma, as taxas de desmatamento detectadas pelos sistemas PRODES e 
CLASlite também variaram muito em Uatumã. O padrão de maior desmatamento fora do que 
dentro das reservas é evidente na RDS Uatumã, como o foi na RDS Juma. O sistema CLASli-
te consistentemente relata um maior número de áreas desmatadas do que o PRODES, exceto 
em 2007-8, quando o sistema PRODES relata mais de quatro vezes o desmatamento assi-
nalado pelo CLASlite. A inspeção visual de imagens confirmou o número mais conservador 
dos resultados editados do CLASlite como o mais provável, uma vez que o sistema PRODES 
parece ter detectado o desmatamento acumulado de anos anteriores, e/ou ter mapeado áreas 
naturalmente não-florestadas como novas áreas de desmatamento. Assim, diferentes datas das 
imagens e a cobertura de nuvens podem ter causado as distorções identificadas para este ano 
em particular. No ano seguinte (2009), os relatórios do sistema CLASlite relatam muito mais 
perda de cobertura florestal do que o sistema PRODES (9 vezes maior no interior da Reserva 
e três vezes maior na zona tampão). A variação na amplitude dos totais e pequena para ambos 
os sistemas CLASlite e PRODES na RDS Juma, mas na zona tampão a detecção do sistema 
CLASlite foi 1,8 vezes maior do que aquela do sistema PRODES.

Nenhum dos métodos de detecção sugere padrões temporais claros de tendências de 
mudanças nas distintas coberturas da terra em Uatumã, nem dentro da reserva nem na zona 
tampão.
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Tabela 10: Taxa de desmatamento da RDS Uatumã, conforme o sistema PRODES, em hectares.

RDS Uatumã Zona tampão
2006 – 2007 51 320
2007 – 2008 262 536
2008 – 2009 10 261
2009 – 2010 119 610
2010 – 2011 83 388
∑ 528 1727

Fonte: Análise própria de sensoriamento remoto e SIG

Tabela 11: Taxa corrigida de desmatamento da RDS Uatumã, conforme o sistema CLASlite, em hectares.

RDS Uatumã Zona tampão
2006 – 2007 136 930
2007 – 2008 62 445
2008 – 2009 96 921
2009 – 2010 191 843
2010 – 2011 n.a. n.a.
∑ 485 3138

Fonte: Análise própria de sensoriamento remoto e SIG. 

Resumo
Nossas comparações de mudanças de cobertura da terra nas RDS Juma e Uatumã sugerem 
uma tendência recente de redução da perda de floresta da Reserva Juma e seus arredores. Essa 
tendência não pode ser detectada na reserva Uatumã. No entanto, os baixos níveis históricos 
de desmatamento no interior de ambas as reservas apoiam nossas afirmações anteriores de 
que, no futuro próximo, as principais pressões de desmatamento provavelmente são serão 
originadas de dentro das reservas. De fato, apenas os remanescentes de floresta primária e 
secundária em áreas de uso comunitário (excluídas da linha de base do projeto de REDD, no 
caso do Juma) permitiriam aos moradores das reservas manterem os padrões históricos de 
uso da terra por várias décadas sem reduzir a adicionalidade do projeto de REDD prevista 
em modelagem.

Proteger as reservas de pressões externas, assim, vem a ser o principal desafio para a ge-
stão das reservas e para o PBF. A proteção eficaz vai depender particularmente da capacidade 
de detectar e reagir rapidamente ao desmatamento ilegal. Comparando-se as ferramentas de 
monitoramento, encontramos que o sistema PRODES apresenta uso limitado para a estraté-
gia de execução do monitoramento proativo em pequena escala. O sistema CLASlite permite 
não só para a detecção de clareiras menores, como também pode produzir resultados em 
intervalos de tempo muito menores do que o PRODES, podendo servir como uma import-
ante ferramenta de gestão. Embora raramente deixando de computar a perda de cobertura 
florestal, a versão v2.3 do sistema CLASlite eventualmente realiza a interpretação equivocada 
das terras úmidas e das faixas nubladas pela cobertura de nuvens como perda de floresta, 
levando assim a um excesso de detecção que teve que ser corrigido por inspeção visual. Veja 
mais detalhes no Reimer et al. (2012).
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6. Impactos do Programa Bolsa Flores-
ta: evidências preliminares de estudos 
de caso

A estratégia de intervenção do PBF envolve uma combinação de objetivos de conservação 
e desenvolvimento. A Figura 13 representa esquematicamente os modos através dos quais 
acreditamos que os quatro componentes do programa (Família, Renda, Social e Associação), 
combinadas com investimentos em fiscalização e monitoramento (F & M) das regras das 
reservas e do PBF, pode-se esperar que os resultados de conservação e de desenvolvimento 
sejam alcançados.

Incentivos y 
empoderamento

Monitoramento & 
Fiscalização (M+F)

BF Família

BF Renda

BF Social

BF Associação 

CEUC & IPAAM/IBAMA
M+F

FAS ação em campo

Monitoramento por 
residentes

Bem-estar local

Renda alternativa

Manter/aumentar 
população

Ferramentas de 
conservação & 

desenvolvimento

Impacto de 
desenvolvimento

Impacto de 
conservação

Pressão local: 
desmatamento, expl. 
madeireira, caça, etc.

Demanda por recursos 
naturais

Pressão externa: 
desmatamento, expl. 

madeireira, pesca, etc.

I. III.

II.

Figura 13: Modelo conceitual da suposta funcionalidade do Bolsa Floresta.

As três principais vias de impacto potencial (como indicado na Figura 13) emergem como:

I.  A melhoria das condições de vida dos moradores: os incentivos do PBF devem, diretamente 
e indiretamente, elevar o bem-estar local, quando comparados com um cenário sem 
o PBF. O componente PBF Família fornece benefícios monetários imediatos para as 
unidades familiares; os outros três componentes do PBF dependem destes efeitos de 
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bem-estar nos contextos locais, e podem requerer tempo para gerar resultados.

II.  Reduzir as pressões internamente induzidas sobre a floresta: incentivos do PBF compensam 
beneficiários pelo seu custo de oportunidade por cumprir regras incrementais do PBF 
(e provavelmente também as regras da RDS). Isto inclui as transferências condicionais 
de renda do tipo PSA (‘comprando’ diretamente a conservação) e intervenções do tipo 
PICD (ampliando indiretamente as capacidades locais e a lógica produtiva). Espera-se 
que esta combinação de incentivos, juntamente com a presença da FAS e seus parceiros 
em campo, que também fortalece a F & M, possa diminuir o desmatamento da floresta 
pela população local.

III.  Reduzir as pressões externas sobre a floresta: ao aumentar o bem-estar dos habitantes (I.), e 
seu interesse próprio na sustentabilidade ambiental (II.), eles também poderiam se tor-
nar melhores guardiões da floresta, ajudando assim, ativamente, os esforços F & M da 
CEUC, FAS e seus parceiros, vis-à-vis a luta contra as invasões ilegais nas RDS.

Muitas das interações mais detalhadas possíveis entre os resultados de desenvolvimento 
e conservação foram esboçadas na Figura 13 (por exemplo, a retroalimentação de efeitos am-
bíguos pela melhoria do bem-estar e a demanda por recursos locais, com possíveis “efeitos 
magnéticos” sobre o tamanho da população local), mas ainda não são observáveis, dado o 
relativamente curto espaço de tempo desde o início do PBF.

I. Melhores condições de vida
A falta de um levantamento de dados “antes da intervenção” limita a nossa capacidade para 
demonstrar claramente mudanças mensuráveis na qualidade geral de vida no interior das duas 
reservas. Além disso, nossa amostra de unidades familiares das duas zonas tampão é relativa-
mente pequena e não representativa. Assim, nós não temos dados suficientes para avaliar rigo-
rosamente os efeitos do PBF com base em um cenário contrafactual. No entanto, dispomos 
de uma série de indicadores que tem o mérito de possibilitar a discussão sobre os impactos 
potenciais iniciais do programa.

Através do seu componente social, por exemplo, visivelmente o PBF resultou na mel-
horia dos serviços de saúde e educação prestados para muitas comunidades. Isto é válido, em 
particular para a reserva Juma, onde o financiamento adicional através do projeto de REDD 
tem permitido investimentos além do padrão habitual do PBF. Isto também foi confirmado 
como um valorizado benefício coletivo nas entrevistas nas unidades familiares (veja abaixo). 
Embora o acesso a estes serviços seja livre para todos os residentes de reserva, os custos com 
a viagem a partir de comunidades localizadas em áreas remotas pode representar uma barreira 
para alguns participantes do Programa.

Instado a avaliá-lo quando a seu nível de bem-estar, hoje, em comparação com antes do 
início do PBF, quase a metade dos entrevistados relataram sentir-se melhor do que antes de 
2008. Apenas cerca de 14% dos entrevistados consideraram que estavam piores, tanto entre o 
grupo de residentes como no dos não-residentes. Um sentimento geral de melhoria dos meios 
de vida está presente, também, fora da área de intervenção do PBF. A Tabela 12 elucida os 
principais motivos.
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Tabela 12: Razões para mudanças no bem-estar percebido entre os moradores da reserva Juma e Uatumã. São 
apresentadas apenas a primeira e a segunda categoria mais importante.

Categoria de razão Percentagem de 
respondentes
(Número de respon-
dentes)

Razão específica 
mais frequente

Segunda razão especí-
fica mais frequente

Razões para se sentir melhor
Apoio externo 54% (142) PBF / projeto de 

REDD (48)
Bolsa Família CCT (36)

Situação econômica 
geral

28% (74) Mais renda da agri-
cultura (18)

Mais oportunidades de 
trabalho (14)

Razões para se sentir pior
Situação econômica 
geral

50% (23) Menor renda da 
floresta (7)

Redução no acesso a terra 
(4), floresta (4), menor 
renda da agricultura (4)

Fatores específicos 
da unidade familiar 

21% (12) Morte na família (2); doença (2); Dívida (2); 
não encontrou trabalho (2)

Fonte: Dados próprios dos levantamentos de unidades familiares realizados em março de 2010 e de fevereiro 
a maio de 2011.

O apoio externo destaca-se claramente como a mais importante categoria de razões para 
as unidades familiares se sentirem melhores hoje do que antes de 2008. A razão específica 
mais frequentemente citada nesta categoria é, de fato, o PBF, seguido pela transferência con-
dicional de dinheiro do Programa Federal Bolsa Família. Além de nomear o PBF diretamente, 
outras nove unidades familiares também reconheceram a melhoria nos serviços de educação 
e saúde, ou seja, os supostos benefícios indiretos do componente social do PBF. O motivo 
segundo mais citado para a melhoria é o desenvolvimento econômico geral, onde a maioria 
dos entrevistados reconhece mais rendimentos da agricultura e melhores oportunidades de 
trabalho fora do setor agropecuário.

Das 56 unidades familiares que sentiram piores do que antes de 2008, perto da metade at-
ribuiu a situação à “fatores econômicos”. Algumas razões específicas (menos renda a partir da 
floresta e diminuição do acesso à terra e florestas), porém, também podem estar relacionadas 
a uma melhor aplicação das regras de manejo das reservas, as quais provavelmente afetam 
alguns meios de vida de algumas unidades familiares mais do que outros. Muitas outras razões 
para se sentir pior eram de natureza idiossincrática, relacionadas à morte, doença e outras 
calamidades específicas da família.

O impacto de longo prazo do PBF nas condições de vida também depende de quanto 
o Componente Renda do PBF permite aos agricultores a ganhar com atividades econômi-
cas alternativas. Entre as unidades familiares participantes, um total de 85 (34%) respondeu 
ter recebido benefícios do PBF Renda. Destas, a grande maioria (78) estava envolvida com 
a produção de aves, enquanto quatro unidades familiares estavam envolvidas na produção 
de árvores frutíferas e uma no processamento de farinha de mandioca. Para o ano de 2009, 
nenhuma unidade familiar em Juma e apenas duas em Uatumã relataram a geração incremen-
tal de renda (entre R$ 1.350 e R$ 2.500, por ano, por unidade familiar) por meio de projetos de 
renda do PBF. Em 2010, 12 unidades familiares em Uatumã relataram lucros do PBF Renda, 
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principalmente de aves. As receitas, em 2010, variaram entre R$ 15 e R$ 2.500 por família, 
anualmente, com a maioria dos valores ficando abaixo dos R$ 500. É perceptível, assim, que o 
PBF Renda demora para sair do chão, o que é comum para este tipo de apoio para a comuni-
dade, como tem sido demonstrado para PICD em muitas partes do mundo (Blom et al., 2010).

As unidades familiares também foram perguntadas sobre os benefícios do componente 
PBF Associação, mas não foram capazes de informar os valores dos serviços recebidos como 
resultado de investimentos que poderiam ter sido tomados pelas associações de reserva. Por 
sua natureza, esses benefícios estão destinos a permanecerem mais intangíveis.

Tomados em conjunto, os elementos qualitativos e quantitativos de nossas áreas de estu-
do parecem sugerir que o PBF, durante seus primeiros anos, trouxe incipiente aumento do 
bem-estar para as unidades familiares residentes nas duas reservas. De fato, um número con-
siderável de participantes citou o PBF como a razão mais importante para sentir-se melhor do 
que antes da criação do Programa.

II. Pressão interna sobre os recursos florestais
Como acabamos de ver, é provável que, durante a sua curta existência, o PBF tenha trazido 
melhorias para o bem-estar da maioria das pessoas locais. Teria colocado em ação, também, 
um cenário ganha-ganha no que diz respeito aos impactos ambientais da população local? 
Dois tipos de evidências para o segundo dos três impactos listados acima (“Reduzir as pres-
sões internamente induzidas sobre a floresta”) podem ser produzidas a partir dos dados da 
pesquisa. Primeiro, os entrevistados foram perguntados se o extrativismo de produtos flores-
tais, bem como a conversão de florestas maduras, havia mudado em resposta a sua partici-
pação no PBF (evidências baseadas na percepção). Segundo, as declarações dos respondentes 
sobre as decisões sobre o uso da terra e das florestas, as quais podem ser comparadas para 
grupos similares de unidades familiares não participantes ou não residentes nas duas áreas 
de estudo (evidências baseadas em comportamento declarado). No entanto, uma vez que a 
subdeclararão desses itens pode estar no campo do interesse estratégico dos entrevistados, 
os resultados devem ser interpretados com cautela, embora inspire confiança de que os nos-
sos dados sobre unidades familiares pareçam ser razoavelmente compatíveis com os nossos 
dados de sensoriamento remoto em nível de comunidade (Bakkegaard et al., submetido).

Em primeiro lugar, a Tabela 13 mostra as percepções dos respondentes da pesquisa no 
que diz respeito às mudanças em produtos florestais madeireiros, lenha e alimentos. Pedimos 
a eles para comparar seus níveis atuais de extração com o que tinha ocorrido há três anos 
(aproximadamente na época do começo do PBF). Note que é permitido o uso de todos os 
produtos florestais para subsistência, e as taxas de comercialização são baixas (Seção 4).

Em todas as categorias de produtos, “nenhuma mudança” foi a resposta mais frequente. 
Um número significativo de unidades familiares também não foi capaz de recordar as mu-
danças nos níveis de extração de produtos florestais. Em relação à madeira, um número um 
pouco maior de unidades familiares na categoria dos participantes do que na zona tampão 
relataram aumento em vez de redução na extração de madeira. A maioria das unidades fa-
miliares participantes do PBF que relataram aumento na produção de madeira era de Ua-
tumã, onde o manejo florestal sustentável é uma das estratégias de desenvolvimento seguidas, 
de acordo com o Plano de Manejo da Reserva. Quanto à extração de produtos alimentares 
pro venientes de florestas, encontramos que a maioria dos moradores das reservas relatou
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Tabela 13: Mudanças percebidas na extração de produtos florestais (contagens de itens) em comparação com o 
levantamento de três anos antes (antes do início do PBF) entre as unidades familiares no interior e no entorno 
das RDS Juma e Uatumã. As unidades familiares puderam relatar vários produtos florestais.

Aumento Redução Sem al-
teração Não sabe

Uni-
dades 
familia-
res

MADEIRA
Participantes na reserva      10        7         34         19        66
Não participantes na reserva 1 1 6 10 15
Residentes na zona tampão 6 3 7 11 26
LENHA
Participantes na reserva 3 9 59 16 84
Não participantes na reserva 1 1 3 8 10
Residentes na zona tampão 3 0 30 7 40
ALIMENTOS
Participantes na reserva 240 359 523 304 192
Não participantes na reserva 37 44 64 59 34
Residentes na zona tampão 115 56 127 93 70

Fonte: Dados próprios dos levantamentos de unidades familiares realizados em março de 2010 e de fevereiro 
a maio de 2011. 
Nota: As unidades familiares puderam relatar vários produtos florestais.

não haver nenhuma mudança ou houve uma diminuição nas taxas de extração. Entre os mo-
radores da zona tampão, por outro lado, aumentos foram mais frequentes do que reduções.

Em segundo lugar, os entrevistados também foram questionados quanto de floresta eles 
haviam desmatado durante o período 2008-10, e qual era a idade aproximada da floresta 
envolvida. A Tabela 14 compara duas medições separadas de desmatamento da floresta, in-
cluindo a floresta jovem contra a floresta madura (> 15 anos), juntamente com a renda per 
capita originada de atividades econômicas que dependem da floresta ou desmatamento. A 
última coluna da Tabela 14 é um rearranjo do grupo de não residentes (coluna anterior), que 
foi determinado pela utilização de métodos de correspondência, de tal forma que a diferença 
média em características estruturais importantes entre os residentes das reservas e não resi-
dentes torne-se mais similar11. Isto é feito através da criação de pares de unidades familiares 
residentes e não residentes com características semelhantes (por método de correspondência, 
ver anexo). Os critérios utilizados para combinar unidades familiares residentes com aquelas 
não residentes, comparáveis, foram: o tempo de viagem para o centro municipal; a área de 
pastagem; o número de membros da unidade familiar com idade superior a 15 anos; se o chefe 
da família nasceu ou não na comunidade; há quantos anos ele / ela morava lá; se ele / ela faz 
parte do principal grupo étnico na comunidade; seu / sua idade, sexo e nível de ensino; e o ta-
manho da unidade familiar. Os resultados do exercício de correspondência são apresentados 
em anexo. O novo grupo “combinado” de não residentes é, em média, mais parecido com o 

11 A correspondência pela variância inversa foi usada para excluir respondentes não-residentes dissimilares deste grupo. 
Ver o anexo. 
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grupo residente das reservas, mas ainda difere deste substancialmente em termos de tempo 
de viagem até o centro municipal e pela área de pastagens.

Tabela 14: Desmatamento relatado de remanescentes de floresta primaria e secundária, bem como as principais 
categorias de renda para grupos de comparação.

Interior das reservas Fora das reservas

 

Unidade Residen-
tes parti-
cipantes

Residentes 
não parti-
cipantes

Todos 
resi-

dentes

Não-re-
sidentes 
(todos)

Não-resi-
dentes (pa-

reados)
Amostra 171 34 205 88 205
Floresta aberta 
(total) ha 1.98a 1.24 1.90a 7.54b 1.94
Floresta aberta 
(>15 anos) ha 0.29a 0.09 0.27a 6.14b 0.72
Renda florestal* R$/capita 1247.00 1317 1259.00 1218.00 1132.00
Renda agrícola* R$/capita 1554.00 1933.00 1607.00 1519.00 1989.00
Renda da pe-
cuária R$/capita 139.00a 83.00 168.00a 2987.00b 551.00

a, b números com letras diferentes são significativamente diferentes para p <0,01
* Um outlier foi removido (unidade familiar residente não participante)

Fonte: Dados próprios dos levantamentos de unidades familiares realizados em março de 2010 e de fevereiro 
a maio de 2011.

Entre os moradores de reserva, o único atributo que significativamente distinguiu os 
participantes dos não participantes foi o seu tempo de residência na reserva. Isso se relaciona 
diretamente aos requisitos de residência para inscrição no PBF: a não participação é principal-
mente devido à política do PBF que só permite a participação no programa após, pelo menos, 
dois anos vivendo na reserva. Em outras palavras, seria difícil apontar quaisquer outros fato-
res substanciais que distinguem claramente os participantes do PBF dos não participantes, no 
interior das reservas.

Quando se trata de comparar os residentes das reservas com os moradores da zona 
tampão, a comparação não correspondente sugere níveis significativamente mais elevados de 
desmatamento e de renda da pecuária entre os últimos (segunda e terceira últimas colunas, 
marcadas com letras sobrescritas na Tabela 14). Estas diferenças, no entanto, desaparecem 
se compararmos o grupo residente nas reservas combinados com o grupo residente na zona 
tampão (última coluna).

Em outras palavras, o desmatamento declarado pelos dois grupos é apenas significativa-
mente menor para os residentes em relação aos não residentes se ignorarmos que os dois gru-
pos têm características muito diferentes. Quando começamos a contabilizar essas diferenças 
para pares correspondentes de unidades familiares, os efeitos observados sobre as variáveis 
desmatamento e renda tornam-se estatisticamente insignificantes.

Efeitos significativos do PBF sobre as variáveis da Tabela 14 poderiam, ainda, potenci-
almente existir nas duas áreas de estudo, mas não foram mensuráveis usando nossa relativa-
mente pequena amostra aleatória de unidades familiares no interior e no entorno das reservas. 
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Assim, concluímos que, em sua fase inicial, o PBF pode ter pelo menos ajudado a estabilizar 
os níveis de renda e a manter o uso dos recursos naturais nos atuais baixos níveis, nas nossas 
duas áreas de estudo.

III. A pressão externa sobre os recursos florestais
Na ausência de um sistema padronizado para monitorar invasões ilegais de agentes externos, 
apenas duas fontes de informação podem ser usadas: pesquisas em unidades familiares e re-
gistros de agências responsáveis pela aplicação da lei.

Primeiro, nossas pesquisas em unidades familiares em Juma e Uatumã incluíram uma 
pergunta sobre o número de invasões ilegais observadas por moradores ao longo dos últimos 
doze meses, e um ano antes do início do PBF, em sua reserva, respectivamente. Enquanto a 
média do número de invasões ilegais detectadas por unidades familiares foi aproximadamente 
o mesmo para Uatumã e Juma, foi relatada uma pequena, mas significativa redução em in-
vasões ilegais após o início do PBF, nas duas reservas (Tabela 15).

Tabela 15: Média de invasões anuais relatadas antes e depois do início do PBF.

Reserva Invasões por ano 
por ano antes do 
PBF

Invasões por ano 
por ano depois do 
PBF

p-valor para o t-tes-
te Welch de duas 
amostras 

Juma (2008-11 versus 
pré-2008)

2.88 2.28 0.005

Uatumã (2007-11 
versus pré-2007)

2.53 2.05 0.012

Fonte: Dados próprios dos levantamentos de unidades familiares realizados em março de 2010 e de fevereiro 
a maio de 2011.

Em segundo lugar, os registros da agência de proteção ambiental estadual (IPAAM) sob-
re as missões de aplicação da lei e de relatos dos residentes de atividades ilegais em reservas 
do PBF também estão disponíveis como indicadores de pressões externas. Tanto para Juma 
como para Uatumã estes registros sugerem uma pequena diminuição em relatos de residentes, 
de um total de 6 em 2008 para 4 em 2010, com uma média de R$ 55.000 por ano para cobrir 
custos operacionais de missões de aplicação da lei.

Ainda que de forma preliminar, as percepções dos residentes e os números oficiais con-
sistentemente sugerem que há redução gradual nas pressões invasivas externas. A grande 
maioria dos moradores, no entanto, atribui esse efeito aos efeitos cumulativos temporais de 
criação da reserva. Cerca de um quarto dos residentes sugeriram o PBF e outros motivos 
(principalmente melhor E &M) como as razões mais importantes para redução de invasões 
ilegais (Figura 14).

Impacto do PBF a nível regional
Podemos avaliar impactos potenciais globais de conservação do PBF em um nível mais agre-
gado, indo além dos nossos estudos de caso? A mera comparação das reservas do PBF com 
outras áreas protegidas no estado do Amazonas provisoriamente poderia lançar alguma luz 
sobre esta questão. O PBF está sendo implementado no estado do Amazonas, que desde 2003 
(através do sistema PRODES, do INPE) tem mostrado uma tendência de queda no desma-
tamento, pelo menos até 2009 (Figura 15). Após atingir o pico em 2003 (1.558 km² ao ano) a 
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taxa anual de anual de desmatamento caiu até 2005 (775 km² ao ano), seguido de uma redução 
menos acentuada até uma taxa mínima em 2009 (405 km² ao ano). Depois de um aumento 
em 2010 (595 km² ao ano), dados de 2011 indicam outra queda para 526 km² por ano. Assim, 
isto nos fornece o contexto do desmatamento em nível estadual.

O Programa PBF começou em seis reservas, em 2007, e em mais oito em 2008 (Tabela 
16). Analisamos o desmatamento histórico medido pelo PRODES nas reservas do PBF e em 
uma zona tampão de 20 km para dois intervalos de tempo: os anos 2000, antes do PBF; e 
desde o início do PBF até 2011.

Figura 14: Razões para menos invasões ilegais como percebido pelos moradores das reservas Juma e Uatumã.
Fonte: Dados próprios dos levantamentos de unidades familiares realizados em março de 2010 e de fevereiro 
a maio de 2011.

Figura 15: Desmatamento relatado pelo sistema PRODES no estado de Amazonas, em km². Dados prelimi-
nares de 2012.
Fonte: INPE-PRODES
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Tabela 16: Desmatamento detectado pelo sistema PRODES nas RDS com Bolsa Floresta.

 

No 
PBF 
desde

2000 - 
pré- PBF 
(ha)

Por ano 
(ha)

PBF-
2011 (ha)

Por ano 
(ha)

Mudança 
anual (%)

RDS JUMA 2008 2288 327 248 62 -81
RDS AMANÃ 2008 4446 635 523 131 -79
RDS RIO AMAPÁ 2008 40 6 0.00 0.00 -100
RDS MAMIRAUÁ 2007 27 4 128 21 +376
RDS RIO NEGRO 2008 2052 293 657 164 -44
RDS RIO MADEIRA 2008 2271 324 271 68 -79
RESEX RIO GREGÓRIO 2008 836 119 129 32 -73
FLORESTA MAUÉS 2008 2054 293 331 83 -72
RDS CANUMÃ 2008 384 55 49 12 -78
RESEX CATUÁ-IPIXUNA 2007 1717 286 68 11 -96
RDS PIAGAÇU-PURUS 2007 720 120 185 31 -74
RDS UACARI 2007 1422 237 35 6 -98
RDS UATUMÃ 2007 1463 244 542 90 -63
RDS CUJUBIM 2007 411 69 119 20 -71

TOTAL  20131 3013 3286 732 Média: -76
Fonte: Cálculos próprios com base no PRODES-INPE.

O desmatamento médio anual nas reservas do PBF foi reduzida em três quartos (75,72%), 
em comparação com os anos pré-programa, enquanto que, em todo o estado as taxas anuais 
para 2008-2011 caíram apenas 45,37% vis-à-vis o período de 2000-2007. No entanto, a fim de 
melhor isolar o efeito do PBF do efeito do status de proteção de áreas-alvo do programa (Nep-
stad et al., 2006, Soares-Filho et al., 2010), seria necessário comparar também se as reservas do 
PBF com reservas similares não estão incluídas no Programa PBF. Além das 14 reservas onde 
foi implementado o PBF, existem outras 17 reservas de uso sustentável sob gestão estadual 
no estado do Amazonas (veja a Figura 2 na Seção 2). Estas incluem as mesmas categorias de 
áreas protegidas (RDS, APA, RESEX, Floresta Estadual) também encontradas entre as reser-
vas do PBF.

Como no grupo do PBF, as taxas de desmatamento variam muito neste grupo de com-
paração. A maioria das reservas no grupo de comparação fica na parte oriental do estado 
do Amazonas, mais acessível, enquanto que o PBF inclui algumas áreas ocidentais muito 
remotos, como Mamirauá, Uacari e Cujubim. Assim, nossa comparação pode ser um pouco 
tendenciosa em favor do PBF. No entanto, ao limitar a nossa análise comparativa a reservas 
dentro da mesma unidade da federação, esperamos capturar pelo menos um contexto com-
parável de políticas públicas para áreas protegidas.

Nós olhamos para o desmatamento médio anual e sua mudança entre os períodos de 
2000-2007 (comparação pré-PBF) versus 2008-2011 (comparação com anos do PBF). A mé-
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dia anual de desmatamento caiu no grupo de comparação não PBF de 63%, a qual é 12% 
pontos a menos do que no interior das reserva do PBF. Em outras palavras, após o início do 
Programa, as reservas do PBF têm experimentado, em média, apenas 24% do desmatamento 
anual que experimentaram nos anos pré-PBF, enquanto que no grupo de comparação o des-
matamento durante o período 2008-2011 correspondeu a 37% do período entre 2000 e 2007. 
Se em um cenário hipotético “sem PBF”, assumimos esta taxa ligeiramente mais elevada 
do grupo de comparação, as atuais reservas do PBF poderiam ter perdido 4.767 ha, ou seja, 
1.481 ha a mais do que o observado para o período 2008-2011. Por isso, podemos concluir 
cuidadosamente que o grupo de áreas protegidas do PBF está cumprindo fazer um pouco 
melhor o seu papel de contenção do (já baixo) desmatamento do que as suas contrapartes do 
grupo dos não-PBF. 

Um par de advertências se aplica aqui. Em primeiro lugar, ambos os nossos grupos de re-
servas do e o grupo de comparação contem reservas que foram criadas durante o período de 
observação de 2000-2007. Nossa estimativa da hipotética eficácia do PBF é, assim, até certo 
ponto afetada pelo desmatamento em áreas com status de pré-reserva. Segundo, as reservas 
do PBF podem ter sido selecionadas devido a atributos específicos que não se aplicam de 
forma semelhante ao grupo controle (viés de seleção). Métodos formais de correspondência 
espacial poderiam ser usados para contabilizar um potencial viés de seleção em relação às re-
servas do PBF. Em terceiro lugar, como resultado da cobertura de nuvens, o desmatamento 
nem sempre pode ser claramente atribuído a um dado ano, podendo afetar marginalmente 
a atribuição temporal das taxas de desmatamento que tentamos identificar aqui. Podemos 
dizer, no entanto, com certo grau de confiança, que o efeito do PBF na contenção adicional 
do desmatamento vis-à-vis as reserva não PBF no Amazonas provavelmente encontra-se em 
uma faixa de 10-25%.

Resumo
Com base em pesquisa em unidades familiares e dados de sensoriamento remoto, encontra-
mos evidências de impactos iniciais positivos do PBF em ambos os meios de vida e os indi-
cadores ambientais. Unidades familiares participantes situam o PBF entre as principais razões 
para se sentir melhor no momento da pesquisa do que três anos antes. Tanto a pesquisa como 
os dados de sensoriamento remoto sugerem reduções moderadas em invasões ilegais e na taxa 
de desmatamento nas reservas onde o PBF foi implementado.
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7. Principais resultados e lições apren-
didas

Resultados
Selecionamos como áreas de estudo de caso duas Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS), Uatumã e Juma, onde o Programa Bolsa Floresta (PBF) esta em atividade há mais 
tempo, e onde as pressões anteriores para o desmatamento eram relativamente mais elevadas. 
A última (Juma) também e o local do primeiro projeto certificado de REDD no Brasil. Embo-
ra constituindo apenas uma avaliação muito preliminar de tendências incipientes, ao invés de 
um estudo de avaliação de impacto propriamente dito, a nossa escolha de critérios de amos-
tragem deveria, pelo menos, nos permitir colocar o PBF em teste com relação ao progresso 
em atingir suas metas declaradas de conservação e desenvolvimento.

A baixa densidade populacional e a alta qualidade dos remanescentes florestais e recursos 
naturais nessas áreas protegidas de uso sustentável permitem que os residentes se envolvam 
em uma forte dependência econômica do extrativismo de recursos naturais, tais como: caça, 
madeira, ou pesca. Além disso, enquanto também praticam atividades agrícolas, principal-
mente a produção de mandioca para farinha, a maioria dos moradores das reservas em nos-
sas áreas de estudo selecionadas mantém tradicionalmente atividades que implicam em baixa 
expansão no uso da terra, com um desmatamento anual relativamente pequeno, de menos de 
um hectare por família (Seção 3).

Neste contexto, o Bolsa Floresta está sendo implementado através de quatro compo-
nentes: gastos no setor social, com apoio à organização comunitária, com investimentos pro-
dutivos do tipo PIDC, e transferências monetárias condicionais para a conservação, para as 
unidades familiares. Destes, no curto prazo, o último componente PSA não é apenas o com-
ponente singular com maior gasto, mas provavelmente também apresenta o maior impacto 
visível. Os outros componentes, por sua própria natureza, exigem horizontes temporais mais 
longos para produzir efeitos mensuráveis em bem-estar e conservação. Conceitualmente, hi-
potetisamos que o programa teria três diferentes tipos de impacto (Seção 5):

I.  Melhoria das condições de vida dos residentes: aumento do bem-estar através de benefícios 
monetários imediatos para as unidades familiares, e benefícios coletivos contextual-
mente determinados que levam mais tempo para se materializar.

II.  Reduzir pressões internamente induzidas sobre a floresta: compensar unidades familiares por 
cumprir regras incrementais do PBF (e provavelmente também as regras da RDS), at-
ravés de PSA (‘comprando’ diretamente a conservação) e intervenções do tipo PICD 
(mudando a lógica produtiva). 
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III.  Reduzir as pressões externas sobre a floresta: pessoas do local com melhor bem-estar (I.) e in-
teresse próprio na sustentabilidade ambiental (II.), poderiam se tornar melhores aliados 
da conservação, apoiando esforços de comando e controle contra invasões externas. 

Quanto ao maior bem-estar (I), em média as unidades familiares de Juma e Uatumã vi-
vem com uma renda monetária mensal de perto da linha de pobreza do Brasil, de R$ 70 per 
capita, com a maioria das transferências de renda monetária resultantes das medidas de apoio 
do governo, como pensões, o Bolsa Família, e o componente de renda monetária do PBF. No 
entanto, as rendas de subsistência claramente superam a renda monetária originada do uso da 
floresta, pesca e agricultura, e coloca os residentes das reservas acima da linha de pobreza do 
Brasil (Seção 3). Pode-se dizer que as elevadas rendas de subsistência estão intimamente rela-
cionados com o “acesso exclusivo à terra e aos recursos florestais e do rio de boa qualidade”, 
dos moradores das reservas, e que essas rendas literalmente ‘reservadas’ fazem uma import-
ante diferença para as pessoas no sentido de garantir padrões de vida decentes.

Mais da metade dos nossos entrevistados sentiam-se melhores no ano de nossa pesquisa 
do que três anos antes, e citaram o PBF como o motivo mais frequente. Apenas 14% dos 
entrevistados consideraram em pior situação, por uma variedade de razões não relacionadas 
com o programa (Seção 4). O quanto as pessoas ganharão especificamente a partir do com-
ponente monetário do PBF vai depender claramente dos custos de oportunidade específicos 
de cada unidade familiar, mas não fizemos essas medições em um nível individual. Podemos, 
no entanto, dividir grosseiramente os moradores das reservas em nossas áreas de estudo em 
três grupos:

1.  Abundância de terra: em primeiro lugar, muitas unidades familiares (ainda) não terão seu 
uso terra e da floresta restringido, quer seja pelas regras da RDS ou do PBF. Assim, 
elas enfrentarão custos de oportunidade de conservação igual a zero, e receberão o 
pagamento em dinheiro como renda econômica pura de aluguel. Unidades familiares 
neste grupo podem, ainda, enfrentar alguns custos de oportunidade se anteriormente 
elas não cumpriam as regras de não conservacionistas relacionadas ao PBF (ou seja, a 
participação em associação da reserva e a frequência escolar para as crianças), mas essas 
questões podem ser consideradas mínimas.

2.  Restrições pela reserva: Em segundo lugar, para algumas unidades familiares as regras da 
RDS já podem, de fato, representar restrições vinculativas sobre atividades agrícolas e 
de uso florestal. A maioria das unidades familiares neste segundo grupo provavelmente 
vai olhar para a transferência monetária do PBF como um subsídio adicional pelo cum-
primento das normas da RDS e, assim, podem ser mais propensas a cooperar no futuro 
com objetivos de conservação da RDS.

3.  Restrições do PBF: Em terceiro lugar, as regras de conservação do PBF são marginalmen-
te mais rigorosas do que as regras da RDS, na medida em que as exceções em relação ao 
desmatamento da floresta primária não estão explicitamente previstos no acordo com 
os participantes. Além disso, o PBF restringe o tamanho da área plantada àquele no 
início do programa. Um provavelmente pequeno número de unidades familiares que 
depende da derrubada regular de floresta primária, ou que planeja expandir a escala de 
suas operações agrícolas, vai assim achar que é mais difícil de cumprir as regras do PBF 
do que com as regras da RDS. Elas podem optar voluntariamente por não participar no 
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programa. Como os não-participantes recém-chegados, no entanto, eles ainda podem 
se beneficiar dos três componentes coletivos do PBF, mesmo sem receber incentivos 
monetários.

Nossa análise distingue o desmatamento e a degradação florestal guiado por forcas in-
ternas e externas. Quanto a pressões internas de uso da terra (II), ambas as declarações das 
unidades familiares sobre o tamanho das áreas abertas (com consistência verificada por dados 
de sensoriamento remoto em nível de comunidade) e mudanças no uso de produtos florestais 
após o início do PBF sugerem pelo menos a manutenção do status quo de baixos níveis de pres-
são, se não de pequenos ganhos em conservação. Por exemplo, a média e a mediana da área 
registrada de floresta secundária derrubada pelos moradores de reservas foram de 0,29 e 0 ha, 
respectivamente. Dadas as já pequenas pressões para o desmatamento pré-PBF, os problemas 
inevitáveis   na detecção de derrubadas em pequena escala, e o pouco tempo decorrido desde 
que o PBF foi lançado, dificilmente pode causar surpresa que não encontrássemos impactos 
de conservação pela utilização mais intensa da terra. Talvez o efeito mais importante do PBF 
foi ter consolidado o desmatamento em muito baixos níveis.

Quanto às pressões para uso do solo originadas externamente (III), a nossa análise das 
percepções dos residentes das reservas apontam para evidências preliminares indicando que 
as invasões ilegais foram ligeiramente reduzidas em ambas as reservas, em face da situação 
pré-PBF (ambos os efeitos são estatisticamente significativos). A maioria dos moradores de 
reserva atribuiu essa observação aos efeitos continuados de status de área protegida das re-
servas (Seção 4), mas alguns também citam o PBF como um motivo. Este efeito é reforçado 
por dados sobre infrações ambientais induzidas externamente, detectadas pela agência que 
administra as RDS.

Nossa análise das mudanças da cobertura da terra no interior e no entorno das áreas de 
estudo sugere a existência de clareiras predominantemente de pequena escala dentro de limi-
tes das reservas, onde as florestas secundárias ocupam cerca de 80% das terras historicamente 
desmatadas. Isso está de acordo com a duração média da rotação relatada para o sistema de 
agricultura tradicional de corte-e-queima, de cerca de cinco anos. Somente na reserva Juma 
nós fomos capazes de detectar um pequeno declínio no desmatamento entre 2007 e 2011, 
que coincidiu com uma tendência negativa também na zona tampão de 20 km. No entanto, a 
mudança da cobertura da terra é claramente mais dinâmica na zona tampão no entorno das 
reservas, com usos agropecuários do solo mais dominantes e expansivos (Seção 5). Existem 
diferenças nas taxas anuais de desmatamento entre residentes das reservas e um grupo de não 
residentes incluídos na nossa amostra aleatória de unidades familiares, mas estas deixam de 
ser estatisticamente significativas se um grupo atípico de produtores de gado é removido do 
grupo de comparação. Todavia, indo além dos estudos de caso de Juma e Uatumã, a nossa 
comparação do desmatamento agregado em escala regional entre reservas implementando 
o PBF e reservas comparáveis sem o PBF sugere que o desmatamento em reservas PBF foi 
reduzido em 12% a mais do que no grupo de comparação (Seção 6).

Lições e Discussão
O PBF combina pagamentos diretos condicionados ao cumprimento de ações de conser-
vação (PBF Família), com medidas de apoio à comunidade (PBF Renda), um conjunto mais 
amplo de medidas de apoio com caráter de serviço público (PBF Social) e com incentivos 
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para a ação coletiva (PBF Associação). Como tal, o desenho do PBF aborda algumas das 
principais deficiências (por exemplo, a má qualidade de serviços públicos, a falta de incentivos 
para a conservação) que foram identificados no curso do processo de reforma agrária brasi-
leiro, principalmente na Amazônia (Ezzine-de-Blas et al., 2011). Diferentemente dos Projetos 
Integrados de Conservação e Desenvolvimento (PICD), tradicionalmente de curto prazo, o 
PBF deve operar por um tempo suficiente longo para permitir a formação de capital humano 
e social, e alcançar objetivos de desenvolvimento a mais longo prazo (Blom et al., 2010).

Esta estratégia de intervenção multifacetada e institucionalizada claramente represen-
ta uma inovação promissora no contexto amazônico e para outras áreas, e poderia servir 
como um modelo para projetos de REDD em contextos locais similares. Todavia, o contexto 
específico da intervenção do PBF merece atenção particularmente ao tentar chamar a atenção 
e extrapolar as lições aprendidas a partir dos primeiros anos de implementação do Programa.

Primeiro, o PBF está sendo implementado em um ambiente, atualmente, com muito 
baixa pressão sobre os recursos florestais. Em segundo lugar, as suas áreas de intervenção 
(áreas protegidas que permitem a presença humana com uso sustentável da floresta) esta-
belecem padrões mínimos de conservação que já são próximos das regras do PBF, deixan-
do relativamente pouco espaço para ações de conservação legalmente adicionais a serem al-
cançadas pelo PBF de forma incremental, e assim colaborando mais para o efeito de subsídio 
pelo cumprimento das normas da RDS. Em terceiro lugar, a população-alvo do programa é 
bastante homogênea e caracterizada por um alto grau de dependência da floresta e orientação 
para a subsistência, com poucas opções para a expansão do uso da terra comercialmente 
viáveis. Como resultado desses três fatores, os custos de oportunidade da observância das 
normas do PBF são provavelmente baixos para a grande maioria dos participantes. Isso cla-
ramente facilita a criação e manutenção de uma aliança pró-conservação vis-à-vis ao aumento 
potencial da pressão externa sobre os recursos das reservas ao longo do tempo, que é talvez 
onde o PBF pode realisticamente fazer a diferença mais importante para a conservação.

Em meio a crescentes ameaças futuras para a conservação, os implementadores do PBF 
podem, assim, considerar útil explorar as seguintes recomendações estratégicas:

a)  O envolvimento dos moradores no monitoramento e vigilância: como argumentamos acima, a 
pressão de desmatamento futuro nas áreas alvo do PBF tem grande probabilidade de 
ser predominantemente de natureza externamente induzida - ou seja, de madeireiros à 
procura de novas fontes de madeira, migrantes buscando novas terras para se estabe-
lecer, pecuaristas procurando expandir rebanhos e pastagens – que demandam investi-
mentos em infraestrutura para sua viabilização. Por diversos motivos, a estratégia de 
intervenção do PBF tem sido, até o momento, centrada nos meios de vida e decisões 
sobre o uso da terra dos próprios moradores das reservas. No entanto, em termos de 
abordar adequadamente as principais ameaças ao ambiente, um foco mais forte na 
promoção do papel dos moradores na proteção contra ameaças externas aos recursos 
naturais das reservas provavelmente é justificado. Além de recompensar os moradores 
pelo próprio cumprimento das regras de gestão de reservas, pagamentos diretos e ou-
tros benefícios do PBF também poderiam se tornar condicionais pelo envolvimento 
proativo em atividades de monitoramento da reserva.

b)  Ajustes dinâmicos da combinação de incentivos do PBF baseados no contexto: O avanço das fron-
teiras agrícolas em áreas florestais é muitas vezes acompanhado por uma diversificação 
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dos sistemas sociais e das atividades econômicas e pode, portanto, afetar as reservas de 
diferentes maneiras. Evitando um modelo de uma solução padrão para todos os casos, 
o ajuste da combinação de elementos do PBF às condições de mudança pode ajudar a 
manter alianças de conservação que atualmente funcionam bem. Por exemplo, níveis 
mais elevados de pagamentos diretos (BF Família) podem tornar-se mais importantes 
para compensar o aumento dos custos de oportunidade das reservas com a melhoria 
do acesso ao mercado, ao passo que a melhoria da qualidade do serviço público (BF 
social) ou da diversificação das fontes de renda (BF Renda) pode se manter como o 
mecanismo mais adequado para alcançar comunidades remotas com poucas opções 
comercialmente viáveis para a expansão do uso da terra, que poderiam trazer efeitos 
degradantes.

c)  Monitoramento e condicionalidade baseados em componentes: Atualmente, não há nenhum es-
quema de monitoramento abrangendo o sistema como um todo que permita aos im-
plementadores avaliar o desempenho individual dos componentes do PBF. Além disso, 
nem todas as regras estabelecidas no acordo com as famílias participantes (Tabela 1, 
Seção 2) podem ser eficazmente monitoradas usando técnicas de sensoriamento remo-
to. No intuito de melhorar a concepção do programa e para assegurar que os benefícios 
do programa sejam realmente condicionados ao seu cumprimento, se torna ainda mais 
importante estabelecer campanhas regulares de monitoramento a campo, que permit-
am acompanhar o impacto dos dois componentes do PBF que operam ao nível da 
comunidade (ou seja, o PBF Social e o PBF Renda). Além disso, qualquer estratégia 
efetiva para monitoramento e implementação das reservas do PBF baseada em senso-
riamento remoto vai depender da disponibilidade de uma tecnologia capaz de detectar 
mudanças relativamente pequenas na cobertura da terra em intervalos de tempo mais 
frequentes do que os sistemas usados atualmente. As tecnologias aplicadas no decorrer 
deste estudo tendem a ser mais exigentes na entrada de dados e habilidades do usuário, 
mas provavelmente se pagam em termos do aumento na precisão do monitoramento.

Finalmente, as lições que podem ser extraídas do PBF para iniciativas de conservação 
além dos limites do estado do Amazonas, inclusive em paisagens mais dinâmicas nas margens 
do contato da agricultura com florestas? Claramente, o PBF tem liderança ao demonstrar 
que os pagamentos monetários condicionais diretos podem ser viáveis em grande escala em 
uma região como a Amazônia brasileira. Nas reservas de nossos dois casos de estudo não 
encontramos nenhuma evidência de receios comuns associados às iniciativas de conservação 
baseadas em incentivos, tais como os efeitos da armadilha da pobreza como resultado de um 
excesso de dependência nas transferências de renda (Kronenberg e Hubacek, 2013).

Na maioria das situações de fronteira na Amazônia brasileira, no entanto, os usuários da 
terra em paisagens menos remotas e mais disputadas enfrentarão escolhas mais difíceis para 
a conservação do que os participantes do PBF enfrentam atualmente. Neste caso, esforços 
voluntários de conservação provavelmente vão exigir incentivos condicionais a nível familiar 
muito mais atrativos e individualmente diferenciados do que o pagamento fixo por unidade 
familiar, no estilo do PBF. Na medida em que os custos de oportunidade mais altos também 
aumentam a probabilidade de não cumprimento, o alinhamento das regras e esquemas de 
monitoramento, bem como mecanismos de sanção mais severos, também se tornarão mais 
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importantes.
Além disso, avaliações da implementação do PBF e dos custos de transação, internas, da 

própria FAS (por exemplo, Viana et al., 2009) mostraram que as medidas de apoio à comuni-
dade (especialmente o PBF Renda) representaram elementos muito caros no orçamento geral 
do programa. Implementadores de programas de REDD em áreas de intervenção com alta 
densidade populacional e uma mistura mais heterogênea de atores podem, assim, achar mais 
difícil manter componentes de apoio à comunidade igualmente diversificados, personalizados 
e intensivos em extensão. Em termos de extrapolação das lições do PBF para informar o 
debate sobre políticas para REDD, uma combinação envolvendo menos componentes caros 
de PICD com abordagens mais diferenciadas de PSA poderia em algumas situações ajudar a 
melhorar a relação custo-eficácia.
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9. Anexo

Modelo logit multinomial fracional explicativo das fontes de renda
A porção da renda agrícola foi usada como categoria base. As estimativas para cada categoria 
de renda devem ser interpretadas em relação à categoria de base “renda agrícola”. Por exem-
plo, mulheres chefes de família são menos propensas a depender da renda florestal e mais 
propensas a depender da renda agrícola.

Tabela A1: Regressão logit multinomial fracional com a renda agrícola como categoria de base

  Estimativa Erro Padrão Valor z Pr(>|z|)  

Floresta Constante 0.4356 0.0026 167.6615 < 2.2e-16 ***
Comunidade no interior de reserva 
= 1, demais 0 0.5663 0.0020 286.478 < 2.2e-16 ***
UF participante = 1 demais 0 0.0095 0.0021 4.5779 4.70E-06 ***
Anos na comunidade 0.0012 0.0112 0.1037 0.91737
Mulher chefe de UF = 1 demais 0 -0.1186 0.0002 -510.3982 < 2.2e-16 ***
Número de membros na UF > 15 
anos 0.0493 0.0178 2.7613 0.005758 **
Tamanho da UF -0.0652 0.0497 -1.3115 0.189672
Nível médio de escolaridade da UF 
(anos) -0.0591 0.0517 -1.1434 0.252853
Idade do chefe da UF -0.0163 0.0098 -1.666 0.09572 .
Renda total per capita 0.0000 0.0000 0.4661 0.641156
Valor total dos ativos 0.0000 0.0001 0.4385 0.661042
Distância da comunidade para a ci-
dade mais próxima -0.0006 0.0007 -0.8123 0.416642

 
UF participante dentro de reserva = 
1 demais 0 0.0095 0.0021 4.5779 4.70E-06 ***

Pecuária Constante -2.2015 0.0028 -777.1483 < 2.2e-16 ***
Comunidade no interior de reserva 
= 1, demais 0 -1.5704 0.0009 -1771.1893 < 2.2e-16 ***
UF participante = 1 demais 0 0.2591 0.0009 283.6479 < 2.2e-16 ***
Anos na comunidade 0.0156 0.0189 0.8252 0.409256
Mulher chefe de UF = 1 demais 0 0.0983 0.0004 225.0841 < 2.2e-16 ***
Número de membros na UF > 15 
anos 0.2915 0.0269 10.8252 < 2.2e-16 ***
Tamanho da UF -0.1112 0.0503 -2.2076 0.027275 *
Nível médio de escolaridade da UF 
(anos) 0.0721 0.0632 1.1397 0.254431
Idade do chefe da UF -0.0075 0.0169 -0.4446 0.656599
Renda total per capita 0.0000 0.0000 1.5032 0.1328
Valor total dos ativos 0.0001 0.0001 1.2318 0.21802
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  Estimativa Erro Padrão Valor z Pr(>|z|)  

Distância da comunidade para a ci-
dade mais próxima -0.0007 0.0015 -0.4751 0.63472

 
UF participante dentro de reserva = 
1 demais 0 0.2591 0.0009 283.6479 < 2.2e-16 ***

Salário / 
negócio Constante 0.5665 0.0026 215.6429 < 2.2e-16 ***

Comunidade no interior de reserva 
= 1, demais 0 0.0751 0.0015 50.7237 < 2.2e-16 ***
UF participante = 1 demais 0 -0.0521 0.0027 -18.9947 < 2.2e-16 ***
Anos na comunidade -0.0103 0.0141 -0.7251 0.468368
Mulher chefe de UF = 1 demais 0 -0.1178 0.0006 -200.4625 < 2.2e-16 ***
Número de membros na UF > 15 
anos 0.2517 0.0275 9.1445 < 2.2e-16 ***
Tamanho da UF -0.1957 0.0620 -3.156 0.0016 **
Nível médio de escolaridade da UF 
(anos) 0.1073 0.0537 1.9986 0.045655 *
Idade do chefe da UF -0.0199 0.0124 -1.6088 0.10766
Renda total per capita 0.0000 0.0000 -0.8101 0.41789
Valor total dos ativos 0.0001 0.0001 1.0211 0.307192
Distância da comunidade para a ci-
dade mais próxima -0.0020 0.0010 -1.881 0.05997 .

 
UF participante dentro de reserva = 
1 demais 0 -0.0521 0.0027 -18.9947 < 2.2e-16 ***

Outra Constante -1.5789 0.0026 -619.1657 < 2.2e-16 ***
Comunidade no interior de reserva 
= 1, demais 0 -0.3258 0.0024 -134.5264 < 2.2e-16 ***
UF participante = 1 demais 0 0.0962 0.0033 29.1119 < 2.2e-16 ***
Anos na comunidade 0.0018 0.0116 0.1554 0.87647
Mulher chefe de UF = 1 demais 0 0.5557 0.0007 799.5762 < 2.2e-16 ***
Número de membros na UF > 15 
anos -0.0821 0.0200 -4.111 3.94E-05 ***
Tamanho da UF -0.0902 0.0576 -1.5657 0.117414
Nível médio de escolaridade da UF 
(anos) -0.0048 0.0594 -0.0809 0.935496
Idade do chefe da UF 0.0460 0.0096 4.7652 1.89E-06 ***
Renda total per capita -0.0001 0.0001 -1.7476 0.080536 .
Valor total dos ativos 0.0000 0.0001 0.1874 0.851335
Distância da comunidade para a ci-
dade mais próxima 0.0002 0.0007 0.2622 0.793177

 
UF participante dentro de reserva = 
1 demais 0 0.0962 0.0033 29.1119 < 2.2e-16 ***

  
 Códigos de signif.: ‘***’ = 0.001 ‘**’ = 0.01  ‘*’ = 0.05 ‘.’ = 0.1
N 267

DF 48

AIC 818

Desvio Residual 722

Desvio Nulo 866
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Análise de pareamento (matching)
O grupo amostrado de unidades familiares não residentes das reservas é claramente muito pe-
queno e heterogêneo para permitir uma estimativa válida dos efeitos do tratamento. Assim, a 
análise de pareamento foi incluída na Tabela 13 do relatório apenas com o intuito de demons-
trar que diferenças significativas para o desmatamento e algumas categorias de renda entre 
as unidades familiares residentes e não residentes na amostra desaparecem se as unidades 
familiares no grupo “tratamento” são combinadas com o grupo menor de unidades familiares 
“controle”. Uma vez que há, em nossa amostra, mais unidades familiares residentes do que 
não residentes, várias unidades familiares do grupo de não residentes foram usados repetida-
mente   para formar pares com as unidades familiares de residentes. Ou seja, foi assumido que 
elas representem observações adicionais (pareamento com substituição). Foi utilizado o pare-
amento por variância inversa implementada pela função “Match” do software estatístico R (R 
Development Core Team, 2006; Sekhon, 2011). O pareamento resultou em um ligeiramente 
melhor equilíbrio (balance) das variáveis   (Figura A1). Variações no algoritmo de pareamento 
não afetam os resultados de forma significativa.

Após pareamento executou-se testes-t para identificar diferenças entre as médias das 
variáveis de interesse para os grupos moradores e não-moradores de reserva. A Figura A1 
mostra que ainda existem diferencias consideráveis em vários variáveis de pareamento: 1) as 
unidades familiares do grupo de tratamento (residentes nas reservas) tendem a viver mais lon

Figura A1: Diferença média padronizada antes (pontos cinzas) e após a correspondência (pontos pretos).
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ge do mercado do que as unidades familiares do grupo de controle; e 2) as unidades familiares 
no grupo de controle tendem a ter maiores áreas com pastagens do que as unidades familiares 
do grupo de tratamento. Uma vez que estas duas características tendem a desempenhar um 
papel fundamental nas decisões sobre o uso da terra, as estimativas correspondentes ainda 
tendem a superestimar os efeitos do tratamento.

Referências 
R Development Core Team, R. (2006) R: a language and environment for statistical compu-
ting. R foundation for Statistical Computing.

Sekhon, J. (2011) Multivariate and propensity score matching software with automated balan-
ce optimization: The matching package for R. Journal of  Statistical Software 42, 1-52.
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Continua sendo grande o interesse no mecanismo de Re-
dução de Emissões pelo Desmatamento e pela Degra-
dação Florestal (REDD), mas ainda sabemos pouco sob-
re os impactos das iniciativas pilotos de REDD. Em 2007, 
o Programa Bolsa Floresta foi lançado em 15 unidades 
protegidas de uso sustentável no estado do Amazonas 
(Brasil).  Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS) Juma o programa foi certificado como primeiro 
projeto REDD no Brasil. Em condições socioeconômi-
cas de baixa integração em mercados e alta dependên-
cia florestal, o Bolsa Floresta combina pagamentos por 
serviços ambientais para famílias com apoio comunitário 
para produção sustentável e suporte à fiscalização das 
áreas protegidas.  

Este estudo foi realizado por um grupo de pesquisadores 
liderado pelo CIFOR e em colaboração com a entidade 
implementadora do programa. Caracteriza o contexto de 
intervenção em base de um levantamento socioeconô-

mico detalhado nas RDS Juma e Uatumã e suas redon-
dezas e análises de sensoriamento remoto. Os resultados 
indicam que o Bolsa Floresta melhorou vários aspectos 
da qualidade de vida dos seus participantes e, além disso, 
tende a reduzir ameaças ao recurso florestal, porém fren-
te a um cenário de baixo desmatamento histórico. 

Recomendamos medidas para aprimorar o monitora-
mento do programa visando um maior nível futuro de 
customização do conjunto de incentivos à conservação, 
inclusive com a possibilidade de envolver as comunida-
des beneficiadas na proteção das reservas de pressões ex-
ternas sobre os seus recursos naturais. Uma lição inicial 
para REDD é que incentivos econômicos em ambientes 
ainda remotas da fronteira agrícola podem ajudar para 
criar alianças de conservação. Tais alianças, contudo, ain-
da terão que provar a sua resiliência quando sujeitas a 
pressões mais agudas sobre o recurso florestal.  


